
PLAN BLEU
Suivi de la mise en œuvre

de la SMDD
Marseille  et

Sophia Antipolis
France

REMPEC
Protocole «Prévention et situations critiques»

Protocole «Offshore»
La Vallette - Malte

CAR/ASP
Protocole ASP et

diversité biologique
Tunis, Tunisie

CAR/CPD
Plan d’acion régional

Barcelone - Espagne

CAR/INFO
Rome - Italie

CAR/RAP
Protocole GIZC

Split - Croatie

UNITÉ de COORDINATION
Convention de Barcelone

PROGRAMME MEDPOL
Protocole «Immersion»
Protocole «»Tellurique»

Protocole «Déchets dangereux»
Athène - Grèce

دعونا نبني
مستقبل البحر

األبیض المتوسط
معا

www.planbleu.org

الزرقاء الخطة 
برنامج العمل للبحر االبیض المتوسط مركز األنشطة اإلقلیمیة لبرنامج خطة العمل من أجل المتوسط

. الخطة الزرقاء: بمثابة مرصد للبیئة والتنمیة في البحر األبیض المتوسط
للبحر  عمل  خطة  إطار  في  تعمل  المتوسط،  األبیض  البحر  منطقة  في  إقلیمیة  أنشطة  ستة  من  واحد  وھو 
اإلقلیمیة  األنشطة  محور  ھو  الزرقاء  الخطة  للبیئة.  المتحدة  األمم  برنامج  رعایة  تحت  المتوسط  األبیض 
التفاقیة برشلونة التي تستضیفھ فرنسا. یتكون فریق الخطة الزرقاء من 12 خبیراً من بینھم علماء ومحللون 

واقتصادیون، تساعدھم وظائف الدعم. 

القیم
تبادل المعرفة والدرایة والمھا رات.

حق اإلختال ف. إحترام 
التضامن بین البلدان، وبین المؤسسات، وبین االشخاص.

•

.

المتوسط األبیض  البحر  منطقة  في  إقلیمیة  مراكز  ستة  من  واحد 
المتحدة  األمم  برنامج  رعایة  تحت  المتوسط  األبیض  البحر  عمل  خطة  إطار  تعمل ضمن   

ھي محور األنشطة اإلقلیمیة التفاقیة برشلونة التي تستضیفھا فرنسا للبیئة. والخطة الزرقاء 

المھمة
مراقبة البیئة والتنمیة إلرشاد صناع القرار

رسم مستقبالت محتملة للتنمیة المستدامة  
 بعد تنفیذ استراتیجیة التنمیة المستدامة في 

منطقة البحر  األبیض المتوسط
 إدماج تغیر المناخ كأولویة 

•  مواكبة االنتقال إلى اقتصاد األخضر والألزرق•
توفیر نظرة اجتماعیة واقتصادیة لإلدارة السلیمة 

المتوسط لموارد البحر األبیض 
 تنبیھ صناع القرار وأصحاب المصلحة إلى  

قضایا البیئة والتنمیة المستدامة في منطقة البحر 
األبیض المتوسط

•

•
•

•

•

•

•

 وفي عام 1976، اعتمدت البلدان المطلة على البحر األبیض المتوسط والمجموعة األوروبیة
 اتفاقیة برشلونة لحمایة البیئة البحریة ومناطقھا الساحلیة. إن الحاجة إلى معالجة التنمیة والبیئة

 معا لبناء مستقبل مستدام للبحر األبیض المتوسط قد تم دمجھا فعلیا من قبل البلدان الموقعة
على االتفاقیة

•

•




