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  المرفق الخامس

  
  إعالن بورتوروز

  
اتفاقية   (اإن األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكوالته                

، في إطار برنامج    2005نوفمبر عام   / تشرين الثاني  11-8، المجتمعة في بورتوروز، سلوفينيا، في الفترة         )برشلونة

  خطة عمل البحر المتوسط،/ للبيئةاألمم المتحدة 

 خطة عمل البحر المتوسط     1975 حكومات دول البحر المتوسط والجماعة األوربية قد اعتمدت عام              أن إذ تستذكر 

لمساعدة حكومات البحر المتوسط على تقييم التلوث البحري ومكافحته، وصياغة سياساتها البيئية الوطنية، والنهوض                

   أفضل لألنماط البديلة من التنمية وتحسين استخدام الموارد وترشيده؛بقدرتها على تحديد خيارات

 في النهوض بنوعية البيئة البحرية وترويج التنمية        ا بالمساهمة القيمة التي قدمتها اتفاقية برشلونة وبروتوكوالته       وإذ تقر 

  المستدامة في البحر المتوسط ؛

لعقود الثالثة الماضية أداة بارزة في التغيير والتقدم فيما يتصل           بأن خطة عمل البحر المتوسط كانت على مدى ا         وإذ تقر 

  بالمسائل البيئية في البحر المتوسط ؛

 شهد سريان مفعول اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر البحر المتوسط               2004 أن عام    وإذ تستذكر 

ل المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر           والبروتوكو)  اتفاقية برشلونة المعدلة  (وبروتوكوالتها  

  ؛)بروتوكول المنع والطوارئ(المتوسط في حاالت الطوارئ 

 إلى وجوب تحقيق تآزر بين استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة والعناصر األخرى لخطة عمل البحر                وإذ تشير 

روبية لصيانة وحماية البيئة البحرية وسياسة النقل البحري لالتحاد األوروبي،          المتوسط، من جانب، واالستراتيجية األو    

  من جانب آخر؛

 بالجهود القيمة التي بذلتها أمانة خطة عمل البحر المتوسط، ولجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة،                وإذ تقر فوق ذلك   

 وإذ تسلم بالمساهمات من المنظمات غير الحكومية        وعناصر الخطة، والسيما مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء،       

  والمجتمع المدني طوال العملية التحضيرية الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛

يونيه عام  /أثينا، حزيران ( بنتائج واقتراحات االجتماع العاشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة            وإذ تحيط علماً  

   النص المستكمل الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وميثاق أثينا؛، وال سيما)2005

 الحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستويات اإلقليمية، والوطنية، والمحلية تمشياً مع األهداف              وإذ تؤكد من جديد   

ة المستدامة، وخطة تنفيذ جوهانسبرغ، وعقد       مؤتمر القمة العالمي للتنمي    ياإلنمائية لأللفية، وإعالن البحر المتوسط ف     

  األمم المتحدة بشأن ثقافة التنمية المستدامة، وإعالن كاتانيا؛

)يوليو عام   /أثينا، تموز ( إقرار الشراكة األوربية المتوسطية، من خالل المؤتمر الثاني لوزراء البيئة            وإذ تالحظ بارتياح  

، بأهمية لجنة البحر المتوسط للتنمية      )2005مايو عام   /مبورج، أيار لوكس(، والمؤتمر السابع لوزراء الخارجية      2002
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المستدامة واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة بالنسبة إلدراج هذه القضية في كل جوانب الشراكة األوروبية                

  المتوسطية؛

  نمائية في منطقة البحر المتوسط؛ بأن ترويج التنمية المستدامة يشكل ضرورة حيوية لمجابهة التحديات اإلوإذ تؤمن

 بأن وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة هما خطوتان ضروريتان في ترويج العدالة واالستقرار              وإذ تؤمن أيضاً  

واالزدهار المشترك، من خالل تعزيز أصول البحر المتوسط، والحد من أوجه التباين وتغيير األنماط غير المستدامة من                 

  االستهالك، وضمان اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنهوض بحسن اإلدارة على كل المستويات؛اإلنتاج و

  فيما يتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة، توافق على،

أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة تمثل فرصة لبلدان البحر المتوسط إلحراز تقدم مستدام في                   -1

ئة والتقدم االجتماعي والثقافي بطريقة مستدامة، ومن ثم المساهمة في إحالل السالم واالستقرار واالزدهار                حماية البي 

 2002المشترك في المنطقة وكذلك إيفاء األطراف المتعاقدة بالتزاماتها في القمة العالمية للتنمية المستدامة في عام                   

 واألهداف اإلنمائية لأللفية؛

حر المتوسط للتنمية المستدامة هي إطار استراتيجية تحدد أبرز التحديات والمبادئ والخطوات            أن استراتيجية الب    -2

والتدابير لتوفير اإلرشاد في ترويج وتنفيذ التنمية المستدامة على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، وكذلك                

الحيوية لصالح التنمية المستدامة في منطقة البحر        في ترشيد التعاون اإلقليمي والدولي، وتشجيع عالقات الشراكة           

 المتوسط،

أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ليست أمراً يهم خطة عمل البحر المتوسط واألطراف المتعاقدة                 -3

عات فحسب، بل وأيضا كل الجهات الفاعلة والطراف المؤثرة األخرى من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجمو                

الرئيسية األخرى، إلى جانب المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة؛ وتوفر هذه االستراتيجية فرصة ممتازة                   

 لالضطالع بجهود منسقة وإحراز تقدم مشترك،

أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة هي إطار مرن يتيح التكيف مع التطورات البارزة، وإدماج                   -4

 اشئة الحاسمة،القضايا الن

أن تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة يتطلب إصالحات مهمة في ميدان السياسات والمؤسسات باإلضافة إلى                -5

 ثقافة حيوية للتغيير، والسيما فيما يتصل باألنماط غير المستدامة لإلنتاج واالستهالك،

التفعيلي ‘  الكل فائز ’ماً أساسياً في تحقيق تصور    أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة تشكل إسها          -6

المستند إلى أوجه التضافر واإلدارة الكفوءة والتنوع الثقافي في سبيل إرساء إقليم إيكولوجي ذي تطور مشترك ومصير                 

 واحد،

ألساسية أن تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة يتطلب تطبيق مبادئ متنوعة، بما في ذلك تلبية االحتياجات ا                 -7

لكل المواطنين تمشيا مع التزامات األطراف المتعاقدة لتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية والترويج لثقافة التنمية المستدامة،                

والوصول إلى المعلومات، واستخدام نهج مشترك متعدد األطراف المؤثرة واعتماد المبدأ الوقائي ومبدأ الغُرم على                  

 لمسؤولية العامة والمشتركة المتسمة في الوقت ذاته بالطابع التفاضلي،المستخدم، وكذلك ا/الملوث

  قررت األطراف المتعاقدة ،
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أن تعتمد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وأن تلتزم ببذل قصارى جهدها لتنفيذ أهداف هذه                     -1

 االستراتيجية، وتوجهاتها وتدابيرها المقترحة حسب االقتضاء،

أو تحدث االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وأن تراعي في ذلك استراتيجية البحر المتوسط              /د و أن تُع   -2

 للتنمية المستدامة مراعاة الئقة،

أن تدمج مبادئ التنمية المستدامة في سياساتها اإلنمائية والسياسات األخرى ذات العالقة وتشريعاتها، والسيما                 -3

 لألطر القانونية وإجراء اإلصالحات في ميدان السياسة،عبر التعديل الكافي 

أن تحشد وتوفر الوسائل البشرية،والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة                 -4

  واالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة،

للتنمية المستدامة من خالل ترويج ثقافة التنمية المستدامة        أن تبين التزاماتها بتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط          -5

 في برامجها التعليمية؛

أن تبدي بوضوح التزامها بتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة عبر تحديد وتنفيذ مشروعات                  -6

 محددة وذات عالقة على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية،والمحلية،

أن تجدد التزامها بتنفيذ مبادرات من النوع الثاني للبحر المتوسط للقمة العالمية للتنمية المستدامة وأن تقترح أو                   -7

تشارك بنشاط في وضع وتنفيذ مبادرات الشراكة التي تتناسب مع األهداف والتوجهات والتدابير المقترحة الستراتيجية                

 يجيات الوطنية للتنمية المستدامة المعنية،البحر المتوسط للتنمية المستدامة واالسترات

أن تروج آللية تشاور ولحمالت زيادة الوعي بما يكفل توسيع نطاق الملكية،وتعزيز دعم الجهات الفاعلة                    -8

 المعنية، والسيما القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتنفيذها،

 المتوسط للتنمية المستدامة على المستويات اإلقليمية         أن تقيم التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية البحر           -9

والوطنية، باستخدام مجموعة كافية من المؤشرات، وأن تنقح هذه االستراتيجية على النحو المناسب، خالل عامين إذا                  

 دعت الضرورة، وأن تخضعها لتقييم شامل وتستعرضها بعد خمس سنوات،

المعنية ووكاالت التمويل على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية         أن تطلب من الشركاء والجهات الفاعلة          -10

والوطنية، أن تراعي على النحو الالئق أهداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، وتوجهاتها، وتدابيرها                 

ات الوطنية ووضعها، حسب    المقترحة، في برامجها التعاونية، وأن تساهم بنشاط في تنفيذ هذه االستراتيجية واالستراتيجي           

 االقتضاء،،

  وفيما يتعلق بخطط العمل الوطنية،

   من األثر الكبير للتلوث البري على حالة البيئة البحرية والساحلية للبحر المتوسط ونظمها اإليكولوجية؛إذ تشعر بالقلق

ل الوطنية المتصلة به، وعملية     ، وخطط العم  1977 المساهمة المهمة لبرنامج العمل االستراتيجي المعتمد عام         وإذ تدرك 

الحد من التلوث الصناعي التي تقوم بها بلدان البحر المتوسط، بالنسبة لتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية                     

  المستدامة؛
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توافق أهداف برنامج العمل االستراتيجي مع أهداف اإلستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي، ذات             وإذ تؤكد من جديد     

  قة وتوجيهات االتحاد األوروبي واالتفاقيات الدولية ذات العالقة،العال

بالحاجة إلى إشراك كل األطراف المؤثرة بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، في تنفيذ                  وإذ تسلم   

  برنامج العمل االستراتيجي وخطط العمل الوطنية ذات العالقة،

مل الوطنية، التي ستتطلب موارد مالية كافية، ستؤدي إلى تعزيز التنمية االقتصادية              بأن عملية تنفيذ خطط الع     وإذ تقر 

والتقنية واالجتماعية على المستوى المحلي، وأن الشراكة المقترحة لمرفق البيئة العالمية للنظام اإليكولوجي البحري                

  الكبير سيساهم في تنفيذها؛

برية فإن األمر سيقتضي صياغة واعتماد خطط إقليمية تحتوى على            أنه مع بدأ نفاذ بروتوكول المصادر ال        وإذ تعي 

تدابير للحد التدريجي من التلوث وجدوالً زمنياً لذلك، على أساس برنامج العمل االستراتيجي والتطورات الدولية ذات                 

  العالقة؛ 

مساهمة في تحقيق الهدف     أن برنامج العمل االستراتيجي وخطط العمل الوطنية توفر أدوات مفيدة موجودة لل             إذ ترى 

  . 2020االستراتيجي المقترح للشراكة األوروبية المتوسطية إلزالة تلوث البحر المتوسط بحلول عام 

  تقرر األطراف المتعاقدة

الموافقة على خطط العمل الوطنية وإدماجها في الخطط اإلنمائية الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية وخطط                -1

 ا في ذلك تدابير المنع والخفض، حسب االقتضاء،مكافحة التلوث بم

  تشجيع اشتراك جميع األطراف المؤثرة في تنفيذ خطط العمل الوطنية ورصدها،   -2

حشد كل الموارد الضرورية للتنفيذ الكامل لخطط العمل الوطنية من خالل الميزانيات الوطنية العادية واألدوات             -3

 .سسات الدولية أيضاالمالية المبتكرة والتماسها من المؤ

المساهمة في تنفيذ المبادرة المقترحة للشراكة األوروبية المتوسطية بمجرد الموافقة عليها إلزالة تلوث البحر                 -4

، على أساس العمل الجاري وفى المستقبل لخطة عمل البحر المتوسط، والسيما برنامج               2020المتوسط بحلول عام    

  .نيةالعمل االستراتيجي وخطط العمل الوط

  وفيما يتعلق بصيانة فقمة البحر،

 الحاجة  إذ تدرك ، و 1999أن بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي قد بدأ نفاذه في عام              إذ ترى   

الملحة إلى تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي في منطقة البحر المتوسط التي                

   بغية حماية التنوع البيولوجي للبحر المتوسط وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛2003تُمد عام اع

 من اشتداد خطر انقراض فقمة البحر المتوسط الذي يرجع في المقام األول إلى األنشطة البشرية،                   وإذ تشعر بالقلق  

  وعمليات القتل المتعمد وخسارة الموائل؛

   أن إنعاش هذا النوع يعتبر تحدياً من التحديات البارزة القائمة أمام صيانة التنوع البيولوجي للبحر المتوسط ؛وإذ تعي

  مع االرتياح قصص النجاح بشأن تكامل صيانة هذا النوع في العمليات اإلنمائية المحلية؛إذ تالحظ 

  مة لحماية وصيانة هذا النوع وموائله؛بضرورة توفير إطار قانوني مناسب وآليات تشاركية مالئوإذ تسلِّم 
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 بالحاجة إلى توافر أدوات تشغيلية كافية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة لضمان الصيانة المستهدفة واإلدارة                 وإذ تقر 

  الكفوءة؛

  تقرر األطراف المتعاقدة،

 Monachusسط  أن تتخذ على وجه السرعة كل التدابير الضرورية لتنفيذ خطة عمل فقمة البحر المتو                  -1

Monachus(،وأن تعزز تعاونها لتصحيح مسار انخفاض الفقمة  

أن تتصدى بجدية لمشكلة القتل المتعمد للفقمة المترافقة مع خسارة الموائل، وأن تقوم بذلك على نحو يتناسب                    -2

 مع األوضاع الخاصة للمجتمعات المحلية، ويركز على الصيادين واألطراف المؤثرة األخرى،

تنشر المعلومات عن قصص النجاح المعنية المتعلقة بحماية الفقمة وتبادل الخبرات مع جميع األطراف                أن    -3

  والجهات الشريكة األخرى،

أن تضع تدابير تشريعية وتنفذها وتفرضها فيما يتعلق بصيانة فقمة البحر، بما في ذلك تدابير حافزة ومنظمة                    -4

  .رية المستهدفةمع خطط إدارة تشغيلية كافية لألنشطة البش

أن تساهم في تنفيذ األنشطة ذات العالقة بالبلدان المعنية ومركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية                   -5

 .خاصة وشركائه من خالل التعاون الثنائي والمساهمات الطوعية

  فيما يتعلق بتوجه خطة عمل البحر المتوسط في المستقبل

أعوام، إلى استعراض دور خطة عمل البحر المتوسط ومهمتها بما يراعي التطورات               10بالحاجة، بعد مضي    إذ تقر   

  الناشئة في الميادين االجتماعية واالقتصادية والبيئية على المستويات الدولية واإلقليمية؛

في منطقة   أن إرساء رؤية استراتيجية لخطة عمل البحر المتوسط يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة                  وإذ تعتقد 

  البحر المتوسط ؛

 أن النتائج واالستنتاجات والتوصيات التي خلُص إليها التقييم الخارجي لخطة عمل البحر المتوسط قد تشكل                  وإذ ترى 

  أساساً طيباً للبدء في تطبيق اإلصالحات الضرورية لتعزيز الدور المقبل للخطة في البحر المتوسط؛

  تقرر األطراف المتعاقدة،

من أمانة خطة عمل البحر المتوسط صياغة بيان عن رؤية خطة عمل البحر المتوسط، مع اخذ                  أن تطلب     -1

  .تقرير التقييم الخارجي للخطة في عين االعتبار

أن تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط لمناقشة الرؤية الجديدة لخطة                    -2

  .2007 توجه الخطة في المستقبل إلى اجتماع األطراف المتعاقدة في عام عمل البحر المتوسط وتقديم توصيات عن
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