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 المرفق الثالث
 

 إعالن البحر المتوسط من أجل قمة جوهانسبرج
 

 
نوفمبر / تشرين الثاني  ١٧-١٤إن األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة المجتمعين في موناآو في الفترة               

  في إطار خطة عمل البحر المتوسط،٢٠٠١
 

لمتوسط للتنمية المستدامة       مشروع اإلعالن الذي أعده أعضاء لجنة البحر ا                       وإذ تأخذ في االعتبار        
 ، ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٧-١٤المجتمعين في تونس في الفترة 

 
 التقدم المحرز تجاه التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي، وعلى ضوء األعمدة الثالثة                        وقد درست 

 ل،  والحاجة إلى منهج متكام� االقتصادية واالجتماعية والبيئية �للتنمية المستدامة 
 

 بأن اإلدارة العليا الجيدة، القائمة على العمليات الديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان والسيما                         إذ تسلم  
حقوق النساء واألطفال، وتعزيز العدل والقانون الدولي والقضاء على الفقر وتمكين السكان المعنيين من                    

 هو شرط أساسي للتنمية المستدامة،القيادة وإقامة السلم واألمن القائمين على الشرعية الدولية، 
 

 على أهمية الطابع المتفرد للبحر المتوسط باعتباره منطقة إيكولوجية وميدان للتضامن ووظيفة في        إذ تؤآد 
 تقريب الثقافات المختلفة على نحو أوثق،

 
ة مثل البحر  على الحاجة إلى تشجيع استراتيجيات التنمية المستدامة في المناطق اإليكولوجي    وإذ تؤآد أيضاً  

 المتوسط، وآذلك اللجان اإلقليمية المرتبطة به،
 

  بمساهمة أنشطة وتوصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في تعزيز التنمية المستدامة،وإذ تسلم
 

 بالدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية وشبكاتها النشطة في البحر المتوسط والمجموعات                   وإذ ترحب 
 االقتصادية والسلطات المحلية والمجتمع العلمي التعليمي ووسائل االعالم باعتبارهم عاملين                 االجتماعية

 وشرآاء في التنمية المستدامة،
 

 على أثر العولمة وتكثيف عمليات التبادل االقتصادي والثقافي والسياحي والمخاطر التي يتعرض                إذ تؤآد 
 للبحر المتوسط،لها التراث الطبيعي والثقافي والخاصية المتفردة 

 
 من الضغوط على البيئة والتنوع البيولوجي وتدهور الغابات واألراضي الرطبة                             وإذ تشعر بالقلق     

والتصحر وتدهور األرض واستمرار الممارسات غير المستدامة في األجل الطويل مثل استغالل السواحل       
 وترآيز األنشطة السياحية وزيادة        واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية المعرضة للتأثر والسيما المياه             

توليد النفايات المنزلية الصلبة والصناعية وزيادة استهالك الوقود الحفري الذي يساهم في آثار غازات                        
االحتباس الحراري واألخطار الطبيعية والتكنولوجية ذات العالقة وآذلك انتشار اإلنتاج  وأنماط                                    

 االستهالك غير المستدامة،
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  من زيادة التفاوت بين الموارد البشرية والمالية المتاحة والتحديات التي تواجهها،قوإذ تشعر بالقل
 

 :تتفق على ما يلي
 

 التنمية االجتماعية
 

ينبغي التصدي للثغرات المتزايدة في الدخول بين بلدان الشمال والجنوب في المنطقة وبين القطاعات                            
 وتجاوزها في     ٢٠١٥لتزامهم لتحقيق أهداف عام         ويؤآدون على ا    . الغنية والفقيرة في مجتمع آل بلد           

القضاء على الفقر الواردة في قمة األلفية، من خالل تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج إقليمية                 
ويشمل هذا القضايا اآلخذة في الظهور نتيجة         . وطنية مالئمة للمساواة بين الجنسين للتصدي للفقر بفاعلية         

 .حل االنتقال االقتصادي التي خلقت أشكاًال جديدة من الفقرالتجاهات الهجرة ومرا
 

إن حماية الصحة والتنمية واالستخدام الرشيد لموارد الرعاية الصحية هي عناصر أساسية للتنمية                                  
 .المستدامة في المنطقة

 
 البحر   وتلتزم بلدان  . إن المنطقة تحتاج إلى استثمار في بناء القدرات وتمكين الشباب من تولي القيادة                        

أو وضع استراتيجيات للتدريب واالتصاالت والمعلومات وآذلك التعليم          /المتوسط باستعراض وإصالح و    
وينبغي تأمين حصول جميع السكان      . السليم لتنمية رأس المال البشري المطلوب لتعزيز التنمية المستدامة          

 .على التعليم العام بما في ذلك التعليم من أجل البيئة واالستدامة
 
 دارة الموارد الطبيعية ومكافحة التلوثإ

 
هناك حاجة إلجراءات على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية بالتعاون مع جميع العاملين                        
للحماية الفّعالة لنوعية البيئة البحرية المتفردة هذه، وتيسير اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتعزيز                       

رد المياه على مستوى مجمعات المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي الغني للمنطقة             اإلدراة المتكاملة لموا  
 . ومكافحة التصحر وتدهور األرض بفاعلية

 
ونظرًا ألن منطقة البحر المتوسط تجذب ثلث السياحة الدولية، ينبغي تشجيع السياحة المستدامة التي تحترم 

 .البيئة والمناظر الطبيعية
 

لمخاطر الطبيعية والتكنولوجية بشكل منتظم واعتماد تدابير وقائية على جميع مستويات             وينبغي التصدي ل  
 .اإلدراة العليا وضمان سالمة السكان وممتلكاتهم وآذلك البيئة الطبيعية والتراث الثقافي

 
ي وينبغي تناول مسألة المياه النظيفة واآلمنة وإنتاجية األرض واألمن الغذائي على الصعيدين اإلقليم                           

 .والوطني من خالل تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وأنماط االستهالك غير المضرة بالبيئة
 

إن المشارآة في الطاقة المتجددة السليمة بيئيًا، والسيما الشمسية وباستخدام الرياح والطاقة الحرارية                           
ير وينبغي تشجيع        األرضية في مجموع إنتاج واستخدام الطاقة األولية ينبغي زيادتها بشكل آب                                    

 .التكنولوجيات ذات الكفاءة في الطاقة
 

ينبغي تشجيع السياسات من أجل اإلدارة اآلمنة، وآلما آان ممكنًا، القضاء على التلوث الصناعي والمواد                   
 .الكيميائية الخطرة في المنطقة وتنفيذها
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ة من أجل أغراض تحليل       إن شبكات الرصد والمراصد ونظم جمع المعلومات  ينبغي ربطها معًا بفاعلي                 
 .االتجاهات طويلة األجل ووضع سياسات لإلدارة مالئمة

 
 اإلطار المؤسسي والقانوني

 
تتطلب التنمية المستدامة تكامل االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في عمليات اتخاذ القرارات                  

 .وإجراءات التخطيط وسن القوانين على جميع المستويات
 

 توفر األطر المؤسسية والقانونية حصول الجمهور على معلومات بيئية والمشارآة في اتخاذ                    وينبغي أن 
إن تنفيذ مبدأ الحذر والُغرم على الملوث ومبدأ المسؤولية المشترآة والمتفاوتة                 . القرارات وتحقيق العدل   

 .ضرورية في جميع السياسات ذات العالقة
 

ارة البيئية العالمية العليا وتساهم من أجل تحقيقها في منطقة                 تدعم األطراف المتعاقدة جهود تعزيز اإلد         
 .البحر المتوسط

 
إن زيادة فاعلية اإلطار القانوني الدولي الذي توقعه مؤتمر ريو يتطلب من البلدان تنفيذ التزاماتها بمقتضى             

متحدة اإلطارية لتغير    اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم ال                   
المناخ وآذلك التصديق على اتفاقية روتردام واتفاقية استوآهولم وبروتوآول آارتاخينا وبروتوآول آيوتو          

إن التقدم المحرز في مؤتمر األطراف السابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ الذي                  . وتنفيذها
المتوسط هي مساهمة قيمة تجاه التنمية المستدامة ينبغي أن             استضافته مراآش في بلٍد من جنوبي البحر            
 .تساهم في تنفيذها خطة عمل البحر المتوسط

 
ومن أجل هذه الغاية، جددت األطراف             . إن المستوى اإلقليمي مهم جدًا في تعزيز التنمية المستدامة                   

وآوالتها واعتمدت    وبروت  ١٩٧٦المتعاقدة خطة عمل البحر المتوسط ونّقحت إتفاقية برشلونة لعام                          
وتوفر لجنة البحر   . بروتوآوالت جديدة واتفقت على آلية لإلبالغ لرصد التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها              

المتوسط للتنمية المستدامة أداة قيمة لتعزيز المشارآة مع المجموعات الرئيسية والسيما من خالل األفرقة                
ى األطراف أيضًا إلى دعم العالقات بين الشراآة األوروبية         وتسع. العاملة بشأن المياه والسياحة والصناعة    
 .المتوسطية وخطة عمل البحر المتوسط

 
 اإلدارة العليا والالمرآزية والمشارآة

 
ينبغي تدعيم دور المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية لإلدارة العليا والمشارآة وهياآل اتخاذ القرارات              

 .في البحر المتوسط
 

 المحلية  ٢١ى البلدان أن ُتيسر تنفيذ توصيات وخطط العمل المشتقة من جداول أعمال القرن                        ينبغي عل 
 .وإقامة ُأطر مؤسسية مالئمة من خالل توفير أو تيسير حصول السلطات المحلية على الوسائل الكافية

 
امة عملية   ينبغي أن تضع جميع البلدان والمجموعات الرئيسية في المنطقة وتنفذ استراتيجيات لإلستد                         

ومستهدفة على المستويات المختلفة لإلدارة العليا، بما في ذلك اإلدارة المتكاملة لموارد المياه واإلدارة                          
 .المتكاملة للمناطق الساحلية، والسيما الهادفة إلى خفض الضغوط على المناطق الساحلية

 
 التعاون والشراآة والتمويل
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ن الرجوع عنها وقوية، عقدت بلدان البحر المتوسط العزم على            بما أن العولمة هي عملية سريعة وال يمك         
تحقيق فوائدها والتصدي إلى أي جوانب ذات تأثيرات ضارة على التماسك االجتماعي ونوعية البيئة                            
والكيانات الثقافية وذلك من أجل تعزيز التنمية المستدامة، والسيما في إطار الشراآة األوروبية المتوسطية       

 .رة الحرة القادمة والتوسع في االتحاد األوروبي المقترحومنطقة التجا
 

ينبغي المشارآة في المعرفة العلمية بشأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة اإليكولوجية ونقل                            
التكنولوجيات السليمة بيئيًا وتشجيعها، ويتعين على المراآز اإلقليمية في البحر المتوسط أن تقوم بدور مهم 

 .ا الصددفي هذ
 

إن الموارد المحلية وتحرير التجارة الذي يتمشى مع حماية البيئة والتدفقات المالية الخاصة والسيما                               
وينبغي زيادة التمويل    . االستثمار األجنبي المباشر هي أساسية إليجاد الموارد من أجل التنمية المستدامة                

ستثمارات البيئية والمسؤولة اجتماعيًا وينبغي     الوطني زيادة آبيرة بينما ينبغي تشجيع الحوافز من أجل اال           
 .إزالة اإلعانات الضارة بالبيئة تدريجيًا

 
ينبغي زيادة التمويل متعدد األطراف والثنائي الدولي أو اإلقليمي المتاح بمقتضى المعونة اإلنمائية العامة                  

 .تدامة في البحر المتوسطزيادة آبيرة وتكييفه على نحو أفضل على برامج حماية البيئة والتنمية المس
 

 في المائة   ٠،٧ينبغي أن يسعى المجتمع الدولي إلى الوصول إلى هدف معونة األمم المتحدة المقبول بنسبة                
ويجري الترحيب بالتزام رؤساء دول وحكومات            . من الناتج اإلجمالي الوطني في أسرع وقت ممكن               

 ملموس نحو التوصل إلى هذا الهدف قبل قمة           ، بتحقيق تقدم  ٢٠٠١يونيو  /االتحاد األوروبي، في حزيران    
 .جوهانسبرج

 
ينبغي تعزيز الموارد الجديدة واإلضافية للتمويل واآلليات المالية االبداعية التي تحترم مبادئ التنمية                            
المستدامة مثل إلغاء الديون مقابل صيانة الطبيعة والتنمية المستدامة وآذلك آليات التنمية النظيفة الواردة                    

 .روتوآول آيوتوفي ب
 

 .إن هذه المبادرات تشكل آليات للتضامن من أجل شراآة متوسطية حقيقة وفّعالة
 

 :ومن أجل هذه الغاية، تقرر األطراف المتعاقدة
 
وضع أو تنقيح استراتيجياتها للتنمية المستدامة على ضوء نتائج قمة جوهانسبرج واالتفاقيات التي          -

 تم التوصل إليها أعاله؛
 ت للتنمية اإلقليمية بما في ذلك صيانة رأس المال الطبيعي؛وضع سياسا -
تنفيذ اإلصالحات المؤسسية والمالية والقانونية المالئمة لتعزيز أهداف خطة عمل البحر المتوسط              -

، مع إيالء االهتمام الى االعتبارات اإلجتماعية االقتصادية والسيما ١٩٩٥آما تم تجديدها في عام  
  البحر المتوسط؛في بلدان شرقي وجنوبي

تعزيز عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة في                        -
منطقة البحر المتوسط في إطار اتفاقية برشلونة واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ توصياتها                             

 ومقترحاتها من أجل العمل؛
شأن حالة البيئة والتنمية المستدامة على األصعدة         تشجيع إقامة نظم للمعلومات والرصد والتقييم ب         -

 اإلقليمية والوطنية والمحلية؛
 

 :وتدعو
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  إلى زيادة مواردها المكرسة لتلبية هذه االلتزامات؛حكومات البحر المتوسط

 
 لتحسين الموارد المخصصة وزيادة التآزر والدعم المتبادل بين               المنظمات الدولية والجماعة األوروبية     

  المنفذة في البحر المتوسط من أجل تلبية احتياجات المنطقة بطريقة أآثر فاعلية؛برامجها
 

 إلى النظر في احتياجات وموارد المناطق اإليكولوجية مثل البحر المتوسط عند تناول قضايا              األمم المتحدة 
 .التنمية المستدامة

 


