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االجتماع العاملي التاسع التفاقيات 
  وخطط عمل البحار اإلقليمية
  ٢٠٠٧ أكتوبر/األولتشرين  ٣١ – ٢٩، جده، اململكة العربية السعودية

  إعالن جدة

البحار اإلقليمية حنو حتقيق التنمية املستدامة  دفع عملية تنفيذ اتفاقيات وخطط عمل
  للبيئة البحرية والساحلية
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االجتماعات احلكومية بشأن االتفاقيات وخطط العمـل      /األطرافحنن رؤساء مؤمترات    
األمناء التنفيذيون لالتفاقيـات    /املنسقون/؛ واألمناء العامون  (RSCAPs)اخلاصة بالبحار اإلقليمية    

م، وتعاون أعضاء الوفود    ؛ وبفضل الدعم القي   (RSCAPs)وخطط العمل اخلاصة بالبحار اإلقليمية      
  املمثلة للمنظمات واحملافل الدولية، واهليئات احلكومية، واملؤسسات املالية، واألكادمييني،

ـ ٢٠٠٧أكتـوبر  /تـشرين األول  ٣١ - ٢٩ اجتمعنا يف جدة يف الفترة من   وقد اء  أثن
  التفاقيات وخطط العمل اخلاصة بالبحار اإلقليمية،ل التاسع فعاليات االجتماع العاملي

اإلعالن اخلاص مبؤمتر األمم املتحدة حول البيئـة البـشرية، املعتمـد يف      إىلنشريوإذ 
، ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤، وكذا إعالن ريـو يف     ١٩٧٢يونيه  / حزيران ١٦استكهومل يف   

، وخطة تنفيذ القمة العاملية حول التنمية املـستدامة لعـام           ٢٠٠٠ لأللفية   وإعالن األمم املتحدة  
  ،*٢٠٠٦، وإعالن بيجني لعام ٢٠٠٢

 باالعتماد املطلق للحياة، مبا يف ذلك اإلنسان واملخلوقات األخـرى، علـى             وإذ نسلم 
  صحة وسالمة البيئة البحرية والساحلية،

بارها املصدر واالحتياطي الرئيسيني لألمن      قيمة املوارد البحرية والساحلية باعت     ندركوإذ  
  الغذائي، والرفاهة االقتصادية والصحة لعدد كبري من شعوب العامل،

 البيئات البحرية والساحلية هي عرضة لتـأثريات غـري مـسبوقة             بأنّ  أيضاً نسلّموإذ  
حـري  تأثريات الزيادة املستمرة واملتوقعة يف حجـم التلـوث الب         وكذلك ل للتغيريات املناخية،   

تقييم الفريق احلكومي املعين بتغري      النتائج واالكتشافات املضمنة يف تقارير       اليت جتسد  ،والساحلي
 املنتظـرة يف     الوخيمة ؛ وكذا التأثريات االجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية      )IPCC (املناخ

  الكربى يف العامل،٪ من املدن ٧٠٪ من سكان العامل وتضم ٣٨املناطق الساحلية اليت يعيش فيها 

ـ  و للناس تنامي األضرار النامجة عن هذه التأثريات بالنسبة         نشري إىل وإذ   نظم البيئـة   لل
، والتنوع البيولوجي، ) الرطبةواألراضيمثل الشعب املرجانية  (املوائلالبحرية، مبا يف ذلك فقدان  

  ،واملوارد املولدة للدخل والغذاء

طلع به االتفاقيات وخطط العمـل، احلاليـة         على الدور الرئيسي الذي تض     نشددوإذ  
واملستقبلة، اخلاصة بالبحار اإلقليمية يف سياق تسهيل تنفيـذ االتفاقيـات، واالسـتراتيجيات،             

 مسائل محاية البيئة البحرية     تتناولواإلعالنات، والقرارات واملبادرات العاملية، وبرامج العمل اليت        
  والساحلية واحلفاظ عليها،

                                                   
  .شأن تعزيز تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربيةإعالن بيجني ب  *
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الـساحلية  / الفعالة املعنية بتوفري احلماية البحرية     ياسات وبرامج التكامل  س بأن   نقروإذ  
 الـيت سـبق      من املشاريع   الدروس املستفادة   مناهج شاملة، وأنّ   إتباعوالتنمية املستدامة تتطلب    

 واألمثلة اليت تتيحهـا هـذه   تنفيذها يف إطار االتفاقيات وخطط العمل اخلاصة بالبحار اإلقليمية   
  ،بشأن توخي هذه النهج على نطاق أوسع ة قيمتوجيهاتر ا توفّإمناملشاريع 

وبأن احلاجة تـدعو إىل       ذات طابع عابر للحدود،    لبيئة البحرية والساحلية  بأنّ ا  وإذ نقر 
 وبأنّ هناك تقـدم  التنسيق على الصعيدين اإلقليمي والعاملي ملعاجلة املسائل البيئية،والتعاون مزيد  

  ،٢٠٠٧ - ٢٠٠٤اإلقليمية يف الفترة  راتيجية لربامج البحاريف تنفيذ التوجهات االست

ف مع التأثريات املناخية على البيئة البحرية       لة يف التكي  التحديات العاملية املتمثّ  وإذ ندرك   
 ط العمل اخلاصة بالبحـار اإلقليميـة      خط ، وإذ نشري إىل أمهية    التخفيف من حدا  ووالساحلية  

  ،يط األضواء على تغير املناخباعتبارها منتديات مفيدة لتسل

اإلمكانات احملتملة الختاذ إجراء قانوين واقتصادي يتـيح اسـتخالص           اًوإذ ندرك أيض  
الكربون وختزينه يف الطبقات اجليولوجية حتت قاع البحر، وذلك ضمن جمموعة مـن التـدابري               

  الرامية إىل التخفيف من حدة تغري املناخ،

خدام تقدير القيمة االقتصادية للسلع واخلـدمات الـيت          أمهية است  وإذ نأخذ يف االعتبار   
توفرها املوارد الساحلية والبحرية، باإلضافة إىل تطبيق حتليل التكلفة والعائد دف دعم املناهج             

  الوقائية يف التعامل مع أولويات إدارة البيئة،

لمياه العميقـة    أن احلفاظ على أعايل البحار والنظم البيئية ل        وإذ نأخذ يف االعتبار أيضاً    
واملسائل العلمية  الدولية  كلّ من مسائل احلوكمة      علىوالتنوع البيولوجي حيتاج إىل تعاون عاملي       

  ،ذات الصلة

مساندة إدراج االتفاقيات والربوتوكوالت وخطط العمل املتصلة        احلاجة إىل    ندركوإذ  
   الوطنية،اإلمنائيةالبحار اإلقليمية يف اخلطط وامليزانيات ب

وإىل ، اإلدارة الذي يراعي النظم اإليكولوجيـة      ج تنفيذ   مواصلة احلاجة إىل    ركوإذ ند 
االستباقية واخلالقة واالبتكارية ملساندة تنفيذ هـذا       االستمرار يف تطوير الشراكات والشبكات      

  ،النهج

 املنوطة بنا إزاء تشجيع ودعم دولنا األعضاء لتمكينها          باملسؤوليات وانطالقاً عن قناعتنا  
لوفاء بالتزاماا يف جمال محاية البيئة البحرية واحلفاظ عليها، من خالل تنفيـذ االتفاقيـات               من ا 

والصكوك اإلقليمية ذات الصلة، عالوة على التوجيهات والتوصيات اإلستراتيجية اخلاصة بالبحار 
  ،واالستفادة منهااإلقليمية العاملية 
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  :عقدنا العزم على أن

اخلاصة بربامج البحار  رات واالتفاقات القائمةتنفيذ القراب من جديد نلتزم -١
، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٤، والتوجهات االستراتيجية لربامج البحار اإلقليمية يف الفترة اإلقليمية العاملية

 لالتفاقيات وخطط العمل اخلاصة بالبحار اإلقليمية، السادس االجتماع العاملي يف عليها الـمتفق
بيئتنا  محاية وحفظدتنا، ورؤيتنا املشتركة وتعاوننا من أجل باعتبارها جاً فعاالً يعكس إرا

  وإدارا بصورة مستدامة؛لساحلية والبحرية العاملية ا

إعالن بيجني بشأن تعزيز تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة ندعم تنفيذ  -٢
 مصادر تعاجل وضع وتنفيذ بروتوكوالتب "، والسيما احلكم املتعلق البحرية من األنشطة الربية

 ؛"التلوث واألنشطة الربية

 تنفيذ االتفاقيات وخطط العمل اخلاصة بالبحار اإلقليمية وذلك نلتزم مبواصلة -٣
 ٢٠١٢ - ٢٠٠٨والتوجهات االستراتيجية العاملية لربامج البحار اإلقليمية يف الفترة يف ضوء 

، )لعمل اخلاصة بالبحار اإلقليمية لالتفاقيات وخطط االتاسعاالجتماع العاملي اليت اعتمدها (
  بتصميم أعمالنا وتنفيذها وتعزيزها؛حتقيق ذلك ونعلن نيتنا يف 

، واالتفاقات واألفرقة املشتركة بني الوكاالتوكاالت األمم املتحدة ندعو  -٤
والرابطات اإلقليمية وغريها من /االحتادات/املتعددة األطراف بشأن البيئة، وأيضاً التحالفات

، املساعدات املالية والفنية، من بينها أمور  عدةمن خالل(ات واجلمعيات لتوفري املساندة اهليئ
التوجهات بغية تنفيذ وذلك للهياكل اإلقليمية ) وبناء القدرات وآليات الدعم املؤسسي

  ؛٢٠١٢ - ٢٠٠٨االستراتيجية العاملية لربامج البحار اإلقليمية يف الفترة 

 االتفاقيات وخطط العمل اخلاصة بالبحار اإلقليمية نشجع الدول األطراف يف -٥
بأن تعمد، حبسب ما هو مناسب ووفق إجراءاا اخلاصة، إىل النظر التوجهات االستراتيجية 

   وإىل اعتماد وتنفيذ هذه التوجهات؛٢٠١٢ - ٢٠٠٨العاملية لربامج البحار اإلقليمية يف الفترة 

ثار النامجة عن تغري املناخ بأمور منها نصوغ وننفّذ إجراءات للتكيف مع اآل -٦
، وإجراء تقييمات األوقيانوغرافيةتعزيز الرصد اإلقليمي للكشف عن التغيرات يف الربامترات 

حلاالت الضعف، ووضع نظم إقليمية ووطنية لإلنذار املبكّر، والتعاون على التخطيط حلاالت 
االقتصادية والتخفيف من حدا، واختاذ -ةالطوارئ وتدبر الكوارث، وتقييم اآلثار االجتماعي

  التدابري التحوطية ذات الصلة بشأن ختطيط السواحل وتطويرها؛

 تنفيذ أن تدعم املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية والدول املاحنة نناشد -٧
  على٢٠١٢ - ٢٠٠٨ لربامج البحار اإلقليمية يف الفترة  العامليةوالتوجهات االستراتيجية

  ؛املستويات املالئمة يف البلدان النامية
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 مشاركة واخنراط السلطات واموعات احمللية واإلقليمية نعزز ونوطّد -٨
وأصحاب املصاحل اآلخرين يف آليات تنفيذ اتفاقيات وخطط العمل اخلاصة بالبحار اإلقليمية 

   اإلستراتيجية العاملية؛وتوجهاا

 على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، مع  شراكاتنستهل ونعزز إقامة -٩
 لتنفيذ التوجهات االستراتيجية العاملية لربامج البحار التأكيد على تعزيز آليات متويل مستدامة

  ؛٢٠١٢ - ٢٠٠٨اإلقليمية يف الفترة 

لنظم اإليكولوجية على السواحل واحمليطات والنظم النهج املراعي ل تطبيق نعزز -١٠
   الكربى وإدارة اجلزر، وتعزيزها على املستوى الوطين؛البيئية للبحار

 تقدير القيمة االقتصادية للسلع واخلدمات اليت توفرها املوارد ندرج ونعمم -١١
  يف تناول أولويات إدارة البيئة؛وذلك من أجل دعم النهوج املستدامة الساحلية والبحرية، 

 لدمج خطط مناسبةليات  أدوات وآووضع يف تشجيع ودعم وتعزيز نستمر -١٢
  عمل واتفاقيات البحار اإلقليمية يف اخلطط وامليزانيات الوطنية؛

 لربنامج األمم املتحدة للبيئة  العاملي الوزاري البيئياملنتدى/ندعو جملس اإلدارة -١٣
  التوجهات االستراتيجية العاملية لربامج البحار اإلقليمية يف الفترة إىل إقرار ودفع تنفيذ 

  ؛٢٠١٢ - ٢٠٠٨

نعرب عن امتناننا وتقديرنا اخلاصني حلكومة اململكة العربية السعودية  -١٤
، الذي  لالتفاقيات وخطط العمل اخلاصة بالبحار اإلقليميةالتاسع االجتماع العاملي الستضافتها

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١إىل  ٢٩عقد يف جدة يف الفترة من 

 ــــــــ


