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 IG.22/7القرار 
 

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

 
فیما یلي  ااالجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمناطق الساحلیة للبحر األبیض المتوسط، التي یُشار إلیھإّن 

 ،"اتفاقیة برشلونة"في ھذه الوثیقة باسم 
 

بحر أبیض متوسط صحي ذي نُظُم "یُرتِّب من أجل  الصادر في االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة الذي IG.17/6القرار باإلشارة إلى 
ھج النظام وخطوات خریطة الطریق السبع لتنفیذ ن "إیكولوجیة بحریة وساحلیة منتِجة ومتنوعة بیولوجیًا لتحقیق الفائدة لألجیال الحاضرة والمقبلة

 اإلیكولوجي، بما یتضمن الرصد،
 

الصادر في االجتماع الثامن عشر لألطراف  IG.21/3الصادر في االجتماع السابع عشر لألطراف المتعاقدة والقرار  IG.20/4القرار  باإلشارة إلى
 المتعاقدة بشأن نھج النظام اإلیكولوجي،

 
توكول حمایة البحر برو"من  13و 8من اتفاقیة برشلونة واألحكام ذات الصلة من بروتوكوالتھا، على سبیل المثال المادة  12المادة  باإلشارة إلى

البروتوكول بشأن التعاون لمنع التلوث من السفن، ومكافحة تلوث البحر "من  5، والمادة "األبیض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة بریة
نوع البیولوجي في البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والت"من  20و 15و 3، والمواد "األبیض المتوسط في الحاالت الطارئة

 ،"البروتوكول المتعلق باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة في البحر األبیض المتوسط"من  16، والمادة "البحر األبیض المتوسط
 

التقاریر من مجموعات مراسالت الرصد والحالة البیئیة الجیدة واألھداف، وكذلك من اجتماعات فریق تنسیق نھج النظام  وبعد النظر في
 اإلیكولوجي،

 
دعم الجھات المانحة ومساھمة المنظمات المختصة الشریكة في تطویر برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط ومع تقدیر 
 اییر التقییم ذات الصلة،وساحلھ ومع

 
برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، كما یَِرد في المرفق بھذا  عتمدی .1 

 القرار،
 
وتطالب  UNEP(DEPI)/MED IG.22/Inf.7كما یَِرد في الوثیقة " توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین" في االعتبارأخذ ی .2 

تقییم لاألمانة العامة ومجموعات مراسالت الرصد بالعمل على تنقیح برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر ا
یدة وزیادة تطویر للحالة البیئیة الجذات الصلة، أثناء المرحلة األولیة منھ، وال سیما فیما یتعلق بنطاقات التقییم والمواصفات وزیادة القیاسات الكمیة 

 المؤشرات المرشحة،
 
 قدرات الرصد المختلفة لألطراف المتعاقدة والحاجة إلى بناء القدرات والمساعدة الفنیة من أجل التنفیذ، في الحسبانأخذ ی .3 
 
ھا في ضوء العناصر الجدیدة ببرنامج األطراف المتعاقدة، بدعم من األمانة العامة، على تحدیث برامج الرصد الوطني لدی ُحثی .4 

 ؛وریةدالرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، وتقدیم تقاریر بیانات مضمونة الجودة بصفة 
 
بھدف تبادل أفضل األطراف المتعاقدة، حیثما یلزم، على تولي زمام مبادرات رصد مشتركة على أساس تجریبي؛  شجعی .5 

 الممارسات واستخدام منھجیات متسقة وضمان فعالیة التكلفة،
 
األطراف المتعاقدة على دعم قیادة المشروعات والمبادرات اإلقلیمیة والمشاركة فیھا من خالل المنظمات المختصة شجع ی .6 

ت الصلة متكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذاالشریكة التي ستساھم في تنفیذ المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم ال
 من أجل تعزیز أوجھ التآزر اإلستراتیجیة والتشغیلیة اإلقلیمیة، 

 
، بغیة تعزیز الدعم الفني التي قد تحتاجھ البلدان لتنفیذ األمانة العامة زیادة العمل مع المنظمات الشریكة ذات الصلة فیكل .7 
ن بعد دمج األھداو ف اإلیكولوجیة في برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة؛ مما لم یَُضمَّ

 .في مرحلتھ األولیة
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 المرفق
 برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة
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 برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة
 
 مقدمة .أ

 
ل أساًسا ال غنى عنھ في إدارة األنشطة البشریة، إن إجراء الرصد  .1 والتقییم، استنادًا إلى المعرفة العلمیة، للبحر والساحل یُشّكِ

مج الرصد ومن ثَم فإن برنا. بالنظر إلى تعزیز استدامة استخدام البحار والسواحل وحفظ النُُّظم اإلیكولوجیة البحریة وتنمیتھا المستدامة
بحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یصف اإلستراتیجیة والموضوعات والمنتجات التي تھدف والتقییم المتكاملین لل

/ ئةیاألطراف المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة إلى تحقیقھا من خالل الجھود التعاونیة داخل إطار اتفاقیة برشلونة ببرنامج األمم المتحدة للب
 2016أي؛ على مدار األعوام من  -سط، على مدار الدورة الثانیة من تنفیذ عملیة نھج النظام اإلیكولوجي خطة عمل البحر األبیض المتو

زة و - 2021إلى   .أو المزید منھا/ من أجل تقییم حالة البحر األبیض المتوسط وساحلھ، كأساس للتدابیر المعزَّ
 

 الخلفیة 

إن برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یَبني على األحكام المعنیة  .2
بعملیة وبالرصد والتقییم في اتفاقیة برشلونة وبروتوكوالتھا والقرارات السابقة التي اتخذتھا األطراف المتعاقدة فیما یتعلق بالرصد والتقییم 

استنادًا إلى ھذا القرار، مثل تلك التي  تُنظَّموالمناقشات على مستوى الخبراء التي  IG.21/3القرار ظام اإلیكولوجي، بما یتضمن نھج الن
تحدث في مجموعات مراسالت الحالة البیئیة الجیدة والرصد، وكذلك في االجتماعین الرابع والخامس لفریق تنسیق نھج النظام 

  .اإلیكولوجي
 
إلى ذلك، فإن تطویر برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة باإلضافة  .3

الھیئات و أولى اعتباًرا وافیًا للقائم حالیًا لدى األطراف المتعاقدة من برامج الرصد والتقییم والممارسات باتفاقیات البحار اإلقلیمیة األخرى
 .ىاإلقلیمیة األخر

 
 الجدول الزمني

 
برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یسعى إلى تحقیق أھدافھ على  .4

بما یتوافق مع القرار (إال أنھ یُْطَرح بادئ ذي بدء في مرحلة أولیة . على النحو الموصوف أعاله 2021إلى  2016مدار األعوام من 
IG.21/3 ستُدَمج فیھا برامج الرصد والتقییم الوطنیة القائمة، بما یتوافق مع ھیكل ومبادئ برنامج )2019و 2016، فیما بین العامین ،

  .الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة واستنادًا إلى المؤشرات المشتركة المتفق علیھا
نطوي بدیھیًا على أن برامج الرصد والتقییم الوطنیة القائمة سوف تُستعَرض وتُراَجع كما ینبغي بحیث یمكن على نحو واٍف تحقیق وھذا ی

 .التنفیذ الوطني لبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة
لرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، ستتضمن وأثناء المرحلة األولیة من برنامج ا

مستوى لالنواتج الرئیسیة تحدیث تعریفات الحالة البیئیة الجیدة وزیادة تحسین معاییر التقییم وتطویر برامج الرصد والتقییم المتكاملین على ا
 .الوطني

سیَبنیان على الھیكل " 2019تقریر حالة البیئة والتنمیة في عام "و" 2017ة الجودة في عام تقریر حال"عالوة على ذلك، فإن  .5
 .واألھداف والبیانات المجمعة بموجب برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

ألبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة فیجب استعراضھا مرة في أما صالحیة برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر ا
نھایة كل دورة مدتھا ستة أعوام من نھج النظام اإلیكولوجي، وباإلضافة إلى ذلك یجب تحدیثھا ومراجعتھا حسب اللزوم كل سنتین استنادًا 

تنادًا للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة واس إلى الدروس المستفادة من تنفیذ برنامج الرصد والتقییم المتكاملین
 .إلى التطورات الجدیدة علمیًا وسیاسیًا
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 الھیكل والمبادئ المشتركة ببرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة .ب
 

0Fالمبادئ الشاملة .1

امج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات والھیكل الُكلي لبرن 1
 الصلة

ھ تطویر برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات  .6 المبادئ الشاملة التي تَُوّجِ
مفھوم الرصد ) 4(بنیة البیانات وتبادلیتھا استنادًا إلى المعلمات المشتركة، و) 3(التنسیق والتماسك، و) 2(الكفاءة، و) 1: (الصلة تتضمن

 .المبدأ الوقائي، باإلضافة إلى الھدف العام من التكامل) 6(النھج القائم على المخاطر للرصد والتقییم، و) 5(التكیفي، و
أنشطة رصد متكاملة على المستوى الوطني وتُشاَرك بطریقة  بالتوافق مع المبادئ الشاملة أعاله؛ تُجَمع البیانات والمعلومات من خالل

 . 4تُنِشئ صندوقًا إقلیمیًا من البیانات متوافقًا ومشترًكا ویمكن لكل طرف متعاقد استخدامھ؛ حسب الموصوف أدناه في النقطة 

من إنشاء التقییم ذات الصلة سیضنظام معلومات برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر  .7
صندوق إقلیمي من البیانات یستند إلى مبادئ نظام المعلومات البیئیة المشتركة وھذا سیسمح بإنتاج تقاریر تقییم المؤشرات المشتركة 

 .المتوسط بطریقة متكاملة، تبعًا لمواصفات الرصد والبیانات المقدمة، مما یضمن إمكانیة المقارنة عبر منطقة البحر األبیض
 
وبالتوافق مع ما ورد أعاله، یتحقق التكامل عبر برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر  .8

التقییم ذات الصلة على كل من مستوى الرصد من خالل نظام رصد متكامل تبعًا للمبادئ المشتركة ویُنفَّذ بطریقة متسقة وعلى مستوى 
 .دفھ العام تقییم الحالة الُكلیة للبیئة الساحلیة والبحریةالتقییم، وھ

 
 الرصد المتكامل لبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة  .2

ا إلى المؤشرات تنادً في برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، واس .9
ز متطلبات الرصد على المعلمات المشیرة إلى حالة البیئة، والضغوط بشریة المنشأ السائدة وتأثیراتھا، وا تقدم لالمشتركة المتفق علیھا، ترّكِ

 .قة والدقةكافیة من الثویُنفَّذ الرصد بطریقة یتحقق فیھا التقییم بدرجة ). الغایات واألھداف اإلیكولوجیة(نحو الحالة البیئیة الجیدة 
 

د أُسُس الطریقة التي یجب  .10 برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یُحدِّ
ج األمم مبھا على األطراف المتعاقدة تصمیم برامجھا الوطنیة للرصد المتكامل وتنفیذھا والتعاون في إطار عمل اتفاقیة برشلونة ببرنا

خطة عمل البحر األبیض المتوسط من أجل إنتاج وتحدیث تقییمات إقلیمیة قائمة على المؤشرات المشتركة بشأن حالة / المتحدة للبیئة
 .البحر األبیض المتوسط وساحلھ

 
ات الصلة ییم ذأثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التق .11

 :، األطراف المتعاقدة سوف)2016-2019(
برامج الرصد القائمة لدیھا من أجل تغطیة مناطق برنامج الرصد والتقییم المتكاملین  2017-2016تَُحدِّث خالل العامین  •

ائع وقصحائف "للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، والمؤشرات المشتركة بالتوافق معھ، و
ویجب اإلشارة إلى أن عددًا من األطراف المتعاقدة قد ". توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"استنادًا إلى " المؤشرات المشتركة

ر بالفعل برامج رصد وطنیة متكاملة،  َطوَّ

طني نامج رصد وتستمر في تقدیم تقاریر استنادًا إلى برامج الرصد الوطنیة القائمة لدیھا لحین تحدیثھا بدمجھا في بر •
 متكامل،

م تقاریر بیانات مضمونة الجودة تبعًا لنموذج تقاریر الرصد اإلقلیمي المشترك  • وبعد تحدیث برامج الرصد القائمة لدیھا؛ تُقَدِّ
 ،)4یُرجى االطالع على المزید حول ذلك في النقطة (

                                                           
وثیقة توجیھ الرصد "مبادئ برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یتوفر توضیح لھا في  1

 " المتكامل
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ع  .12 وفي  .داخلیًا وفیما بینھا من أجل استخدام الموارد بطریقة فعالةالمتعاقدة على التنسیق  األطرافأثناء التنفیذ الوطني؛ تَُشجَّ
 .ھذا الصدد یمكن اتخاذ خطوات تتمثل في مشاركة محطات الرصد واألنشطة والمعلومات والبیانات

 
 التقییم المتكامل لبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة  .3

منتجات التقییم من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة التي  إن .13
رات صحائف وقائع تقییم المؤش"خطة عمل البحر األبیض المتوسط، بما یتضمن / تنتجھا األمانة العامة ببرنامج األمم المتحدة للبیئة

تقریر حالة "و" 2019تقریر حالة البیئة والتنمیة لعام "و" 2017تقریر جودة الحالة لعام ("كاملة المخطط لھا والتقییمات المت" المشتركة
مھا األطراف المتعاقدة")2023البیئة لعام   .  ؛ یجب أن تستند أساًسا إلى المشترك من المؤشرات وبیانات الرصد التي تُقَدِّ

 
ت البیانات؛ فیمكن أیًضا أن تَبني منتجات التقییم على المشروعات العلمیة ذات أو ثغرا/ أما في مناطق الثغرات العلمیة و .14

. ةیالصلة والنتائج التجریبیة والبیانات القابلة للمقارنة من المنظمات اإلقلیمیة األخرى وإن لم یتوفر أي منھا فتَبني على النصوص العلم
كة وستَبني على المتوفر من البیانات االجتماعیة االقتصادیة وباإلضافة إلى ذلك؛ فإن منتجات التقییم ستحلل االتجاھات  .والعوامل المحّرِ

 
م  .15 معلومات عن حالة البیئة ومعلومات الزمة لتقییم حدة المشكالت البیئیة " صحائف وقائع تقییم المؤشرات المشتركة"تُقَدِّ

 . لحالة البیئیة الجیدةوالمسافة من أھداف نھج النظام اإلیكولوجي واألھداف اإلیكولوجیة ووصف ا
بأھداف إیكولوجیة محدَّدة؛ ومجتمعة معًا تشیر إلى ما إذا كانت الحالة البیئیة الجیدة " صحائف وقائع تقییم المؤشرات المشتركة"ترتبط 

لبحر األبیض ل لحالة اوتبعًا لتقییم مستوى األھداف اإلیكولوجیة یُجرى التقییم المتكام. المتعلقة باألھداف اإلیكولوجیة تُستوفَى أم ال
 .المتوسط وساحلھ

صحائف وقائع تقییم المؤشرات "إلى المؤشرات المشتركة وما یُوَضع لھا من " 2017تقریر جودة الحالة لعام "سیستند  .16
ره األمانة العامة بالتعاون مع األطراف المتعاقدة من خالل مجموعات مراسالت الرصد بحلول ن" المشتركة ھایة عام تبعًا لنموذج تُطّوِ

وسیأخذ في االعتبار البیانات الواردة من أحدث مشروعات الرصد الوطنیة والمشروعات العلمیة ذات الصلة والمشروعات  2016
 .التجریبیة المقامة فیما یتصل ببرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

 
قییم توجیھ الرصد والت"أثناء تطویر ما ورد أعاله، سیُستخدَم نھج متكامل لتحدید الحالة البیئیة الجیدة وتقییمھا مع مراعاة  .17

 .ووصف المؤشرات المشتركة المستندة إلى الحالة وربطھا صراحة بالمؤشرات المستندة إلى الضغط" المتكاملین
 

 خطة عمل البحر األبیض المتوسط نحو نظام متكامل للمعلومات والبیانات إستراتیجیة برنامج األمم المتحدة للبیئة/  .4

إن التقییمات الناتجة من بیانات الرصد تعتمد بشدة على اآللیات العملیة لمعالجة البیانات من األنشطة المختلفة التي تضمن  .18
لمثال من على سبیل ا -سیدعم التقییمات المتكاملة  وھذا. االتساق في إدارة الوثائق والبیانات والمنتجات وسھولة توفرھا للمستخدمین

أو ربط التغییرات الملحوظة في التوزیع المكاني واالتجاھات الزمنیة في المواد أو تأثیراتھا  -البرامج المتكاملة البیولوجیة والكیمیائیة 
 .سطخطة عمل البحر األبیض المتو/ حدة للبیئةفي المدخالت إلى المنطقة البحریة التي تغطیھا اتفاقیة برشلونة ببرنامج األمم المت

 
نات المتنوعة في ھذا  .19 ومن ثَم تُعَدّ عملیات تخزین البیانات ومعالجتھا أساسیة، ومن المھم أن یتمیز الدور الذي تلعبھ المكّوِ

 . بالوضوح وأن یستمر تطویره وتعزیزه
 

اًما محدثًا المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یتطلب نظوبالتالي فإن برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض  .20
د خطة عمل البحر األبیض المتوسط على أن یُز/ ومتكامالً للبیانات والمعلومات من أجل اتفاقیة برشلونة ببرنامج األمم المتحدة للبیئة وَّ

نات المتنوعة باست خدام نظام أساسي سھل االستخدام لتقدیم التقاریر من األطراف بأدوار محدَّدة وواضحة لمعالجة وتقییم بیانات المكّوِ
 :المتعاقدة، استنادًا إلى النقاط اإلستراتیجیة التالیة

 
لى خطة عمل البحر األبیض المتوسط تھدف إ/ أنشطة البیانات والمعلومات في اتفاقیة برشلونة ببرنامج األمم المتحدة للبیئة •

 ة البحر األبیض المتوسط وساحلھ،تحقیق تقییم كمي جدیر بالثقة لحال
ن خطة عمل البحر األبیض المتوسط یجب أ/ أنشطة البیانات والمعلومات في اتفاقیة برشلونة ببرنامج األمم المتحدة للبیئة •

ر وصول العامة إلى المعلومات البیئیة ومعرفتھا  .تُیَّسِ
 



UNEP(DEPI)/MED IG.22/28 
Page 416 

 
 

نات والمعلومات في اتفاقیة برشلونة ببرنامج األمم المتحدة األنشطة األساسیة والعناصر الرئیسیة في النظام المتكامل للبیا .21
 :خطة عمل البحر األبیض المتوسط یجب أن تتضمن/ للبیئة

 
، تطویر إلكتروني على صعید إقلیمي لصیغ تقدیم تقاریر الرصد "صحائف وقائع المؤشرات المشتركة"استنادًا إلى ھیكل  •

 ة لتبادل البیانات،استنادًا إلى المؤشرات المشتركة وأدوات حدیث
 وتنفیذ اإلجراءات ذات الصلة بمراقبة الجودة والتصدیق، •
 وإتاحة منتجات التقییم بطریقة متكاملة على نظام أساسي مشترك، •
وإتاحة البیانات والمعلومات باستخدام ممارسات ومقاییس متسقة، تبعًا لسیاسة الوصول إلى المعلومات ببرنامج األمم المتحدة  •

 ).UNEP/EA.1/INF/23(للبیئة 
 

التعاون مع الھیئات اإلقلیمیة المعنیة األخرى في سیاق برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ  .5
 ومعاییر التقییم ذات الصلة

 
برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة الحالي وباستخدام المؤشرات  .22

صلیة ، واألنواع غیر األ)الھدف اإلیكولوجي األول(المشتركة المتفق علیھا یغطي األھداف اإلیكولوجیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي 
الساحل ، و)الھدف اإلیكولوجي السابع(، والجغرافیا المائیة )الھدف اإلیكولوجي الخامس(، واإلثراء الغذائي )انيالھدف اإلیكولوجي الث(
ثات )الھدف اإلیكولوجي الثامن(  ).الھدف اإلیكولوجي العاشر(، والقمامة البحریة )الھدف اإلیكولوجي التاسع(، والملّوِ
 

تكاملین ، فإن برنامج الرصد والتقییم الم)الھدف اإلیكولوجي الحادي عشر(بحریة باإلضافة إلى ذلك، وفیما یتعلق بالضوضاء ال .23
للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یتضمن مؤشرات مشتركة مرشحة بغرض زیادة تطویرھا استنادًا إلى أنشطة 

بیض المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األالرصد التجریبیة ومعرفة الخبراء اإلضافیة والتطورات العلمیة أثناء 
 .المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

 
) الھدف اإلیكولوجي الرابع(والشبكات الغذائیة البحریة ) الھدف اإلیكولوجي الثالث(في حین أن بعض عناصر مصاید األسماك  .24

ف اإلیكولوجي األول والھدف اإلیكولوجي الثاني وأن األطراف المتعاقدة قد اتفقت على القائمة المطورة یغطیھا جزئیًا الرصد والتقییم في الھد
 من المؤشرات المشتركة للجنة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط؛ فإن مواصفات الرصد والتقییم في الھدف اإلیكولوجي الثالث ال

ر األبیض خطة عمل البح/ أسماك البحر األبیض المتوسط بالتعاون الوثیق مع برنامج األمم المتحدة للبیئة تزال تُطّوِرھا اللجنة العامة لمصاید
ر أثناء تنفیذ المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، ستُطوِّ . المتوسط

ریق واضحة بالتعاون مع اللجنة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط وغیرھا من الجھات الشریكة المعنیة األمانة العامة خریطة ط
 .ببرنامج الرصد والتقییم في الھدف اإلیكولوجي الرابع والھدف اإلیكولوجي السادس

 
 البحر األبیض المتوسط تعزیز التعاون خطة عمل/ في ضوء ما ورد أعاله، من الضرورة القصوى لبرنامج األمم المتحدة للبیئة .25

 :مع الھیئات اإلقلیمیة المعنیة، وال سیما فیما یتعلق بما یلي
 

الھدف اإلیكولوجي األول، بالنظر إلى أن كالً من اللجنة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط لألنواع التجاریة من األسماك  •
تعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحیط والمحاریات واألمانة العامة لالتفاق الم

األطلسي تأخذان في االعتبار مبادرة الدراسة االستقصائیة التابعة لالتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود والبحر األبیض 
م مدخالت مھمة  2019إلى  2016ستُجرى في الفترة من المتوسط والمنطقة المجاورة من المحیط األطلسي التي  من (والتي ستُقَدِّ

 ،)حیث منھجیات الرصد وبناء القدرات والبیانات الجدیرة بالثقة المتعلقة بوفرة الحوتیات وتوزیعھا
المؤشرات  عتبار أنالھدف اإلیكولوجي الثالث، بالنظر إلى أن اللجنة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط تأخذ في اال •

المشتركة ذات الصلة بالھدف اإلیكولوجي الثالث ستزید تطویرھا وتقییمھا اللجنة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط 
خطة عمل البحر األبیض المتوسط من أجل إجراء التقییمات المتكاملة / مع تقدیم نتائج التقییم إلى برنامج األمم المتحدة للبیئة(

 ،)والتقییمات المتكاملة التالیة 2017 لعام
الھدف اإلیكولوجي الحادي عشر، بالنظر إلى أن االتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط  •

التعاون بوالمنطقة المجاورة من المحیط األطلسي یأخذ في االعتبار أن المؤشرات المشتركة المرشحة سیلزم تنفیذ زیادة تطویرھا 
خطة عمل البحر األبیض المتوسط واالتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود / الوثیق بین برنامج األمم المتحدة للبیئة

والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحیط األطلسي في ضوء أنشطة الرصد التجریبیة ومعرفة الخبراء اإلضافیة 
ناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم والتطورات العلمیة أث

ذات الصلة، مع مراعاة أن االتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المجاورة من 
 .ة من حیث الضوضاء في البحر األبیض المتوسطالمحیط األطلسي یُجري تحدیدًا للمناطق الساخن

 
باإلضافة إلى ذلك، سیصبح التعاون مع الھیئات اإلقلیمیة والدولیة األخرى حجر الزاویة للتنفیذ الناجح لبرنامج الرصد والتقییم  .26

قدة، م مزدوج لتلك األطراف المتعاالمتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، من أجل ضمان عدم خلق أي التزا
  .أو أعضاء في االتحاد األوروبي وتُجري أنشطة الرصد بموجب أُطُر محدَّدة أخرى/ التي ھي أطراف في اتفاقیات البحار اإلقلیمیة المتنوعة و

 



UNEP(DEPI)/MED IG.22/28 
Page 417 

 
 

ییم المتكاملین یة لبرنامج الرصد والتقكما أن التعاون مع الھیئات اإلقلیمیة والدولیة األخرى یمكنھ تعزیز فعالیة التكلفة والكفاءة العلم .27
یم ویُوصى بتبادل أفضل الممارسات والمعلومات أثناء تنفیذ برنامج الرصد والتقی. للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

د متنوعة لمتعاقدة المشاركة في برامج رصالمتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، فیما بین كل من األطراف ا
 .خطة عمل البحر األبیض المتوسط، والھیئات اإلقلیمیة والدولیة المعنیة األخرى/ وفیما بین برنامج األمم المتحدة للبیئة

 
 العناصر األساسیة ببرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة .ج
 

 المؤشرات المشتركة  .1
 

المؤشرات المشتركة ھي الھیكل األساسي لبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم  .28
 . ذات الصلة

 
ص البیانات في رقم بسیط وقیاسي یمكن اإلبالغ  .29 ف المؤشر المشترك بأنھ مؤشر یُلّخِ ھ وقابل بفي سیاق اتفاقیة برشلونة، یُعرَّ

للتطبیق نموذجیًا في حوض البحر األبیض المتوسط بالكامل، أو على األقل على مستوى المناطق دون اإلقلیمیة، ویرصده جمیع األطراف 
م معلومات. المتعاقدة  ویمكن للمؤشر المشترك أن یعطي داللة على درجة التھدید أو التغییر في النظام اإلیكولوجي البحري ویمكن أن یُقَدِّ

 .قیمة إلى صانعي القرار
 

أما المؤشرات المرشحة فھي المؤشرات التي ال تزال تشتمل على العدید من المسائل المعلقة فیما یتصل برصدھا وتقییمھا،  .30
ولذلك یُوصى برصدھا على أساس تجریبي وتطوعي في المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط 

 .حلھ ومعاییر التقییم ذات الصلةوسا
المؤشرات المشتركة والمرشحة المتفق علیھا والرئیسیة في برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر 

 :التقییم ذات الصلة، تتضمن

 تباره خاصیة ذات صلة،للنظر أیًضا في مدى الموائل باع) الھدف اإلیكولوجي األول(نطاق توزیع الموائل  .1

 ،)الھدف اإلیكولوجي األول(حالة المجتمعات واألنواع النموذجیة بالموئل  .2

 ،)الھدف اإلیكولوجي األول فیما یتعلق بالثدییات البحریة والطیور البحریة والزواحف البحریة(نطاق توزیع األنواع  .3

ألول فیما یتعلق بالثدییات البحریة والطیور البحریة والزواحف الھدف اإلیكولوجي ا(وفرة المجموعات من أنواع محدَّدة  .4
 ،)البحریة

حجم الجسم أو ھیكل الفئات العمریة، : الھدف اإلیكولوجي األول، على سبیل المثال(الخصائص الدیمغرافیة للمجموعات  .5
ریة ات الصلة بالثدییات البحالوفیات ذ/ والنسبة بین الجنسین، ومعدالت الخصوبة، ومعدالت البقاء على قید الحیاة

 ،)والطیور البحریة والزواحف البحریة

االتجاھات من حیث الوفرة وتوقیت الظھور والتوزیع المكاني لألنواع غیر األصلیة، وال سیما األنواع التوسعیة غیر  .6
ات ھات األساسیة ومسارالھدف اإلیكولوجي الثاني، فیما یتعلق بالموجِّ (األصلیة، وخاصة في المناطق المعرضة للخطر 

 ،)انتشار تلك األنواع

 ،)الھدف اإلیكولوجي الثالث(الكتلة األحیائیة لألرصدة السمكیة في فترة التكاثر  .7

 ،)الھدف اإلیكولوجي الثالث(إجمالي إنزاالت الصید  .8

 ،)الھدف اإلیكولوجي الثالث(نفوق األسماك نتیجة الصید  .9

 ،)اإلیكولوجي الثالثالھدف (جھد الصید  .10

 ،)الھدف اإلیكولوجي الثالث(كمیة الصید لكل وحدة جھد أو إنزاالت الصید لكل وحدة من وحدات الجھد المبذول كبدیل  .11

 )الھدف اإلیكولوجي األول والھدف اإلیكولوجي الثالث(الصید العرضي لألنواع المعرضة للتأثر وغیر المستھدفة  .12

 ،)الھدف اإلیكولوجي الخامس(رئیسیة في العمود المائي تركیز المغذیات ال .13

 ،)الھدف اإلیكولوجي الخامس(في العمود المائي " aالكلوروفیل "تركیز  .14
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قییم وأیًضا من أجل تغذیة ت) الھدف اإلیكولوجي السابع(موقع ومدى الموائل المتأثرة مباشرة بالتعدیالت الھیدروغرافیة  .15
 األول فیما یتعلق بمدى الموائل،الھدف اإلیكولوجي 

ي الھدف اإلیكولوج(طول الخط الساحلي المعرض لالضطرابات المادیة بسبب تأثیر المنشآت التي یصنعھا اإلنسان  .16
 وأیًضا لتغذیة تقییم الھدف اإلیكولوجي األول فیما یتعلق بمدى الموائل،) الثامن

ثات المضرة الرئیسیة المقیس ف .17 الحیة  الھدف اإلیكولوجي التاسع، المتعلق بالكائنات(ي المصفوفة ذات الصلة تركیز الملّوِ
 ،)والترسبات ومیاه البحر

ثات الرئیسیة حیثما تنشأ عالقة بین السبب والتأثیر  .18  ،)اسعالھدف اإلیكولوجي الت(تأثیرات مستوى التلوث بالملّوِ

البقع النفطیة والمنتجات النفطیة والمواد : على سبیل المثال(ومداھا ) حیثما أمكن(ظھور حاالت التلوث الحادة ومنشؤھا  .19
 ، )الھدف اإلیكولوجي التاسع(وتأثیرھا في الكائنات الحیة المتضررة من ھذا التلوث ) الخطرة

ثات التي تجاوزت الحد األقصى للمستویات التنظیم .20 ثات التي اكتُِشفَت وعدد الملّوِ ة في المأكوالت یالمستویات الفعلیة للملّوِ
 ،)الھدف اإلیكولوجي التاسع(البحریة الشائعة 

 ،)الھدف اإلیكولوجي التاسع(النسبة المئویة لقیاسات تركیز المكورات المعویة ضمن المقاییس القائمة  .21

 تحلیل بما یتضمن(أو المترسبة على الخطوط الساحلیة / االتجاھات من حیث كمیة القمامة المنجرفة إلى الشاطئ و .22
 ،)الھدف اإلیكولوجي العاشر.) (تركیبھا وتوزیعھا المكاني ومصدرھا، حیثما أمكن

كولوجي الھدف اإلی(االتجاھات من حیث كمیة القمامة في العمود المائي بما یتضمن الدقائق البالستیكیة وعلى قاع البحر  .23
 ،)العاشر

ي تتناولھا الكائنات الحیة البحریة أو تقع في َشَركھا مع التركیز االتجاھات من حیث كمیة القمامة الت: المؤشر المرشح .24
 ،)الھدف اإلیكولوجي العاشر(على ثدییات وطیور بحریة وسالحف بحریة محدَّدة 

 )الھدف اإلیكولوجي الثامن(تغییر استخدام األراضي : المؤشر المرشح .25

صوات النبضیة عالیة التردد ومنخفضة التردد ومتوسطة نسبة األیام والتوزیع الجغرافي حیث األ: المؤشر المرشح .26
اإلیكولوجي  الھدف(التردد تتجاوز المستویات التي من المرجح أن تتسبب في حدوث تأثیر كبیر في الحیوانات البحریة 

 )الحادي عشر

حادي لھدف اإلیكولوجي الا(مستویات األصوات المستمرة منخفضة التردد باستخدام النماذج كما ینبغي :  المؤشر المرشح .27
 )عشر

ة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، أثناء تنفیذ المرحل .31
ستعمل مجموعات مراسالت الرصد على زیادة تطویر المؤشرات المرشحة نحو المؤشرات المشتركة وكذلك زیادة تحسین مواصفات 
المؤشرات المشتركة المتفق علیھا، وال سیما على الصعید الجغرافي، في ضوء تجربة التنفیذ الجاریة لبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین 

 .للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة
 

 مالحظة على نطاقات التقاریر الجغرافیة

دھا أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض نطاق احتیاجات وحدات التقاریر لیتم تحدی .32
المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة على أن یؤَخذ في الحسبان كل من االعتبارات اإلیكولوجیة واألغراض اإلداریة تبعًا لنھج 

 .متداخل
 :نطاقات تقاریر أساسیة 4اله على أن یَأُخذ في الحسبان یھدف النھج المتداخل إلى استیعاب احتیاجات ما ورد أع

 ،)أي؛ البحر األبیض المتوسط(المنطقة بأَسرھا  )1(



UNEP(DEPI)/MED IG.22/28 
Page 419 

 
 
 الوثیقة" التقییم األولي للبحر األبیض المتوسط"المناطق دون اإلقلیمیة بالبحر األبیض المتوسط، كما یَِرد في  )2(

UNEP(DEPI)/MED IG.20/Inf.8، 

 الساحلیة وغیرھا من المیاه البحریة،المیاه  )3(

 التقسیمات الفرعیة بالمیاه الساحلیة المقدمة من األطراف المتعاقدة )4(

 . یجب أن یَجري العمل على زیادة تطویر النطاقات الجغرافیة للتقاریر للنھج المتداخل .33
 

 صلیةرصد وتقییم المؤشرات المشتركة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي واألنواع غیر األ .2

 )الھدف اإلیكولوجي األول(التنوع البیولوجي 

التباین بین الكائنات الحیة من جمیع المصادر، ومن بینھا نُُظم إیكولوجیة أرضیة وبحریة وغیرھا من "التنوع البیولوجي یَعني  .34
داخل األنواع والتنوع فیما بین األنواع النُُّظم اإلیكولوجیة المائیة والمنظومات اإلیكولوجیة التي ھي جزء منھا، وھذا یتضمن التنوع 

 ".وتنوع النُُّظم اإلیكولوجیة
ر رصدھا وتقییمھا فیما یتصل بالتنوع البیولوجي ھي كما یلي  :المؤشرات المشتركة الُمقرَّ

ة ذات للنظر أیًضا في مدى الموائل باعتباره خاصی) الھدف اإلیكولوجي األول(نطاق توزیع الموائل  :المؤشر المشترك األول
 صلة،

 ،)الھدف اإلیكولوجي األول(حالة المجتمعات واألنواع النموذجیة بالموئل  :المؤشر المشترك الثاني

الھدف اإلیكولوجي األول فیما یتعلق بالثدییات البحریة والطیور البحریة (نطاق توزیع األنواع  :المؤشر المشترك الثالث
 ،)والزواحف البحریة

الھدف اإلیكولوجي األول فیما یتعلق بالثدییات البحریة والطیور (فرة المجموعات من أنواع محدَّدة و :المؤشر المشترك الرابع
 ،)البحریة والزواحف البحریة

حجم الجسم أو ھیكل : الھدف اإلیكولوجي األول، على سبیل المثال(الخصائص الدیمغرافیة للمجموعات  :المؤشر المشترك الخامس
حریة الوفیات ذات الصلة بالثدییات الب/ بین الجنسین، ومعدالت الخصوبة، ومعدالت البقاء على قید الحیاةالفئات العمریة، والنسبة 

 )والطیور البحریة والزواحف البحریة

ناتھ في جمیع أنحاء المنطقة؛  .35 نظًرا ألنھ من غیر الممكن وال حتى من الضروري رصد جمیع خصائص التنوع البیولوجي ومكّوِ
مج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة بالتوافق مع النھج القائم على فإن الرصد ببرنا

ز على بعض األنواع والمواقع نموذجیة التمثیل التي من شأنھا عرض العالقة بین الضغوط البیئیة وتأثیراتھا الرئیسیة في  المخاطر یَُرّكِ
 . البیئة البحریة

ر رصدھا، مع مالحظة أن األطراف المتعاقدة " الملحق األول"ي ضوء ما ذُِكَر أعاله، تَِرد في ف قائمة مرجعیة باألنواع والموائل المقرَّ
 .التي لدیھا الوسائل الالزمة والرغبة في القیام بذلك یمكنھا الزیادة على متطلبات الرصد بھذه القائمة المرجعیة

اقدة لبرامج الرصد الوطنیة لدیھا، یلزم كحد أدنى تضمین رصد الموائل واألنواع الواردة في أثناء تحدیث األطراف المتع .36
ولة منطقة مشم/ محمیة بحریة: على سبیل المثال(القائمة المرجعیة مع ما ال یقل عن منطقتي رصد؛ إحداھما في منطقة ضغط منخفض 

 .واألخرى في منطقة ضغط مرتفع من النشاط البشري )بحمایة خاصة وتحظى باھتمام دول حوض البحر األبیض المتوسط
 

بعض أنواع الحوتیات الموجودة عادة في البحر األبیض المتوسط یجب أن تؤَخذ في االعتبار جمیعھا عند تطویر برامج الرصد  .37
وتبذل األطراف المتعاقدة قصارى جھدھا لتحدید نوعین كحد أدنى لتضمینھما في برنامج الرصد الوطني لدیھا، استنادًا إلى . الوطنیة

نوعیة بیئتھما البحریة وتنوعھما البیولوجي مع األخذ في الحسبان وجوب انتماء ھذین النوعین إلى ما ال یقل عن مجموعتین وظیفیتین 
ي أعماق الحیتان ذات األسنان التي تغوص ف/ الحیتان ذات األسنان التي تغوص في أعماق سحیقة/ تان البالینحی(مختلفتین، حیثما أمكن 

وبقدر اإلمكان یجب أن یكون اختیار األنواع المرصودة منسقًا على الصعید دون اإلقلیمي لضمان االتساق في توزیع مجموعات ). ضحلة
 .  الحوتیات في البحر األبیض المتوسط
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صف المنھجیات وتدابیر مراقبة الجودة وضمان الجودة المتوفرة لألطراف المتعاقدة ألخذھا في االعتبار أثناء تحدیث برامج و .38
 ".توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"الرصد الوطنیة لدیھا؛ یَِرد في 

 
. صر التقییمالجیدة صعب نظًرا لتنوع عنا فیما یتعلق بتقییم التنوع البیولوجي، یجب مالحظة أن التحدید الكمي للحالة البیئیة .39

ویمكن صیاغة النھج المفاھیمي لتحدید الوضع الكمي للحالة البیئیة الجیدة بطریقة تتالءم فیھا مرونة النظام اإلیكولوجي مع استیعاب 
ا، أو بعبارة أخرى، سیُحَسب في تعیین حدود الحالة البیئیة الجیدة عل الة مرجعیة، انحراف مقبول عن ح"ى أنھ التنوع البیولوجي المقیس َكم�

 .مما یعكس حاالت خالیة إلى حد بعید من الضغوط بشریة المنشأ
 

یتمیز نطاق الرصد بأھمیة خاصة بالنسبة إلى التنوع البیولوجي بسبب طبیعة المؤشرات المشتركة ذات الصلة بالتنوع  .40
 .البیولوجي

 
م االتفاق على خطوط األساس والعتبات بما یتوافق مع الطُُّرق الممكنة لھذا من أجل الوصول إلى جودة عالیة في التقییم، سیلز .41

صد وتبعًا لنطاقات التقییم المتفق علیھا أثناء المرحلة األولیة من تنفیذ برنامج الر" توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"والمحدَّدة في وثیقة 
 .اییر التقییم ذات الصلةوالتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومع

 
 )الھدف اإلیكولوجي الثاني(األنواع غیر األصلیة 

) الدخیلة، والمستقدمة، وغیر المحلیة، والمھاجرة: ومن مرادفاتھا NISیُشار إلیھا اختصاًرا باألحرف (األنواع غیر األصلیة  .42
وخارج النطاق ) في الماضي أو الحاضر(نطاقھا الطبیعي  ھي أنواع أو أنواع فرعیة أو فئات مصنَّفة دُنیا أُدِخلَت في نطاق خارج عن

 . الطبیعي إلمكانیة انتشارھا
 

األنواع الدخیلة التوسعیة ھي مجموعة فرعیة من األنواع غیر األصلیة المعروفة التي انتشرت، أو تنتشر حالیًا، أو أظھرت  .43
لول بالتنافس مع األنواع األصلیة والح(وأداء النُُّظم اإلیكولوجیة  إمكانیة انتشارھا في أماكن أخرى، والتي تؤثِّر في التنوع البیولوجي

 .أو الصحة البشریة في المناطق التي تم اجتیاحھا/ أو القیم االجتماعیة االقتصادیة و/و) محلھا في بعض األحیان
 

 المؤشر المشترك فیما یتصل باألنواع غیر األصلیة ھو: .44
حیث الوفرة وتوقیت الظھور والتوزیع المكاني لألنواع غیر األصلیة وال سیما األنواع التوسعیة المؤشر المشترك السادس: االتجاھات من 

ھات األساسیة ومسارات انتشار تلك  غیر األصلیة وخاصة في المناطق المعرضة للخطر (الھدف اإلیكولوجي الثاني، فیما یتعلق بالموّجِ
 ؛)ءفي العمود المائي وقاع البحر، حسب االقتضا األنواع

األبیض المتوسط ھو رصد ألحد االتجاھات؛ حیث یكون من األساسي إنشاء مجموعات  رصد األنواع غیر األصلیة في البحر .45
 .بیانات جدیرة بالثقة وطویلة األجل كخطوة أولى للرصد

 
ز عل .46 لتوسعیة ى األنواع الدخیلة اباإلضافة إلى ذلك، فإن رصد األنواع غیر األصلیة تبعًا للنھج القائم على المخاطر یجب أن یَُرّكِ

الموانئ والمناطق المحیطة بھا، وأرصفة الموانئ، والموانئ الصغیرة، : على سبیل المثال" (مناطق ساخنة"من حیث إدخالھا في 
ذلك، یمكن  وفضالً عن). وتركیبات تربیة األحیاء المائیة، ومواقع النفایات السائلة الساخنة من محطات تولید الطاقة، والمنشآت البحریة

اختیار المناطق ذات األھمیة الخاصة مثل المحمیات البحریة أو البحیرات على أساس كل حالة على حدة، كما ینبغي، بناًء على قربھا من 
 . المناطق الساخنة إلدخال أنواع دخیلة

 
نواع غیر األصلیة الموجودة في من خالل تطبیق النھج القائم على المخاطر كما ذُِكر أعاله، یمكن اكتساب لمحة عامة عن األ .47

 .  نطاق مكاني كبیر بینما یقتصر الرصد على عدد صغیر نسبیًا من المواقع
 

دة عاستنادًا إلى قواعد البیانات اإلقلیمیة القائمة، مثل قاعدة بیانات األنواع البحریة الدخیلة التوسعیة في البحر األبیض المتوسط، وقا .48
د كل طرف " میداأندرو"بیانات األنواع الدخیلة  للبحر األبیض المتوسط والبحر األسود، والشبكة األوروبیة لمعلومات األنواع الدخیلة؛ سیحدِّ

ر رصدھا في برنامج الرصد الوطني لدیھ أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقی م یمتعاقد قائمة األنواع الدخیلة التوسعیة المقرَّ
وجیھ المتعلق بتطویر أما الت. توسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة وسیبدأ جمع البیانات المتعلقة بھذه األنواعالمتكاملین للبحر األبیض الم

ر بحلول عام / قوائم وطنیة وقائمة مرجعیة إقلیمیة و  .2017أو دون إقلیمیة لألنواع الدخیلة التوسعیة؛ فسیُطوَّ
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لجودة المتاحة لألطراف المتعاقدة ألخذھا في االعتبار أثناء تحدیث برامج وصف المنھجیات وتدابیر مراقبة الجودة وضمان ا .49
 ".توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"الرصد الوطنیة لدیھا؛ یَِرد في 

 
نظًرا ألن الدراسة االستقصائیة للتقییم السریع ھي طریقة الرصد األكثر فعالیة فستجریھا األطراف المتعاقدة بصفة سنویة على  .50

الموانئ والمناطق المحیطة بھا، وأرصفة الموانئ، والموانئ الصغیرة، وتركیبات تربیة : على سبیل المثال(في المناطق الساخنة  األقل
 ).األحیاء المائیة، ومواقع النفایات السائلة الساخنة من محطات تولید الطاقة، والمنشآت البحریة

 
برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم باإلضافة إلى ذلك، أثناء المرحلة األولیة من  .51

خطة عمل البحر األبیض المتوسط على تطویر توجیھ للدراسات االستقصائیة للمواطنین / ذات الصلة سیعمل برنامج األمم المتحدة للبیئة
ز أیًضا وعي العامة من أجل األنواع غیر األصلیة لتمكین األطراف المتعاقدة من است خدام ھذه المنھجیة اإلضافیة فعالة التكلفة التي تُعّزِ

 .ومشاركتھم
 

فیما یتعلق بتقییم الھدف اإلیكولوجي الثاني، من أجل زیادة إمكانیة تحدید الحالة البیئیة الجیدة، من المھم فھم أي األنواع غیر  .52
أما تقییم خطوط األساس لألنواع غیر األصلیة الموجودة؛ فمن شأنھ تقدیم . یةاألصلیة توجد في المناطق البحریة والمناطق دون اإلقلیم

وبعد تجمیع بیانات خطوط األساس ھذه أثناء المرحلة األولیة من برنامج . نقطة مرجعیة یمكن أن یُقاس علیھا نجاح اإلجراءات المستقبلیة
ییر ر التقییم ذات الصلة؛ سیمكن تحدید مستویات مرجعیة تبعًا لمعاالرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعایی

 ".توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"التقییم المحدَّدة في 
 

 رصد وتقییم المؤشرات المشتركة ذات الصلة بالتلوث والقمامة .3

 )الھدف اإلیكولوجي الخامس(اإلثراء الغذائي 

زیادة  :أو الفسفور، مما یؤدي إلى/ المیاه بالمغذیات، وال سیما مركبات النیتروجین واإلثراء الغذائي ھو عملیة یحركھا إثراء  .53
نمو الطحالب وإنتاجھا األولي وكتلتھا األحیائیة، وتغییرات في توازن المغذیات ینجم عنھا تغییرات في توازن الكائنات الحیة، وتدھور 

 .جودة المیاه
 :غذائيالمؤشرات المشتركة ذات الصلة باإلثراء ال .54

 :المؤشرات المشتركة ذات الصلة باإلثراء الغذائي

 ،)الھدف اإلیكولوجي الخامس(تركیز المغذیات الرئیسیة في العمود المائي  :المؤشر المشترك الثالث عشر

 )الھدف اإلیكولوجي الخامس(في العمود المائي " aالكلوروفیل "تركیز  :المؤشر المشترك الرابع عشر

الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، یعتمد رصد اإلثراء بموجب برنامج  .55
/ ةئالغذائي على نظام الرصد القائم بالبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبیض المتوسط ببرنامج األمم المتحدة للبی

، وأن أغلب األطراف المتعاقدة لدیھا بالفعل برامج رصد قید التطبیق لإلثراء الغذائي في جمیع أنحاء خطة عمل البحر األبیض المتوسط
ل   .بالنسبة إلى البحر األدریاتیكي أكثر من المناطق دون اإلقلیمیة األخرى باعث للخوفحوض البحر األبیض المتوسط؛ مما یَُشّكِ

 
د الوطنیة القائمة لدیھا والخبرة السابقة في اإلثراء الغذائي من البرنامج المنسق األطراف المتعاقدة التي تعتمد على برامج الرص .56

لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبیض المتوسط، ستُحدِّث ھذه البرامج أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم 
 ت الصلة، على أن یتمثل الھدف الُكلي في إنشاء مجموعات بیانات متماسكةالمتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذا

 . على مستوى البحر اإلقلیمي بأكملھ
 

وصف المنھجیات وتدابیر مراقبة الجودة وضمان الجودة المتوفرة لألطراف المتعاقدة ألخذھا في االعتبار أثناء تحدیث برامج  .57
، مع مراعاة االختالفات بین األسالیب الالزمة استنادًا إلى مستوى "د والتقییم المتكاملینتوجیھ الرص"الرصد الوطنیة لدیھا؛ یَِرد في 

 .مشكلة اإلثراء الغذائي في البلدان والمناطق دون اإلقلیمیة
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یة جسیعتمد النطاق الجغرافي للرصد من أجل تقییم الحالة البیئیة الجیدة فیما یتعلق باإلثراء الغذائي على الظروف الھیدرولو .58
في المنطقة، وال سیما مدخالت المیاه العذبة من األنھار، والملوحة، والدوران العام، وارتفاع میاه القاع ) المورفولوجیة(والبنیویة الشكلیة 

 . إلى السطح، وطباقیة المعاینة
 

 یكون التوزیع المكاني لمحطاتالمنطقة البحریة دون اإلقلیمیة، یجب أن / قبل إنشاء حالة اإلثراء الغذائي للمنطقة البحریة .59
الرصد قائًما على المخاطر ومتناسبًا مع المدى المتوقع لإلثراء الغذائي في المنطقة دون اإلقلیمیة قید النظر وكذلك خصائصھا 

نویًا والمواقع س وبناًء على ذلك، سیلزم على كل طرف متعاقد تحدید التردد األمثل. الھیدروغرافیة بھدف تحدید المناطق المتجانسة مكانیًا
 . العینات لدیھا/ المثلى لمحطات الرصد

 
ره ) لتر/میكروغرام" (aالكلوروفیل "من الموصى بھ أن تعتمد األطراف المتعاقدة في نظام التصنیف على تركیز  .60 الذي َطوَّ

ط تطبیقھا، استنادًا بحر األبیض المتوسفریق المعایرة الجغرافیة المتوافقة بالبحر األبیض المتوسط كطریقة تقییم یسھل على جمیع بلدان ال
ثِّل دراسة وفي ھذا السیاق، تُم). ، "الملحق الثاني""الجدول الثاني"انظر (إلى العتبات اإلرشادیة والقیم المرجعیة المعتمدة في ھذه الوثیقة 

قلیمیة ما یتعلق بتحدید عتبات المناطق دون اإلالتصنیف النموذجي للمیاه عامالً مھًما جدًا لزیادة تطویر نُُظم التصنیف في مناطق معینة فی
 ". aالكلوروفیل "بالنسبة إلى 

 
باإلضافة إلى ذلك وحیثما یتناسب، یمكن أن تستمر البلدان في استخدام الطُُّرق المختلفة القائمة لتقییم اإلثراء الغذائي، على  .61

الغذائي، ومؤشر اإلثراء الغذائي، وأداة تقییم اإلثراء الغذائي التابعة للجنة المؤشر الغذائي للنُُّظم البحریة، ونطاق اإلثراء : سبیل المثال
حمایة البیئة البحریة في منطقة بحر البلطیق؛ لجنة ھلسنكي، وغیرھا على المستویات دون اإلقلیمیة أو الوطنیة لتقییم اتجاھات اإلثراء 

 . الغذائي
 

ن الفریق أما التقریر النھائي الصادر ع. لإلثراء الغذائي" لتقییم المتكاملینتوجیھ الرصد وا"منھجیة التقییم موصوفة جیدًا في  .62
فیحتوي على معاییر ) UNEP((DEPI)/MED WG.420/Inf.11الوثیقة (العامل غیر الرسمي عبر اإلنترنت بشأن اإلثراء الغذائي 

 .یقةبھذه الوث" الملحق الثاني"التقییم المتعلقة باإلثراء الغذائي التي تَِرد في 
 

أثناء تنفیذ المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة،  .63
سیَجري العمل على تطویر عتبات الحالة البیئیة الجیدة والظروف المرجعیة للمغذیات والشفافیة واألكسجین، باستخدام نطاق جغرافي 

دون  /التنسیق بین أدوات التقییم القائمة من خالل حلقات العمل والحوار وممارسات المقارنة على المستویات اإلقلیمیةمالئم وكذلك 
 . التقسیمات الفرعیة/ اإلقلیمیة

 
باإلضافة إلى ذلك ومع مراعاة االختالفات دون اإلقلیمیة، سیَجري العمل أیًضا على تطویر صحائف وقائع تقییم المؤشر  .64

 ".توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"لإلثراء الغذائي استنادًا إلى المواصفات المبینة في  المشترك
 

ثات   )الھدف اإلیكولوجي التاسع(الملّوِ

ثات الكیمیائیة في المیاه والترسبات والكائنات الحیة یتمیز بتاریخ طویل وبارز في البحر  .65 إن رصد تركیزات مجموعة من الملّوِ
ي، خطة عمل البحر األبیض المتوسط وبروتوكولھا البر/ تحت رعایة اتفاقیة برشلونة ببرنامج األمم المتحدة للبیئةاألبیض المتوسط، 

طة عمل البحر خ/ وبرامج رصد البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبیض المتوسط ببرنامج األمم المتحدة للبیئة
امج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یبني على ھذه ولذا؛ فإن برن. األبیض المتوسط

 .القواعد التشریعیة والبرامج القائمة
ثات  :المؤشرات المشتركة ذات الصلة بالملّوِ

ثات المضرة الرئیسیة المقیس في المصفوفة ذات :المؤشر المشترك السابع عشر علق الھدف اإلیكولوجي التاسع، المت(الصلة  تركیز الملّوِ
 ،)بالكائنات الحیة، والترسبات، ومیاه البحر

ثات الرئیسیة حیثما تنشأ عالقة بین السبب والتأثیر  : المؤشر المشترك الثامن عشر اإلیكولوجي  الھدف(تأثیرات مستوى التلوث بالملّوِ
 ،)التاسع

البقع النفطیة، والمنتجات : على سبیل المثال(ومداھا ) حیثما أمكن(ظھور حاالت التلوث الحادة ومنشؤھا  :المؤشر المشترك التاسع عشر
 ، )الھدف اإلیكولوجي التاسع(وتأثیرھا في الكائنات الحیة المتضررة من ھذا التلوث ) النفطیة، والمواد الخطرة
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ثات الت :المؤشر المشترك العشرون ثات التي تجاوزت الحد األقصى للمستویات المستویات الفعلیة للملّوِ ي اكتُِشفَت وعدد الملّوِ
 ،)الھدف اإلیكولوجي التاسع(التنظیمیة في المأكوالت البحریة الشائعة 

جي الھدف اإلیكولو(النسبة المئویة لقیاسات تركیز المكورات المعویة ضمن المقاییس القائمة  :المؤشر المشترك الحادي والعشرون
 )التاسع

ثات، إال أن نطاق ھذا الرصد جمی .66 ع بلدان البحر األبیض المتوسط لدیھا بالفعل برامج قید التطبیق فیما یتصل برصد الملّوِ
ومن ثَم فإن برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یھدف إلى . ومستواه یتباینان

 . ن برامج الرصد المتنوعة القائمة، استنادًا إلى المؤشرات المشتركة المتفق علیھازیادة االتساق فیما بی
 

رصد التأثیرات البیولوجیة عادة یحظى باھتمام أقل انتشاًرا في كل من البرامج الوطنیة والدولیة، وكذلك عدد البلدان التي  .67
 المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیضوبالتالي، أثناء . أقل بكثیر) وكثافة التغطیة(تُجري ھذه الدراسات 

المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة سیكون من األساسي التوسع في استخدام ُطُرق التأثیرات البیولوجیة وزیادة تطویره لتغطیة 
 .الھدف اإلیكولوجي التاسع كما ینبغي

 
األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم  وباإلضافة إلى ذلك أثناء المرحلة .68

دات والمصفوفات(ذات الصلة، ستشمل مناطق التنمیة المھمة تنسیق أھداف الرصد  ضمن تقییم المناطق دون اإلقلیمیة، وتطویر ) المحدِّ
ة وكیمیائیة متكاملة، واستعراض نطاق برامج الرصد لضمان اشتمالھا على تلك مجموعات من معاییر التقییم، وُطُرق تقییم بیولوجی

ثات التي تعتبر مھمة ضمن كل منطقة تقییم  . الملّوِ
 

ثات من خالل البناء  .69 ث األطراف المتعاقدة برامج الرصد القائمة لدیھا ذات الصلة بالملّوِ وبأخذ ما ورد أعاله في االعتبار؛ ستَُحدِّ
ھا من شبكات محطات العینات والمنھجیات واألدوات اإلحصائیة ومجموعات البیانات والسالسل الزمنیة كأساس للرصد على القائم لدی
ثات"عدم التدھور"قیاًسا بھدف   .، بغرض تغطیة رصد جمیع المؤشرات المشتركة ذات الصلة بالملّوِ

 
تُدِخل األطراف المتعاقدة في برامج الرصد لدیھا في حین أن أغلب محطات الرصد موجود بالفعل؛ ھناك أیًضا حاجة إلى أن  .70

وجیھ ت"بالتوافق مع  -حیث تضمن المخاطر جودة التغطیة  -مناطق خارج نطاق المناطق الساحلیة بطریقة فعالة ونموذجیة التمثیل 
 ". الرصد والتقییم المتكاملین

 
عیة المتوفرة لألطراف المتعاقدة ألخذھا في االعتبار وصف المنھجیات وتدابیر مراقبة الجودة وضمان الجودة والطُُّرق المرج .71

 ".توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"أثناء تحدیث برامج الرصد الوطنیة لدیھا؛ یَِرد في 
 

بشأن تطویر معاییر التقییم للمواد الخطرة والتقریر  UNEP(DEPI)MED WG.394/Inf.3فیما یتعلق بالتقییم، فإن التقریر  .72
ثات  یقدمان ) UNEP((DEPI)/MED WG.420/Inf.12(النھائي الصادر عن الفریق العامل غیر الرسمي عبر اإلنترنت بشأن الملّوِ

ثات أثناء الالتوصیات الرئیسیة التي ستُتَّبَع من أجل إرساء إجراء متقدم لرصد إنجازات الحالة البیئیة الجیدة با مرحلة األولیة لنسبة إلى الملّوِ
 ).قالملحق الثاني بھذا المرف(من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة 

 
 :یئیة الجیدةجل تقییم الحالة البریثما تُحدَّد معاییر التقییم البیئي بموجب ھذه المتابعة؛ یمكن اعتماد نھج مزدوج لدعم الرصد من أ .73

ثة نسبیًا على ا) تركیزات تقییم الخلفیة(ستُحدَّد قیمة عتبة للحالة البیئیة الجیدة  )أ لمستوى باستخدام تركیزات من مناطق غیر ملوَّ
 دون اإلقلیمي 

ثاتویجب أن یُالَحظ اتجاه االنخفاض من قیم خطوط األساس الممثِّلة للمستوى الفعلي لتركیزات  )ب  . الملّوِ

والمركبات العضویة المكلورة والھیدروكربون العطري متعدد ) الزئبق والكادمیوم والرصاص(ومن ثَم فإن المعادن السامة  .74
لیة والحلقات والتي توجد لھا بیانات رصد ناتجة من برامج رصد جاریة یمكن أن تُحدَّد الحالة البیئیة الجیدة لھا بالفعل أثناء المرحلة األ

خطة  /رنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، أما برنامج األمم المتحدة للبیئةمن ب
 .عمل البحر األبیض المتوسط فسیَبِّت في التقییم المستند إلى المؤشر المشترك ذي الصلة بھا وفي ضوء ما ورد أعاله
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المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم باإلضافة إلى ذلك أثناء  .75
خطة عمل البحر األبیض المتوسط سیُِعد أیًضا دلیالً مكیَّفًا یُرِسي تركیزات تقییم الخلفیة و / ذات الصلة فإن برنامج األمم المتحدة للبیئة

 .تقییم البیئي بالنسبة إلى مؤشرات حیویة محدَّدة في األنواع بالبحر األبیض المتوسطحیثما أمكن الصیغة لمعاییر ال
 

بروتوكول "من  9فیما یتعلق بحاالت التلوث الحادة، بینما تتعھد األطراف المتعاقدة بالفعل بالتزام قائم بالرصد بموجب المادة  .76
ا أنھ من المتوقع وجوب إجراء المزید من التحلیل للعالقات بین حاالت إال أنھ یلزم تعزیز الجھود في ھذا الصدد كم" المنع والطوارئ

 .التلوث الحادة وتأثیراتھا على الكائنات الحیة وتطویر معاییر تقییم محدَّدة لذلك
 

ثات في الكائنات الحیة المستخدمة في االستھالك البشري یعتمد أیًضا على متطلبات الرصد القائمة وال یقیس إال .77  رصد الملّوِ
ثات في األسماك وغیرھا من المأكوالت البحریة مما قد ُوِضعَت لھ حدود تنظیمیة في النُُّظم الوطنیة والدولیة ألسباب الصحة ال  . امةعالملّوِ

 
ثات التالیة التي قد ُوِضعَت لھا مستویات تنظیمیة .78  :وفي ھذه الصدد یجب أن تراعي برامج الرصد الوطنیة على األقل الملّوِ

ئي الفینیل بما في ذلك ثنا(ومركبات الھیدروكربون العطري متعدد الحلقات والدیوكسین ) الرصاص والكادمیوم والزئبق(الثقیلة المعادن 
 ".توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"مع اعتبارات اختیار األنواع الموصوفة في ) متعدد الكلور الشبیھ بالدیوكسین

 
بحر األبیض التوجیھات المراَجعة لل"فیما یتعلق بالنسبة المئویة لقیاسات تركیز المكورات المعویة ضمن المقاییس القائمة، فإن  .79

سالمة میاه "استنادًا إلى المبادئ التوجیھیة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة بشأن  2007المتعلقة بمیاه االستحمام لعام " المتوسط
 .  ؛ تعمل كأساس للرصد"میاه االستحمام"بشأن " األمر التوجیھي من المفوضیة األوروبیة"ى وإل" االستجمام

 
المعاییر والمقاییس " IG.20/9القرار (القیم المتفق علیھا لمنطقة البحر األبیض المتوسط في مؤتمر األطراف السابع عشر  .80

 "ل حمایة البحر األبیض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة بریةبروتوكو"من  7في إطار عمل تنفیذ المادة " لجودة میاه االستحمام
سیُبنى علیھا من أجل زیادة تحدید الحالة البیئیة الجیدة للمؤشر ) 2012خطة عمل البحر األبیض المتوسط، / برنامج األمم المتحدة للبیئة(

من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط ذي الصلة بُمسبِّبات األمراض في میاه االستحمام أثناء المرحلة األولیة 
 . وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

 

 )الھدف اإلیكولوجي العاشر(القمامة البحریة 

رصد القمامة البحریة ببرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یستند  .81
 :وإلى المؤشرات المشتركة والمرشحة التالیة المتفق علیھا) IG.20/10القرار " (خطة اإلقلیمیة إلدارة القمامة البحریةال"إلى 

أو المترسبة على الخطوط الساحلیة / االتجاھات من حیث كمیة القمامة المنجرفة إلى الشاطئ و :المؤشر المشترك الثاني والعشرون
 ،)الھدف اإلیكولوجي العاشر(

االتجاھات من حیث كمیة القمامة في العمود المائي بما یتضمن الدقائق البالستیكیة وعلى قاع  : المؤشر المشترك الثالث والعشرون
 ،)الھدف اإلیكولوجي العاشر(البحر 

التركیز  في َشَركھا مع االتجاھات من حیث كمیة القمامة التي تتناولھا الكائنات الحیة البحریة أو تقع: المؤشر المرشح الرابع والعشرون
 )الھدف اإلیكولوجي العاشر(على ثدییات وطیور بحریة وسالحف بحریة محدَّدة 

باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن رصد القمامة البحریة من المجاالت الجدیدة بالنسبة إلى البحر األبیض المتوسط، فإن برنامج  .82
رنامج حلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة یعتمد بدرجة كبیرة على المبادئ التوجیھیة ببالرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وسا

 .األمم المتحدة للبیئة بشأن التقییم الشامل لقمامة الشواطئ وعلى التوجیھ المتعلق برصد القمامة البحریة في البحار األوروبیة
 

لیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض ستنشئ األطراف المتعاقدة برامج رصد وطنیة أثناء المرحلة األو .83
ع أیًضا على أن تأخذ برامج الرصد لدیھا في  المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة فیما یتصل بالمؤشرین المشتركین وتَُشجَّ

 .ذلك أنشطة رصد تجریبیةالحسبان المؤشر المرشح ذي الصلة بالقمامة التي تتناولھا الكائنات الحیة وأن تُجري على 
 

عالوة على ذلك، فإن األطراف المتعاقدة التي لدیھا حالیًا خطط للرصد فقط في مجموعة فرعیة من األقسام البیئیة تُوصى بشدة  .84
 وھذا سیوفر بیانات خطوط األساس التخاذ قرار یستند إلى المعلومات. بالبدء ببحث تجریبي صغیر أو مشروعات تنمیة في أقسام أخرى

ولذا؛ فمن دون معلومات عن االتجاھات والكمیات في جمیع األقسام البحریة، لن یكون . بشأن برامج الرصد كاملة النطاق في المستقبل
 .النھج القائم على المخاطر لرصد القمامة وتدابیره ممكنًا
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وجمعیات حمایة البیئة ومؤسساتھا ) يالمنظمات غیر الحكومیة ومبادرات المجتمع المدن(عدد كبیر من المواطنین والمجتمعات  .85
یم ومن أجل تنفیذ برنامج الرصد والتقی. في جمیع أنحاء البحر األبیض المتوسط یشارك بالفعل في أنشطة لمعالجة القمامة البحریة

ع األطراف المتعاقدة على تمكین ھذ منحھا ه الجھات والمتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، تُشجَّ
 .الصالحیات للمساعدة في تحسین قاعدة األدلة الالزمة لرصد القمامة البحریة

 
تحظى قمامة الشواطئ بأسالیب ومنھجیات للرصد والعینات سھلة االتباع وفعالة التكلفة وقد أُحِسَن وضعھا حسب الموصوف  .86
یع ال یقل عن دراستین استقصائیتین موصى بھما سنویًا في فصلي الرب ، باإلضافة إلى إجراء ما"توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"في 

 .دراسات استقصائیة سنویًا في الربیع والصیف والخریف والشتاء 4والخریف، بینما تُجرى نموذجیًا 
 

إلضافة إلى اب" توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"كما أن قائمة رئیسیة مختَصرة بفئات القمامة وعناصرھا مضمنة أیًضا في  .87
ویمكن لألطراف المتعاقدة االعتماد على ھذه القائمة المختَصرة . العناصر األكثر شیوًعا الموجودة في شواطئ البحر األبیض المتوسط

كنھج مرجعي متوافق مع القوائم األخرى فیما یتصل برصد القمامة البحریة، كما یمكن استخدام ھذه القائمة أیًضا كدلیل توجیھي عملي 
 .)بما یتضمن تنفیذ المنظمات غیر الحكومیة لھ، كما ینبغي(مل المیداني، مما یتیح إمكانیة الرصد المتناسق والمتسق للع

 
، نظًرا النخفاض نسبة وجود القمامة في المیاه متوسطة )المؤشر المشترك السابع عشر(فیما یتعلق برصد القمامة على البحر  .88

ز المؤشر المشترك على   .القمامة على سطح البحر وقاعھالعمق، یَُرّكِ
 

، ال یمكن مالحظة أنواع أجسام القمامة البحریة إال أثناء مراقبة بصریة على مسافة )المراقبة من السفن(بسبب منھجیة المراقبة  .89
جام یجب األحولذلك، على خالف قمامة الشواطئ، یمكن فقط إجراء تحدید تقریبي لفئات القمامة، بالرغم من أن رصد فئات . قصیرة جدًا

 ".توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"أیًضا أن یتضمن العناصر الصغیرة ذات الصلة، بما یتفق مع 
 

أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، فإن  .90
ر رصدًا محدَّدًا لبروتوكول القمامة الطافیة، على أساس إقلیميخطة عمل / برنامج األمم المتحدة للبیئة  .البحر األبیض المتوسط سیطّوِ

 
ة ، فإن الرصد االنتھازي ھو الطریقة األكثر فعالیة من حیث التكلف)المؤشر المشترك السابع عشر(فیما یتعلق بقمامة قاع البحر  .91

ف القاع وعملیات جر" ستقصائیة الدولیة لجرف قاع البحر األبیض المتوسطالدراسات اال"بالنسبة إلى رصد قاع البحر، وبناًء على 
ومن المحتمل وجود فرص أخرى لدمج .  المھنیة المتوافقة لدمج جھود الرصد، قد یكون النھج األفضل لرصد القمامة عن قاع البحر

 الرصد في المحمیات البحریة والمنصات(نتظام الدراسات االستقصائیة على القمامة البحریة مع دراسات استقصائیة أخرى تُجرى با
یھ الرصد والتقییم توج"أو برامج بشأن التنوع البیولوجي، باإلضافة إلى منھجیات ومتطلبات فنیة سابقة التحدید في ) البحریة وما إلى ذلك

 ". المتكاملین
 

الحالة فبسبب محدودیة توفر البروتوكوالت و) شرالمؤشر المرشح الثامن ع(فیما یتعلق بالقمامة التي تتناولھا الكائنات الحیة  .92
ز المؤشر المرشح على السلحفاة البحریة  لبحر أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین ل" كاریتا كاریتا"المعرفیة؛ یَُرّكِ

توسط أثناء خطة عمل البحر األبیض الم/ تحدة للبیئةوبالتالي فإن برنامج األمم الم. األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة
ر بروتوكوالً  المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة سیطّوِ

  .ق في البحر األبیض المتوسطللرصد للقمامة البحریة لدى السالحف البحریة مع التركیز على المعلمات ذات الصلة بالتطبی
 

حیث إن القمامة التي تتناولھا الكائنات الحیة من المؤشرات المشتركة المرشحة؛ فال تُلَزم األطراف المتعاقدة بتضمین رصدھا  .93
وساحلھ ومعاییر  طفي برامجھا الوطنیة للرصد المتكامل أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوس

ع على إجراء أبحاث تجریبیة أكثر استفاضة على ھذا المؤشر  .التقییم ذات الصلة، إال أنھا تَُشجَّ
 

وعالوة على ذلك، من المھم مالحظة أنھ في حین تعتبر القمامة دقیقة الحجم جزًءا من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر  .94
لتقییم ذات الصلة، إال أنھ من الضروري زیادة العمل ھنا على المستوى اإلقلیمي، مع االعتراف بأن األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر ا

ع أیًضا األطراف المتع. فھمنا للتأثیرات المحتملة من الدقائق البالستیكیة في الكائنات الحیة والبیئة ال یزال محدودًا اقدة على ولذا؛ تَُشجَّ
 .ة في ھذا المجالإجراء أبحاث تجریبیة أكثر استفاض
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یتضمن اعتبارات الفنیة ونطاقات ومنھجیات أكثر تحدیدًا، یمكنھا توجیھ األطراف المتعاقدة " توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین" .95
الرسمي  التقریر الصادر عن الفریق العامل غیر. أثناء تطویر العنصر األساسي المتعلق بالقمامة البحریة في برامج الرصد المتكامل لدیھا

م توصیات ذات صلة بخطوط األساس ) UNEP((DEPI)/MED WG.420/Inf.13" (القمامة البحریة"عبر اإلنترنت بشأن  یُقَدِّ
 ).الملحق الثاني(
 

 رصد وتقییم المؤشرات المشتركة ذات الصلة بالجغرافیا المائیة والمناظر الطبیعیة والنُُّظم اإلیكولوجیة الساحلیة .4

 الجغرافیا المائیة 

یھدف رصد التعدیالت الھیدروغرافیة إلى تناول التطورات الكبیرة بما یكفي لتنطوي على إمكانیة تعدیل الظروف  .96
 .الھیدروغرافیة، على نطاق واسع أو من خالل العمل التراكمي مع غیرھا من التطورات

 :المؤشرات المشتركة ذات الصلة بالجغرافیا المائیة

 )الھدف اإلیكولوجي السابع(موقع ومدى الموائل المتأثرة مباشرة بالتعدیالت الھیدروغرافیة  :المؤشر المشترك الخامس عشر

وفقًا لما ورد أعاله، فإن الرصد بموجب ھذا الھدف اإلیكولوجي یھدف إلى تناول التطورات الجدیدة المترتبة على تعدیالت  .97
 ).سنوات 10إنشاءات تبقى لما یزید عن (دائمة 

 
ر األطراف المتعاقدة العنصر األساسي المتعلق بالجغرافیا المائیة في برامجھا الوطنیة للرصد المتكامل؛ ومن ثَم عند تطوی .98

 .والتي بدًءا منھا یمكن االستناد على رصد الحالة الجیدة) جدًا(یلزمھا أوالً االتفاق على سنة مشتركة لخط األساس في المستقبل القریب 
ع األطراف ا لمتعاقدة بشدة على إدراج سجالتھا المتوفرة في تطبیقات الترخیص بالنسبة إلى أي تطویرات مقترحة عالوة على ذلك؛ تُشجَّ

الرصد  أما). سنوات 10إنشاءات تبقى لما یزید عن (مما سیُعتبَر كبیًرا بما یكفي لینطوي على إمكانیة تعدیل الظروف الھیدروغرافیة 
د ما إذا كانت ھناك حاجة إلى أي متطلبات إضافیة للترخیص أو الرصد أو التقییم من أجل الحكومة أو سلطات  الذي یَتَّبِع ھذا النھج فسیؤّكِ

ریھ  . الترخیص البحري أو مطّوِ
 

 المناظر الطبیعیة والنُُّظم اإلیكولوجیة الساحلیة

مقارنة ببرامج (لة الصأحد خصوصیات برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات  .99
ز على الجزء األرضي من المنط) في اتفاقیات البحار اإلقلیمیة/ التقییم والرصد اإلقلیمیة قة تتمثل في تضمین الھدف اإلیكولوجي الذي یَُرّكِ

لة للمناطق ة المتكامبروتوكول اإلدار"وھذا یعكس أن اتفاقیة برشلونة تغطي أیًضا المناطق الساحلیة في عملھا، بالتوافق مع . الساحلیة
 ". الساحلیة

 
 :المؤشر المشترك والمؤشر المشترك المرشح المرتبطان بالساحل یكونان كما یلي .100

 

طول الخط الساحلي المعرض لالضطرابات المادیة بسبب تأثیر المنشآت التي یصنعھا اإلنسان  :المؤشر المشترك السادس عشر
 ،)الھدف اإلیكولوجي الثامن(

 )الھدف اإلیكولوجي الثامن(تغییر استخدام األراضي : الخامس والعشرونالمؤشر المرشح 

بالتوافق مع ما ورد أعاله، فإن الرصد بموجب ھذا الھدف اإلیكولوجي یُقصد بھ تناول األنشطة البشریة المتسببة في جعل  .101
 .یعیة والنُُّظم اإلیكولوجیة الساحلیةالساحل اصطناعیًا بغلقھ تماًما من خالل تنفیذ منشآت ساحلیة مما یؤثر في المناظر الطب
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ر وعلى نحو غیر مباش(یُشیر نموذجیًا وحصریًا إلى الموانئ والحصون الساحلیة " الھیاكل التي یصنعھا اإلنسان"مصطلح  .102
یًا على كال متر بالكامل أو جزئ 100عندما تتعرض منطقة طولھا " اصطناعیة"أما القطاعات الساحلیة فتُجعَل ). إلى المطالبة باألرض

ل في حالتھا المادیة األصلیة) بمعنى؛ األرض والبحر(جانبیھا  ل على ید بشریة تُعدِّ  .إلى التحوُّ
 

أثناء تطویر العنصر األساسي الساحلي في البرامج الوطنیة للرصد المتكامل وبالتوافق مع ما ورد أعاله، فإن األطراف  .103
توجیھ الرصد "بما یتفق مع  -ي المتأثر في الوضع الحالي بالمنشآت التي یصنعھا اإلنسان المتعاقدة یلزمھا أوالً تقییم طول الخط الساحل

مع األخذ في الحسبان أن طول الخط الساحلي المعرض لالضطراب المادي بسبب تأثیر المنشآت التي یصنعھا  -" والتقییم المتكاملین
ل أحد مؤشرات التأثیر الذي یفترض أن الخطوط ا لساحلیة المشغولة بالمنشآت التي یصنعھا اإلنسان ھي مناطق متأثرة اإلنسان یُشّكِ

 . محتملة
 

بالنسبة إلى تقییم المؤشر المتعلق بطول الخط الساحلي المتأثر بالمنشآت التي یصنعھا اإلنسان؛ فإن تحدید عتبات مثل النسبة  .104
ة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض أثناء المرحل -التي من المقرر تطویرھا  -أو المسافة بالمتر / المئویة و

المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة؛ یجب أن یستند إلى إجراء یدعمھ الخبراء من أجل أن تُؤَخذ في الحسبان دراسة التصنیف 
ویجب أن  .تعلق بالفوائد االجتماعیة واالقتصادیةالنموذجي للساحل بما یتضمن الخدمات والبضائع الناتجة من نظامھ اإلیكولوجي مما ی

 .یتضمن التقییم أیًضا االضطراب الناجم عن تلك المنشآت
 

ع األطراف المتعاقدة على تطویر برامج رصد واالضطالع  .105 فیما یتعلق بالمؤشر المرشح المعني بتغییر استخدام األراضي، تُشجَّ
. ر األدریاتیكي، الجاري في البح"نھج النظام اإلیكولوجي في البحر األبیض المتوسط"بأنشطة رصد تتوافق مع نتائج المشروع التجریبي 

یجب وبما أنھا أداة بسیطة؛ ف. ھذا المؤشر مھم جدًا في تحلیل العملیات، بما یتضمن التفاعالت بین البر والبحر في المناطق الساحلیة
والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات تعزیزھا وتطویرھا أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد 

دھا البلدان ذاتھا مع مراعاة (وھذا سیسمح للبلدان باقتراح إجراءات مالئمة لتحقیق الحالة البیئیة الجیدة . الصلة التي من المقرر أن تُحدِّ
رھا وتنفیذ نھج النظام كما سیؤدي ھذا إلى المزید من الموضوعیة . خصوصیاتھا المحلیة في التقاریر بشأن حالة مناطقھا الساحلیة وتَطوُّ

أثناء المرحلة األولیة من تنفیذ برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات . اإلیكولوجي فیھا
دة من خالل التدریب وأنشطة بناء القدرات وتبادل الخبرات بما یتضمن الصلة، سیزید العمل المنفَّذ بحیث یوفر الدعم لألطراف المتعاق

 .المشاورات المناسبة على المستوى دون اإلقلیمي
 

 رصد الھدف اإلیكولوجي الحادي عشر: الطاقة التي تشمل الضوضاء تحت سطح الماء  .5

م المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، بفضل دعأُِعدَّ ھذا الجزء من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض  .106
الخبراء من الفریق العامل المشترك المعني بالضوضاء من االتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط 

رلندي شرق المحیط األطلسي والبحر اآلیوالمنطقة المجاورة من المحیط األطلسي/ اتفاق حفظ الحوتیات الصغیرة في بحر البلطیق وشمال 
 وبحر الشمال/ اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة

 

 :المؤشران المشتركان المرشحان المتعلقان بالطاقة التي تشمل الضوضاء تحت سطح الماء ھما

وسطة ة عالیة التردد ومنخفضة التردد ومتنسبة األیام والتوزیع الجغرافي حیث األصوات النبضی: المؤشر المرشح السادس والعشرون
 التردد تتجاوز المستویات التي من المرجح أن تتسبب في حدوث تأثیر كبیر في الحیوانات البحریة

 مستویات األصوات المستمرة منخفضة التردد باستخدام النماذج كما ینبغي  :المؤشر المرشح السابع والعشرون

، فإن المؤشرین المرشحین السادس )التوجیھ المتعلق بإطار اإلستراتیجیة البحریة( 11الوصف  مقارنة بالمؤشرات ذات الصلة بأداة
والعشرین والسابع والعشرین أكثر ارتباًطا بالبیولوجیا الصوتیة ألنواع أساسیة من الثدییات البحریة في البحر األبیض المتوسط 

مقترحة أما إستراتیجیة الرصد ال. ت العنبر وحوت كوفییھ ذا المنقاروالمعروفة بحساسیتھا للضوضاء، بما یعني حوت الزعنفة وحو
مرحلة ، فتُمثِّل أساًسا لمزید من العمل أثناء ال"توجیھ الرصد والتقییم المتكاملین"لھذین المؤشرین المرشحین، حسب نصھا الوارد في 

فق لھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، نحو رصد فعال ومتاألولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساح
 .علیھ على نطاق واسع للضوضاء تحت سطح الماء على نطاق إقلیمي
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ع األطراف المتعاقدة على تطویر برامج رصد واالضطالع بأنشطة رصد على المؤشرین  .107 بالتوافق مع ما ورد أعاله، تُشجَّ
لمرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر المشتركین استنادًا إلى أساس تجریبي أثناء ا

 .التقییم ذات الصلة
 

خطة عمل البحر األبیض المتوسط واالتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود / كل من برنامج األمم المتحدة للبیئة .108
ة من المحیط األطلسي معًا باالشتراك مع غیرھما من الجھات الشریكة، ستستمر في زیادة والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المجاور

تطویر ھذه المؤشرات المرشحة نحو المؤشرات المشتركة أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض 
 .المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

یة وعتبة زمنیة عتبة مكان: ییم الحالة البیئیة الجیدة ذي الصلة بالھدف اإلیكولوجي الحادي عشر، یلزم إرساء ثالث عتباتبالنسبة إلى تق
 . فیما یتعلق بالمؤشر المرشح السادس والعشرین وعتبة للضوضاء فیما یتعلق بالمؤشر المرشح السابع والعشرین

یم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، فإن أثناء المرحلة األولیة من برنامج الرصد والتقی .109
األمانة العامة لالتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحیط األطلسي 

نة لخطة عمل البحر األبیض المتو سط، ستُنَفِّذ المھام التالیة بھدف زیادة تطویر الجوانب الفنیة بالتنسیق مع الجھات المختصة المكّوِ
 :للمؤشرات المرشحة وال سیما

 
استعراض العتبات المكانیة والزمنیة التي َحدَّدَتھا الدول األوروبیة األعضاء لتنفیذ مؤشر الضوضاء النبضیة ذي الصلة بأداة  .1

 11الوصف 

تحدید المناطق الساخنة من حیث الضوضاء بالنسبة " ("2016-2014خطة عمل "من " CA 2b1"إنجاز العمل المشترك  .2
إلى الحوتیات في منطقة االتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المجاورة من 

ن أجل توفیر ، م")اتفاقیة برشلونة المحیط األطلسي، التي ترتبط بمنطقة البحر األبیض المتوسط على النحو المرتَّب لھ في
معلومات خط األساس الضروریة بشأن التوزیع المكاني الزمني لمصادر الضوضاء النبضیة في جمیع أنحاء البحر األبیض 

 المتوسط

 داستعراض بیانات الضوضاء المحیطة المتوفرة بشأن البحر األبیض المتوسط باعتبارھا متابعة للعمل الحالي من أجل تحدی .3
 .2.1.11عتبة مؤشر الضوضاء المستمرة 
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 قائمة مرجعیة باألنواع والموائل
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مسرد بمصطلحات المعلمات والمعاییر وتحدید األولویات المستخدمة في ھذه / مذكرة توضیحیة

   :الوثیقة
 FR Terme FR définition التعریف باللغة العربیة المصطلح باللغة العربیة

دھا عامة خصائص ال أحیائیة  : الموئل السائد ى عل(أنواع الموائل شائعة الوجود التي تُحدِّ
والتي  )المستوى الثالث في النظام األوروبي لمعلومات الطبیعة: سبیل المثال

ق التوجیھ المتعل"في " المرفق الثالث"من " الجدول األول"یُشار إلیھا في 
 )EC/2008/56" (بإطار اإلستراتیجیة البحریة من المفوضیة األوروبیة

Habitats 
principaux: 

Types d'habitats à un haut niveau typologique, définis par des 
caractéristiques abiotiques (e.g. EUNIS level 3), cités dans le 
tableau 1 de l'annexe III de la Directive européenne Cadre Stratégie 

Milieux Marins (2008/56/EC( 
د (ھذا المصطلح یتناول  : الموئل قرار المفوضیة األوروبیة "حسبما یُحدِّ

2010/477/UE (" كالً من الخصائص الالأحیائیة والمجتمع البیولوجي
توى المس: على سبیل المثال(ذي الصلة، لمعالجة عناصر كلیھما معًا 

ذا وقد یشیر ھ). الخامس أو السادس في النظام األوروبي لمعلومات الطبیعة
مما یعني؛ حیثما یتناسب، (المصطلح أیًضا إلى عدد من منظومات الموائل 

 )تقییم التركیب والمدى والحصص النسبیة للموائل ضمن ھذه المنظومات
 ة ومناطقممرات الھجر: على سبیل المثال(وإلى بعض الموائل الوظیفیة 

 )وضع البیض وتلقیحھ والرقود علیھ واإلطعام

Habitat: Ce terme (tel que défini dans la Décision CE 2010/477/UE), se 
réfère à la fois aux caractéristiques abiotiques et à la communauté 
biologique associée, de façon indissociables (e.g. EUNIS level 5 
ou 6). Ce terme peut également se référer à certains complexes 
d'habitats (impliquant, si approprié, dévaluer la composition, 
l'étendue et les proportions relatives des habitats composant ce 
complexe) et à certains habitats fonctionnels (tels que les frayères, 
les zones de reproduction, de repos, d'alimentation, et les couloirs 

migratoires) 
 المجموعة الوظیفیة

 ): من األنواع(
مجموعة من األنواع اإلیكولوجیة ذات الصلة، التي تنطبق ھنا تحدیدًا على 

الطیور والزواحف ): بدرجة عالیة(المجموعات التالیة من األنواع المتنقلة 
وكل مجموعة وظیفیة تمثل . والثدییات البحریة واألسماك ورأسیات األرجل

 الطیور التي تتغذى على السطح: على سبیل المثال(دوًرا إیكولوجیًا سائدًا 
ویُشار إلى ھذا . ضمن مجموعة األنواع) البحري، واألسماك القاعیة

، Bالجزء " (UE/2010/477قرار المفوضیة األوروبیة "المصطلح في 
 )األنواع

Groupe fonctionnel 
(d'espèces): 

Un ensemble écologiquement cohérent d'espèces, appliqué ici en 
particulier aux espèces (largement) mobiles suivantes: oiseaux, 
reptiles, mammifères marins, poissons et céphalopodes. Chaque 
groupe fonctionnel représente un rôle écologique majeur (e.g. 
oiseaux se nourrisant au large en sub-surface, poissons démersaux) 
au sein du groupe d'espèces. Ce terme est cité dans la Décision CE 

2010/477/UE (Partie B, espèces) 
 قة القابلة للتنزیل من الرابط:مقارنة بالوثی Texel-Faialمعاییر 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour
ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.ospar.org%2Fdocuments%

-2Fdbase%2Fdecrecs%2Fagreements%2F03
13e_texel_faial%2520criteria.doc&ei=r1MQVPP7GYv

usg=AFQjCNFFBqKlpeixMYiLZD1JqGJuaPm7gBA&
C_rAwTw&sig2=wG6kTCw1ZQvZJwazTNX7iw&bv

m=bv.74649129,d.d2s 

Critères de Texel-
Faial: 

 Cf. document téléchargeable à:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

-ztocd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwj
7punGAhWIPxQKHYo0B1k&url=http%3A%2F%2Fwww.ospar.

-org%2Fdocuments%2Fdbase%2Fdecrecs%2Fagreements%2F03
-13f_criterestexel

faial.doc&ei=i7KsVbPFKYj_UIrpnMgF&usg=AFQjCNEVmunt
-1LEVuFv97--Vg5-C4n4tbGPpuM3B_0w&sig2=eVctr-g7oEq

A&bvm=bv.98197061,d.d24 

اإلقلیمیة ) دون(األھمیة 
 )Texel-Faialمعاییر (

 )في أي وقت من دورة حیاتھا(نسبة عالیة من مجموعات األنواع أو الموائل 
إقلیمیة من حیث ) دون(أو / توجد ضمن منطقة محدَّدة جغرافیة حیویة و

 المسؤولیة الوطنیة، في البحر األبیض المتوسط

importance (sous-
)régionale (critère 

Texel-Faial): 

Une grande proportion de l'habitat ou de la population de l'espèce 
(quel que soit les stades de vie considéré) est situé dans une zone 
biogéographique spécifique et/ou une (sous-)région relevant d'une 

responsabilité nationale, en Méditerranée 
-Texelمعاییر (الندرة 
Faial( 

یُقیَّم الموئل على أنھ نادر إذا اقتصر على عدد محدود من المواقع أو على 
أما  .عدد قلیل من المواقع الصغیرة المتفرقة في البحر األبیض المتوسط

وفي حالة . النوع فیُعَد نادًرا إذا كان الحجم اإلجمالي للمجموعة صغیًرا
األنواع الَالِطئَة أو مقیدة الحركة في أي وقت من دورة حیاتھا، یُعَدُّ النوع 
نادًرا إذا ظھر في عدد محدود من المواقع في البحر األبیض المتوسط، أو 

Rareté (critère 
Texel-Faial:( 

Un habitat est dit rare s'il est restreint à un nombre limité de sites 
ou à quelques petits sites dispersés en Méditerranée, Une espèce 
est rare si sa population totale est faible. Dans le cas d'une espèce 
sessile ou à mobilité restreinte, quel que soit le stade de vie 
considéré, cette espèce est rare si son occurrence est limitée à 
nombre réduit de sites en Méditerranée, et en faibles abondances. 
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بینما في حالة األنواع المتنقلة بدرجة عالیة، فإن الحجم . بأعداد قلیلة نسبیة

د الند  رةاإلجمالي للمجموعة سیُحدِّ
Dans le cas d'espèces largement mobiles, la taille de la population 

détermine sa rareté éventuelle 
الدور الوظیفي الرئیسي 

-Texelمن معاییر (
Faial( 

األنواع أو الموئل الذي یؤدي دوًرا رئیسیًا في دعم عملیات ) مجموعة(
 وقد ترتبط ھذه الوظائف الرئیسیة باإلنتاجیة. النظام اإلیكولوجي وتفاعالتھ

یة الموائل الوظیف"الطبیعیة، أو دور التغذیة، أو تنوع بیولوجي ملحوظ أو 
ممرات الھجرة ومناطق وضع البیض وتلقیحھ : ، على سبیل المثال"لألنواع

 والرقود علیھ واإلطعام

Rôle fonctionnel clé 
(d'après critère 

Texel-Faial:( 

Une espèce (population) ou un habitat, dont la(es) fonction(s) ont 
un rôle clé dans les processus et interactions de l'écosystème. Ces 
fonctions clés peuvent être associées à une productivité naturelle, 
un rôle trophique, une biodiversité remarquable, ou aux "habitats 
fonctionnels d'espèces", tels que les zones de frayères, de 

reproduction, de repos, d'alimentation et les couloirs migratoires 
معاییر (الحساسیة 

Texel-Faial:( 
 :عندما" حساًسا"األنواع أو الموئل یكون ) مجموعة(
، )بمعنى أنھ یتأثر سلبًا بسھولة بالنشاط البشري(یمتلك مقاومة منخفضة . أ
 أو/و

ویلة ط بمعنى أن التعافي ال یتحقق إال بعد فترة(یمتلك مرونة منخفضة . ب
 )من التأثر السلبي بالنشاط البشري

Sensibilité (critère 
Texel-Faial:( 

Une espèce (population) ou un habitat est "sensible" si: 
a. il a une faible résistance (c’est-à-dire qu'il est facilement impacté 
par les activités humaines); et/ou 
b. il a une faible résilience (c’est-à-dire, qu'après un impact dû à 
une activité humaine, il n'est susceptible de récupérer qu'après une 

longue période) 
عندما یتعرض إلى " سریع التأثر"األنواع أو الموئل یكون ) مجموعة( :قابلیة التأثر

 ")V"إلى " N"مقارنة بالعمود (ضغط مما یتسم بحساسیة تجاھھ 
Vulnérabilité: Une espèce (population) ou un habitat est "vulnérable" si il est 

exposé à une pression, à laquelle il est sensible (cf. colonnes N à 
V) 

التناقص أو التھدید 
من معاییر (باالنقراض 

Texel-Faial:( 

األنواع أو الموئل یعني حدوث تناقص كبیر وملحوظ ) مجموعة" (تناقص"
وبالنسبة إلى األنواع تشیر (أو ذي داللة، في األعداد أو المدى أو الجودة 

وقد یكون ھذا التناقص تاریخیًا، في ). الجودة إلى معلمات تاریخ حیاتھا
ویمكن أن یحدث ھذا التناقص في منطقة البحر . اآلونة األخیرة أو حالیًا

ون وحیث یك. اإلقلیمي) دون(المتوسط بالكامل أو على المستوى  األبیض
، ویمكن ربطھ مباشرة أو غیر مباشرة بالنشاط "واضًحا وحاضًرا"التناقص 

مھددًا في الوقت "األنواع أو الموئل أیًضا ) مجموعة(البشري؛ تُعتبَر 
وحیث توجد احتمالیة عالیة لحدوث تناقص كبیر مرتبط مباشرة ". الحالي

مھددًا "األنواع أو الموئل ) مجموعة(أو غیر مباشرة بالنشاط البشري؛ تُعتبَر 
 ".احتماالً 

En déclin ou menacé 
(d'après critère 

Texel-Faial:( 

Une espèce (population) ou un habitat en "déclin" implique une 
diminution, observée ou mesurée de façon significative, en 
abondance, étendue ou qualité (qualité se réfère pour une espèce à 
ses paramètres démographiques). Le déclin peut être historique, 
récent ou actuel. Le déclin peut avoir lieu sur toute la Méditerranée 
ou une (sous-)région. Quand le déclin est "clair et avéré", et peut 
être lié directement ou indirectement à une activité humaine, 
l'espèce (population) ou l'habitat est aussi considéré comme 
"actuellement menacé". Quand il y a une forte probabilité de déclin 
significatif, lié directement ou indirectement à une activité 
humaine, l'espèce (population) ou l'habitat est considéré comme 

"potentiellement menacé" 
بة بالنس(إمكانیة التنفیذ 

 ):إلى الرصد
أما . األنواع أو الموئل) مجموعة(وجود ُطُرق وبروتوكوالت لرصد 

تَِرد والرصد القائم بالفعل؛ ف) اللوجستیة والفنیة والبشریة(الموارد الالزمة 
 AGإلى  Wبالتفصیل في العمود 

Faisabilité (pour la 
surveillance:( 

Existance de méthodes et protocoles pour réaliser le suivi d'une 
espèce (population) ou d'un habitat. Les ressources nécessaires 
(logistiques, techniques et humaines) et les suivis actuellement 

existant sont détaillés dans les colonnes W à AG 
إذا كانت األنواع أو الموئل یلبي معیاًرا واحدًا على األقل من معاییر  :األولویة

Texel-Faial  یجب تنفیذ رصده؛ فوسریع التأثر ویمكن من الناحیة الفنیة
باإلضافة إلى ضرورة مراعاة الغزارة في . منح األولویة القصوى لرصده

د ویُقصَ . موائل سائدة ممیزة/ أنواع أو موائل محدَّدة تمثل مجموعات وظیفیة
د أو مشتركة على الصعی/ وطنیة و(باألولویة وجوب تخصیص موارد كافیة 

یل الصلة بدرجة كافیة من التحلللحصول على البیانات ذات ) اإلقلیمي) دون(
كما یجب أیًضا رصد األنواع أو الموائل ذات األولویة . المكاني والزمني

المنخفضة، ولكن یمكن الحصول على الحد األدنى من البیانات ذات الصلة 

Priorité: Si une espèce ou habitat réponds à au moins 1 des critères de Texel-
Faial ET est vulnérable ET que son suivi est techniquement 
faisable, son suivi doit être hautement prioritaire. Par ailleurs, la 
redondance entre les espèces ou habitats sélectionnés, 
représentatifs d'un groupe fonctionnel ou habitat principal 
spécifique, doit être considérée. La priorité haute signifie que des 
ressources suffisantes (nationales et/ou jointes à l'échelle de la 
(sous-)région) devraient être dédiées pour acquérir des données 
pertinentes à une résolution spatiale et temporelle suffisante. Les 
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ائعي مقارنة بالنھج الذر(بالتحلیل المكاني والزمني، وفقًا للموارد المتوفرة 

 )لمقیاس التقییم
espèces et habitats moins prioritaires devraient aussi être suivis, 
mais les données pourraient être acquises à une résolution spatiale 
et temporelle minimale, mais pertinente, en fonction des ressources 
disponibles (cf. approche pragmatique pour l'échelle d'évaluation( 

فیما یتعلق بمسألة الرصد، یُقَصد بمقیاس التقییم التحلیل المكاني والزمني  :مقیاس رصد التقییم
عدد محطات العینات (وھذه التحلیالت . ذي الصلة بالبیانات المطلوبة

من ) الكشف عن بُعد، وترددات العینات، وما إلى ذلكومواقعھا، ودقة 
الذي ( "التحلیل العالي"بین ) من حیث فعالیة التكلفة(المرجح أنھا حل وسط 

ھج ذرائعي ون) یسمح بتقییم عالي الدقة واالكتمال، إال أنھ تقییم أعلى تكلفة
د تصمیم العینات والتحلیل بما یتوافق مع الموارد ا متوفرة لبدرجة أكبر ویُحدِّ

 )أقل تكلفة، ولكن یمكنھ أي یؤدي إلى تقییم غیر مكتمل أو جزئي(

Échelle d'évaluation 
pour la surveillance: 

Pour la surveillance, l'échelle d'évaluation correspond au plan 
d'échantillonnage et aux résolutions spatiale et temporelle 
pertinentes pour acquérir les données requises. Ces résolutions 
(nombre et position des stations d'échantillonnage, précision de la 
télédétection, fréquence d'échantillonnage, etc.) devraient être 
définies selon un compromis (coût/efficacité) entre une "haute 
résolution" (permettant une grande précision et une évaluation 
complète, mais à un coût supérieur), et une approche plus 
pragmatique, adaptant la résolution et/ou le plan d'échantillonnage, 
selon les ressources disponibles (moins couteux, mais pouvant 

conduire à une évaluation partielle ou incomplète( 
المنطقة الشاطئیة 

 :المتوسطة
على مستوى األعماق، في مقابل منطقة القاع المائي األعلى من منطقة المد 

، )من مستویات المد والجزر األعلى إلى األدنى(والجزر المنخفض 
 وتتعرض فیھا الكائنات الحیة إلى الغمر والطفو المتغیرین

Mediolittoral: Étage bathymétrique correspondant à la zone benthique intertidale 
(comprise entre les niveaux des plus hautes et des plus basses mers) 
; les peuplements y sont régulièrement soumis aux alternances 

d'émersion et immersion 
القسم الفرعي العلوي 

الشاطئیة من المنطقة 
 :البحریة

على مستوى األعماق، وترتبط بمنطقة توزیع القاع المائي التفضیلي 
متًرا تقریبًا بالنسبة  50-إلى  0على عمق من (للكائنات الحیة األلیفة للضوء 

 )إلى البحر األبیض المتوسط، على خرائط األعماق البحریة الرسمیة

Infralittoral: Étage bathymétrique correspondant à la zone benthique de 
répartition préférentielle des organismes photophiles 
(approximativement, en Méditerranée, de 0 à -50 mètres, sur les 

cartes marines bathymétriques officielles( 

القسم الفرعي السفلي 
من المنطقة الشاطئیة 

 :التحتیة

على مستوى األعماق، وترتبط بمنطقة توزیع القاع المائي التفضیلي 
متر تقریبًا  200-إلى  50-على عمق من (للكائنات الحیة األلیفة للظل 

 :Circalittoral )بالنسبة إلى البحر األبیض المتوسط، على خرائط األعماق البحریة الرسمیة

Étage bathymétrique correspondant à la zone benthique de 
répartition préférentielle des organismes sciaphiles 
(approximativement, en Méditerranée, de -50 à -200 mètres, sur les 

cartes marines bathymétriques officielles( 

 :المنطقة اللجیة
 على عمق من (على مستوى األعماق، وترتبط بالظالم والمنحدر القاري 

 :Bathyal )متر تقریبًا، على خرائط األعماق البحریة الرسمیة 2000-إلى  200-

Étage bathymétrique correspondant à la zone aphotique et la pente 
continentale (approximativement de -200 à -2000 mètres, sur les 

cartes marines bathymétriques officielles( 

 :السحیقةالمنطقة 

على المستوى األخیر من األعماق، وترتبط بالظالم والسھول بعد المنحدر 
متر تقریبًا، على خرائط األعماق  2000-على عمق أسفل من (القاري 

 :Abyssal )البحریة الرسمیة

Dernier étage bathymétrique correspondant à la zone aphotique et 
des plaines au bas de la pente continentale (approximativement 
sous -2000 mètres, sur les cartes marines bathymétriques 

officielles( 

 :المیاه الساحلیة

المیاه  -بالنسبة إلى الموائل الغمریة  -یتناول ھنا " المیاه الساحلیة"مصطلح 
البحریة قلیلة العمق نسبًیا، المتأثرة مباشرة بالمدخالت األرضیة ومدخالت 

 :Eaux côtières )تقریًبا من الساحل إلى بدایة الجرف القاري(المیاه العذبة 

Le terme "d'eaux côtières" se réfère ici, pour les habitats 
pélagiques, à des eaux marines de profondeurs relativement faible, 
soumises à l'influence directe des apports terrigènes et des eaux 
douces (approximativement de la côte au début du plateau 

continental( 

الجرف والمیاه 
 :المحیطیة

بالنسبة إلى الموئل  -یتناول ھنا " الجرف والمیاه المحیطیة"مصطلح 
الطبقة الخارجیة، والمنطقة (المیاه البحریة البعیدة عن الشاطئ  -الغمري 

، التي یقل تأثرھا المباشر بالمدخالت األرضیة )اللجیة، والمنطقة السحیقة
Eaux du plateau et 

océaniques: 

Les "eaux du plateau et océaniques" se réfère ici, pour les habitats 
pélagiques, aux eaux marines situées au large (plateau, bathyal et 
abysses), moins soumises directement à l'influence des apports 
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وتمیزھا سمات خاصة من حیث الظروف الفیزیائیة . ومدخالت المیاه العذبة

 الكیمیائیة والمجتمعات البیولوجیة
terrigènes et des eaux douces. Elles sont caractérisées par des 
conditions physico-chimiques et des communautés biologiques 

spécifiques 
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 فئة األنواع
 المجموعات الوظیفیة في األنواع

اتفاقیة حمایة / مفوضیة الجماعات األوروبیة
 )التقسیم الفرعي للحیتان ذات األسنان( مقترح الخبراء باللغة الفرنسیة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي

/ الثدییات البحریة 
Mammifères marins 

 baleines à fanons (Mysticètes) حیتان البالین

 Odontocètes épipélagiques stricts (alimentation entre 0 à -200 m) الحیتان ذات األسنان
Odontocètes épi- et méso-bathy-pélagiques (alimentation de 0 à >-200 m) 

 Phoques (pinnipèdes) الفقمات
 Tortues marines السالحف الزواحف

 Oiseaux/ الطیور 

 Prédateur supérieur côtier المفترسات الساحلیة العلیا
مغذیات منطقة القاع المائي األعلى من منطقة المد 

 à alimentation benthique littoral, côtier (côtier) والجزر المنخفض
 à alimentation benthique subtidale, côtier (eaux côtières) مغذیات منطقة القاع المائي القریب من الشاطئ

 à alimentation pélagique de surface, côtier (eaux côtières) مغذیات السطح المائي القریب من الشاطئ
 à alimentation pélagique de sub-surface, côtier (eaux côtières) مغذیات المنطقة الغمریة القریبة من الشاطئ

 à alimentation pélagique de surface, au large (eaux du plateau et océaniques) مغذیات السطح المائي البعید عن الشاطئ
 à alimentation pélagique de sub-surface, au large (eaux du plateau et océaniques) مغذیات المنطقة الغمریة البعیدة عن الشاطئ

 Poissons/ األسماك 

األسماك العظمیة ثنائیة الھجرة بین المیاه العذبة 
 Poissons diadromes والمالحة

 Poissons osseux démersaux côtiers (eaux côtières) األسماك العظمیة الساحلیة القاعیة
 Elasmobranches démersaux côtiers (eaux côtières) األسماك صفیحیة الخیاشیم الساحلیة القاعیة

 Poissons osseux pélagiques côtiers (eaux côtières) األسماك العظمیة الساحلیة الغمریة
 elasmobranches pélagiques côtiers (eaux côtières) األسماك صفیحیة الخیاشیم الساحلیة الغمریة
 Poissons osseux démersaux du large (eaux du plateau et océaniques) األسماك العظمیة القاعیة البعیدة عن الشاطئ

ن عاألسماك صفیحیة الخیاشیم القاعیة البعیدة 
 elasmobranches démersaux du large (eaux du plateau et océaniques) الشاطئ

 Poissons osseux pélagiques du large (eaux du plateau et océaniques) األسماك العظمیة الغمریة البعیدة عن الشاطئ
األسماك صفیحیة الخیاشیم الغمریة البعیدة عن 

 elasmobranches pélagiques du large (eaux du plateau et océaniques) الشاطئ
/ رأسیات األرجل 

Céphalopodes 
 Céphalopodes côtiers (eaux côtières) رأسیات األرجل الساحلیة

 Céphalopodes du large (plateau et océaniques) رأسیات األرجل البعیدة عن الشاطئ
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Predominant habitat or 
"Functional" group of species

Specific habitat type or species to 
be monitored

ADDITIONAL  INFORMATION (to be further discussed): 
specific representatives species or habitats (Invertebrates 
associated with habitats)

(sub)regional importance Rarity Key functional role Declining 
or 

threatening

Sensitivity/Vulnera
bility (exposure to 

pressures): cf. 
column N to V

feasability (for 
monitoring): cf. 
column W to AG

Priority 
(estimated 

from column D 
to I)

Assessment monitoring 
scale

EUNIS 
2015

Habitats 
Directive

Water column  - shelf and 
oceanic waters

Shelf and Oceanic waters 
zooplankton communities

cf. jellyfish population dynamics and blooms; HABs wide regional repartition No but depends of the 
level of taxonomy 
considered (can be true 
at the species level)

biodiversity, food webs, fluxes 
and nutrient recycling

to define subregional

Seabirds - coastal top predators

Seabirds - intertidal benthic-
feeders
Seabirds - inshore benthic 
feeders

Phalacrocorax aristotelis 
(Linnaeus, 1761)

regional wide regional 
distribution

1 regional

Seabirds - offshore surface-
feeders 

Larus audouinii  (Payraudeau, 
1826)

subregional wide subregional 
distribution

1 subregional

Seabirds - inshore surface-
feeders 

Sterna spp. Sterna albifrons (Pallas, 1764) or Sterna nilotica (Gmelin, JF, 
1789) or Sterna sandvicensis  (Latham, 1878)

regional 1 regional

Seabirds - offshore (surface or 
pelagic ?) feeder

Puffinus spp. Puffinus mauretanicus (Lowe, PR, 1921), Puffinus yelkouan 
(Brünnich, 1764)

regional 1 regional

Mammals - seals Monachus monachus  (Hermann, 
1779)

subregional 1 subregional priority 
species

Mammals - baleen whales Balaenoptera  physalus  (Linnaeus 
1758)

subregional 1 subregional 

Mammals - toothed whales 
(deep feeder )

Physeter macrocephalus 
(Linnaeus, 1758)

subregional 1 subregional 

Mammals - toothed whales 
(deep feeder )

Ziphius cavirostris  (Cuvier G., 
1832)

subregional 2 subregional 

Mammals - toothed whales 
(epipelagic feeder )

Delphinus delphis  (Linnaeus, 
1758)

subregional 1 subregional 

Mammals - toothed whales 
(epipelagic feeder )

Tursiops truncatus  (Montagu, 
1821)

regional 1 regional priority 
species

Mammals - toothed whales 
(epipelagic feeder )

Stenella coeruleoalba  (Meyen, 
1833)

regional 2 regional

Mammals - toothed whales 
(epipelagic feeder )

Globicephala melas  (Trail, 1809) subregional 2 subregional 

Mammals - toothed whales 
(epipelagic feeder )

Grampus griseus  (Cuvier G., 1812) subregional 2 subregional 

Reptiles - turtles Caretta caretta  (Linnaeus, 1758) regional 1 subregional priority 
species

Reptiles - turtles Chelonia mydas  (Linnaeus, 1758) subregional (East, Central 
Mediterranean)

1 subregional priority 
species

Fish - Diadromous bony fish
Fish - Demersal coastal Solea solea subregional 2 subregional 
Fish - Demersal coastal Mullus barbatus subregional 1 subregional 
Fish - marine/benthopelagic Pagellus bogaraveo subregional 1 subregional 
Fish -  marine/benthopelagic Pagellus erytrinus subregional 2 subregional 
Fish - marine, rocky bottoms, 
reef associated

Epinephelus marginatus subregional 2 Endangered

Fish - Demersal coastal 
elasmobranch
Fish - Pelagic oceanic Spicara smaris subregional 2 subregional 
Fish - pelagic-neritic Engraulis encrasicolus subregional 1 subregional 
Fish - pelagic-neritic Sardina pilchardus subregional 1 subregional 
Fish - demersal /benthopelagic Boops  boops subregional 2 subregional 
Fish - marine/demersal Merluccius merluccius subregional 1 subregional 
Fish - Pelagic coastal 
elasmobranch
Fish - Pelagic offshore 
elasmobranch
Fish - marine/demersal Mullus surmuletus subregional 1 subregional 
Fish - Demersal offshore 
elasmobranch
Crustacean (shellfish) Aristaeomorpha foliacea subregional 1 subregional 
Crustacean (shellfish) Aristeus antennatus subregional 1 subregional 
Crustacean (shellfish) Nephrops norvegicus subregional 2 subregional 
Crustacean (shellfish) Parapenaeus longirostris subregional 1 subregional 

epinephelus marginatus 

Minimum list Texel-Faial Criteria Typology/listed 

 
EMBED Excel.Sheet.12 
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Predominant habitat 
or "Functional" 
group of species

Specific habitat type or 
species to be monitored

Physical loss 
of habitat 

(construction 
ports, 

marinas)

Physical 
damage to 

habitat 

Nutrient 
enrichment

Contaminants Removal by 
fishing 
(target, 

non-target)

Hydrological 
changes 
(thermal, 
salinity 
regime)

Other 
disturbances to 

species (e.g. 
litter, visual 
disturbance)

UW 
noise

NIS Vessel Lab facilities, 
equipment, 

consumables

Taxonomic 
expertise 

(technicians, 
scientists)

Monitoring techniques 
developed 

Aerial Land-based In-water Indicators established Existing 
observatory 

stations / long 
term monitoring 

programmes

Satellite / Remote 
Sensing / aerial 

platforms

Oceanographic 
platforms 

Mammals - toothed 
whales (epipelagic 
feeder )

Tursiops truncatus 
(Montagu, 1821)

Yes Yes Moderate Shipboard, acoustic  or aerial 
strip transects

Yes Yes Teledection 
Tracking 

Mammals - toothed 
whales (epipelagic 
feeder )

Stenella coeruleoalba 
(Meyen, 1833)

Yes Yes Moderate Shipboard or aerial strip 
transects

Yes Yes Teledection 
Tracking 

Mammals - toothed 
whales (epipelagic 
feeder )

Globicephala melas  (Trail, 
1809)

Yes Yes Moderate Shipboard, acoustic  or aerial 
strip transects

Yes Yes Teledection 
Tracking 

Mammals - toothed 
whales (epipelagic 
feeder )

Grampus griseus  (Cuvier G., 
1812)

Yes Yes Moderate Shipboard, acoustic  or aerial 
strip transects

Yes Yes Teledection 
Tracking 

Reptiles - turtles Caretta caretta  (Linnaeus, 
1758)

Yes,transects 
(monitoring CI 
3&4 in marine 

areas)

Yes Moderate Other monitoring techniques 
developed: bycatch studies (CI 
3-5); during nesting, in-water, 

bycatch surveys: mark-
recapture (CI 3-5); specimen 

biometrics, aging, sexing, 
tissue analysis, fecundity & 

mortality rates (CI 5)

Yes, transects 
(monitoring CI 3&4 

in marine areas)

Yes, nesting 
monitoring (breeding 
areas) and stranding 
monitoring (coastal 

areas) (CI 3-5)

Yes, diving/snorkeling 
transects, capture-mark-

recapture (CI 3-5 in 
marine areas)

Yes, during 
nesting/in-

water/bycatch 
surveys (CI 3-5 in 
marine & breeding 

areas)

No

Reptiles - turtles Chelonia mydas  (Linnaeus, 
1758)

Yes,transects 
(monitoring CI 
3&4 in marine 

areas)

Yes Moderate Other monitoring techniques 
developed: bycatch studies (CI 
3-5); during nesting, in-water, 

bycatch surveys: mark-
recapture (CI 3-5); specimen 

biometrics, aging, sexing, 
tissue analysis, fecundity & 

mortality rates (CI 5)

Yes, transects 
(monitoring CI 3&4 

in marine areas)

Yes, nesting 
monitoring (breeding 
areas) and stranding 
monitoring (coastal 

areas) (CI 3-5)

Yes, diving/snorkeling 
transects, capture-mark-

recapture (CI 3-5 in 
marine areas)

Yes, during 
nesting/in-

water/bycatch 
surveys (CI 3-5 in 
marine & breeding 

areas)

No

Fish - Diadromous 
bony fish

Yes Yes Moderate

Fish - Demersal 
coastal 

Solea solea Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - Demersal 
coastal

Mullus barbatus Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - 
marine/benthopelagi
c

Pagellus bogaraveo Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish -  
marine/benthopelagi
c

Pagellus erytrinus Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - marine, rocky 
bottoms, reef 
associated

Epinephelus marginatus

Fish - Demersal 
coastal 
elasmobranch

Yes Yes High

Fish - Pelagic 
oceanic

Spicara smaris Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - pelagic-neritic Engraulis encrasicolus Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - pelagic-neritic Sardina pilchardus Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - demersal 
/benthopelagic

Boops  boops Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - 
marine/demersal

Merluccius merluccius Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - Pelagic coastal 
elasmobranch

Yes Yes High

Fish - Pelagic 
offshore 
elasmobranch

Yes Yes High

Fish - 
marine/demersal

Mullus surmuletus Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Fish - Demersal 
offshore 
elasmobranch

Yes Yes High

Crustacean 
(shellfish)

Aristaeomorpha foliacea Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Crustacean 
(shellfish)

Aristeus antennatus Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Crustacean 
(shellfish)

Nephrops norvegicus Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

Crustacean 
(shellfish)

Parapenaeus longirostris Yes Yes High Surveys at sea, data collection 
programmes, stock assessment 

models

yes yes

epinephelus marginatus 

Minimum list Main pressures (binary=occuring or not: to be prioritized (ranked) for each specific representatives species or Feasibility
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 الملحق الثاني

 معاییر التقییم ذات الصلة بالتلوث/القمامة
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 معاییر التقییم ذات الصلة بالتلوث/القمامة
 

 اإلثراء الغذائي )أ
 

كمؤشر بدیل لالستقرار الثابت نظًرا ألن كالً من درجة الحرارة والملوحة ترتبطان بالسلوك الدینامیكي من المقبول اعتماد كثافة السطح 
 UNEP(DEPI)/MEDویَِرد مزید من المعلومات عن معاییر دراسة التصنیف النموذجي وإعدادھا في الوثیقة . للنظام البحري الساحلي

WG 417/Inf.15. 
 :احلیة من منظور إیكولوجي، یمكن وصفھا كما یلياألنواع المختلفة من المیاه الس

 المواقع الساحلیة المتأثرة بشدة بمدخالت المیاه العذبة  Iالنوع  •
 المواقع الساحلیة المتأثرة بدرجة معتدلة وغیر المتضررة مباشرة من مدخالت المیاه العذبة     IIAالنوع  •
 )التأثیر القاري( 
 المتضررة من مدخالت المیاه العذبة / المواقع الساحلیة غیر المتأثرةالساحل القاري،   IIIWالنوع  •
 )الحوض الغربي( 
 )الحوض الشرقي(المواقع الساحلیة غیر المتأثرة بمدخالت المیاه العذبة   IIIEالنوع  •
 )الحوض الغربي(الساحل  :نوع الجزیرة •
 

وفقًا  -الحوض الغربي والحوض الشرقي بالبحر األبیض المتوسط  -إلى حوضین فرعیین مختلفین  IIIباإلضافة إلى ذلك، انقسم النوع 
  .للظروف الغذائیة المختلفة ویحظیان بتوثیق جید في النصوص العلمیة

 
على العوالق  ال تنطبق إال(یُوصى بتحدید أنواع المیاه الساحلیة الرئیسیة في البحر األبیض المتوسط التي أُجریت لھا معایرة متوافقة 

 . 1F2"الجدول األول"على النحو الوارد في ) ةالنباتی

 الجدول األول: أنواع المیاه الساحلیة الرئیسیة في البحر األبیض المتوسط

 Iالنوع  
 ، IIAالنوع 

البحر  IIAوالنوع 
 األدریاتیكي

 Wنوع الجزیرة  IIIEالنوع  IIIWالنوع 

σ t  )25 25< )الكثافة>d>27 <27 <27 النطاق بالكامل 
 النطاق بالكامل S>37.5 <37.5 <37.5<34.5 34.5< الملوحة

 
في المیاه الساحلیة باعتباره ) لتر/میكروغرام" (aالكلوروفیل "بُغیة تقییم اإلثراء الغذائي، یُوصى باالعتماد في نظام التصنیف على تركیز 

أحد المعلمات التي یسھل على جمیع بلدان البحر األبیض المتوسط تطبیقھا استنادًا إلى العتبات اإلرشادیة والقیم المرجعیة الواردة في 
 ".الجدول الثاني"
 

 الجدول الثاني: الحدود والظروف المرجعیة ألنواع المیاه الساحلیة في البحر األبیض المتوسط

دراسة التصنیف النموذجي للمیاه 
 الساحلیة

" aالكلوروفیل "الظروف المرجعیة بالنسبة إلى 
 )1-لتر/میكروغرام(

/ للحالة الجیدة) 1-لتر/میكروغرام" (aالكلوروفیل "حدود 
 المتوسطة

 مئویًا % 90 المتوسط الھندسي مئویًا % 90 المتوسط الھندسي 

 I 1,4 3,333 - 3,934 6,3 102 - 17,73النوع 

  3,58  1,9  إسبانیا -فرنسا  - IIالنوع 

 4,0 1,5 0,8 0,33 البحر األدریاتیكي IIAالنوع 

 2,9 1,2 0,77 0,32 بحر ترھینیا II-Bالنوع 

 1,7 0,64   البحر األدریاتیكي III-Wالنوع 

 1,17 0,48   بحر ترھینیا III-Wالنوع 
                                                           

تعتمد القیم السنویة للمتوسط الھندسي على ما ال یقل عن سلسلة ممتدة لفترة زمنیة طویلة ) (متوسطة/ حالة جیدة(القیم المستمدة من المراجع والعتبات  2
 .تختلف من نوعٍ آلخر على الصعید دون اإلقلیمي وقد بُنیَت باستخدام إستراتیجیات مختلفة) من العینات الشھریة) سنوات 5(>

 
 في خلیج لیون Iینطبق على المیاه الساحلیة من النوع  3
 في البحر األدریاتیكي Iق على المیاه الساحلیة من النوع ینطب 4
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  1,80  0,9  إسبانیا -فرنسا  - III-Wالنوع 

 III-E  0,1  0,4النوع 

 W  0,6  1,2 – 1,22نوع الجزیرة 
 
 

 قیم خطوط األساس للقمامة البحریة  )ب
 

 الجدول الثالث: قیم خطوط األساس للقمامة البحریة
 خطوط األساس قیمة المتوسط قیمة الحد األقصى قیمة الحد األدنى المؤشر المشترك

 1400-450 920 3600 11 )م 100/العناصر( الشواطئ).16(
 القمامة الطافیة). 17(
 5-3 3.9 195 0 )2كم/العناصر(

 230-130 179 7700 0 )2كم/العناصر( قاع البحر. )17(
 الدقائق البالستیكیة). 17(
 250000-100000 115000 892000 0 )2كم/العناصر(

 السالحف البحریة). 18(
 (%)السالحف المتضررة 

 )غرام(القمامة الُمبتلَعة 

14% 
0 

92.5% 
14 

45.9% 
1.37 

40-60% 
1-3 

 
 مالحظة:

"تجدر اإلشارة إلى أن كمیة المعلومات الموجودة تقتصر على مجموعة من خطوط األساس المحدَّدة التي یمكن تعدیلھا فوًرا عندما یمكن 
تعلق عبر مناطق كبیرة، وال سیما فیما یلبرامج الرصد الوطنیة تقدیم بیانات إضافیة. عالوةً على ذلك، من الصعب مواءمة متوسط القیم 

بقمامة الشواطئ. ویجب أیًضا مراعاة الظروف المحلیة خالل إعداد خطوط األساس أو استنتاجھا مما قد یتبع نھًجا أكثر محلیة. وفي 
عندما تمثل جزًءا مھًما  النھایة، یمكن لألطراف المتعاقدة تقریر خطوط أساس إضافیة محدَّدة حسب فئات محدَّدة من القمامة، وال سیما

 من القمامة الموجودة أو أھمیة خاصة (التدابیر المستھدفة، وما إلى ذلك)".

ثات  )ج  الملّوِ
 

علق بكٍل من فیما یت" اإلشارة الضوئیة"یُوصى باتباع نھج اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي في نظام  .1
ثات واالستجابات البیولوجیة حیث من المقرر تحدید اثنتین من   ;T1 )OSPAR, 2008و  T0 ھما" العتبات"تركیزات الملّوِ

Davies et al., 2012(، 
 

ثات  .2 ي الرواسب التي ف )بالنسبة إلى المواد التي توجد طبیعی�ا(یُوصى باعتماد تركیزات الخلفیة وتركیزات تقییم الخلفیة للملّوِ
یتم الحصول علیھا من تحلیل أساس الرواسب في طبقات ما قبل زمن التصنیع مما تُعَرف بھ منطقة البحر األبیض المتوسط 

)UNEP(DEPI)/MED WG.365/Inf.8 (،حیثما یتناسب، استنادًا إلى توفر البیانات 
 

ثات في الرواسب والكائنات الحیة واالستجابات یُوصى من أجل أغراض إرشادیة باستخدام معاییر التقییم البیئي  .3 القائمة للملّوِ
اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي إلى أن / البیولوجیة التي وضعھا المجلس الدولي الستكشاف البحار

 OSPAR, 2008; Davies(تتوفر معلومات سمیة بیئیة جدیدة بما یتضمن معلومات عن األنواع في البحر األبیض المتوسط 
et al., 2012(، 

 
یوصى باستخدام القائم من تركیزات تقییم الخلفیة ومعاییر التقییم البیئي للمؤشرات الحیویة المعروفة عن نشاط إنزیم أسیتیل  .4

وزیادة ) Davies et al., 2012(كولینستیراز، وتردد النواة الصغرى، والتركیز على الضغط، واستقرار الغشاء اللیزوزومي 
مناطق  /العمل لتطویر تركیزات تقییم الخلفیة الجدیدة ومناقشتھا باستخدام بیانات من كائنات حیة أُِخذَت عینات منھا في مواقع

مناطق مرجعیة، والتي من المقرر تحدیدھا استنادًا إلى معاییر / تعتبرھا األطراف المتعاقدة من البحر األبیض المتوسط محطات
 .حو مشتركمتفق علیھا على ن
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الجدول الرابع (أ): مستویات تركیزات تقییم الخلفیة للعناصر الفلزیة الضئیلة في الرواسب ببرنامج األمم المتحدة للبیئة/ خطة عمل 

 البحر األبیض المتوسط 
 .ي البحر األبیض المتوسطتطویر معاییر تقییم للمواد الخطرة ف. 2011خطة عمل البحر األبیض المتوسط، / برنامج األمم المتحدة للبیئة

UNEP(DEPI)/MED WG. 365/Inf.8 . ،2011أثینا. 
 

 )كغم وزن جاف/میكروغرام(الرواسب  الملّوِث
 150 الكادمیوم
 45 الزئبق

 30,000 الرصاص
 

 الجدول الرابع (ب): مستویات بینیدیكتو لتركیزات تقییم الخلفیة للعناصر الفلزیة الضئیلة في بلح البحر واألسماك 
 Mytilus(بلح البحر أ الملّوِث

galloprovincialis( 
 )كغم وزن جاف/ملغم(

 Brachidontes(بلح البحر ب
variabilis( 

 )كغم وزن جاف/ملغم(

 )Mullus barbatus(األسماك 
 )كغم وزن جاف/ملغم(

 ج0.016 1.00 1.088 الكادمیوم
 0.600 0.17 0.188 الزئبق

 0.559 1.00 3.80 الرصاص
تقدیرات مبكرة  جبیانات إضافیة لتركیزات تقییم الخلفیة مقدمة من لبنان،  ببیانات أولیة لشمال غرب البحر األبیض المتوسط،  أ
)UNEP(DEPI)MED WG.365/Inf.8( 
 

 الخامس: مستویات معاییر التقییم البیئي باتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسيالجدول 
االتفاقیة المعنیة ببرنامج الرصد البیئي المنسق . 2-2009لجنة اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي، االتفاقیة رقم 

تقییم اتجاھات وتركیزات المواد الخطرة : برنامج الرصد البیئي المنسق. 2009/461ور رقم المنش. 2010لتقریر حالة الجودة لعام 
تقریر حالة الجودة الصادر عن اتفاقیة حمایة البیئة . 2009/390المنشور رقم . 2008/2009المحدَّدة في الرواسب والكائنات الحیة لعام 

 .4 ، الفصل2000البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي، لعام 
 

 الجدول الخامس (أ): مركبات الھیدروكربون العطري متعدد الحلقات
كغم وزن /میكروغرام(بلح البحر  الملّوِث

 )جاف
كغم وزن /میكروغرام(الرواسب أ

 )جاف
 240 1700 فینانترین

 85 290 أنثراسین

 600 110 فلورانتین

 665 100 بیرین

 261 80 أنثراسین]a[بنزو

 384 - كریسین

 - 260 فلورانتین]k[بنزو

 430 600 بیرین]a[بنزو

 85 110 بیریلین]ghi[بنزو

 240 - بیرین]c,d-123[إندین

 نطاق تأثیرات منخفضأ 
 

 الجدول الخامس (ب): الملّوِثات العضویة المكلورة
كغم وزن /میكروغرام(بلح البحر  الملّوِث

 )جاف
كغم وزن /میكروغرام(الرواسب 

 )جاف
 )كغم سائل/میكروغرام(األسماك 

CB28 3.2 - 64 
CB52 5.4 - 108 

CB101 6.0 - 120 
CB105 - - - 
CB118 1.2 - 24 
CB138 15.8 - 316 
CB153 80 - 1600 
CB156 - - - 
CB180 24 - 480 
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∑7CBS  المجلس الدولي
 الستكشاف البحار

- 11.5 - 

 ب11 ج3.0 1.45 لیندین
α-HCH - - - 

pp’DDE 50-5ج 2.2 أ - 
HCB - 20.0 ج - 

 - ج 2.0 أ5-50 دایلدرین
؛ )2008/2009برنامج الرصد البیئي المنسق (كغم وزن رطب /میكروغرامب ، 2000بیانات سابقة من تقریر حالة الجودة لعام أ 
 نطاق تأثیرات منخفض ج
 

 الجدول السادس: مستویات دیفیس للمؤشرات الحیویة
 صفحة 277. الصادر عن المجلس الدولي الستكشاف البحار 315تقریر األبحاث التعاونیة رقم 

مستویات تركیزات تقییم الخلفیة في بلح  اختبارات أحیائیة/ مؤشرات حیویة
) Mytilus galloprovincilais(البحر 

 )كغم وزن جاف/ملغم(

مستویات معاییر التقییم البیئي في بلح 
 Mytilus(البحر 

galloprovincilais( )كغم وزن/ملغم 
 )جاف

 5 10 )باألیام(التركیز على الضغط 
فحص االحتباس األحمر المحاید الستقرار الغشاء 

 )بالدقائق(اللیزوزومي 
120 50 

الطریقة الكیمیائیة الخلویة الستقرار الغشاء 
 )بالدقائق(اللیزوزومي 

20 10 

 1-ب نانومول سال(نشاط إنزیم أسیتیل كولینستیراز 
 میاه البحر األبیض(في الخیاشیم ) بروتین 1-ملغم 

 )المتوسط الفرنسیة

29 20 

 1-ب نانومول سال(نشاط إنزیم أسیتیل كولینستیراز 
 المیاه البحر األبیض(في الخیاشیم ) بروتین 1-ملغم 

 )المتوسط اإلسبانیة

15 10 

 - 3,9 في خالیا الدم) 0/00(تكرار النویات الصغرى 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNEP(DEPI)/MED IG.22/28 
Page 442 

 
 

 


