ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ
 Το Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών
(UNEP MAP) και η «Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των
παράκτιων περιοχών της Μεσογείου», Βαρκελώνη, 1976 και 1995). Η Σύμβαση της Βαρκελώνης
συμπληρώνεται από έναν αριθμό συγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης και Πρωτοκόλλων,
συμπεριλαμβανομένου του «Σχέδιου Δράσης για την προστασία της μεσογειακής φώκιας
Monachus monachus» και του «Πρωτοκόλλου για τις Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές και τη
Βιολογική Ποικιλότητα στην Μεσόγειο», που σχετίζεται με την προστασία των θαλάσσιων
θηλαστικών.
 Η Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας, γνωστή και ως CMS ή
Σύμβαση της Βόννης (Βόννη, 1979). Η μεσογειακή φώκια περιλαμβάνεται τόσο στο Παράρτημα Ι
αυτής της Σύμβασης (αυστηρά προστατευόμενα μεταναστευτικά είδη που έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως απειλούμενα με εξαφάνιση σε ολόκληρη ή σε σημαντικό τμήμα της
επικράτειάς τους), όσο και στο Παράρτημα ΙΙ (μεταναστευτικά είδη με μη ικανοποιητική
κατάσταση διατήρησης και που χρειάζονται διεθνείς συμφωνίες για την προστασία και
διαχείρισή τους, καθώς και εκείνα με κατάσταση διατήρησης που θα επωφελείτο σημαντικά από
τη διεθνή συνεργασία που θα μπορούσε να επιτευχθεί με διεθνή συμφωνία).
 Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών της Άγριας Πανίδας και
Χλωρίδας, γνωστή και ως CITES ή Σύμβαση της Ουάσινγκτον (Ουάσινγκτον, 1973), που
απαγορεύει το εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι.
 Σύμβαση για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης,
γνωστή και ως Σύμβαση της Βέρνης (Βέρνη, 1979), που συμπεριλαμβάνει στο Παράρτημα Ι
(αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας) θαλάσσια θηλαστικά που απαντώνται τακτικά στη
Μεσόγειο.
 Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, γνωστή και ως CBD (Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992), η οποία αν και δεν
κάνει ειδική αναφορά στα θαλάσσια θηλαστικά, παροτρύνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη να
αναπτύξουν εθνικά προγράμματα που θα διαφυλάττουν τη φυσική τους κληρονομιά και τη
βιολογική τους ποικιλία.
 Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο για τη Θάλασσα, γνωστή και ως UNCLOS
(Μοντέγκο Μπέι, 1982), με ειδικές διατάξεις για τα θαλάσσια θηλαστικά (Άρθ. 65: «τα Κράτη
συνεργάζονται με σκοπό τη διατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών…»).

