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االجتماع الوزاري لإلتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والتغير المناخي
أثينا  13أيار/مايو 2014

بيان
معالي الوزراء المسؤولين عن البيئة والتغير المناخي ،ورؤساء البعثات في اإلتحاد من أجل المتوسط ،برئاسةة معةالي الةوزير
طاهر الشخشير وزير البيئة في المملكة األردنية الهاشمية ،وسعادة السيد جانيز بوتوشنيك مفوض شةؤون البيئةة فةي اإلتحةاد
األوروبي ،اجتماع في أثينا 13 ،أيار  /مايو .2014
نستذكر:
-

البيان المشترك للقمة من أجل المتوسط المنعقدة في باريس في  13تموز  /يوليو  ،2008وبيةان مرسةيليا فةي تشةرين الثةاني
 /نوفمبر  ،2008والمؤتمرات الو ازرية لإلتحاد من أجل المتوسط ذات الصلة.

-

اتفاقيةةة حمايةةة البيئةةة البحريةةة والمنةةاط السةةاحلية فةةي المتوسةةط )اتفاقيةةة برشةةلونة وبروتوكوالتهةةا وق ارراتهةةا ،وبةةاألخب بيةةان
اجتمةةاع االط ةرام المتعاقةةدة العةةاد الثةةامن عشةةر )بيةةان اسةةطنبول  ،وق ةرار  41 1G/GIحةةول تبنةةي مةةذكرة التفةةاه وبرنةةام
العمل المشترك مع اإلتحةاد مةن أجةل المتوسةط ،اضةافة لخطةة عمةل البحةر االبةيض المتوسةط ،واسةتراتيجية المتوسةط للتنميةة
المستدامة.

-

المةةؤتمر الةةوزار االورومتوسةةطي المنعقةةد فةةي القةةاهرة فةةي  20تشةرين الثةةاني  /نةةوفمبر  2006الةةذ أقة اةر مبةةادرة أفة 2020

-

مؤتمر األم المتحدة حول التنمية المستدامة ومبادئه االسترشادية ،وأيضا "ريو  "+20ووثيقتةه الختاميةة السياسةية "المسةتقبل

لمكافحة تلوث البحر المتوسط )مبادرة أف . 2020

الذ نريده" ،والعمل الجار في هيئات األم المتحدة نحو تطوير أهدام التنمية المستدامة.
-

اتفاقية األم المتحدة االطارية حةول التغيةر المنةاخي ،واتفاقيةات التنةوع الحيةو  ،ومكافحةة التصةحر ،والبروتوكةوالت والقة اررات
ذات الصلة

-

ما بعد إطار عمل هيوغو  2015للتنفيذ لخفض مخاطر الكوارث.

-

عمان في  11-10آذار  /مارس .11GI
النتائ والتوصيات لمؤتمر الجهات المعنية المنعقد في ا
ةديات المتعلقةةة بالبيئةةة والمنةةا التةةي تواجههةةا المنطقةةة بكاملهةةا ،والتةةي قةةد تتفةةاق مةةع النمةةو
نعبةةر عةةن قلقنةةا البةةال لنمةةو التحة ا
السةةكاني والعم ارنةةي الس ةريع ،باإلضةةافة الةةت االسةةتهلك غيةةر المسةةتدا للم ةوارد الطبيعيةةة ،وأنمةةاط االنتةةاس واالسةةتهلك غيةةر
حسةن هةذا االتجةاه فستصةب هةذه التحةديات مصةدر عةد اسةتقرار ،وستشةكل تهديةد لظةروم
المستدامة .وبمعرفتنا انه اذا ل ي ً
العيش لألجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
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نعبر عن قلقنا البةال لتةيثير التغيةر المنةاخي علةت المنطقةة ،وخاصةة علةت الةدول األضةعم ،كمةا برهنةت آخةر أبحةاث الهيئةة
الحكوميةةة الدوليةةة المعنيةة بةةالتغير المنةةاخي ) ،(IPCCوقلقنةةا البةةال بشةةكل خةةاب ألن المتوسةةط ،كونةةه نقطةةة سةةاخنة بالنسةةبة
للتغيةةر المنةةاخي ،يواجةةه تةةيثيرات ومضةةاعفات تتعل ة بم ةوارد الميةةاه العذبةةة ،واألمةةن المةةائي ،واألحةةداث المناخيةةة المتطرف ةة،
واألنظمة الزراعية ،واألمن الغذائي ،وصحة االنسان ،والبنت التحتية ،والطاقة ،والسياحة ،والنمو االقتصاد .
إضافة الةت ذلةك ،التيكيةد علةت ضةرورة القيةا باتخةاذ االجةراءات اللزمةة ال ازلةة التلةوث مةن قبةل بعةض الةدول التةي تسةب

او

تطرح الملوثات في النظا البيئي البحر للمتوسط و /أو في المناط الساحلية.
اداركاً لتيثيرات الن ازعةات السةلبية علةت البيئةة والتنميةة المسةتدامة ،والتيكيةد علةت الحاجةة لحمايةة االرث الطبيعةي والمةوارد مةن
أ تدمير أو ترد في منطقة المتوسط.
التيكيد علت الحاجة لحماية التراث الطبيعي من التيثيرات السلبية للتغير المناخي.
التيكيةةد علةةت ضةةرورة االسةةتفادة مةةن الفةةرب التةةي تتيحهةةا أنمةةاط االسةةتهلك واإلنتةةاس المسةةتدامين للوصةةول الةةت نمةةو اخضةةر
وازر وذو انبعاث منخفض في المنطقة ،وذلك ضمن سيا التنمية المستدامة.
نستذكر الحاجة المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي ،وخاصة علت صعيد التمويل ونقةل التكنولوجيةا وبنةاء القةدرات ،كمةا يةنب
بيان "ريو ."+20
نؤكةةد علةةت ضةةرورة التعةةاون االقليمةةي الفع ةال والمتماسةةك لمواجهةةة هةةذه التحةةديات ،مةةع التنويةةه علةةت دور اإلتحةةاد مةةن أجةةل
المتوسط في هذا المجال.
في ما يتعلًق بمبادرة أفق  2020للحد من تلوث البحر االبيض المتوسط
نرحة

بنتةةائ المراجعةةة النصةةفية لمبةةادرة أف ة  ،2020علمةةا أن العنصةةر االساسةةي لإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةط هةةو المبةةادرة

الرائدة لمكافحة التلوث في المتوسط ،ونيخةذ علمةاً بالنتةائ والتوصةيات لمختلةم الد ارسةات كمةا وردت فةي التقريةر التجميعةي،
والترحية

بالتقةةد المحةةرز لعناصةةر المبةةادرة )بنةةاء القةةدرات والمتابعةةة والمراقبةةة والبحةةث والحةةد مةةن التلةةوث  .نرح ة

باالنجةةاز

اله ةةا بالمض ةةي ق ةةدما باالس ةةتثمار ف ةةي البن ةةت التحتي ةةة الحرج ةةة ،وبن ةةاء رأس الم ةةال البش ةةر  ،وادم ةةاس البيئ ةةة ض ةةمن السياس ةةات
األخ ةةر  ،ونؤك ةةد عل ةةت التركي ةةز االس ةةتراتيجي المق ةةد م ةةن قب ةةل برن ةةام األمة ة المتح ةةدة للبيئ ةةة  /خط ةةة عم ةةل البح ةةر االب ةةيض
يشدد علت قائمة النقاط الساخنة وعلت خطط التكيم الوطنية .NAPs
المتوسط  UNEP/MAPالذ
ً
وعلةةت أ حةةال فةةقن التقةةد المحةةرز فةةي بعةةض القضةةايا قةةد تةةيخر بسةةب

التنفيةةذ غيةةر الفعةةال للسياسةةات الوطنيةةة وفةةي سةةبل

التموي ةةل المس ةةتدا واالدارة للبن ةةت التحتي ةةة ،وأن هنال ةةك أولوي ةةات جدي ةةدة ق ةةد ظه ةةرت ،وأيض ةةا تح ةةديات تس ةةتوج
واضحة لحالة البحر االبيض المتوسط.
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نشير الت ًأنه إذا ل تكثًم الجهود للحد من التلوث في المتوسط بحلول العا  2020فلن نصل تماماً الت هدفنا المنشود.
آخذين ذلك بعين االعتبار ،فقن السادة الوزراء


يجددون دعمه لمبادرة أف  2020مع التيكيد علت محاورها األربعة والقطاعات الثلث المستهدفة )مياه الصةرم ،النفايةات
الصلبة ،واالنبعاث الصناعية ويوافقون علت تقوية بعد منةع التلةوث ،واعطةاء االهتمةا بالقضةايا الناشةئة وذات الصةلة ،مثةل
النفايات الخطرة والنفايات البحرية.



يدعون لتضافر الجهود بخصوب اتفاقية برشلونة ،بين الممثلين االقليمين الرئيسيين ،ومع المبةادرات اإلقليميةة األخةر  ،بمةا
فيها تلك التي تهدم الت تسريع التحول نحو االستهلك واإلنتاس المستدامين )SCP



نتعهد باتخاذ خطوات جدية لضمان التنفيذ والتطبي الكامل للسياسات الداعمة ألهدام مبادرة أف  ،1111تماشةيا مةع نهة
المتضمنة في خطط التكيم الوطنيةة  ،NAPsوبمسةاعدة مةن محةور بنةاء القةدرات
النظا اإليكولوجي  ،ECAPواألولويات
ا

عند الحاجة.


نتعهةةد بتةةوفير البيانةةات اللزمةةة وذلةةك مةةن خةةلل تطبي ة مبةةاد نظةةا المعلومةةات البيئيةةة المش ةةتركة ) ، SEISتماشةةياً مةةع
االلت ازمةةات الةواردة فةةي قة اررات النظةةا اإليكولةةوجي  ECAPضةةمن اتفاقيةةة برشةةلونة ،وكةةذلك المسةةاهمة فةةي برنامجةةه اإلقليمةةي
للمراقبة البيئية المتكاملة.



نتعهةةد باتخةةاذ الخط ةوات اللزمةةة لتس ةريع اإلصةةلحات مةةن أجةةل خل ة بيئةةة اسةةتثمار ملئمةةة ومسةةتدامة ،مةةع ضةةمان تطبي ة
وتحضير المشاريع الملئمة.



نتعهد باألخذ بعين االعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينةة للشةركاء االوروومتوسةطين ،وبتطةوير الحةوافز اللزمةة
لزيادة نقل المعرفة والتكنولوجيا .في هذا السيا ندعو لتكثيم الجهود لنقل نتائ البحوث لدع عملية اتخاذ الق اررات.



بآليةة اعةداد المشةاريع  ،MeSHIP IIونةدعو كةل الجهةات

ونرحة
نؤكةد علةت االلتة از بةدع مجموعةة المشةاريع قيةد الد ارسةة ،ا

المعنية لمتابعة العمل التعاوني لتطوير المعايير من أجل إعطاء األولوية للستثمارات المستدامة ،استنادا الت نتةائ

مقدمة ةةة مة ةةن أمانة ةةة اإلتحة ةةاد مة ةةن أجة ةةل المتوسة ةةط ،وحس ة ة

د ارسةة

أصة ةةول عملية ةةة المراجعة ةةة الحالية ةةة التة ةةي تجريهة ةةا خطة ةةط التكية ةةم

الوطنية  NAPsالتابعة لبرنام األم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر االبيض المتوسط.UNEP/MAP


نشةةدد علةةت حاجةةة إعةةادة هيكلةةة مجموعةةة أف ة  2020الفرعيةةة لمكافحةةة التلةةوث ،ونةةدعو بةةاألخب أمانةةة اإلتحةةاد مةةن أجةةل
المتوسط لمشاركتها الكاملة.



نفوض اللجنة التوجيهية لمبادرة أف  ،2020واإلتحاد من أجل المتوسط ،وبرنام األمة المتحةدة للبيئةة  /خطةة عمةل البحةر
االبةةيض المتوسةةط  UNEP/MAPلتطةةوير برنةةام عمةةل للمرحلةةة التاليةةة قبةةل كةةانون الثةةاني  /ديسةةمبر  2014يرتكةةز علةةت
أسةةس توجيهةةات هةةذا البيةةان والبيانةةات السةةابقة .نطلة

أيضةةا مةةن اللجنةةة تقةةدي تقةةارير منتظمةةة حةةول تقةةد سةةير العمةةل لكبةةار
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المسؤولين .يدعو الوزراء الت التعاون بين أمانة اإلتحاد من أجل المتوسط وأمانة معاهدة برشلونة ،وذلك عبر تطبي مةذكرة
تفةاه  2013كمةا يةةدعون إليجةاد سةبل لتنظةي اجتماعةات لنقةاط االتصةال التةابعين لخطةة عمةل البحةر االبةيض المتوسةةط
ومبادرة أف .2020
يخص االستهالك واإلنتاج المستدامين
فيما
ً
إن السةةادة الةةوزراء يؤكةةدون علةةت أن االنتقةةال الةةت طةةر مسةةتدامة للسةةتهلك واإلنتةةاس هةةو امةةر ضةةرور للحةةد مةةن التلةةوث
والنفايةةات ،كمةةا أن ةه يزيةةد مةةن كفةةاءة الطاقةةة والم ةوارد ،وبالتةةالي يحةةد مةةن تةةيثيرات التغيةةر المنةةاخي .هةةذا االنتقةةال الةةت اقتصةةاد
أخضةةر ومةةنخفض االنبعةةاث سةةيزودنا بفةةرب حقيقيةةة للمحافظةةة علةةت المةوارد الطبيعيةةة ،خلة فةةرب عمةةل ،وتحسةةين مسةةتو
الحياة للجميع وضمان مستقبل مستدا .
يرح

السادة الوزراء باعتماد برنام االطار العشر للستهلك واإلنتاس المستدامين من قبل رؤساء الدول في ريو ;+20

السةةادة الةةو ازراء ييخةةذوا علم ةاً ب ةةالقرار ال ةوارد فةةي اتفاقيةةة برشةةلونة حةةول السةةتهلك واإلنتةةاس المسةةتدامين ،ويةةدعمون تطةةوير
برنامجا اقليميا للستهلك واإلنتاس المستدامين ،وخارطة طري متماشية مع هذا القرار.
مع حفظ ما سب  ،فقن السادة الوزراء


سيسعون الطل اإلصلحات السياسية اللزمة لتيمين الحوافز والمؤشرات المناسبة لتسةريع االنتقةال نحةو انمةاط االسةتهلك
واإلنتاس المستدامين ،مراعين عد التكافؤ في النمو االقتصاد واالجتماعي بين دول حوض البحر االبيض المتوسط.



يعبةةرون عةةن دعمه ة للقتصةةاد االخضةةر مةةنخفض االنبعاث ةات ،واالبتكةةارات اللزمةةة ،ونقةةل التكنولوجيةةا فةةي مجةةال المنتجةةات
والخدمات المسةتدامة ،ونمةاذس العمةل المسةتدامة الجديةدة ،وكةذلك االدوات االخةر مثةل التصةمي البيئةي .اضةافة الةت التيكيةد
علةةت احتماليةةة النمةةو االزر المسةةتدا قةةدرة النمةةو وضةةرورة التةةروي لتعزيةةز تطةةوير االبتكةةار للنشةةاطات البحريةةة والملحي ةة
المسةةتدامة .فةةي هةةذا السةةيا يرحة

السةةادة الةةوزراء بمختلةةم المنصةةات لتطةةوير ونشةةر أفضةةل الممارسةةات التةةي تةةدع الفوائةةد

االقتصادية والحلول التقنية لجعل طر اإلنتاس واالستهلك أكثر كفاءة ورفيقة بالبيئة.


يتعهدون بتطوير نشاطات لضمان تغطية كاملة للمنطقة;



يةةدعمون بقةةوة الجهةةود التكامليةةة لإلتحةةاد األوروبةةي وأمانةةة اإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةط بشةةين االسةةتهلك واإلنتةةاس المسةةتدامين.
يرحبةةون بةةاطل برنةةام med
وفةةي هةةذا السةةيا  ،ا

 SWITCHبةةدع مةةن اإلتحةةاد األوروبةةي ،والمص ةادقة علةةت مشةةاريع

المتوسط  .ReScpهذه البرام تعتبر ذات أهمية بالنسبة لدع التحول نحو انماط االسةتهلك واإلنتةاس المسةتدامين وتطبية
اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها.
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بخصوص التغير المناخي
نوه الوزراء باهتما بال الت تيثير التغير المناخي علت النمو االقتصاد والتنمية ،حيث ان هذه األمور ستسوء اذا ل يعال
ً
أمةر التغيةر المنةاخي بشةكل ملة ا ومناسة بقصةرار وعمةل حةاز  .ان وفةرة وجةودة الميةاه قةد تةيثر بشةكل كبيةر ،وبالتةالي أثةةر
ذل ةةك س ةةلبياً عل ةةت القطاع ةةات االقتص ةةادية ف ةةي المنطق ةةة المتوس ةةطية ،وخاص ةةة ف ةةي دول الجن ةةو االكث ةةر تعرض ةةا .ان ارتف ةةاع

أقروا أيضا حاجة المنطقة
مستو سط البحر وتيثيره علت المناط الساحلية ،وكذلك التصحر هما ايضاً مصدر قل  .كما ا
المت ازيةةدة ،فةةي الحاضةةر ومةةن أجةةل مسةةتقبل مزدهةةر ،لتعزيةةز صةةمودها فةةي وجةةه التغيةةر المنةةاخي ،وخاصةةة فةةي القطاعةةات
ةديات الناجم ةةة عةةن التح ةةول ال ةةت االقتص ةةاد
االقتصةةادية الرئيس ةةية كالز ارع ةةة والميةةاه وم ةةا يخ ةةب األم ةةن الغةةذائي .علمة ةاً بالتح ة ا

المستدا ذو مستو االنبعاث المنخفض ،ايضةاً أشةار السةادة الةوزراء الةت المكاسة

والفةرب المتاحةة ،بمةا فيهةا النمةو وخلة

فرب العمل الناتجة عن هذا التحول ،وأ اكدوا استعداده لتعزيز تعاونه في هذا االتجاه.
بعةةد األخةةذ بعةةين االعتبةةار بةالتقرير التقةةدير الخةةامس للمجموعةةة الحكوميةةة الدوليةةة للتغييةةر المنةةاخي  ، IPCCيةةدرك الةةوزراء
الملحة للتحرك لخفض انبعاث غازات الدفيئة عالمياً قبةل وبعةد  2020للحةد مةن ارتفةاع درجةه الحة ارره فةو درجتةين
بالحاجة
ً
مئةةويتين بالمقارنةةة مةةع مسةةتويات مةةا قبةةل عصةةر الصةةناعة ،علم ةاً ب ةين ذلةةك قابةةل للتحقي ة ويمكةةن أن يولًةةد مصةةال مشةةتركة

واضحة.
لتبنةةي اتفةةا دولةةي شةةامل وطمةةوح وعةةادل فةةي بةةاريس فةةي  ،2015كمةةا
اعةةاد السةةادة الةةوزراء تيكيةةد عةةزمه علةةت العمةةل سةةوية ً

المحليةة مةن أجةل "إسةها وطنةي مقصةود" كةي يةت عرضةها فةي
سب وتقرر في دربان .ذ اكر الوزراء بالحاجة لتكثيم الجهود
ا

وقت كام قبل اجتماع باريس ،وذلك في الربةع األول مةن سةنة  2015لمةن يكةون جةاهز لةذلك ،كمةا اتفة عليةه فةي وارسةو.
أيض ةاً علةةت اهميةةة التكيةةم وتمويةةل المنةةا فةةي اطةةار اتفةةا  .2015واف ة الةةوزراء أيضةةا علةةت العمةةل المشةةترك لبحةةث سةةبل
تعزيز الدع )خاصة بناء القدرات للتحضيرات المحلية.
إن السةةادة الةةوزراء قةةد أخةةذوا علمةةا بمبةةادرة األمةةين العةةا لألم ة المتحةةدة الستضةةافة قمةةة رؤسةةاء فةةي أيلةةول  /سةةبتمبر 2014
كمناسبة لخل زخ ودفع رفيع المستو لمؤتمر ليما الذ سيقا في كةانون األول  /ديسةمبر  ،2014واتفاقيةة  2015بشةكل
عةا  ،ولتسةريع وتحفيةز الةدع للعمةل بموضةوع المنةا مةةع كةل الجهةات المعنيةة قبةل وبعةد  .2020راحة

الةوزراء بتحضةةيرات

قمة الرؤساء ضمن "مرتقت" لقاء أبو ظبي في أيار  /مايو .2014

يقدر السادة الوزراء بالجهود الحثيثة علت العمل المناخي ،والتطورات في السياسات المناخية ،والتدابير المتاخةذة فةي المنطقةة
االورومتوسطية .يقدر الوزراء أيضا التقد فةي الجهةود السةاعية النجةاز المشةاريع والمبةادرات واالسةتثمارات فةي اطةار تطةوير
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جهةود خفةض االنبعةاث ،وأيضةاً فةي اطةار دعة المرونةة ،ويؤكةدون علةت أهميةة تكثيةم الجهةود لةدع جهةود خفةض االنبعةاث
وبنةةاء اقتصةةاد متفاعةةل بشةةكل مةةرن مةةع المنةةا  ،وذلةةك بالتماشةةي مةةع الظةةروم واألولويةةات الوطنيةةة وبهةةدم مكافحةةه الفقةةر
وتحقي أهدام التنمية المستدامة.
يشدد السادة الوزراء علت أهمية تقيي نقاط الضعم اإلقليمية من أجل تحديد النقاط الساخنة المتعلقة بالتغير المناخي ودعة
ا
اطار العمل االقليمي في هذا المجال لبرنام األم المتحدة للبيئة  /الخطة العملية للمتوسط.UNEP/MAP
ين ة اةوه الس ةةادة ال ةةوزراء عل ةةت الق ةةدرات الموج ةةودة للقي ةةا بمب ةةادرات ،ووض ةةع آلي ةةات و مع ةةدات تتج ةةه نح ةةو اإلنت ةةاس واالس ةةتهلك
المسةةتدامين ،واالقتصةةاد األخضةةر/النمو أألخضةةر ،كفةةاءه الطاقةةة ،والطاقةةة المتجةةددة ،واإلدارة المتكاملةةة للمنةةاط السةةاحلية،
والنمو العمراني المستدا  ،وادارة األراضي المستدامة ،وادارة و الحد من مخاطر الكوارث ،و إدماس اعتبارات التغير المناخي
مع السياسات الرئيسية أالخر )مثل الماء والزراعة والطاقةة والنقةل والسةياحة وادارة النفايةات والبنةاء  ،ويشةددون علةت حاجةة
استغلل فرب التآزر بين هذه القطاعات مع غيرها من القطاعات والمشاريع.
يؤكد السادة الوزراء علت امكانية االستغلل الكامل لكل المبادرات واآلليات الموجودة ،مثل آلية اإلتحاد األوروبي للسةتثمار
فةةي بلةةدان الج ةوار ،وبرنةةام بنةةاء القةةدرات فةةي حقةةل االنبعةةاث المةةنخفض ،والش ةراكة لتمكةةين االس ةوا  ،ودم ة التقل ة

والتغيةةر

المنةةاخي ضةةمن الخطةةط الوطني ةةة لتطبي ة بروتوكةةول االدارة المتكاملةةه للمن ةةاط الس ةةاحلية ) (ICZMفةةي المتوسةةط ،وتق ةةدير
الحاجات التقنية ،واالنتقال الت التقنيات الخضراء ،والتحالم العالمي للتغير المناخي ،وأيضاً المشاريع اإلقليمية الهادفةة الةت
المؤازرة التقنية وبناء القدرات في حقل التغير المناخي )برنامجي  CLIMA Southو .(ECRAN
كمةةا يرًح ة

السةةادة الةةوزراء بةةالت از اإلتحةةاد األوروبةةي بتخصةةيب  20%مةةن ميزانيةةة  1111-11GIلإلنفةةا علةةت المنةةا ،

ويشددون علت أهمية اآلليات للستثمارات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالمنا .

آخذين ذلك بعين االعتبار فقن السادة الوزراء
قةةرروا تيسةةيس "مجموعةةة خب ةراء التغيةةر المنةةاخي لإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةط" ووافقةوا علةةت عقةةد أول اجتمةةاع لهةةذه المجموعةةة
قبل تشرين األول  /أكتوبر ; 2014
ةنوي ا علةةت األقةةل ،وتنظةةي لقةةاءات دوريةةة بةةين الحكومةةات ،والوكةةاالت،
يطلبةةون مةةن مجموعةةة الخب ةراء االجتمةةاع مة ًةرة واحةةدة سة ً

والمجتمةةع المةةدني ،والمنظمةةات الدوليةةة المهمةةة ،والمةةانحين الةةدوليين المعنيةةين ،وممثلةةين عةةن القطةةاع الخةةاب ،وخبةراء آخةرين

كما يقتضت ،من منطقة اإلتحاد من أجل المتوسط ،وذلك بهدم:


تشجيع معرفة افضل للتحديات المتعلقة بالتغير المناخي في المنطقة ،وذلك لمعالجة االمور علت الصعيد اإلقليمي والوطني
والمحلي
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اتاحةة الفرصةةة ،عنةةد الحاجةة ،للتواصةةل بةةين االطةرام المتعةةدده و مختلةةم الشةركاء عبةةر الحةةدود و تشةجيع التعةةاون االقليمةةي
بين البلدان المختلفة فيما يخب التغير المناخي ،بما في ذلك تبادل الخبرات وافضل الممارسات



تنشيط وتعزيز النقاش حول االولويات المتعلقة بالتغير المناخي ،للتكيم والتخفيم التي تض  ،باالضافة الت مسةائل أخةر ،
مسائل خفض االنبعاث ،والتنمية المستجيبة للمنا وكلفتها ،باإلضافة الت المكاس



المشتركة ودروس الجدو .

تسريع تعريم ووضةع ودعة مشةاريع ومبةادرات محةددة تخةب االنبعةاث المةنخفض ،والتنميةة المسةتجيبة للمنةا  ،ومةن ضةمن
ذلةك النمةو األخضةر /االقتصةاد األخضةر ،مةع الجهةات المعنيةة الرئيسةية والممةولين والمسةتثمرين الممكنةين مةن القطةاع العةةا
والقطاع الخاب ،من أجةل دعة االسةتراتيجيات لتطةوير عمليةات االنبعةاث المةنخفض ) ،(LEDSومةن ضةمنها آليةات الةدع
األساسية )مثل المراقبة ،وأجهزة صياغة التقارير ،والتدقي

اجراءات التخفيم الملئمة وطنيا ) ،(NAMASوخطةط التكيةم

الوطنيةةة ) ،(NAPsوسياسةةات التكيةةم ،ومةةن ضةةمنها تقيةةي العمليةةات وتيثيرهةةا ،واذا كةةان هنالةةك حاجةةة لةةذلك ،بالتةةآزر مةةع
عمليات إدارة مخاطر الكوارث.


دع وبعد ذلةك تنشةيط عمةل السةلطات المحليةة واإلقليميةة المتعلة بالمنةا  ،وأيضةاً عمةل المجتمةع المةدني والقطةاع الخةاب،
بما فيه ميثا رؤساء البلديات ،او مبادرات المدن المستدامة.
ستعمل مجموعة الخبراء تحت الرئاسة الثنائية لإلتحةاد مةن أجةل المتوسةط ،وسةتقو األمانةة لإلتحةاد مةن أجةل المتوسةط بةدور
األمانة العامة للمجموعة.
يطل

السادة الوزراء متابعة هذا البيان ويدعون مجموعة الخبةراء لصةياغة تقريةر عةن تقةد االعمةال فةي النصةم الثةاني مةن

 2015من أجل رفعه لكبار المسئولين.
فيما يتعلً بمواضيع بيئية أخر
علوة عن ذلك فقن السادة الوزراء


يؤكةةدون علةةت القيمةةة االساسةةية والهامةةة للتنةةوع الحيةةو  ،وخاصةةة األنظمةةة البيئيةةة البحريةةة والس ةةاحلية التةةي تةةؤمن البضةةائع
والخدمات كيساس الستدامة المعيشة لشعو المنطقة المتوسطية.



في هذا السيا  ،يؤكدون التزامه بتحقي أهدام أيشي  Aichiالتابعة التفاقية التنةوع الحيةو  ،والت ازمةات اتفاقيةة برشةلونة بمةا
المحميةةة ،ونهة النظةةا البيئةةي ،وخطةةة عمةةل اإلدارة المتكاملةةة للمنةةاط السةةاحلية  .ICZMفةةي هةةذا
يخةةب المنةةاط البحرايةةة
ا
السيا  ،ير اح

الوزراء بقنشاء صندو ائتمةاني مةن قبةل مونةاكو وفرنسةا وتةونس للمنةاط البحريةة المتوسةطية المحميةة ،وهةو

صندو متاح لجميع االطرام.


ويرحب ةةون بتوص ةةيات اتفاقي ةةة ب ةةرن ،وخاص ةةة بخطتة ةي عم ةةل الرناك ةةا وت ةةونس،
يؤك ةةدون عل ةةت أهمي ةةة الوج ةةود الة ةوفير للطي ةةور ،ا



يةةدعون الةةت وضةةع آليةةات تطبية سياسةةات شةةاملة ضةةمن السياسةةة البحريةةة المتكاملةةة ،مثةةل التخطةةيط المكةةاني البحةةر لةةدم

ومبادرات االتفاقية األفريقية اليوروآسيوية للطيور البحرية.

مواضيع البيئة والتغير المناخي ضمن سياسات ذات صلة أفقية.
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يدركون أن المنطقة المتوسطية تتحول اكثر فيكثر الت منطقة عمرانية .بينما نر أن تحةديات البيئةة والتغيةر المنةاخي تتركةز
سيحسةةن جةةودة الحيةةاة لسةةكانها .إن
فعالةةة ،وذلةةك
ا
فةةي المةةدن ،فةةقن هةةذه المةةدن فةةي المنطقةةة تقةةد أيضةةا فةةرب لوجةةود حلةةول ا

المبةةادرات المختلفةةة ،مثةةل مبةةادرة المةةدن الرفيقةةة بالبيئةةة فةةي المتوسةةط التةةي اطلقهةةا األردن ،او اإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةط ،او
فعالةةة لةةدع وتشةةارك تنفيةةذ
اإلتحةةاد األوروبةةي ،أو اتفاقيةةة برشةةلونة وميثةةا رؤسةةاء البلةةديات للمةةدن المسةةتدامة ،قةةد أثبتةةت أنهةةا ا

العمل.

فيما يتعلق بحوكمة البيئة والتغير المناخي ومشاركة اصحاب المصلحة
يسعت السادة الوزراء التخاذ االجراءات المناسةبة لضةمان إدمةاس البيئةة والتغيةر المنةاخي فةي السياسةات القطاعيةة والهيكليةات
المؤسساتية ،تروي ودع التعاون بين الو ازرات والمؤسسات والسلطات المحلية واإلقليمية والقطاعات الخاصة والعامة.
ةجلة ،ومؤسسةات
يشدد السادة الوزراء علةت الةدور البةارز للمجتمةع المةدني ،بمةا فيةه مةن منظمةات غيةر حكوميةة معروفةة ومس ا

التعلي  ،ومراكز البحوث ،المؤسسةات البحثيةة والماليةة ،السةلطات المحليةة واإلقليميةة ،القطةاع الخةاب ،وغيةره مةن أصةحا

المصلحة ،من أجل تحقي األهدام المتعلقة بالبيئة والمنا  .يدرك الوزراء أنه من الضرور القيا بخطوات لتعزيز الفةرب
المتاحة له ولدع قدرته بالمشاركة بعمليات صنع القرار.
فيما يتعلق بالحاجة لزيادة الوعي والتعليم
يدرك السادة الوزراء أهمية التعلي والتوعيةة كشةرط مسةب لمواجهةة التحةديات الخاصةة بالبيئةة والمنةا  ،لةذلك يصةادقون علةت
االستراتيجية المتوسطية للتعلي من أجل التنمية المستدامة المرفقةة بهةذا البيةان ،ويشةجعون جميةع الةدول وأصةحا

المصةلحة

واالعل في المنطقة لتنفيذها علت أحسن وجه ممكن.
فيما يتعلق بضمان التنفيذ لالستثمارات الالزمة للبيئة والتغير المناخي
يةةدرك السةةادة الةةوزراء الحاجةةة الةةت ضةةمان أن تكةةون التةةدابير والسياسةةات المطلوبةةة لمواجهةةة تحةةديات البيئةةة والتغيةةر المنةةاخي
ومفصةةلة
محةةددة وواضةةحة األولويةةات ،ومدمجةةة بشةةكل كامةةل فةةي اسةةتراتيجيات التنميةةة الوطنيةةة ،وتةةوفير المةوارد اللزمةةة لهةةا،
ً
ض ةةمن بة ةرام عم ةةل واض ةةحة ودقيقة ةة .حي ةةث أن ذل ةةك سيش ةةكل رس ةةالة واض ةةحة للمم ةةولين عل ةةت المس ةةتو االقليم ةةي ،ال ةةدولي،

والثنائي ،والمؤسسات المالية العالمية ،والصندو األخضر للمنا )الذ يحتةاس الةت تشةغيل كامةل  ،والقطةاع الخةاب حةول
أهمية مساهمته  ،الت جان

الموارد الوطنية للقيا باالستثمارات المطلوبة.

يدرك السادة الوزراء أيضاً أنه يج

تكريس موارد متزايدة لمواجهة التحديات في المنطقة المتوسطية المحددة في هذا البيان،

باإلضافة الت التحديات األخر  ،وكذلك المزيد من التخطيط االسةتراتيجي للسةتثمارات البيئيةة والمناخيةة ،ودعةوة المؤسسةات
المالية العالمية المعنية والممولين ،بما فيه مرف البيئة العالمي ) ،(GEFوكذلك مستثمر القطاع الخةاب ،لتةيمين المةوارد
المالية اللزمة لدع األولويات المحددة في هذا البيان.
ا
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يدعو السادة الوزراء األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط واإلتحاد من أجةل المتوسةط لمتابعةة التصةدي علةت المشةاريع،
بمةةا يتف ة والتوصةةيات المدرجةةة أعةةله ،وذلةةك بالتعةةاون الوثي ة مةةع كةةل الجهةةات المعنيةةة مةةن أجةةل تعزيةةز الظهةةور ،والشةةعور
بالملكية ،والحصول علت التمويل ،والتوصية الت المؤسسات المالية العالمية والجهات الممولة المعنية ،بما فيها مرفة البيئةة
العةةالمي ) ،(GEFلتحديةةد اولويةةات التمويةةل للمشةةاريع الجاريةةة أو المخطةةط لهةةا والمصةةد عليهةةا مةةن قبةةل اإلتحةةاد مةةن أجةةل
المتوسط.
يؤكةةد السةةادة الةةوزراء أن التوأمةةة مةةع اإلتحةةاد األوروبةةي هةةي وسةةيلة هامةةة إلقامةةة ش ةراكات اداري ةة تعةةزز السياسةةات والقةةدرات
الوطنية.

يشةةدد السةةادة الةةوزراء علةةت الحاجةةة لتةةروي نهةةوس متكاملةةة للسةةتثمار فةةي المشةةاريع ،آخةةذين كمثةةال نةةاج المشةةروع المتكامةةل
لحمايةةة بحيةرة بنةةزرت مةةن التلةةوث المصةةد عليةةه مةةن قبةةل اإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةط ،ويةةدعون المؤسسةةات الماليةةة العالميةةة
للمشاركة الكاملة في آليات تحضير المشاريع المستدامة ،وتطوير وتقوية سبل تمويل أخر ضرورية لتحفيز هذه المشاريع.
يةةدعو السةةادة الةةوزراء كبةةار الخب ةراء والمسةةئولين للجتمةةاع بشةةكل دور  ،كةةل سةةنتين علةةت األقةةل ،وحيثمةةا كةةان ذلةةك مناسةةبا،
بالتزامن مع اجتماعات اقليمية أخر تخب قضةايا البيئةة والتغيةر المنةاخي ،مةا دامةت هةذه االجتماعةات ذات صةلة ،وبشةكل
"مجموعةةة عمةةل لإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةط للبيئةةة والتغيةةر المنةةاخي" لمتابعةةة تطبي ة هةةذا البيةةان وتقيةةي التقةةد المحةةرز بهةةذا
الصدد .ستعمل مجموعة العمل تحت الرئاسة المشتركة لإلتحاد من أجل المتوسط وستقو أمانة اإلتحاد بدور األمانة العامة
لمجموعة العمل هذه.
عبةةر الةةوزراء عةةن امتنةةانه العمي ة للحكومةةة اليونانيةةة لحسةةن اسةةتقبالها الحمةةي ولألمانةةة العامةةة لإلتحةةاد مةةن أجةةل
أخي ة اًر ،ي ا
المتوسط لمساعدتها في تغطية هذا االجتماع.
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