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  المرفق األول
  إعالن مراكش

  

ورؤساء وفود األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط             نحن، وزراء البيئة    
  :2009نوفمبر / تشرين الثاني4وبروتوكوالتها، المجتمعون في مراكش، في ) اتفاقية برشلونة(

، بما في ذلك تدميرتنوعها البيولوجي       نتيجة التهديدات الخطيرة على البيئة التي يواجهها البحر المتوسط         إذ يساورنا القلق  
واآلثار الضارة على الريف وموارد المياه وتدهور التربة والتصحر وتآكل المناطق الساحلية والتخثث والتلوث من                  
مصادر برية واآلثار السلبية المتعلقة بنمو النقل البحري واإلفراط في استغالل الموارد الطبيعية واالنتشار الضار                  

  الكائنات الحية األخرى واالستغالل غير المستدام للموارد البحرية؛للطحالب أو 

 الذي مكَّن البلدان في المنطقة      1975 إلى إطار التعاون اإلقليمي من خالل خطة عمل البحر المتوسط منذ عام               إذ نشير 
  المتوسط؛من جمع جهودها لتحسين نوعية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز التنمية المستدامة في البحر 

 أن تغير المناخ هو تحد رئيسي تواجهه اإلنسانية في العقود القليلة القادمة وأن مناطق من العالم                  إذ نضع في اعتبارنا   
ستمر بآثار على الصحة البشرية والرفاه واألمن الغذائي والمناطق السكنية وتنمية جميع المجتمعات واألراضي الرطبة                

  رى؛ والمياه والموارد الطبيعية األخ

 أنه في الحالة المحددة للبحر المتوسط، حيث تتركز غالبية السكان في الخط الساحلي، سيكون لهذه                إذ نضع في اعتبارنا   
  اآلثار نتائج مهمة بشكل خاص على أساس الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛

 للفريق الحكومي الدولي لتغير المناخ، والنتائج        بعتقرير التقييم الرا   لالستنتاجات العلمية الواردة في      إذ يساورنا القلق  
العلمية األخيرة وخاصة المتعلقة بأثر تغير المناخ على البحر المتوسط، الذي يعتبر من بين المناطق األكثر تعرضا للتأثر 

  بتغير المناخ؛

الساحلية للبحر المتوسط الناتجة،     بشأن آثار تغير المناخ على النظم اإليكولوجية وموارد المناطق           إذ يساورنا القلق أيضا   
من بين جملة عوامل، عن ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة وتحمض المياه البحرية والتعديل في                  

  التوازن االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات الساحلية؛

تماعية االقتصادية لتغير المناخ في      أن من الضروري مواصلة البحوث في سياق اآلثار البيئية واالج          إذ نضع في اعتبارنا   
  البحر المتوسط، بينما يجرى االستخدام الكامل للتقييمات الحالية؛ 

 على أهمية اعتماد جميع البلدان مزيداً من التدابير لمكافحة تغير المناخ كمسألة عاجلة تأخذ في االعتبار                     إذ نؤكد 
  بدأ العدالة؛مسؤولياتها المشتركة ولكن المختلفة وقدراتها الخاصة وم

 أن التكيف مع تغير المناخ وآثاره هي أولوية عليا لجميع البلدان في منطقة البحر المتوسط، وأن                  إذ نضع في اعتبارنا   
االستجابة ينبغي أن تشجع التنمية المستدامة وتحقق المبادئ اإلنمائية لأللفية وأهداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية                

  ي االعتبار بصورة خاصة قدرات واحتياجات البلدان النامية؛المستدامة، مع األخذ ف

 القلق بأن األدوات المالية الراهنة تتاح لبلدان البحر المتوسط من قبل المجتمع الدولي لتيسير تكيفها مع تغير                   إذ نالحظ 
  المناخ وأن خفض انبعاثاتها لم يستخدم بما فيه الكفاية؛

هنة تحتاج إلى اعتبارها فرصة وليس عائقا لوضع استراتيجيات إنمائية منخفضة             أن األزمة المالية الرا    إذ نؤكد أيضا  
الكربون تخلق الثروة والعمالة والتماسك االجتماعي وال يمكن أن تستخدم كمبرر لعدم القيام بأعمال في مواجهة                    

  التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناتجة عن تغير المناخ؛
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وري دعم تعاون إقليمي لتحديد وتقييم اآلثار القصيرة والمتوسطة وطيلة األجل للتعرض لتغير               أن من الضر   إذ ندرك 

  المناخ في البحر المتوسط ولتصميم أفضل تكييف وخيارات منع وتنفيذها؛

 أن تجميع جهود كل األطراف المتعاقدة في البحر المتوسط يمكن أن يكون مثاال لمناطق أخرى من                 إذ نضع في اعتبارنا   
  لعالم؛ا

، )2009سبتمبر  /القاهرة، أيلول (إلى توصيات االجتماع الثالث عشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة            إذ نشير   
الذي دعا األطراف المتعاقدة إلى تنفيذ تدابير التكيف على أساس العجلة لغرض دعم مرونة منطقة البحر المتوسط في                   

  مواجهة تغير المناخ؛

، القائم على النجاح المتحقق في سياق       2008يولية  / تموز 13من أجل البحر المتوسط الذي بدأ في          باالتحادإذ نرحب   
 في ميادين المياه والطاقة والبيئة       2008عملية برشلونة، وإذ نعي الجهود اإليجابية للمبادرات التي أطلقت منذ عام              

  ة البحر المتوسط؛لغرض المساهمة في التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ في منطق

 ضرورة بذل جهود، على مستوى البحر المتوسط، لتحديد طرق وأدوات متنوعة لصيانة النظم اإليكولوجية               إذ نعيد تأكيد  
وإدارتها، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية القائمة وإنشاء شبكات تمثل هذه المناطق طبقا لألهداف ذات العالقة لعام                  

  ؛)2002جوهاسنبرج، (لتنمية المستدامة  للقمة العالمية ل2012

 بالحاجة إلى الحفاظ على قدرة البحر المتوسط في         وإذ نهتم  كسنة دولية للتنوع البيولوجي      2010 بتعيين عام    إذ نرحب 
ميدان التنوع البيولوجي واالستجابة إلى الضرورات البيئية اإلقليمية والدولية والمساهمة بفاعلية في العملية التي تقوم                 

 والمنتدى  2010اليا بتنفيذها الجمعية العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق باستراتيجية التنوع البيولوجي لما بعد عام                  ح
  الحكومي الدولي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي؛

نمية المستدامة للبيئة    بدور خطة عمل البحر المتوسط في تقييم التلوث البحري ومكافحته وصياغة سياسات للت              إذ نسلم 
البحرية والساحلية وتنفيذها ودعم القدرات لتحديد أفضل خيارات لالستخدام األفضل واألكثر ترشيدا للموارد وإعتماد                

  نماذج بديلة للتنمية؛

 التقدم المتحقق في دعم خطة عمل البحر المتوسط من خالل بدء نفاذ بروتوكول النفايات الخطرة والتعديالت                  إذ نالحظ 
على بروتوكول التلوث من مصادر برية واعتماد تدابير ملزمة قانونا في إطارها بشأن خفض الطلب على األكسجين                   

 والقضاء على الملوثات العضوية المداومة وتوقيع بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتصديق              5الحيوي  
ألطراف المتعاقدة لتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها واستراتيجية        وكذلك التدابير التي اتخذتها ا     1عليه من قبل دولتين   

البحر المتوسط للتنمية المستدامة واستراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة وعلى أهمية إنشاء لجنة االمتثال بناء على                 
  التفاقية برشلونة وبروتوكوالتها؛االتفاقية والحاجة إلى استخدام أفضل لجعل هذه اآلليات تشجع على تنفيذ فعال أكثر 

  

  :نعلن هنا تصميمنا على
  

دسسمبر / كانون األول18-7كوبنهاجن، (اتفاق طموح ومتوازن في مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ  العمل معا لتحقيق
رة إلى أقل من    للقيام بعمل يتناسب مع تحديات تغير المناخ في المستقبل حتى يمكن الحد من ارتفاع درجة الحرا               )  2009

وفي .  درجتين مئويتين فيما يتعلق بمستويات ما قبل التصنيع وتنمية جميع األعمدة الخمسة لخطة عمل بالي بشكل شامل                
  :هذا السياق، نضطلع بما يلي

  
مواصلة تنفيذ خطة عمل بالي وكذلك النتائج المتفق عليها لمؤتمر األمم المتدة لتغير المناخ والتعاون من أجل                    �

  غرض مع األطراف األخرى في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ؛هذا ال

                                                            
  1 فرنسا وسلوفينيا
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 المشاورات بين بلدان المنطقة بشأن الموضوعات التفاوضية في سياق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير               دعم  �
تي يواجهها  المناخ لغرض تقارب وجهات النظر لزيادة الوعي على المستوى العالمي بالمشاكل والتحديات ال             

  البحر المتوسط في مجال تغير المناخ؛

 آليات مؤسسية وخاصة لتوفير آليات      وتعزيز التعاون المتوسطي لمكافحة آثار تغير المناخ في المنطقة          تشجيع  �
  لتبادل الخبرات وتقاسمها مع مناطق أخرى من العالم؛

ثرها على النظام اإليكولوجي للبحر      تكنولوجيات التخفيف الجديدة في المنطقة لضمان تقييم أفضل أل          تشجيع  �
  المتوسط مع األخذ في االعتبار مبدأ الحذر؛

لضمان تكامل مسائل تغير المناخ في السياسات اإلنمائية، بهدف تحقيق األهداف اإلنمائية             تنفيذ تعاون فعال      �
 تقاسم الخبرة في     دعم التعاون من أجل    وضمانلأللفية وأهداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة،        

  ووضع استراتيجيات للتكيف وإدارة المخاطر وتنفيذها؛) نظم اإلنذار المبكر(ميدان الرقابة 

مع تغير المناخ لألخذ في االعتبار الكامل استعراض استراتيجية البحر المتوسط للتنمية             الدعوة إلى التكيف      �
الستعراض واسعا ليشمل تحليال لهيكلة االستراتيجية      ينبغي أن يكون هذا ا    :  المستدامة خالل فترة السنتين القادمة    

  وذلك لتكامل التكيف في السياسات اإلنمائية، بما في ذلك على المستوى اإلقليمي؛

تنفيذ مبدأ المشاركة وضمان أخذ الشواغل طويلة األجل في االعتبار من خالل لجنة البحر المتوسط للتنمية          دعم    �
  طراف الفاعلة في البحر المتوسط؛ المستدامة وتنوع تمثيلها لجميع األ

 تعزيز تطوير سوق الكربون في منطقة البحر المتوسط؛  •

من خالل المبادرات اإلقليمية الحالية مثل الخطة الشمسية للبحر المتوسط وبرنامج               الطاقة المتجددة تطوير    �
  .البحر المتوسط للطاقة المتجددة

  من خاللتشجيع حسن إدارة إقليمي أفضل في البحر المتوسط 
  

 واألخذ في االعتبار     على الحاجة لمنهج متكامل يضمن التماسك بين االستراتيجيات القطاعية المختلفة           التأكيد  �
  ؛أثرها على النظم اإليكولوجية

 األطراف المتعاقدة التي لم تفعل ذلك حتى اآلن أن تتخذ الخطوات الضرورية للتصديق على الصكوك                 دعوة  �
المتوسط، وخاصة اإلسراع بإجراءات التصديق على بروتوكول اإلدارة المتكاملة          القانونية لخطة عمل البحر     

  للمناطق الساحلية؛

 تدابير صارمة لتحقيق التقدم في تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها ولتحقيق أهداف استراتيجية البحر المتوسط              اتخاذ  �
  للتنمية المستدامة؛ 

ونا طبقاً لبرنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط  للقضاء             لعملية صياغة تدابير ملزمة قان      الدعم الكامل  •
 5التدريجي على التلوث من مصادر برية وتنفيذ تدابير جديدة معتمدة لخفض الطلب على األكسجين الحيوي                 

 في مياه النفايات الحضرية والقضاء على الملوثات العضوية المداومة؛

لغرض إنشاء، بحلول     والسعي لحماية التنوع البيولوجي   الدول إلى مواصلة إنشاء مناطق بحرية محمية        دعوة   •
، شبكة من المناطق البحرية المحمية، بما في ذلك في أعالي البحار، طبقا لإلطار القانوني الدولي                 2012عام  

 ذي العالقة وأهداف القمة العالمية للتنمية المستدامة؛
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حت والياتها القضائية وإذ تشير إلى إمكانية        الدول على التوسع، طبقا للقانون الدولي، في المناطق ت         دعوة    �

  استخدام هذا الحق في القيام بذلك لتحقيق حماية البيئة البحرية؛

 ومكون البحر   2020 تنسيق أفضل مع مؤسسات ومبادرات إقليمية أخرى مثل مبادرة آفاق عام                ضمان •
بشأن رامسار  البحر المتوسط التفاقية    المتوسط لمبادرة المياه لالتحاد األوروبي ومبادرة األراضي الرطبة في          

 بالتعاون الوثيق مع المنظمات والجهات المانحة الدولية في المنطقة لتحقيق التآزر في             والعملاألراضي الرطبة   
 أعمالها وفي االستخدام المستدام للموارد المالية؛ 

 ة الجوار األوروبي؛التآزرات بين اتفاقية برشلونة واالتحاد من أجل البحر المتوسط وسياستعزيز  •

مع المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك وأخرى مثل اتفاقية االتجار الدولي في أنواع                 التعاونتعزيز   •
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، بشأن المسائل المتعلقة بالصيانة واإلدارة المستدامة للبحر               

 كثر األنواع المهددة وموائلها في البحر المتوسط؛المتوسط وموارده ولتحقيق حماية أفضل أل

دعم قدرة خطة عمل البحر المتوسط ومكوناتها لجمع البيانات وإدارتها وتحليلها وتقاسمها بشأن التنمية                   •
  وكالة البيئة األوروبية، حسب االقتضاء؛ وبالتعاون مع المستدامة في المنطقة،  

لمتوسط من خالل التفيذ الكامل والفعال لبرنامج العمل الخماسي          إلى دعم منظومة خطة عمل البحر ا      الدعوة   •
 وبرنامج العمل لفترة السنتين؛

دعم تنسيق أنشطة خطة عمل البحر المتوسط على المستوى الوطني، وخاصة بين جهات االتصال الوطنية                  •
 لغرض تحقيق تكامل    ومؤسساتها الوطنية القطاعية واإلقليمية األخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية،          

أكبر واستخدام مستدام للموارد وتبادل المعلومات لدعم خطة عمل البحر المتوسط وأثرها ورؤيتها على                  
 .المستوى القطري وفي المنطقة

  




