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  يالمناخالتغير البيئة و  حولجل المتوسط أمن  لإلتحاد االجتماع الوزاري

  2014مايو /أيار 13أثينا 

  بيان

 
برئاسـة معـالي الـوزير  ،تحاد من أجل المتوسطورؤساء البعثات في اإل ،المناخي التغيرالوزراء المسؤولين عن البيئة و  معالي

تحـاد وسعادة السيد جانيز بوتوشنيك مفوض شـؤون البيئـة فـي اإل ،طاهر الشخشير وزير البيئة في المملكة األردنية الهاشمية

  .2014مايو  / أيار 13، أثينافي  اجتماع ،األوروبي

 :نستذكر

 ن مرسـيليا فـي تشـرين الثـانيبيـاو  ،2008 يوليو / تموز 13 البيان المشترك للقمة من أجل المتوسط المنعقدة في باريس في -

 .والمؤتمرات الوزارية لإلتحاد من أجل المتوسط ذات الصلة، 2008نوفمبر  /

وبــاألخص بيــان  ،وقراراتهــا تهــابروتوكوالو ) اتفاقيــة برشــلونة(اتفاقيــة حمايــة البيئــة البحريــة والمنــاطق الســاحلية فــي المتوســط  -

وبرنــامج  مــذكرة التفــاهمحــول تبنــي  IG 21/14وقــرار  ،)بيــان اســطنبول( اجتمــاع االطــراف المتعاقــدة العــادي الثــامن عشــر

للتنميـة  واسـتراتيجية المتوسـط ،االبـيض المتوسـط اضـافة لخطـة عمـل البحـر ،مشترك مع اإلتحـاد مـن أجـل المتوسـطالعمل ال

 .المستدامة

 2020الــذي أقــَر مبــادرة أفــق  2006نــوفمبر  / تشــرين الثــاني 20متوســطي المنعقــد فــي القــاهرة فــي ورو المــؤتمر الــوزاري اال -

 .)2020مبادرة أفق (لمكافحة تلوث البحر المتوسط 

المسـتقبل "ووثيقتـه الختاميـة السياسـية +" 20ريو "وأيضا  ،السترشاديةامؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة ومبادئه   -

 .هداف التنمية المستدامةأ نحو تطويرمم المتحدة والعمل الجاري في هيئات األ ،"نريدهالذي 

والقـرارات  روتوكـوالتوالب ،ومكافحـة التصـُحر ،ات التنـوع الحيـوييـواتفاق ،المنـاخي التغيـر حـول ةاالطارياألمم المتحدة  اتفاقية -

 ذات الصلة

 .الكوارث مخاطرلخفض للتنفيذ  2015ما بعد إطار عمل هيوغو  -

 .2014 مارس / آذار 10-11النتائج والتوصيات لمؤتمر الجهات المعنية المنعقد في عَمان في  -

  

والتــي قــد تتفـــاقم مــع النمـــو  ،المنطقــة بكاملهـــا هـــانمــو التحـــدَيات المتعلقــة بالبيئـــة والمنــاخ التــي تواجهلعــن قلقنـــا البــالغ  نعبــر  

وأنمـــاط االنتــاج واالســـتهالك غيـــر  ،باإلضـــافة الــى االســـتهالك غيـــر المســتدام للمـــوارد الطبيعيــة ،الســريع والعمرانـــيالســكاني 

ظـروف تهديـد لستشـكل و  ،عـدم اسـتقرار ات مصـدرتصـبح هـذه التحـديفسانه اذا لم ُيحًسـن هـذا االتجـاه  وبمعرفتنا .المستدامة

  .في المنطقة والمستقبليةالعيش لألجيال الحالية 
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كمـا برهنـت آخـر أبحـاث الهيئـة  ،األضـعفوخاصـة علـى الـدول  ،المنـاخي علـى المنطقـة التغيـرنعبر عن قلقنا البـالغ لتـأثير   

 بالنســبةكونــه نقطــة ســاخنة  ،ألن المتوســطبشــكل خــاص بــالغ القلقنــا و  ،(IPCC) ير المنــاخيلتغبــا ةالمعنيــالحكوميــة الدوليــة 

 ،ةمتطرفـــال واألحـــداث المناخيـــة ،واألمـــن المـــائي ،ق بمـــوارد الميـــاه العذبـــةيواجـــه تـــأثيرات ومضـــاعفات تتعلـــ ،يـــر المنـــاخيلتغل

  .والنمو االقتصادي ،والسياحة ،والطاقة ،والبنى التحتية ،االنسان صحةو  ،واألمن الغذائي ،واألنظمة الزراعية
  

 تسـبب او مـن قبـل بعـض الـدول التـي التلـوث زالـةالالزمـة الباتخـاذ االجـراءات  علـى ضـرورة القيـام التأكيـد ،ذلـكإضافة الـى   

  .في المناطق الساحلية وأ /و للمتوسط البحري في النظام البيئي الملوثات تطرح

التأكيـد علـى الحاجـة لحمايـة االرث الطبيعـي والمـوارد مـن تدامة، و اداركًا لتأثيرات النزاعـات السـلبية علـى البيئـة والتنميـة المسـ  

  .تردي في منطقة المتوسطأي تدمير أو 

  .من التأثيرات السلبية للتغير المناخي الطبيعيعلى الحاجة لحماية التراث  التأكيد  

نمــو اخضــر لوصــول الــى ل يناالســتهالك واإلنتــاج المســتدام أنمــاط تيحهــاتاالســتفادة مــن الفــرص التــي  ضــرورة علــى التأكيــد  

  .ضمن سياق التنمية المستدامة ، وذلكوذو انبعاث منخفض في المنطقة وازرق

كمـا يـنص  ،القـدرات وبنـاء التكنولوجيـا ونقـلخاصة على صعيد التمويل و  ،الحاجة المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي نستذكر  

  .+"20ريو "بيان 

مــن أجــل ال والمتماســك لمواجهــة هــذه التحــديات، مــع التنويــه علــى دور اإلتحــاد ورة التعــاون االقليمــي الفّعــنؤكــد علــى ضــر   

  .المتوسط في هذا المجال

  

  المتوسط  االبيض تلوث البحر للحد من 2020في ما يتعًلق بمبادرة أفق     

  

المبــادرة جــل المتوســط هــو ألإلتحــاد مــن  االساســيمــا أن العنصــر عل ،2020فــق ألمبــادرة  يةالنصــف المراجعــةنتــائج نرحــب ب  

 ،التجميعـيوالتوصـيات لمختلـف الدراسـات كمـا وردت فـي التقريـر  بالنتـائج مـاً عل، ونأخـذ الرائدة لمكافحة التلوث في المتوسط

باالنجــاز  نرحــب). مــن التلــوث الحــدو البحــث و المتابعــة والمراقبــة و  القــدرات بنــاء( لعناصــر المبــادرة والترحيــب بالتقــدم المحــرز

 السياســـات ضـــمنالبيئـــة  وٕادمـــاج ،البشـــري رأس المـــالوبنـــاء  ،فـــي البنـــى التحتيـــة الحرجـــة باالســـتثمارالمضـــي قـــدما بالهـــام 

ـــز االســـتراتيجي الونؤكـــد ع ،األخـــرى ـــى التركي ـــلل ـــدم مـــن قب ـــة  مق ـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئ بحـــر االبـــيض لخطـــة عمـــل ا/ برن

  .  NAPsالوطنية التكيفخطط على النقاط الساخنة و قائمة الذي يشًدد على   UNEP/MAPالمتوسط

ســبل فــي لسياســات الوطنيــة و ل التنفيــذ غيــر الفعــالقــد تــأخر بســبب وعلــى أي حــال فــإن التقــدم المحــرز فــي بعــض القضــايا   

 وجـــود صـــورة  تســـتوجبأيضـــا تحـــديات و  ،قـــد ظهـــرتجديـــدة أولويـــات  هنالـــك نأو  ،لبنـــى التحتيـــةواالدارة لالتمويـــل المســـتدام 

  .المتوسط االبيض البحر لحالةواضحة 
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  .المنشود الى هدفناتمامًا فلن نصل  2020 بحلول العام المتوسط التلوث في للحد منلم ُتكًثف الجهود  ذاإنشير الى أًنه 

  

  فإن السادة الوزراء ،آخذين ذلك بعين االعتبار

النفايـات  ،مياه الصـرف(والقطاعات الثالث المستهدفة  ةاألربع محاورهامع التأكيد على  2020يجددون دعمهم لمبادرة أفق  •

 مثـل وذات الصـلة، الناشـئة بالقضـايااالهتمـام اعطـاء و  ،التلـوث عمنـ بعدويوافقون على تقوية ) ةالصناعيواالنبعاث  ،الصلبة

 .ةلنفايات الخطرة والنفايات البحريا

بمـا  ،ومع المبـادرات اإلقليميـة األخـرى ،الممثلين االقليمين الرئيسيينبين  ،ة برشلونةاتفاقي بخصوص لتضافر الجهوديدعون  •

 )SCP(واإلنتاج المستدامين  االستهالك التحول نحوفيها تلك التي تهدف الى تسريع 

تماشـيا مـع نهـج  ،2020 لسياسات الداعمة ألهداف مبادرة أفقل الكامل تطبيقالو  لضمان التنفيذة يباتخاذ خطوات جد نتعهد •

مـن محـور بنـاء القـدرات وبمسـاعدة  ،  NAPsالوطنيـة التكيفواألولويات المتَضمنة في خطط  ،ECAPالنظام اإليكولوجي 

 .عند الحاجة

تماشـــيًا مـــع  ،)SEIS(المشـــتركة ت البيئيـــة االمعلومـــنظـــام  مبـــادئتطبيـــق  مـــن خـــالل الالزمـــة وذلـــك البيانـــاتبتـــوفير  نتعهـــد •

 برنامجــه اإلقليمــيفــي  المســاهمةكــذلك و  ،اتفاقيــة برشــلونة ضــمن ECAPالنظــام اإليكولــوجي  الــواردة فــي قــرارات االلتزامــات

 .ةالمتكامل البيئية للمراقبة

تطبيــق  ضــمانمــع  ،خلــق بيئــة اســتثمار مالئمــة ومســتدامة مــن أجــللتســريع اإلصــالحات  الالزمــة خطــواتالنتعهــد باتخــاذ  •

 .المالئمة لمشاريعاوتحضير 

الحـوافز الالزمـة  تطـويروب ،ومتوسـطينورو المتباينـة للشـركاء االلكن المشتركة و نتعهد باألخذ بعين االعتبار مبدأ المسؤوليات  •

 .قراراتالاتخاذ لدعم عملية نتائج البحوث  لنقلفي هذا السياق ندعو لتكثيف الجهود . والتكنولوجيا المعرفة نقللزيادة 

ونـدعو كـل الجهـات  ،MeSHIP IIاعـداد المشـاريع  بآليـةونرَحـب  ،ةالدراسـ قيـدنؤكـد علـى االلتـزام بـدعم مجموعـة المشـاريع  •

 دراسـة  نتـائج الى استنادا ،إعطاء األولوية لالستثمارات المستدامةمن أجل المعايير  لتطوير التعاوني المعنية لمتابعة العمل

ــــة اإلتحــــاد مــــن أجــــل المتوســــط مقدمــــة مــــن ــــةحســــب أصــــول و ، أمان ــــفالتــــي تجريهــــا خطــــط  عمليــــة المراجعــــة الحالي  التكي

 .UNEP/MAPخطة عمل البحر االبيض المتوسط/ لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  التابعة   NAPsالوطنية

تحــاد مــن أجــل ونــدعو بــاألخص أمانــة اإل ،التلــوث مكافحــةالفرعيــة ل 2020نشــدد علــى حاجــة إعــادة هيكلــة مجموعــة أفــق  •

 .كاملةال تهاالمتوسط لمشارك

خطـة عمـل البحـر / وبرنامج األمـم المتحـدة للبيئـة  ،تحاد من أجل المتوسطواإل ،2020نفوض اللجنة التوجيهية لمبادرة أفق  •

علــى يرتكــز  2014ديســمبر  / برنــامج عمــل للمرحلــة التاليــة قبــل كــانون الثــاني تطــويرل  UNEP/MAPاالبــيض المتوســط

لكبــار  حــول تقــدم ســير العمــل نطلــب أيضــا مــن اللجنــة تقــديم تقــارير منتظمــة. أســس توجيهــات هــذا البيــان والبيانــات الســابقة
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مـذكرة عبر تطبيق  ، وذلكوأمانة معاهدة برشلونةمانة اإلتحاد من أجل المتوسط أيدعو الوزراء الى التعاون بين . نلمسؤوليا

خطـة عمـل البحـر االبـيض المتوســط التـابعين ل االتصـال لنقـاطيــدعون إليجـاد سـبل لتنظـيم اجتماعـات كمـا   2013 تفـاهم

 .2020 ومبادرة أفق

 

  فيما يخًص االستهالك واإلنتاج المستدامين

  

ضــروري للحــد مــن التلــوث هــو امــر أن االنتقــال الــى طــرق مســتدامة لالســتهالك واإلنتــاج  علــى ؤكــدونيالــوزراء الســادة إن 

هــذا االنتقــال الــى اقتصــاد . المنــاخي التغيــرحــد مــن تــأثيرات يوبالتــالي  ،والمــوارد الطاقــة كفــاءةه يزيــد مــن كمــا أنــ ،نفايــاتوال

وتحســين مســتوى  ،خلــق فــرص عمــل ،المــوارد الطبيعيــة للمحافظــة علــىفــرص حقيقيــة ب ســيزودنا االنبعــاثخفض ومــن أخضــر

  .للجميع وضمان مستقبل مستدامالحياة 

   

  ;+20لالستهالك واإلنتاج المستدامين من قبل رؤساء الدول في ريو  االطار العشري الوزراء باعتماد برنامج السادة يرحب

تطـــوير  نويـــدعمو  ،الســـتهالك واإلنتـــاج المســـتدامينحـــول  برشـــلونة  اتفاقيـــةالـــوارد فـــي  بـــالقرار الســـادة الـــوزاراء يأخـــذوا علمـــاً 

  .طريق متماشية مع هذا القرار وخارطة ،لالستهالك واإلنتاج المستدامين ااقليمي ابرنامج

  

  فإن السادة الوزراء ،مع حفظ ما سبق

السـتهالك ا انمـاط نحـوالنتقـال تسـريع االمناسبة لالمؤشرات و الالزمة لتأمين الحوافز ة السياسي اإلصالحاتالطالق سيسعون  •

 .المتوسطاالبيض  االقتصادي واالجتماعي بين دول حوض البحرفي النمو مراعين عدم التكافؤ  ،واإلنتاج المستدامين

المنتجــات  مجــالالتكنولوجيــا فــي  ونقــل ،الالزمــة واالبتكــارات ،اتاالنبعاثــ مــنخفضالقتصــاد االخضــر ل عــن دعمهــم يعبــرون •

 الـى التأكيـد اضـافة. بيئـيالتصـميم ال مثـل كـذلك االدوات االخـرىو  ،الجديـدة ونمـاذج العمـل المسـتدامة ،والخدمات المسـتدامة

 ةمالحيـــالو بحريــة ال للنشـــاطات االبتكــار لتعزيــز تطـــويروضــرورة التـــرويج  قــدرة النمـــواحتماليـــة النمــو االزرق المســـتدام علــى 

الفوائــد  تــدعمالتــي  الممارســات أفضــل لتطــوير ونشــر المنصــاتالــوزراء بمختلــف الســادة ب فــي هــذا الســياق يرحــ. مســتدامةال

 .رفيقة بالبيئةو  ءةكفاأكثر  واالستهالكاالقتصادية والحلول التقنية لجعل طرق اإلنتاج 

 ;تغطية كاملة للمنطقة لضماننشاطات  بتطويريتعهدون  •

 .واإلنتــاج المســتدامين الســتهالكالإلتحــاد األوروبــي وأمانــة اإلتحــاد مــن أجــل المتوســط بشــأن  التكامليــةيــدعمون بقــوة الجهــود  •

 مشـــاريع ة علـــىدقاالمصـــو  ،اإلتحـــاد األوروبـــي مـــن بـــدعم SWITCH medبرنـــامج  بـــاطالقيرَحبـــون  ،فـــي هـــذا الســـياقو 

وتطبيـق  ينمسـتدامالنتـاج اإلسـتهالك و الط اانما التحول نحودعم ل النسبةأهمية بتعتبر ذات هذه البرامج .  ReScpمتوسطال

 .وبروتوكوالتها اتفاقية برشلونة
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    المناخي التغيربخصوص 

ستسوء اذا لم ُيعالج  هذه األمورحيث ان  ،التنميةالمناخي على النمو االقتصادي و  التغيرنًوه الوزراء باهتمام بالغ الى تأثير 

وبالتـالي أثــر ، بشـكل كبيـر قـد تـأثر يـاه الم ةوجـود وفـرة ان . المنـاخي بشـكل ملـَح ومناسـب بإصـرار وعمـل حـازم التغيـرأمـر 

 ان ارتفـــاع . الجنـــوب االكثـــر تعرضـــادول وخاصـــة فـــي  ،فـــي المنطقـــة المتوســـطية يةقطاعـــات االقتصـــادالاً علـــى يذلـــك ســـلب

حاجة المنطقة أيضا كما أقَروا . قلق مصدرايضًا التصُحر هما كذلك و  ،وتأثيره على المناطق الساحلية البحرسطح مستوى 

وخاصـــة فـــي القطاعـــات  ،المنـــاخي التغيـــرلتعزيـــز صـــمودها فـــي وجـــه  ،مزدهـــرفـــي الحاضـــر ومـــن أجـــل مســـتقبل  ،المتزايـــدة

علمـــًا بالتحـــدَيات الناجمـــة عـــن التحـــول الـــى االقتصـــاد  .األمـــن الغـــذائي مـــا يخـــصاالقتصـــادية الرئيســـية كالزراعـــة والميـــاه و 

النمـو وخلـق  هـابمـا في ،الـوزراء الـى المكاسـب والفـرص المتاحـة السـادة أشـارايضـًا  ،مستوى االنبعاث المنخفض والمستدام ذ

  .في هذا االتجاه تعاونهموأَكدوا استعدادهم لتعزيز  ،تحولالفرص العمل الناتجة عن هذا 
  

الــوزراء  يــدرك،  IPCCالتقرير التقــديري الخــامس للمجموعــة الحكوميــة الدوليــة للتغييــر المنــاخي بــبعــد األخــذ بعــين االعتبــار 

درجتـين ارتفـاع درجـه الحـراره فـوق للحـد مـن  2020غازات الدفيئة عالميًا قبـل وبعـد  انبعاث لخفض للتحرك بالحاجة الملًحة

ــد مصــالح مشــتركة  ذلــكأن بــعلمــًا  ،ةالصــناععصــر مــا قبــل مئــويتين بالمقارنــة مــع مســتويات  قابــل للتحقيــق ويمكــن أن يوًل

  .واضحة
 

كمــا  ،2015طمــوح وعــادل فــي بــاريس فــي و لعمــل ســوية لتبًنــي اتفــاق دولــي شــامل ا عــزمهم علــى تأكيــدالــوزراء  الســادة اعــاد

فـي  هاكـي يـتم عرضـ" وطنـي مقصـود سـهامإ"مـن أجـل ذَكر الوزراء بالحاجة لتكثيف الجهود المحلَيـة . سبق وتقرر في ُدربان

. فـي وارسـو عليـه كمـا اتُفـق ،لـذلك مـن يكـون جـاهزل 2015 سـنة في الربـع األول مـنذلك و  ،باريس اجتماع وقت كاف قبل

الــوزراء أيضــا علــى العمــل المشــترك لبحــث ســبل  وافــق. 2015علــى اهميــة التكيــف وتمويــل المنــاخ فــي اطــار اتفــاق  أيضــاً 

  .للتحضيرات المحلية) خاصة بناء القدرات(الدعم تعزيز 

  

 2014ســبتمبر  / علمــا بمبــادرة األمــين العــام لألمــم المتحــدة الستضــافة قمــة رؤســاء فــي أيلــولأخــذوا قــد الــوزراء  الســادة إن

بشـكل  2015واتفاقيـة  ،2014ديسـمبر  / في كـانون األولالذي سيقام كمناسبة لخلق زخم ودفع رفيع المستوى لمؤتمر ليما 

رَحـب الـوزراء بتحضــيرات . 2020قبـل وبعـد  الجهـات المعنيـةولتسـريع وتحفيـز الـدعم للعمـل بموضـوع المنـاخ مــع كـل  ،عـام

  .2014مايو  / ظبي في أيار بوألقاء  "مرتقى"قمة الرؤساء ضمن 
  

والتدابير المَتخـذة فـي المنطقـة  ،والتطورات في السياسات المناخية ،الوزراء بالجهود الحثيثة على العمل المناخي السادة يقدر

يقدر الوزراء أيضا التقدم فـي الجهـود السـاعية النجـاز المشـاريع والمبـادرات واالسـتثمارات فـي اطـار تطـوير . االورومتوسطية
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ويؤكـدون علـى أهميـة تكثيـف الجهـود لـدعم جهـود خفـض االنبعـاث  ،وأيضـًا فـي اطـار دعـم المرونـة ،جهـود خفـض االنبعـاث

الفقـــر بهـــدف مكافحـــه وذلـــك بالتماشـــي مـــع الظـــروف واألولويـــات الوطنيـــة و  ،متفاعـــل بشـــكل مـــرن مـــع المنـــاخ وبنـــاء اقتصـــاد

  .وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  

المناخي ودعـم  التغيرتحديد النقاط الساخنة المتعلقة بمن أجل يشَدد السادة الوزراء على أهمية تقييم نقاط الضعف اإلقليمية 

  .UNEP/MAPالخطة العملية للمتوسط/ األمم المتحدة للبيئة  اطار العمل االقليمي في هذا المجال لبرنامج
  

ووضــــع آليــــات و معــــدات تتجـــه نحــــو اإلنتــــاج واالســــتهالك  ،الــــوزراء علـــى القــــدرات الموجــــودة للقيــــام بمبـــادراتالســــادة ينـــَوه 

 ،واإلدارة المتكاملــة للمنــاطق الســاحلية ،والطاقــة المتجــددة ،الطاقــة كفــاءه ،النمــو أألخضــر/واالقتصــاد األخضــر ،المســتدامين

المناخي  التغير إدماج اعتباراتو  ،الكوارث مخاطرو الحد من  وٕادارة ،وٕادارة األراضي المستدامة ،والنمو العمراني المستدام

ويشـددون علـى حاجـة  ،)والزراعة والطاقـة والنقـل والسـياحة وٕادارة النفايـات والبنـاء مثل الماء(خرى الرئيسية أُ السياسات المع 

  .استغالل فرص التآزر بين هذه القطاعات مع غيرها من القطاعات والمشاريع
  

سـتثمار مثل آلية اإلتحاد األوروبي لال ،يؤكد السادة الوزراء على امكانية االستغالل الكامل لكل المبادرات واآلليات الموجودة

 ، ودمــج التقلــب والتغيــراالســواق تمكــينوالشــراكة ل ،وبرنــامج بنــاء القــدرات فــي حقــل االنبعــاث المــنخفض ،فــي بلــدان الجــوار

وتقـــدير  ،فـــي المتوســـط (ICZM)لمنـــاطق الســـاحلية المتكاملـــه ل دارةالالمنـــاخي ضـــمن الخطـــط الوطنيـــة لتطبيـــق بروتوكـــول ا

وأيضًا المشاريع اإلقليمية الهادفـة الـى  ،والتحالف العالمي للتغير المناخي ،واالنتقال الى التقنيات الخضراء ،الحاجات التقنية

  .ECRAN)و  CLIMA Southبرنامجي (المناخي  التغيرالمؤازرة التقنية وبناء القدرات في حقل 
  

 ،لإلنفــاق علــى المنــاخ 2020-2014انيــة مــن ميز  %20كمــا يرًحــب الســادة الــوزراء بــالتزام اإلتحــاد األوروبــي بتخصــيص 

  .ويشددون على أهمية اآلليات لالستثمارات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالمناخ
  

  فإن السادة الوزراء آخذين ذلك بعين االعتبار

  ووافقــوا علــى عقــد أول اجتمــاع لهــذه المجموعــة" المنــاخي لإلتحــاد مــن أجــل المتوســط التغيــرمجموعــة خبــراء "قــرروا تأســيس 

 ; 2014أكتوبر  / قبل تشرين األول

 ،والوكــاالت ،وتنظــيم لقــاءات دوريــة بــين الحكومــات ،يطلبــون مــن مجموعــة الخبــراء االجتمــاع مــًرة واحــدة ســنوًيَا علــى األقــل

وخبــراء آخــرين  ،وممثلــين عــن القطــاع الخــاص ،والمــانحين الــدوليين المعنيــين ،والمنظمــات الدوليــة المهمــة ،والمجتمــع المــدني

  :وذلك بهدف ،كما ُيقتضى، من منطقة اإلتحاد من أجل المتوسط

وذلك لمعالجة االمور على الصعيد اإلقليمي والوطني  ،لتحديات المتعلقة بالتغير المناخي في المنطقةافضل ل معرفة تشجيع •

 والمحلي
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االطـراف المتعــدده و مختلــف الشـركاء عبــر الحــدود و تشـجيع التعــاون االقليمــي للتواصــل بــين  ،عنــد الحاجـة ،اتاحـة الفرصــة •

 افضل الممارساتبما في ذلك تبادل الخبرات و  ،التغير المناخي فيما يخصالبلدان المختلفة  بين

 التي تضم، باالضافة الى مسـائل أخـرى،للتكيف والتخفيف  ،المتعلقة بالتغير المناخي االولوياتوتعزيز النقاش حول  تنشيط •

 .باإلضافة الى المكاسب المشتركة ودروس الجدوى ،والتنمية المستجيبة للمناخ وكلفتها ،االنبعاثخفض مسائل 

ومـن ضـمن  ،والتنميـة المسـتجيبة للمنـاخ ،نبعـاث المـنخفضتسريع تعريف ووضـع ودعـم مشـاريع ومبـادرات محـددة تخـص اال •

العــام  مـع الجهـات المعنيـة الرئيسـية والممـولين والمسـتثمرين الممكنـين مـن القطـاع ،االقتصـاد األخضـر/ النمـو األخضـر ذلـك

ومـن ضـمنها آليـات الـدعم  ،(LEDS)دعـم االسـتراتيجيات لتطـوير عمليـات االنبعـاث المـنخفض  ن أجـلم ،الخاص والقطاع

 التكيـفخطـط و  ،(NAMAS) المالئمة وطنيا التخفيف اجراءات) والتدقيق ،وأجهزة صياغة التقارير ،مثل المراقبة(األساسية 

بالتــآزر مــع  ، واذا كــان هنالــك حاجــة لــذلك،العمليــات وتأثيرهــا ومــن ضــمنها تقيــيم ،سياســات التكيــفو ،  (NAPs)الوطنيــة

 .عمليات إدارة مخاطر الكوارث

 ،وأيضـًا عمـل المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص ،دعم وبعد ذلـك تنشـيط عمـل السـلطات المحليـة واإلقليميـة المتعلـق بالمنـاخ •

 .او مبادرات المدن المستدامة ،بما فيه ميثاق رؤساء البلديات
   

دور بـاألمانـة لإلتحـاد مـن أجـل المتوسـط  قوموسـت ،لإلتحـاد مـن أجـل المتوسـطستعمل مجموعة الخبراء تحت الرئاسة الثنائية 

  .لمجموعةل العامة مانةاأل

عـن تقـدم االعمـال فـي النصـف الثـاني مـن  تقريـر صـياغةيطلب السادة الوزراء متابعة هذا البيان ويدعون مجموعة الخبـراء ل

  .رفعه لكبار المسئولينمن أجل  2015
  

  بيئية ُأخرىفيما يتعًلق بمواضيع 

  ن السادة الوزراءإعالوة عن ذلك ف

وخاصـــة األنظمـــة البيئيـــة البحريـــة والســـاحلية التـــي تـــؤمن البضـــائع  ،لتنـــوع الحيـــويل القيمـــة االساســـية والهامـــةيؤكـــدون علـــى  •

 .لشعوب المنطقة المتوسطيةكأساس الستدامة المعيشة والخدمات 

مـا بوالتزامـات اتفاقيـة برشـلونة  ،التابعة التفاقية التنـوع الحيـويAichi يؤكدون التزامهم بتحقيق أهداف أيشي  ،في هذا السياق •

فــي هــذا . ICZMمنــاطق الســاحلية المتكاملــة للدارة إلاوخطــة عمــل  ،ونهــج النظــام البيئــي ،يخــص المنــاطق البحرَيــة المحمَيــة

، وهـو المحميـةالمتوسـطية للمنـاطق البحريـة  فرنسـا وتـونسيرَحب الوزراء بإنشاء صندوق ائتمـاني مـن قبـل مونـاكو و  ،السياق

 .متاح لجميع االطراف صندوق

ـــ • ـــة الوجـــود ال ـــة بـــرن ،للطيـــور وفيريؤكـــدون علـــى أهمي ـــون بتوصـــيات اتفاقي ـــونس يتـــخطبوخاصـــة  ،ويرَحب  ،عمـــل الرناكـــا وت

 .اليوروآسيوية للطيور البحرية تفاقية األفريقيةومبادرات اال

البحــري لــدمج  المكــانيتخطــيط المثــل  ،يــدعون الــى وضــع آليــات تطبيــق سياســات شــاملة ضــمن السياســة البحريــة المتكاملــة •

 .مواضيع البيئة والتغير المناخي ضمن سياسات ذات صلة أفقية
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المنـاخي تتركـز  التغيـربينما نرى أن تحـديات البيئـة و  .يدركون أن المنطقة المتوسطية تتحول اكثر فأكثر الى منطقة عمرانية •

إن  .وذلــك سيحَســن جــودة الحيــاة لســكانها ،حلــول فَعالــةوجــود فــرص ل أيضــا فــإن هــذه المــدن فــي المنطقــة تقــدم ،فــي المــدن

او  ،لمتوســطاو اإلتحــاد مــن أجــل ا ،التــي اطلقهــا األردن فــي المتوســط الرفيقــة بالبيئــةالمــدن  مبــادرة مثــل المختلفــة، مبــادراتال

وتشــارك تنفيــذ أثبتــت أنهــا فَعالــة لــدعم  ، قــدأو اتفاقيــة برشــلونة وميثــاق رؤســاء البلــديات للمــدن المســتدامة ،اإلتحــاد األوروبــي

 .العمل
 

   المصلحةالمناخي ومشاركة اصحاب  تغيراللبيئة و اوكمة حبفيما يتعلق 

 والهيكليـات ةيـات القطاعسياسـالالمنـاخي فـي  التغيـرالبيئـة و  إدمـاجيسعى السادة الوزراء التخاذ االجراءات المناسـبة لضـمان 

  .ترويج ودعم التعاون بين الوزارات والمؤسسات والسلطات المحلية واإلقليمية والقطاعات الخاصة والعامة ،المؤسساتية
  

ومؤسسـات  ،بمـا فيـه مـن منظمـات غيـر حكوميـة معروفـة ومسـَجلة ،يشدد السادة الوزراء علـى الـدور البـارز للمجتمـع المـدني

وغيـرهم مـن أصـحاب  ،القطـاع الخـاص ،السـلطات المحليـة واإلقليميـة ،الماليـةو  البحثيـة المؤسسـات ،البحوثمراكز و  ،التعليم

 فـرصالطوات لتعزيز خب القياميدرك الوزراء أنه من الضروري . من أجل تحقيق األهداف المتعلقة بالبيئة والمناخ ،المصلحة

  .لمشاركة بعمليات صنع القرارباقدرتهم لدعم و  المتاحة لهم
  

  بالحاجة لزيادة الوعي والتعليم فيما يتعلق

لـذلك يصـادقون علـى  ،بالبيئـة والمنـاخ يدرك السادة الوزراء أهمية التعليم والتوعيـة كشـرط مسـبق لمواجهـة التحـديات الخاصـة

 المصـلحةويشـجعون جميـع الـدول وأصـحاب  ،االستراتيجية المتوسطية للتعليم من أجل التنمية المستدامة المرفقـة بهـذا البيـان

  .على أحسن وجه ممكن هافي المنطقة لتنفيذ واالعالم
  

    يالمناخالتغير للبيئة و  الستثمارات الالزمةالتنفيذ ل بضمانفيما يتعلق 

المنــاخي  التغيــرالتــدابير والسياســات المطلوبــة لمواجهــة تحــديات البيئــة و  تكــون ضــمان أنالــى حاجــة اليــدرك الســادة الــوزراء 

ومفًصــلة  ،وتــوفير المــوارد الالزمــة لهــا ،الوطنيــة التنميــةبشــكل كامــل فــي اســتراتيجيات ، ومدمجــة ولويــاتمحــددة وواضــحة األ

 ،الـــدولي ،االقليمـــيعلـــى المســـتوى سيشـــكل رســـالة واضـــحة للممـــولين حيـــث أن ذلـــك . ةودقيقـــ ةعمـــل واضـــح بـــرامجضـــمن 

حـول  والقطـاع الخـاص ،)كامـل تشـغيلالذي يحتـاج الـى (والصندوق األخضر للمناخ  ،لميةاالمؤسسات المالية الع، و والثنائي

  .للقيام باالستثمارات المطلوبة الى جانب الموارد الوطنية مساهمتهم،أهمية 
  

 ،السادة الوزراء أيضًا أنه يجب تكريس موارد متزايدة لمواجهة التحديات في المنطقة المتوسطية الُمحددة في هذا البيانيدرك 

المؤسسـات  ودعـوة ،سـتراتيجي لالسـتثمارات البيئيـة والمناخيـةاالتخطيط كذلك المزيد من الو  األخرى،باإلضافة الى التحديات 

 لتـأمين المـوارد ،مستثمري القطاع الخـاصكذلك و  ،(GEF)العالمي  البيئة مرفقبما فيهم  ،نالمموليو المالية العالمية المعنية 

  .ولويات المحددة في هذا البياناأل المالَية الالزمة لدعم
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 ،علـى المشـاريع التصـديقالوزراء األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط واإلتحاد من أجـل المتوسـط لمتابعـة  السادة يدعو

والشــعور  ،وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع كــل الجهــات المعنيــة مــن أجــل تعزيــز الظهــور ،التوصــيات المدرجــة أعــالهو  يتفــقبمــا 

البيئـة مرفـق بما فيها  ،المؤسسات المالية العالمية والجهات الممولة المعنية والتوصية الى ،والحصول على التمويل ،بالملكية

المصــٌدق عليهــا مــن قبــل اإلتحــاد مــن أجــل و لمشــاريع الجاريــة أو المخطــط لهــا التمويــل ل ولويــاتلتحديــد ا ،(GEF) العــالمي

  .المتوسط
  

السياســات والقــدرات  عــززة تُ وســيلة هامــة إلقامــة شــراكات اداريــ يؤكــد الســادة الــوزراء أن التوأمــة مــع اإلتحــاد األوروبــي هــي

  .الوطنية
  

المشــروع المتكامــل آخــذين كمثــال نــاجح  ،لالســتثمار فــي المشــاريععلــى الحاجــة لتــرويج نهــوج متكاملــة يشــدد الســادة الــوزراء 

ويــدعون المؤسســات الماليــة العالميــة  ،المصــدق عليــه مــن قبــل اإلتحــاد مــن أجــل المتوســطلحمايــة بحيــرة بنــزرت مــن التلــوث 

  .هذه المشاريع وتطوير وتقوية سبل تمويل أخرى ضرورية لتحفيز ،للمشاركة الكاملة في آليات تحضير المشاريع المستدامة
  

 ،وحيثمــا كــان ذلــك مناســبا ،علــى األقــل كــل ســنتين ، الــوزراء كبــار الخبــراء والمســئولين لالجتمــاع بشــكل دوري الســادة يــدعو

بشـكل مـا دامـت هـذه االجتماعـات ذات صـلة، و  ،يالمنـاخالتغيـر البيئـة و  قضـايامع اجتماعات اقليمية أخرى تخص  بالتزامن

بهــذا  قــدم المحــرزوتقيــيم الت لمتابعــة تطبيــق هــذا البيــان "المنــاخي التغيــرالمتوســط للبيئــة و  مجموعــة عمــل لإلتحــاد مــن أجــل"

عامة المانة بدور األأمانة اإلتحاد  قومستلإلتحاد من أجل المتوسط و  المشتركةستعمل مجموعة العمل تحت الرئاسة . الصدد

  .لمجموعة العمل هذه
 

ألمانـــة العامـــة لإلتحـــاد مـــن أجـــل ولاســـتقبالها الحمـــيم  لحســـن ُيعَبـــر الـــوزراء عـــن امتنـــانهم العميـــق للحكومـــة اليونانيـــة ،أخيـــراً 

  .هذا االجتماع لمساعدتها في تغطيةالمتوسط 


