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 المرفق الخامس

 

 إعالن كاتانيا

، المجتمعة في   )اتفاقية برشلونة (إن األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث            
 في إطار خطة    2003نوفمبر عام   / تشرين الثاني  14 إلى   11مدينة كتانيا في إيطاليا في الفترة من         

 ة،برنامج األمم المتحدة للبيئ/ عمل البحر المتوسط

 التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على األصعدة اإلقليمية، والوطنية، والمحلية، وكذلك القضايا            إذ تؤكد مجدداً  
 وخطة التنفيذ الصادرة    2002المتفق عليها والمقررات المتخذة في اإلعالن المتوسطي لقمة جوهانسبرغ لعام            

 عن هذه القمة؛

وحماية البيئة يتطلبان توثيق عرى التعاون الفعال مع المؤسسات الدولية           أن ترويج التنمية المستدامة      وإذ تدرك 
 والمجموعات البارزة، إلى جانب المشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص؛

 بالحاجة إلى استراتيجيات إنمائية مستدامة متماسكة تجمع بين القضايا االقتصادية، واالجتماعية،               وإذ تقر 
  وتُنفَّذ عبر تدابير التسيير الوافية؛والبيئية،

 على أن جهود  حماية البيئة وتعزيزها تعتبر ضرورة من ضرورات التنمية االجتماعية                وإذ تجدد التأكيد  
 واالقتصادية كما وتتيح الفرصة لتحقيقها في آن معا؛

نوعية الموارد   الحاجة إلى مزيد من الضبط ومنع كل أشكال التلوث التي تلحق الضرر ب                على وإذ تشدد 
 الطبيعية وصحة سكان منطقة البحر المتوسط؛

  أهمية اإلدارة المستدامة لألقاليم الساحلية والحاجة إلى نهج استراتيجي وإطار متسق في هذا الصدد؛ وإذ تبرز

 ما هو قائم من تباين إنمائي وفجوة تكنولوجية بين الدول الساحلية المتوسطية؛وإذ يقلقها 

 : يليقد اتفقت على ما

ينبغي أن تضطلع الجهات الشريكة والفاعلة المتوسطية عموماً وخطة عمل البحر المتوسط خصوصاً              -1
  على الصعيد اإلقليمي؛ خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةبدور نشط في تطبيق 

خطة ر المتوسط، والسيما    من الواجب أن تلقى القضايا الشاملة التي تحظى باهتمام كبير في البح             -2
 وبرنامج عمل لجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية        تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة      

، وبرنامج عمل   2005المستدامة، العناية الالئقة في استراتيجية البحر المتوسط المزمع إعدادها عام            
 المتوسط للتنمية المستدامة على وجه        خطة عمل المتوسط على وجه العموم، ولجنة البحر          

 الخصوص؛
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إن تقديم االتحاد األوروبي لدعم أوسع وأعمق لترويج التنمية المستدامة في البحر المتوسط سُيسهم                -3
في ترويج التنمية المستدامة في المتوسط، وسيساعد على وجه الخصوص على إعداد استراتيجية               

سيما لتعزيز التقارب، والحد من الفجوات التكنولوجية، وتنشيط        البحر المتوسط للتنمية المستدامة، وال    
 البناء المناسب للمؤسسات والقدرات؛

ينبغي أن ُينفَّذ برنامج العمل االستراتيجي المعتمد في ظل برتوكول المصادر البرية وخطة العمل                 -4
ن مساهمة بارزة في    االستراتيجية لصون التنوع البيولوجي في إقليم البحر المتوسط، اللذان يشكال          

التنمية المستدامة في البحر المتوسط، على نحو ما هو مناسب، كما يجب متابعتهما بفعالية بما يكفي                
وفي هذا السياق فإن من الواجب أن يدخل البروتوكول المذكور حيز التنفيذ على             . من مساندة وموارد  

 .ات قبول التعديالت بشكل عاجلوجه السرعة وأن تستكمل البلدان التي لم تقم بذلك بعد إجراء

يتعين إعداد استراتيجيات إقليمية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى جانب إطار قانوني إقليمي               -5
مناسب، بما في ذلك خطوط توجيهية لالستراتيجيات الوطنية؛ وفي هذا السياق فإن على كل دولة                 

 المستدامة، وأن تُشجِّع التدابير متعددة األطراف،       ساحلية أن تشارك بنشاط في تنفيذ أنشطة التنمية        
 وأن تتفادى القيام بأي عمل منفرد ُيضر بالدول الساحلية المجاورة؛ 

على كل الجهات الشريكة المعنية أن تنخرط انخراطاً نشطاً في إعداد وتنفيذ سياسات وأنشطة إنمائية                -6
لحكومية، عبر نهج تشاركي وعالقات      مستدامة، والسيما في قطاع الشركات والمنظمات غير ا         

 شراكة تشغيلية لبرامج ومشروعات مشتركة؛

ينبغي تعزيز التعاون أيضاً مع المفوضية األوربية، وجامعة الدول العربية، ووكاالت األمم المتحدة               -7
األيونية، -، والمبادرة األدرياتيكية  RAMOGEوبرامجها، والمنظمات المعنية األخرى مثل اتفاقية        

 .وير وتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة واالستراتيجيات البحرية للبلدان المعنيةلتط

 وباإلضافة إلى ذلك،

 المجموعة األوربية قد أطلقت عملية تحضيرية الستراتيجية بحرية أوربية تراعي            أن وبالنظر إلى 
 الشواغل المتوسطية،

 بين خطة عمل البحر المتوسط والمفوضية األوربية فيما           األهمية االستراتيجية للتعاون   وإذ تؤكد 
يتعلق باالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة وكذلك االستراتيجية البحرية، والسيما عبر توثيق الروابط             

 10بين خطة عمل المتوسط والشراكة األوربية المتوسطية، على نحو ما أكده إعالن أثينا الوزاري الصادر في                 
 ؛ و2002يوليو عام /تموز

 الحاجة إلى مساهمة من المتوسط، وهو أحد البحار اإلقليمية التي تالمس سواحل أوربا،               وإذ تدرك 
 في إعداد هذه االستراتيجية البحرية،

 :فقد اتفقت األطراف المتعاقدة على ما يلي
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ربية حيث أن هذه    ينبغي تشجيع مبادرة المجموعة األوربية الرامية إلى وضع استراتيجية بحرية أو            -8
االستراتيجية ستسهم في منع تلوث منطقة البحر المتوسط، والتخفيف منه، ومكافحته، وفي تعزيز               

 حماية البيئة البحرية في تلك المنطقة وصونها؛

على االتحاد األوربي أن يراعي تمام المراعاة السمات الخاصة للبيئة البحرية المتوسطية وهموم                -9
يما أشدها ضعفاً وتعرضاً للتهديد، عند وضع وتنفيذ االستراتيجية البحرية            بلدان المتوسط، والس  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة في ذلك اإلعداد؛/األوربية، على أن تشارك خطة عمل المتوسط

من الواجب أن يتعزز التعاون مع المجموعة األوربية في جهودها الساعية إلى وضع وتنفيذ                   -10
ة األوربية، سواء كدول منفردة ذات سيادة تحاذي بحراً إقليمياً، أو كأطراف في             االستراتيجية البحري 
 اتفاقية برشلونة؛

ينبغي تنشيط التعاون بين الجهات الفاعلة المنخرطة في حماية البيئة البحرية على الصعيد اإلقليمي                -11
 وتنفيذه، سعياً وراء تحقيق التضافر وتفادي االزدواجية في الجهود؛

اك شواغل ذات أهمية مشتركة، مثل التلوث الناجم عن المواد الخطرة والعناصر المغذية والسيما              هن -12
النابعة تحديداً من المصادر البرية، والخسائر الالحقة بالتنوع البيولوجي، واإلدارة غير المستدامة              

نواع غير  للمناطق الساحلية والموارد السمكية، وعمليات التصريف غير المشروعة، وإدخال األ           
 المحلية، وخطر الحوادث البحرية؛

ينبغي التماس أجوبة مشتركة على النحو األكمل، وهو ما يشمل، ضمن جملة أمور، النهوض بإنفاذ                  -13
القواعد واللوائح القائمة، وتطبيق نهج النظم اإليكولوجية، مع مراعاة تشريعات البلدان المعنية               

 لرصد والتقدير؛وقدراتها، أو تطوير نهج مشترك بشأن ا

ينبغي اإلقرار أصوالً بنتائج األنشطة والبرنامج التي تنفذها االتفاقية وأطرافها ومراعاتها عند إعداد               -14
 االستراتيجية وتنفيذها؛

ينبغي أن تيسر وحدة تنسيق خطة عمل المتوسط والمفوضية األوربية معاً مشاركة األطراف                  -15
 .ي هذه العملية التعاونيةالمتعاقدة وهيئات المجتمع المدني ف

 ،وأخيراً

 من الحوادث البحرية، مثل حادثتي إريكا وبرستيج، ومخاطر التلوث المحتملة وأثر            وإذ تشعر بالقلق  
الحوادث المماثلة على البيئة البحرية المتوسطية، وكذلك على خفض الحوادث المتعمدة للتلوث، وإذ تؤمن                

 خطر التلوث البحري؛بأهمية حماية كل األطراف المتعاقدة من 

  اإلطار القانوني على الصعيدين العالمي واإلقليمي لحماية البيئة البحرية؛وإذ تأخذ في اعتبارها

 أن البروتوكول الجديد للمنع والطوارئ يمثل أداة كفوءة لتعزيز التعاون وحماية البيئة               وإذ تعتقد 
 البحرية في البحر المتوسط؛
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ين البلدان المتوسطية يعتبر عنصراً ضرورياً لمنع التلوث البحري           أن التعاون الوثيق ب    وإذ تُدرك 
 ومكافحته؛

 :فقد اتفقت األطراف المتعاقدة على ما يلي

ينبغي بذل كل جهد مستطاع لتصديق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن                   -16
 فيذ أحكامه؛ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حاالت الطوارئ والعمل معاً لتن

تقوم خطة عمل المتوسط بإعداد استراتيجية إقليمية لمنع التلوث البحري من السفن والتصدي له بغية                -17
، بما في ذلك التزامات ومواعيد      2005اعتمادها في االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة عام          

 :لتاليةنهائية دقيقة، حسب االقتضاء، وذلك عبر العناية بأمر األولويات ا

ضمان وفاء كل طرف متعاقد بالتزاماته كدولة من دول العلم، أو دول الميناء، أو الدول الساحلية،                  )أ 
في إطار القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، عند انطباقها               

ها، وكذلك بما يتماشى    وحسب االقتضاء، والتي تندرج العديد من البلدان المتوسطية في عداد أطراف           
 مع القواعد المعنية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية؛

ضمان إنفاذ التشريعات الوطنية المتصلة بمقاضاة المذنبين الذين يقومون بتصريف المواد الملوِّثة               )ب 
وعند القيام بذلك فإن من الواجب إيالء االهتمام الالئق للحاجة إلى ضمان             . بصورة غير مشروعة  

 عاملة منصفة لمثل هؤالء المذنبين في مختلف أنحاء إقليم المتوسط؛م

إرساء وتنفيذ إجراءات على المستوى الوطني لرصد المناطق البحرية الخاضعة لوالية البلدان                )ج 
 ومراقبتها؛

إنشاء شبكة إقليمية شاملة لرصد عمليات التصريف غير المشروعة التي تقوم بها السفن، وكشفها،                )د 
 ا؛واإلبالغ عنه

 تعزيز مستوى اإلنفاذ وفعالية مقاضاة المذنبين المرتكبين لعمليات التصريف غير المشروعة؛ )ه 

تزويد كل الموانئ الرئيسية في المتوسط بمرافق كافية لتلقي النفايات المتولدة على ظهر السفن، بما                 )و 
ية لمنع التلوث من    في ذلك مياه الصابورة، وفقاً ألحكام المرفقين األول والخامس من االتفاقية الدول            

 ؛)73/78ماربول ( المتعلق بها 1978، في صيغتها المعدَّلة ببرتوكول عام 1973السفن لعام 

 المتصلة بحمل درجات ثقيلة من       73/78ضمان التنفيذ المتسق ألحكام المرفق األول من ماربول           )ز 
يل بوتيرة إخراج هذه    الزيت في الناقالت وحيدة البدن، والعمل ضمن المنظمة البحرية الدولية للتعج          

 الناقالت من الخدمة؛

 تحديد اإلجراءات المناسبة لتيسير اتخاذ القرارات المتصلة بتحديد موقع المالذ لسفينة مكروبة؛ )ح 

دراسة وتحديد مناطق البحر المتوسط التي تدعو الحاجة فيها إلى النهوض بالسالمة البحرية وضبط                )ط 
 حركة النقل البحرية؛
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منظمة البحرية الدولية بإنشاء نظم إضافية لفصل حركة المرور البحري التي           طرح اقتراحات على ال    )ي 
 تعتبر ضرورية لتحسين سالمة المالحة؛

التي تُعد ضرورية كأداة    ) VTMIS(إنشاء نظم إضافية إلدارة ومعلومات حركة المرور البحري           )ك 
تركة على ذلك،   تكميلية لتحسين ضبط تلك الحركة، حينما تتفق كل األطراف ذات المصلحة المش             

 ووفقاً للخطوط التوجيهية المعتمدة في المنظمة البحرية الدولية؛

ترويج، وتطوير، وتنفيذ خطط احترازية محلية ودون إقليمية لالستعداد والتصدي للتلوث البحري               )ل 
الناجم عن الزيت والمواد الخطرة والضارة، وكذلك الترتيبات المتعلقة بإنفاذها، والتي تغطي إقليم               

 توسط بأكمله؛الم

اعتماد خطوط توجيهية متوسطية بشأن قَطر الطوارئ، على أن يشمل ذلك، إذا كان هذا مناسباً،                  )م 
 االتفاق على اقتسام قدرات القَطر بين الدول المتجاورة؛

القيام، بما يتماشى مع عمل البروتوكوالت المعنية من اتفاقية برشلونة، بتقييم الحاجة إلى إنشاء                  )ن 
في المتوسط وطرح اقتراحات الحقة على المنظمة البحرية        ) PSSAs(لغة الحساسية   مناطق بحرية با  

 الدولية، حسب مقتضى الحال؛

السعي للمضي في تحسين االتفاقيات المعنية المتصلة بالمسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية               )س 
 ؛2003الناجمة عن التلوث العرضي من السفن، مثل بروتوكول الصندوق الجديد لعام 

وعلى االتحاد األوربي، والجهات الشريكة المعنية األخرى، والسيما الشراكة األوربية المتوسطية،             -18
 أن تشارك في إعداد وتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية المتعلقة ببروتوكول المنع والطوارئ؛

ها الوسائل الالزمة   وفي هذا السياق فإن من المهم توفير الدعم لألطراف المتعاقدة المحتاجة، ومنح             -19
لحماية نفسها من الحوادث ومن تلوث البيئة البحرية حينما تدعو الحاجة إلى اتخاذ التدابير استجابة                

 .لدواعي األمن البحري وضبط حركة مرور السفن

 :وتحقيقاً لذلك فإن األطراف المتعاقدة

ي لتنفيذ ما ورد أعاله، وذلك        باتخاذ اإلجراءات والتدابير الضرورية، وتوفير الدعم الكاف         تلتزم -20
 .مباشرة أو عبر خطة عمل البحر المتوسط


