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المرفق األول
إعالن بارٌس
نحن ،رإساء وفود  22طرفا متعاقدا فً اتفاقٌة برشلونة لحماٌة البٌبة البحرٌة والمنطقة الساحلٌة فً البحر المتوسط (اتفاقٌة
برشلونة) وبروتوكوالتها ،المجتمعون فً بارٌس ،فرنسا ،فً  10شباط/فبراٌر 2012؛
إذ نشٌر إلى إطار التعاون اإلقلٌمً الذي نشؤ من خبلل خطة عمل البحر المتوسط منذ عام 1975؛ مع األخذ فً االعتبار السٌاق
السٌاسً الجدٌد وقد عقدنا العزم على دعم التعاون اإلقلٌمً الفعال لحماٌة البٌبة البحرٌة والتنمٌة المستدامة فً البحر المتوسط من
خبلل التزام سٌاسً قوي ،ومشاركة المجتمع المدنً الفعالة؛
إذ نقر بقٌمة وأهمٌة خطة عمل البحر المتوسط واتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها ومساهمتها فً تحدٌد اإلطار المشترك القانونً
والناظم واالبتكاري ودورها الرابد على المستوى العالمً فً تحدٌد وتنفٌذ تدابٌر وسٌاسات الحماٌة والتنمٌة المستدامة فً البٌبة
البحرٌة للبحر المتوسط ومناطقها الساحلٌة؛
إذ نقر بالمساهمة الفعالة لممثلً المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة ،والمنظمات ؼٌر الحكومٌة ،والبلعبٌن اآلخرٌن والفرق األساسٌة
المشاركة فً اجتماع األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة الـ17
إذ نشعر بقلق عمٌق إزاء التهدٌدات التً تتواصل فً تهدٌد السواحل والبٌبة البحرٌة فً البحر المتوسط بما فً ذلك التلوث من
مصادر برٌة وأنشطة االستكشاؾ واالستؽبلل فً عرض البحر والنفاٌات واالستخدام المفرط للموارد الطبٌعٌة واالستؽبلل الخطر
المحتمل للموابل والنظم اإلٌكولوجٌة الهشة وخسارة التنوع البٌولوجً وتدهور التربة والسواحل وآثار التؽٌر المناخً ،وإذ نشٌر
إلى أنه إذا تمت حماٌة البحر المتوسط ونظمه اإلٌكولوجٌة فً المناطق الساحلٌة وجرى إدارتها لؽرض التنمٌة المستدامة ،سٌسمح
هذا باالستخدام المستدام للسلع والخدمات التى توفرها البٌبة البحرٌة والساحلٌة خبلل أجل طوٌل؛
إذ نسلم بؤن تداعٌات األزمة االقتصادٌة العالمٌة قد تإثر على البٌبة والتنمٌة المستدامة فً منطقة البحر المتوسط ،بٌد أنها تشكل
أٌضا ً فرصا ً سانحة لتوضٌح الدور الذي ال ٌمكن االستؽناء عنه لخطة عمل البحر المتوسط كمحفل للحوار والتعاون العملً بشؤن
البٌبة والتنمٌة المستدامة؛
إذ نشجع األطراؾ التى لم تبادر بعد على أن توقع أو تصدق على بروتوكوالت التفاقٌة برشلونة وإذ نسلم بحاجة األطراؾ المتعاقدة
إلى اإلٌفاء بالتزاماتها فٌما ٌتعلق باالتفاقٌة وبروتوكوالتها واالتفاقات البٌبٌة متعددة األطراؾ ذات العبلقة والتزاماتها بمقتضً
خطط عمل واستراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة؛
إذ نإكد من جدٌد االلتزامات السٌاسٌة التى تمت فً االجتماعات السابقة لؤلطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة ،وخاصة نتابج
اجتماع األطراؾ المتعاقدة الذي عقد فً ألمٌرٌة فً عام  2008بشأن ،من بٌن جملة امور ،اعتماد منهج النظام اإلٌكولوجً
واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة وحسن اإلدارة؛
إذ نإكد من جدٌد أٌضا االلتزامات التى تمت فً اجتماع األطراؾ المتعاقدة الذي عقد فً مراكش فً عام  2009بشؤن األعمال
المتعلقة بتؽٌر المناخ وتشجٌع حسن اإلدارة فً إطار خطة عمل البحر المتوسط؛
إذ نبلحظ التقدم المحرز فً دعم خطة عمل البحر المتوسط ،خاصة بدء النفاذ فً عام  ،2011بعد مصادقة  6بلدان ،لبروتوكول
"عرض البحر" وبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط ،وهو اول صك قانونً ملزم فً العالم من هذا
النوع ،وإذ نسعً إلى ضمان تنفٌذهما الفعال والجماعً والمسإول ونحن على وعً بضرورة ضمان تنفٌذهما السرٌع بفضل خطط
عمل؛
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إقتناعا منا بالحاجة إلى تعزٌز حسن إدارة نظام خطة عمل البحر المتوسط آخذٌن فً االعتبار التطورات المإسسٌة المعاصرة
وتعدد العاملٌن السٌاسٌٌن والمدنٌٌن والبٌبٌٌن والمالٌٌن والوعً بالحاجة إلى إدارة سلٌمة للمٌزانٌة واالستدامة المالٌة واالستخدام
الفعال للموارد؛
إذ ندرك أن فاعلٌة االصبلحات الهٌكلٌة فً المستقبل وتنفٌذ برامج العمل تتطلب التنفٌذ العاجل الستراتٌجٌة حشد الموارد المعتمدة
بمشاركة العام لٌن اإلقلٌمٌٌن والعالمٌٌن المعنٌٌن؛
إذ نإكد من جدٌد قٌمة وأهمٌة النظام الشامل لبلتفاقٌة وبروتوكوالتها ،أساسا قانونٌا وناظما لسٌاسة القرارات من أجل الدفع بعجلة
التعاون بٌن القطاعات نحو األمام ،والتقدم نحو أهداؾ متفق علٌها دولٌا ً بشؤن الصون واإلستخدام المستدام للمناطق البحرٌة
والساحلٌة ،والتزامها بتنفٌذ خطط العمل المعنٌة.
إذ نشٌر إلى إطار التعاون األوروبً المتوسطً الذي وفره ،من بٌن جملة أمور ،االتحاد من أجل البحر المتوسط وسٌاسة الجوار
األوروبٌة ودعوتهما إلى تعزٌز التنمٌة المستدامة وخاصة إزالة التلوث فً البحر المتوسط ،وخاصة من خبلل مبادرة آفاق عام
 2020لبلتحاد األوروبً من بٌن مبادرات أخرى؛
إذ نرحب بنتابج االجتماع العاشر لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً الذي عقد فً ناجوٌا فً عام  2010والذي حقق
اتفاقا عالمٌا لحماٌة التنوع البٌولوجً العالمً وتنمٌته وإعتماد استراتٌجٌة جدٌدة تهدؾ إلى وقؾ خسارة التنوع البٌولوجً ،مع
برنامج لصٌانة البٌبة البحرٌة ؛
وإذ نركز على ضرورة تنفٌذ توصٌات االجتماع العاشر لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً فٌما ٌتعلق بالموابل البحرٌة
واألنواع البحرٌة ،خاصة بشؤن استخدام المناطق البحرٌة المحمٌة كؤداة لحماٌة البٌبة البحرٌة وتحدٌد مناطق بحرٌة ذات أهمٌة
إٌكولوجٌة أو بٌولوجٌة؛

إذ نإكد على الحاجة إلى زٌادة تحسٌن التعاون بٌن جمٌع العاملٌن فً مجال البٌبة البحرٌة والساحلٌة فً البحر المتوسط وإذ نرحب
بالجهود الجارٌة لتحسٌن التعاون مع أم انة االتحاد من أجل البحر المتوسط واللجنة العامة لمصاٌد األسماك فً البحر المتوسط
واتفاقٌة التنوع البٌولوجً والمنظمة البحرٌة الدولٌة ،واالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة واالتفاقٌات اإلقلٌمٌة والبرامج األخرى لحماٌة
البحار ،والتعاون فً المستقبل مع جمٌع المنظمات األخرى ذات العبلقة؛
قررنا العمل معا للحفاظ على ثروة وإستدامة النظم اإلٌكولوجٌة وسلع وخدمات البحر المتوسط لتكون مثاال لمناطق أخرى من العالم
ومن ثم المساهمة فً إعتماد تدابٌر عالمٌة على المستوى العالمً للحماٌة والتنمٌة المستدامة وإدارة البٌبة البحرٌة والساحلٌة؛
إذ ندرك الفرصة التً ٌتٌحها مإتمر األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة فً عام  ،2012المعروؾ باسم رٌو ،20+وعزما منا على
تناول البٌبة البحرٌة والساحلٌة وشواؼل التحدٌات الكبٌرة التى سٌجرى تناولها فً هذا المإتمر؛
إذ نحٌط علما مع التقدٌر بالتقرٌر المشترك بٌن المإسسات الذي ٌمهد الطرٌق إلى مإتمر األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة "مخطط
البحار واالستدامة الساحلٌة" الذي عرض فً الدورة  36لمإتمر عام الٌونٌسكو ،وبعرض التقرٌر التولٌفً مإخرا "االقتصاد
األخضر فً عالم أزرق"؛
عقدنا العزم على المساهمة الفعلٌة فً مإتمر األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة فً عام  2012لؽرض تحقٌق التزامات عالمٌة بشؤن
االقتصاد األخضر فً سٌاق التنمٌة المستدامة والقضاء على الفقر واإلطار المإسسً للتنمٌة المستدامة وخاصة بالمسابل البحرٌة
والساحلٌة ذات العبلقة؛
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وبموجب هذا قررنا العمل على:
 اتخاذ جمٌع التدابٌر الضرورٌة لجعل البحر المتوسط بحرا نظٌفا وصحٌا ومنتجا مع صٌانة التنوع البٌولوجً والنظماإلٌكولوجٌة؛
بواسطة


إعادة تؤكٌد التزاماتنا السٌاسٌة بالحماٌة والتنمٌة المستدامة للبحر المتوسط ومناطقه الساحلٌة من خبلل منهج النظام
اإلٌكولوجً إلدارة األنشطة البشرٌة تنفذ على مراحل فً الدورات العادٌة؛



تطوٌر شبكة من المناطق البحرٌة والساحلٌة المحمٌة فً البحر المتوسط  ،بما فً ذلك أعالً البحار طبقا التفاقٌة األمم
المتحدة الخاصة بقانون البحر ،تكون متسقة وتدار ٌشكل جٌد  ،وتنفٌذ خطة عمل آٌشً التى اعتمدتها اتفاقٌة التنوع
البٌولوجً ،خاصة تحقٌق هدؾ  10فً المابة من المناطق البحرٌة المحمٌة فً البحر المتوسط بحلول عام 2020؛



دعم التعاون اإلقلٌمً من أجل تقٌٌم علمً للمناطق البحرٌة ذات األهمٌة اإلٌكولوجٌة أو البٌولوجٌة ،فٌما ٌتعلق بالعمل
العالمً الذي ٌجري فً إطار اتفاقٌة التنوع البٌولوجً والجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة؛



تكثٌؾ الجهود لمنع التلوث من مصادر برٌة ،مثل الفضبلت البحرٌة ،من خبلل اعتماد وتنفٌذ تدابٌر ملزمة قانونا والتلوث
من أنشطة عرض البحر وأنشطة بحرٌة ،من خبلل خطط عمل إقلٌمٌة؛



نظراً للزٌادة المتوقعة فً حجم الحركة المبلحٌة البحرٌة ،تؤم ٌن التعزٌز المستمر للقدرات والموارد من أجل الوقاٌة
واالستجابة لحاالت التلوث البحري الناجم عن النقل البحري والسٌما من خبلل تعاون قضابً وتشؽٌلي.

 تعزٌز اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط باعتبارها األداة الوحٌدة لدول البحر المتوسط ،ورإٌةمتكاملة للمناطق الساحلٌة واألساس لتنمٌتها المستدامة؛


[تنفٌذ خطة عمل وخطة طرٌق توافق علٌهما األطراؾ بؤسرع وقت ممكن؛



التسلٌم بالحاجة إلى تحسٌن التناسق بٌن المستوٌات المختلفة لحسن إدارة السواحل ،تستكملها األطر األمثل الوطنٌة لئلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة؛



التشجٌع على التصدٌق على بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة من قبل األطراؾ فً اتفاقٌة برشلونة؛

_ تناول الشواؼل الربٌسة بشؤن البٌبة البحرٌة والساحلٌة وتوفٌر مساهمة من بلدان البحر المتوسط فً مإتمر األمم
المتحدة للتنمٌة المستدامة عام 2012


دعم التزامات قوٌة باعتبارنا دول أعضاء فً األمم المتحدة بشؤن اإلدارة المستدامة للموارد البحرٌة وصٌانة التنوع
البٌولوجً البحري؛



االستمرار ،على مستوى بلدان البحر المتوسط ،فً دعم بناء القدرات واألنشطة األخرى المتعلقة باالقتصاد األخضر
ي تشجٌع طرابق اإلنتاج وأنماط االستهبلك المستدام  ،واإلدارة الكٌمٌابٌة
بؽٌة تحقٌق التنمٌة المستدامة ،وخاصة ؾ
المستدامة ،واالبتكار اإلٌكولوجً ،حٌث ثبت بؤن لجمٌع هذه التدابٌر أثر مباشر أو ؼٌر مباشر على البٌبة البحرٌة
للبحر المتوسط.
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الطلب من لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة اقتراح سٌاسات لؤلطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة جنٌؾ لتنفٌذ اقتصاد
"أزرق" للبحر المتوسط ،وهو شكل من االقتصاد "األخضر" ٌطبق على البحار والمحٌطات ،واالعتماد على
استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة كإطار عمل استراتٌجً مبلبم؛



دعم التعامل مع موضوع المحٌطات عبر دعم الشروع فً المفاوضات بشؤن عملٌة تطلقها الجمعٌة العامة لؤلمم
المتحدة ،لؽرض ضمان أن اإلطار القانونً للصٌانة واالستخدام المستدام للتنوع البٌولوجً البحري فً المناطق
خارج الوالٌة القضابٌة الوطنٌة ٌتناول هذه القضاٌا بفاعلٌة بواسطة تحدٌد الثؽرات وطرق التقدم ،من خبلل إعداد
اتفاق متعدد األطراؾ بمقتضً اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار .وٌشمل هذا االتفاق سلسلة من النظم تشمل
المناطق البحرٌة المحمٌة والحصول على الموارد الجٌنٌة وتقاسم الفوابد من استخدامها وتقٌٌم أثر األنشطة البشرٌة؛



التروٌج لبلنجازات فً البحر المتوسط ألهداؾ جدول أعمال القرن ،21وخاصة من خبلل تنفٌذ التزامات بموجب
أجندة مٌد  21وخطة جوهانسبٌرج لتنفذ فً البحر المتوسط؛



دعم إعداد تقرٌر حالة البٌبة البحرٌة بحلول عام  2014بما فً ذلك الجوانب االجتماعٌة االقتصادٌة ،بفضل العملٌة
النظامٌة ذات العبلقة ،الذى طلبته الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة؛

 وضع شروط لحسن اإلدارة المإسسٌة تتسم بالشفافٌة والفاعلٌة ومعززة لخطة عمل البحر المتوسط

بواسطة تضافر الجهود مع الشركاء العالمٌٌن واإلقلٌمٌٌن تهدؾ إلى التموٌل األمثل ألنشطة خطة عمل البحر
المتوسط وتخصٌص الموارد؛



بانخراط ممثلً المجتمع المدنً وخاصة ممثلً المنظمات ؼٌر الحكومٌة ،والحكومات المحلٌة واالقلٌمٌة والقطاع
الخاص فً إعداد قرارات تعتمد على معرفة ثابتة وفً تنفٌذ فعال على جمٌع المستوٌات؛



بواسطة تشجٌع األمانة فً جهودها لبلنتهاء ،فً أسرع وقت ممكن ،من اتفاقات التعاون مع أمانات االتحاد من أجل
البحر المتوسط واللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط ،واتفاقٌة التنوع البٌولوجً ،المنظمة البحرٌة الدولٌة،
واالتفاقٌات والمنظمات البحرٌة اإلقلٌمٌة األخرى ،حسب االقتضاء.



بواسطة مواصلة التفكٌر بشؤن إصبلح مإسسً لنظام خطة عمل البحر المتوسط ،على ضوء التطورات األخٌرة،
باشتراك جمٌع العاملٌن فً مجال البٌبة البحرٌة والساحلٌة لؽرض دعم حسن إدارة خطة عمل البحر المتوسط؛



بواسطة الدعوة ،خبلل اجتماع األطراؾ المتعاقدة الثامن عشر ،إلى النظر فً مقترحٌ ،عتمد خاصة على نتابج
االستعراض التشؽٌلً ،بشؤن اإلصبلح المإسسً لخطة عمل البحر المتوسط ٌصاغ بالتعاون الوثٌق مع األطراؾ
المتعاقدة.

 دعوة الرباسة إلى إرسال هذا اإلعالن وخالصات االجتماع السابع عشر لألطراؾ المتعاقدة إلى االتفاقٌات البحرٌةاإلقلٌمٌة األخرى والبرامج لحماٌة البحار ولللمنظمات المعنٌة األخرى.
 دعوة الرباسة إلى إرسال هذا اإلعالن إلى مإتمر األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة واتخاذ جمٌع التدابٌر الضرورٌةللتروٌج له وللخالصات المنبثقة عنه وذلك بالتعاون مع ممثلً األطراؾ المتعاقدة.

