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 بيان اسطنبول

  

الساحلية للبحر نحن، وزراء ورؤساء وفود األطراف المتعاقدة الخاصة باتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البيئة البحرية والمنطقة 

،بمناسبة عقد االجتماع 3102ديسمبر،  5وبروتوكوالتها، االجتماع في اسطنبول، تركيا، في ( اتفاقية برشلونة)األبيض المتوسط 

 الدوري المنتظم الثامن عشر ألطراف التعاقد،

، وخصوًصا بشأن المحيطات والبحار والتي تبنتها (02+ريو)مخرجات مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة بالنظر إلى 

 ، 0210باإلجماع الجمعية العمومية باألمم المتحدة في يوليو 

( MAP)ألبيض المتوسط بأهمية إطار عمل التعاون اإلقليمي القائم منطقة المحدد من خالل  خطة العمل الخاصة بالبحر اواعتراًفا 

والمساهمة الفعالية األساسية التفاقية برشلونة وبروتوكوالتها في بلورة  إطار عمل مشترك يتسم بالتنظيم واإلبداع  1791منذ عام 

 واإلدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط،

، واتفاقية (MAP)ي مجال التنفيذ المشترك  لخطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط بالتقدم الذي تم إحرازه فواعتراًفا أيًضا 

برشلونة وبروتوكوالتها واستراتيجياتها، وأيًضا لتحقيق الحالة البيئية الجيدة في منطقة البحر األبيض المتوسط من خالل تطبيق 

 البرنامج البيئي على األنشطة البشرية،

، والتي استضافتها 0210، أنطاليا نوفمبر (MPA)منتدى المحميات البحرية في البحر األبيض المتوسط مخرجات وباإلشارة إلى 

 , UNEP-MAP RAC/SPAوزارة البيئة والتحضر التركية، بالتعاون مع مركز 

أجاكسيو، -مارسيليا – IMPAC III)بإعالن أجاكسيو بوصفه نتيجة للمؤتمر الدولي الثالث للمناطق المحمية البحرية  ومع الترحيب

 ،(0212أكتوبر 

التعرف على المساهمات الفعالة والهامة من جانب ممثلي منظمات عالمية وإقليمية وغير حكومية ومساهمين آخرين فاعلين من خالل 

 وبروتوكوالتها،ما يتمتعون به من خبرات متنوعة وراسخة وكفاءة عملية رائعة وقدرة كبيرة على تدعيم عملية تنفيذ اتفاقية برشلونة 

على القيمة الجوهرية للتنوع الحيوي والموارد الطبيعية، ودورها الهام في مجال المحافظة على األنظمة البيئية  وتأكيًدا مرة أخرى

 البحرية والساحلية، وتوفير المنتجات والخدمات التي تعد أساسية للمضي قدًما في التنمية المستدامة لمنطقة المتوسط وبيئاته، 

بسبب استمرار التهديدات الصادرة عن مصادر التلوث البحرية والبرية، وخصوًصا النفايات البحرية والملوثات ع القلق البالغ وم

العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة والمغذيات وكذلك مصادر التلوث التي تنشأ عن عمليات التنقيب الساحلية وأنشطة االستكشاف 

مفرط للموارد الطبيعية واإلفراط في نشاط الصيد  واألنواع الغازية غير األصلية، والصيد الجائر، والشحن وأيًضا االستخدام ال

 وأعمال الصيد غير القانونية أو التي ال يتم اإلبالغ بها أو غير المنتظمة  وإفساد الحياة الساحلية والبرية، وكذلك،

تج عن االمتداد المدني والنمو المستمر غير المخطط للمستعمرات الساحلية بقضية إفساد البيئة الساحلية والبرية النا وفي ظل الدراية

 على مدار العقود األخيرة  واآلثار السلبية لتغير المناخ على النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية،

ع التدابير الالزمة لجعل البحر واستمراًرا لاللتزامات التي صيغت في البيانات السابقة لألطراف المتعاقدة  فإننا نلتزم باتخاذ جمي

مثال نموذجي في تنفيذ أنشطة حماية البيئة البحرية والساحلية بشكل فعال وكذلك المساهمة في التنمية األبيض المتوسط 

 :المستدامة  مع العزم على

 تم مراجعته األهداف التي تم تبنيها في إطار البرنامج البيئي حول تنظيم األنشطة البشرية والذي سوف ت تحقيق

خطة العمل  الخاصة بالبحر األبيض /وتنقيحه دورًيا من خالل نظام للتقييم والمراقبة مدمج في اتفاقية برشلونة

خطة العمل الخاصة /UNEPالمتوسط ويستند في فعاليته إلى القدرة المشتركة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

ل ومشاركة البيانات الموثوق بها، مع تحقيق أفضل على جمع وإدارة وتحلي MAPبالبحر األبيض المتوسط 

 استفادة ممكنة من خبرات األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة،
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  ويتمتع بتمثيل بيئي  وقدرة على التواصل الجيد للمناطق جيدة إدارة وفعال ومتناسب وذي نظام متماسكتطوير 

على التوازي مع تنفيذ الخطة   0202 عام بحلول المتوسط األبيض البحر في المحمية والبحرية الساحلية

، بما في ذلك أهداف أيشي ذات الصلة للتنوع البيولوجي 0202-0211اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي  

، وبصفة (CBD)والمعتمدة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم تبنيها في إطار اتفاقية التنوع الحيوي 

 المتمثل في البحر األبيض المتوسط، 11خاصة تحقيق الهدف 

  إلى تحقيق آلية للتمويل المستدام بهدف دعم المناطق البحرية المحمية ونلتزم، كلما كان ذلك التشديدعلى الحاجة

مناسًبا  بزيادة عدد ورفع نسبة الشفافية بالنسبة لمناطق المتمتعة بحماية خاصة وذات أهمية للبحر األبيض 

  ،(SPAMI)المتوسط 

 المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات والقطاع الخاص، والذين لديهم  وةدع

االهتمام والقدرة على القيام بذلك، إلى تشجيع إنشاء ودعم أنشطة الصندوق االستئماني للمناطق المحمية البحرية 

 وفرنسا  ، التي تروج لها موناكو وتونسفي البحر األبيض المتوسط

  عملية إنشاء التعاون اإلقليمي الهادف إلى التقييم العلمي للمناطق البيئية والحيوية الهامة مواصلة وتدعيم

(EBSA ) في البحر األبيض المتوسط بالتعاون مع االتفاقية الخاصة بالتنوع الحيوي(CBD) مع النظر إلى ،

في  CBD COP XII، وفي موعد  0212 ، في إبريلEBSAإنهاء توصيف المناطق التي تفي بمعايير 

 ،0212أكتوبر 

  تنفيذ الخطة اإلقليمية للتخلص من النفايات البحرية والتي تم تبنيها في هذا االجتماع ضمانCOP والتي تعد ،

بمثابة الجهد اإلقليمي األول لمتابعة مدى االلتزام العالمي بتقليل نسبة التلويث البحري الذي تم تبنيه في اجتماع 

أصحاب المصلحة بهدف تقديم الدعم الالزم لتنفيذ هذه التدابير واإلجراءات ولتقليل  معوالتواصل ، 02+وري

الفجوات المعرفية، باإلضافة إلى تطوير وتقديم القدرات الخاصة بتوفير الحلول التقنية الفعالة والموارد التمويلية 

 المتوسط، الكافية لمنع وتقليل  وإزالة النفايات البحرية في منطقة

  اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق التعاون مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وال سيما المفوضية العامة ألعمال

، وتعديالت الملحقين (IUCN)واالتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة ( GFCM)الصيد في منطقة المتوسط 

المحمية الخاصة والتنوع البيولوجي البيولوجي في البحر  الثاني والثالث لهذا البروتوكول المتعلق بالمناطق

، مع تحسين حماية التنوع البيولوجي والمساهمة في تحقيق األهداف المشتركة على مستوى األبيض المتوسط

 . واألمم المتحدة( EU)االتحاد األوروبي 

 ئمة على الموارد البرية وأعمال إرساء اإلجراءات الضرورية الرامية إلى منع التلويث الصادر األنشطة القا

 ، COP 19، المشمولة بتبني أو مراجعة خطط العمل الصادر عن اجتماع الشحن في منطقة المتوسط

  من وتيرة تنفيذ خطة عمل اإلدارة الموحدة للمناطق الساحلية اتخاذ كل الجهود الضرورية الرامية لإلسراع

(ICZM )ة في اجتماع التي تم تبنيها من قبل األطراف المجتمعCOP17 والقيام على وجه الخصوص بتحديد ،

وتطوير خطط من شأنها توفير الحماية للبيئات  ICZMالمناطق المتأخرة وذلك حسب تعليمات بروتوكول 

الساحلية في مواجهة  التأثيرات المتنوعة للتغير المناخي مثل ارتفاع منسوب البحار والتصريح بالقيام بالتخطيط 

نزاعات بين االستخدامات االقتصادية واالجتماعية المتعددة والمتزايدة للمناطق الساحلية الشامل وحل ال

  والبحرية، 

  باإلسراع من معدل التحول إلى برامج االستهالك واإلنتاج المستدام تعميق التزامنا(SCP ) من خالل تبني خطة

 02+ات التي تم تبنيها في اجتماع ريووالتي تسير على التوازي مع االلتزام SCPعمل موجهة لتحقيق أهداف 

 والتي ترمي إلى تقليل تأثيرات األنشطة البشرية على األنظمة البيئية البحرية والساحلية،  

  في استراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة وإصالح لجنة البحر األبيض المتوسط إعادة النظر

 ، 02+اشًيا مع نتائج مؤتمر ريو تم 0211للتنمية المستدامة بحلول عام 

 



UNEP(DEPI)/MED IG.21/9 
Annex I 

  2Page  
 

خطة العمل الخاصة بالبحر /إلعادة التأكيد على التزامنا نحو تقوية عالقات التعاون القائمة بيننا في إطار نظام تنفيذ اتفاقية برشلونة

وتوفير الدعم الالزم لتحقيقه وتعميمه على المستوى المحلي والقومي ودون اإلقليمي والعالمي، في إطار  MAPاألبيض المتوسط 

تحقيق التعاون الشامل والتكامل مع شركائنا ومساهمينا ومن خالل الترويج ألنشطةتوسيع نطاق التعاون ليشمل السلطات المحلية 

 وقطاعات األولوية، وفي هذا السياق فإننا،

  األطراف المتعاقدة، التي لم تقم بعد بذلك، بالتوقيع أو المصادقة على بروتوكوالت اتفاقية برشلونة وبذل جهود نشجع

 COPخاصة من شأنها أن تضمن تفعيل النسخة المنقحة من بروتوكول النفايات وإدخالها حيز التنفيذ من خالل اجتماع 

 ،0212حة بحلول السنوية األربعين لالتفاقية في عام ، ومن ثم الوصول إلى تحقيق كل البروتوكوالت المنق19

 [ بإطالق عملية لتحديث المرحلة الثانية من خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط نرحبMAP في تعاون وثيق ،

وبإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتقييم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العمل الخاصة بالبحر  MCSDمع 

، وتحديد الثغرات واالحتياجات الالزمة لألنشطة التنفيذية، وتقييم ما إذا كانت تحديات مؤتمر MAPيض المتوسط األب

، والمساهمة في توضيح أدوار MAPموضحة بشكل كاٍف في خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط  02+ريو

مات الحالية بالنظر إلى اتخذا القرار حول الطريق ومسؤوليات الجهات الفاعلة ذات الصلة في المنطقة ونتائج التقيي

المناسب لتحقيق األهداف والذي يشمل إمكانية التبني لها في االجتماع التساع عشر ألطراف التعاقد حول المرحلة الثالثة 

 من خريطة العمل،

  من األطراف المتعاقدة دفع إسهاماتها في أقرب وقت ممكن لضمان استدامة األنشطة، نطلب 

  على زيادة التعاون والتآزر بين برنامج األمم المتحدة للبيئة نشجع(UNEP/) خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط

(MAP ) 0202ومبادرة أفق، 

  خطة العمل الخاصة بالبحر /أهمية المدن والمجتمعات الساحلية باعتبارها عناصر فاعلة هامة لتنفيذ اتفاقية برشلونة  ندرك

نعزم وبروتوكوالتها واالستراتيجيات وخطط العمل الهامة األخرى ذات الصلة، ومن ثم فإننا ( MAP)توسط األبيض الم

على أن نقوم معهم بتحديد الضغوط التي تتعرض لها البيئة البحرية والساحلية المرتبطة بالتمدد المدني العمراني، مثل 

 التوسع في إقامة المدن، والنفايات البحرية،

  إقامة مدن ساحلية صديقة للبيئة   ومناطق مدنية ساحلية، شاملة العمل /ويج لبرنامج شامل خاص بالتخطيطبالترنلتزم

بما في ذلك تدريج )التعاوني مع السلطات المحلية إليجاد حلول من شأنها أن تعمل على تحسين اإلدارة المستدامة للنفايات، 

  ومعالجة مياه الصرف،( التدوير واإلرجاع التقليل وإعادة االستهالك وإعادة: معالجة النفايات

  سبل التعاون مع الحكومات المحلية للمدن الساحلية من خالل التوعية والترويج لمجهوداتهم القيمة في مجال تطبيق ندعم

البيئي  مبادئ اإلدارة الموحدة للمناطق الساحلية الهادفة إلى التخطيط المدني وتقديم تقنيات خضراء ترمي إلى تقليل التلوث

 ومساندة إدارة األنشطة البشرية المستندة إلى النظام البيئي،

  والتي سيتم منحها للمدن الساحلية من خالل إرساء قواعد للترشيح واالختيار " المدينة الصديقة للبيئة"جائزة نقوم بإنشاء

 ، COP19ومعايير خاصة بتنظيم منح هذه الجائزة حتى اجتماع 

  ين خريطة عمل اتفاقية برشلونة والمنظمات المحلية والعالمية ذات الصلة، مثل منظمة بنرحب بالتعاون المقامGFCM 

ومطالبة األمانة العامة بتوسيع نطاق التعاون مع  IUCNواتحاد ( UfMS)واألمانة العامة التحاد البحر األبيض المتوسط 

أخرى ذات صلة التي يكون من وأية منظمات  ACCOBAMSومنظمة  CBDاالتفاقية الخاصة بالتنوع الحيوي 

خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض /الضروري أن يتم عقد التعاون معها لتحقيق األهداف التي ترمي إليها اتفاقية برشلونة

 ،MAPالمتوسط 

  بالجهود المبذولة والقرارات المتخذة في اجتماع نقوم بالتوعيةCOP17  بغرض تدعيم فعالية نظام إدارة خطة العمل

بتنفيذ اإلصالحات المؤسسية وااللتزام التام وتحسين قدرتها على االستدامة المالية  MAPالخاصة بالبحر األبيض المتوسط 

تبار؛ التخصيص المالي الفعال متبوًعا بخطة تطبيق تدريجية ، مع أخذ فعالية التكلفة في االع: المتفق عليها بغرض تحقيق

استناًدا إلى األولويات الموضوعية  MAPوالتعاون بين عناصر خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط 

والصالحيات المعطاة لكل عنصر، باإلضافة إلى التعاون والتنسيق الفعال بين عناصر خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض 

 لتخطيط الشامل،على تحقيق األهداف المشتركة من خالل ا MAPالمتوسط 
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  التنسيق بين أنشطة خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط ندعمMAP  على المستوى المحلي، والسيما بين مراكز

على المستويين القومي والموضوعي، باإلضافة إلى عدد من  MAPتنسيق خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط 

المؤسسات القومية ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بالنظر إلى ما يشمله ذلك من تبادل المعلومات وتحقيق 

رية والشفافية لألنشطة التكامل واإلندماج الهادف إلى االستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية وتدعيم القوة التأثي

  .MAPخطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط /القومية في سبيل تحقيق أهداف اتفاقية برشلونة

وفي اإلطار ذاته الحفاظ على الثروات وتحقق عامل االستدامة لألنظمة البيئية والمنتجات والخدمات المتوسطية، حتى تصبح مثااًل 

ثم المساهمة في تبني إجراءات عالمية ترمي إلى الحماية والتنمية المستدامة وإدارة المناطق لمناطق أخرى من العالم، ومن 

 .البيئية البحرية والساحلية




