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 يالمناخالتغير البيئة و  حولجل المتوسط أمن  لإلتحاد االجتماع الوزاري
 2014أيار/مايو  13أثينا 

 بيان
 

برئاسةة معةالي الةوزير  ،المتوسطتحاد من أجل ورؤساء البعثات في اإل ،المناخي التغيرالوزراء المسؤولين عن البيئة و  معالي
تحةاد وسعادة السيد جانيز بوتوشنيك مفوض شةؤون البيئةة فةي اإل ،طاهر الشخشير وزير البيئة في المملكة األردنية الهاشمية

 .2014مايو  / أيار 13، أثينافي  اجتماع ،األوروبي
 نستذكر:

 ن مرسةيليا فةي تشةرين الثةانيبيةاو  ،2008 يوليو / تموز 13 البيان المشترك للقمة من أجل المتوسط المنعقدة في باريس في -
 .والمؤتمرات الوزارية لإلتحاد من أجل المتوسط ذات الصلة، 2008نوفمبر  /

وبةةاألخب بيةةان  ،وقراراتهةةا تهةةابروتوكوالو اتفاقيةةة حمايةةة البيئةةة البحريةةة والمنةةاط  السةةاحلية فةةي المتوسةةط (اتفاقيةةة برشةةلونة   -
وبرنةةام   مةةذكرة التفةةاه حةةول تبنةةي  1G/GI 41وقةةرار  ،(بيةةان اسةةطنبول  اجتمةةاع االطةةرام المتعاقةةدة العةةاد  الثةةامن عشةةر

للتنميةة  واسةتراتيجية المتوسةط ،االبةيض المتوسةط اضةافة لخطةة عمةل البحةر ،مشترك مع اإلتحةاد مةن أجةل المتوسةطالعمل ال
 .المستدامة

 2020الةةذ  أقةةرا مبةةادرة أفةة   2006نةةوفمبر  / تشةةرين الثةةاني 20متوسةةطي المنعقةةد فةةي القةةاهرة فةةي ورو المةةؤتمر الةةوزار  اال -
 . 2020لمكافحة تلوث البحر المتوسط (مبادرة أف  

+" ووثيقتةه الختاميةة السياسةية "المسةتقبل 20وأيضا "ريو  ،السترشاديةامؤتمر األم  المتحدة حول التنمية المستدامة ومبادئه   -
 .هدام التنمية المستدامةأ نحو تطويرم  المتحدة والعمل الجار  في هيئات األ ،نريده"الذ  

والقةرارات  روتوكةوالتوالب ،ومكافحةة التصةح ر ،ات التنةوع الحيةو يةواتفاق ،المنةاخي التغيةر حةول ةاالطارياألم  المتحدة  اتفاقية -
 ذات الصلة

 .الكوارث مخاطرلخفض للتنفيذ  2015ما بعد إطار عمل هيوغو  -
 .11GI مارس / آذار 10-11النتائ  والتوصيات لمؤتمر الجهات المعنية المنعقد في عماان في  -

 
والتةةي قةةد تتفةةةاق  مةةع النمةةةو  ،المنطقةةة بكاملهةةةا هةةةانمةةو التحةةةدياات المتعلقةةة بالبيئةةةة والمنةةا  التةةي تواجهلعةةن قلقنةةةا البةةال   نعبةةر 

وأنمةةةاط االنتةةاس واالسةةةتهلك غيةةةر  ،باإلضةةةافة الةةت االسةةةتهلك غيةةةر المسةةتدا  للمةةةوارد الطبيعيةةة ،السةةريع والعمرانةةةيالسةةكاني 
ظةروم تهديةد لستشةكل و  ،عةد  اسةتقرار ات مصةدرتصةب  هةذه التحةديفسانه اذا ل  ي حًسةن هةذا االتجةاه  وبمعرفتنا .المستدامة

 .في المنطقة والمستقبليةالعيش لألجيال الحالية 
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كمةا برهنةت آخةر أبحةاث الهيئةة  ،األضةعموخاصةة علةت الةدول  ،المنةاخي علةت المنطقةة التغيةرنعبر عن قلقنا البةال  لتةيثير  
 بالنسةةبةكونةةه نقطةةة سةةاخنة  ،ألن المتوسةةطبشةةكل خةةاب بةةال  القلقنةةا و  ،(IPCC) ير المنةةاخيلتغبةةا ةالمعنيةةالحكوميةةة الدوليةةة 

 ،ةمتطرفةةةال واألحةةةداث المناخيةةةة ،واألمةةةن المةةةائي ،  بمةةةوارد الميةةةاه العذبةةةةيواجةةةه تةةةيثيرات ومضةةةاعفات تتعلةةة ،يةةةر المنةةةاخيلتغل
 .والنمو االقتصاد  ،والسياحة ،والطاقة ،والبنت التحتية ،االنسان صحةو  ،واألمن الغذائي ،واألنظمة الزراعية

 

 تسةب  او مةن قبةل بعةض الةدول التةي التلةوث زالةةاللزمةة الباتخةاذ االجةراءات  علةت ضةرورة القيةا  التيكيةد ،ذلةكإضافة الةت  
 .في المناط  الساحلية وأ /و للمتوسط البحر  في النظا  البيئي الملوثات تطرح

التيكيةد علةت الحاجةة لحمايةة االرث الطبيعةي والمةوارد مةن تدامة، و اداركًا لتيثيرات النزاعةات السةلبية علةت البيئةة والتنميةة المسة 
 ترد  في منطقة المتوسط.أ  تدمير أو 

 .من التيثيرات السلبية للتغير المناخي الطبيعيعلت الحاجة لحماية التراث  التيكيد 
نمةةو اخضةةر لوصةةول الةةت ل يناالسةةتهلك واإلنتةةاس المسةةتدام أنمةةاط تيحهةةاتاالسةةتفادة مةةن الفةةرب التةةي  ضةةرورة علةةت التيكيةةد 

 .ضمن سيا  التنمية المستدامة ، وذلكوذو انبعاث منخفض في المنطقة وازر 
كمةا يةنب  ،القةدرات وبنةاء التكنولوجيةا ونقةلخاصة علت صعيد التمويل و  ،الحاجة المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي نستذكر 

 .+"20"ريو بيان 
مةةن أجةةل ال والمتماسةةك لمواجهةةة هةةذه التحةةديات، مةةع التنويةةه علةةت دور اإلتحةةاد ورة التعةةاون االقليمةةي الفع ةةنؤكةةد علةةت ضةةر  

 .المتوسط في هذا المجال
 

 المتوسط  االبيض تلوث البحر للحد من 2020في ما يتعًلق بمبادرة أفق    
 
المبةةادرة جةةل المتوسةةط هةةو ألإلتحةةاد مةةن  االساسةةيمةةا أن العنصةةر عل ،2020فةة  ألمبةةادرة  يةالنصةةف المراجعةةةنتةةائ  نرحةة  ب 

 ،التجميعةيوالتوصةيات لمختلةم الدراسةات كمةا وردت فةي التقريةر  بالنتةائ  مةاً عل، ونيخةذ الرائدة لمكافحة التلوث في المتوسط
باالنجةةاز  مةةن التلةةوث . نرحةة  الحةةدو البحةةث و المتابعةةة والمراقبةةة و  القةةدرات بنةةاء( لعناصةةر المبةةادرة والترحيةة  بالتقةةد  المحةةرز

دمةةةاس ،البشةةةر  رأس المةةةالوبنةةةاء  ،فةةةي البنةةةت التحتيةةةة الحرجةةةة باالسةةةتثمارالمضةةةي قةةةدما بالهةةةا    السياسةةةات ضةةةمنالبيئةةةة  وا 
بحةةةر االبةةةيض لبرنةةةام  األمةةة  المتحةةةدة للبيئةةةة / خطةةةة عمةةةل ا مقةةةد  مةةةن قبةةةللةةةت التركيةةةز االسةةةتراتيجي الونؤكةةةد ع ،األخةةةر 
 .  NAPsالوطنية التكيمخطط علت النقاط الساخنة و قائمة الذ  يشًدد علت   UNEP/MAPالمتوسط

سةةبل فةةي لسياسةةات الوطنيةةة و ل التنفيةةذ غيةةر الفعةةالقةةد تةةيخر بسةةب  وعلةةت أ  حةةال فةةقن التقةةد  المحةةرز فةةي بعةةض القضةةايا  
 وجةةةود صةةةورة  تسةةةتوج أيضةةةا تحةةةديات و  ،قةةةد ظهةةةرتجديةةةدة أولويةةةات  هنالةةةك نأو  ،لبنةةةت التحتيةةةةواالدارة لالتمويةةةل المسةةةتدا  

 المتوسط. االبيض البحر لحالةواضحة 
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 .المنشود الت هدفناتمامًا فلن نصل  2020 بحلول العا  المتوسط التلوث في للحد منل  ت كًثم الجهود  ذاإنشير الت أًنه 

 
 فقن السادة الوزراء ،آخذين ذلك بعين االعتبار

   النفايةات  ،والقطاعات الثلث المستهدفة (مياه الصةرم ةاألربع محاورهامع التيكيد علت  2020يجددون دعمه  لمبادرة أف
 مثةل وذات الصةلة، الناشةئة بالقضةايااالهتمةا  اعطةاء و  ،التلةوث عمنة بعد  ويوافقون علت تقوية ةالصناعيواالنبعاث  ،الصلبة

 .ةلنفايات الخطرة والنفايات البحريا
  بمةا  ،ومع المبةادرات اإلقليميةة األخةر  ،الممثلين االقليمين الرئيسيينبين  ،ة برشلونةاتفاقي بخصوب لتضافر الجهوديدعون

  SCPواإلنتاس المستدامين ( االستهلك التحول نحوفيها تلك التي تهدم الت تسريع 
 تماشةيا مةع نهة   ،1111 لسياسات الداعمة ألهدام مبادرة أف ل الكامل تطبي الو  لضمان التنفيذة يباتخاذ خطوات جد نتعهد

منة في خطط  ،ECAPالنظا  اإليكولوجي  مةن محةور بنةاء القةدرات وبمسةاعدة  ،  NAPsالوطنيةة التكيمواألولويات المتضا
 .عند الحاجة

 المشةةةتركة ت البيئيةةةة االمعلومةةةنظةةةا   مبةةةاد تطبيةةة   مةةةن خةةةلل اللزمةةةة وذلةةةك البيانةةةاتبتةةةوفير  نتعهةةةد)SEIS ،  تماشةةةيًا مةةةع
 برنامجةةه اإلقليمةةيفةةي  المسةةاهمةكةةذلك و  ،اتفاقيةةة برشةةلونة ضةةمن ECAPالنظةةا  اإليكولةةوجي  الةةواردة فةةي قةةرارات االلتزامةةات

 ة.المتكامل البيئية للمراقبة
  تطبيةة   ضةةمانمةةع  ،خلةة  بيئةةة اسةةتثمار ملئمةةة ومسةةتدامة مةةن أجةةللتسةةريع اإلصةةلحات  اللزمةةة خطةةواتالنتعهةةد باتخةةاذ

 الملئمة. لمشاريعاوتحضير 
  الحةوافز اللزمةة  تطةويروب ،ومتوسةطينورو المتباينةة للشةركاء االلكن المشتركة و نتعهد باألخذ بعين االعتبار مبدأ المسؤوليات

 .قراراتالاتخاذ لدع  عملية نتائ  البحوث  لنقلوالتكنولوجيا. في هذا السيا  ندعو لتكثيم الجهود  المعرفة نقللزيادة 
  ة   ،ةالدراسة قيةدنؤكةد علةت االلتةزا  بةدع  مجموعةة المشةاريع ونةدعو كةل الجهةات  ،MeSHIP IIاعةداد المشةاريع  بآليةةونرحا

 دراسةة  نتةائ  الت استنادا ،إعطاء األولوية للستثمارات المستدامةمن أجل المعايير  لتطوير التعاوني المعنية لمتابعة العمل
 التكيةةةةمالتةةةةي تجريهةةةةا خطةةةةط  عمليةةةةة المراجعةةةةة الحاليةةةةةحسةةةة  أصةةةةول و ، أمانةةةةة اإلتحةةةةاد مةةةةن أجةةةةل المتوسةةةةط مقدمةةةةة مةةةةن

 .UNEP/MAPلبرنام  األم  المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر االبيض المتوسط التابعة   NAPsالوطنية
   تحةةاد مةةن أجةةل ونةةدعو بةةاألخب أمانةةة اإل ،التلةةوث مكافحةةةالفرعيةةة ل 2020نشةةدد علةةت حاجةةة إعةةادة هيكلةةة مجموعةةة أفةة

 .كاملةال تهاالمتوسط لمشارك
   وبرنام  األمة  المتحةدة للبيئةة / خطةة عمةل البحةر  ،تحاد من أجل المتوسطواإل ،2020نفوض اللجنة التوجيهية لمبادرة أف

علةةت يرتكةةز  2014ديسةةمبر  / برنةةام  عمةةل للمرحلةةة التاليةةة قبةةل كةةانون الثةةاني تطةةويرل  UNEP/MAPاالبةةيض المتوسةةط
لكبةةار  حةةول تقةةد  سةةير العمةةل أسةةس توجيهةةات هةةذا البيةةان والبيانةةات السةةابقة. نطلةة  أيضةةا مةةن اللجنةةة تقةةدي  تقةةارير منتظمةةة
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مةذكرة عبر تطبي   ، وذلكوأمانة معاهدة برشلونةمانة اإلتحاد من أجل المتوسط أ. يدعو الوزراء الت التعاون بين نلمسؤوليا
خطةة عمةل البحةر االبةيض المتوسةةط التةابعين ل االتصةال لنقةاطيةةدعون إليجةاد سةبل لتنظةي  اجتماعةات كمةا   2013 تفةاه 

 .2020 ومبادرة أف 
 

 فيما يخًص االستهالك واإلنتاج المستدامين
 

ضةةرور  للحةةد مةةن التلةةوث هةةو امةةر أن االنتقةةال الةةت طةةر  مسةةتدامة للسةةتهلك واإلنتةةاس  علةةت ؤكةةدونيالةةوزراء السةةادة إن 
المنةةاخي. هةةذا االنتقةةال الةةت اقتصةةاد  التغيةةرحةةد مةةن تةةيثيرات يوبالتةةالي  ،والمةةوارد الطاقةةة كفةةاءةه يزيةةد مةةن كمةةا أنةة ،نفايةةاتوال

وتحسةةين مسةةتو   ،خلةة  فةةرب عمةةل ،المةةوارد الطبيعيةةة للمحافظةةة علةةتفةةرب حقيقيةةة ب سةةيزودنا االنبعةةاثخفض ومةةن أخضةةر
 .للجميع وضمان مستقبل مستدا الحياة 

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

تطةةةوير  نويةةةدعمو  ،السةةةتهلك واإلنتةةةاس المسةةةتدامينحةةةول  برشةةةلونة  اتفاقيةةةةالةةةوارد فةةةي  بةةةالقرار السةةةادة الةةةوزاراء ييخةةةذوا علمةةةاً 
 طري  متماشية مع هذا القرار. وخارطة ،للستهلك واإلنتاس المستدامين ااقليمي ابرنامج

 
 فقن السادة الوزراء ،مع حفظ ما سب 

  السةتهلك ا انمةاط نحةوالنتقةال تسةريع االمناسبة لالمؤشرات و اللزمة لتيمين الحوافز ة السياسي اإلصلحاتالطل  سيسعون
 .المتوسطاالبيض  االقتصاد  واالجتماعي بين دول حوض البحرفي النمو مراعين عد  التكافؤ  ،واإلنتاس المستدامين

 المنتجةةات  مجةةالالتكنولوجيةةا فةةي  ونقةةل ،اللزمةةة واالبتكةةارات ،اتاالنبعاثةة مةةنخفضلقتصةةاد االخضةةر ل عةةن دعمهةة  يعبةةرون
 الةت التيكيةد . اضةافةبيئةيالتصةمي  ال مثةل كةذلك االدوات االخةر و  ،الجديةدة ونمةاذس العمةل المسةتدامة ،والخدمات المسةتدامة

 ةملحيةةةالو بحريةةة ال للنشةةةاطات االبتكةةار لتعزيةةز تطةةةويروضةةرورة التةةةروي   قةةدرة النمةةةواحتماليةةةة النمةةو االزر  المسةةةتدا  علةةت 
الفوائةةد  تةةدع التةةي  الممارسةةات أفضةةل لتطةةوير ونشةةر المنصةةاتالةةوزراء بمختلةةم السةةادة   مسةةتدامة. فةةي هةةذا السةةيا  يرحةةال

 رفيقة بالبيئة.و  ءةكفاأكثر  واالستهلكاالقتصادية والحلول التقنية لجعل طر  اإلنتاس 
  تغطية كاملة للمنطقة لضماننشاطات  بتطويريتعهدون; 
  واإلنتةةاس المسةةتدامين السةةتهلكالإلتحةةاد األوروبةةي وأمانةةة اإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةط بشةةين  التكامليةةةيةةدعمون بقةةوة الجهةةود. 

بةةةون  ،فةةةي هةةةذا السةةةيا و   مشةةةاريع ة علةةةتدقاالمصةةةو  ،اإلتحةةةاد األوروبةةةي مةةةن بةةةدع  SWITCH medبرنةةةام   بةةةاطل يرحا
وتطبية   ينمسةتدامالنتةاس اإلسةتهلك و الط اانما التحول نحودع  ل النسبةأهمية بتعتبر ذات هذه البرام  .  ReScpمتوسطال

 وبروتوكوالتها. اتفاقية برشلونة
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    المناخي التغيربخصوص 

ستسوء اذا ل  ي عال   هذه األمورحيث ان  ،التنميةالمناخي علت النمو االقتصاد  و  التغيرنًوه الوزراء باهتما  بال  الت تيثير 
وبالتةالي أثةةر ، بشةكل كبيةر قةد تةيثر يةاه الم ةوجةود وفةرة المنةاخي بشةكل ملة ا ومناسة  بقصةرار وعمةل حةاز . ان  التغيةرأمةر 

 . ان ارتفةةةاع الجنةةةو  االكثةةةر تعرضةةةادول وخاصةةةة فةةةي  ،فةةةي المنطقةةةة المتوسةةةطية يةقطاعةةةات االقتصةةةادالاً علةةةت يذلةةةك سةةةلب
وا  مصدرايضًا التصح ر هما كذلك و  ،وتيثيره علت المناط  الساحلية البحرسط  مستو   حاجة المنطقة أيضا قل . كما أقرا
وخاصةةةة فةةةي القطاعةةةات  ،المنةةةاخي التغيةةةرلتعزيةةةز صةةةمودها فةةةي وجةةةه  ،مزدهةةةرفةةةي الحاضةةةر ومةةةن أجةةةل مسةةةتقبل  ،المتزايةةةدة

علمةةةًا بالتحةةةدياات الناجمةةةة عةةةن التحةةةول الةةةت االقتصةةةاد  األمةةةن الغةةةذائي. مةةةا يخةةةباالقتصةةةادية الرئيسةةةية كالزراعةةةة والميةةةاه و 
النمةو وخلة   هةابمةا في ،الةوزراء الةت المكاسة  والفةرب المتاحةة السةادة أشةارايضةًا  ،مستو  االنبعاث المنخفض والمستدا  ذ

 في هذا االتجاه. تعاونه وأكادوا استعداده  لتعزيز  ،تحولالفرب العمل الناتجة عن هذا 
 

الةةوزراء  يةةدرك،  IPCCالتقرير التقةةدير  الخةةامس للمجموعةةة الحكوميةةة الدوليةةة للتغييةةر المنةةاخي بةةبعةةد األخةةذ بعةةين االعتبةةار 
درجتةين ارتفةاع درجةه الحةراره فةو  للحةد مةن  2020غازات الدفيئة عالميًا قبةل وبعةد  انبعاث لخفض للتحرك بالحاجة الملًحة

قابةةل للتحقيةة  ويمكةةن أن يولًةةد مصةةال  مشةةتركة  ذلةةكين بةةعلمةةًا  ،ةالصةةناععصةةر مةةا قبةةل مئةةويتين بالمقارنةةة مةةع مسةةتويات 
 .واضحة

 

كمةةا  ،2015طمةةوح وعةةادل فةةي بةةاريس فةةي و لعمةةل سةةوية لتبًنةةي اتفةةا  دولةةي شةةامل ا عةةزمه  علةةت تيكيةةدالةةوزراء  السةةادة اعةةاد
فةي  هاوطنةي مقصةود" كةي يةت  عرضة سةها إ"مةن أجةل سب  وتقرر في د ربان. ذكار الوزراء بالحاجة لتكثيم الجهود المحلياةة 

فةي وارسةو.  عليةه كمةا ات فة  ،لةذلك مةن يكةون جةاهزل 2015 سةنة في الربةع األول مةنذلك و  ،باريس اجتماع وقت كام قبل
الةةوزراء أيضةةا علةةت العمةةل المشةةترك لبحةةث سةةبل  . وافةة 2015علةةت اهميةةة التكيةةم وتمويةةل المنةةا  فةةي اطةةار اتفةةا   أيضةةاً 
 الدع  (خاصة بناء القدرات  للتحضيرات المحلية.تعزيز 

 
 2014سةةبتمبر  / علمةةا بمبةةادرة األمةةين العةةا  لألمةة  المتحةةدة الستضةةافة قمةةة رؤسةةاء فةةي أيلةةولأخةةذوا قةةد الةةوزراء  السةةادة إن

بشةكل  2015واتفاقيةة  ،2014ديسةمبر  / في كةانون األولالذ  سيقا  كمناسبة لخل  زخ  ودفع رفيع المستو  لمؤتمر ليما 
ة  الةوزراء بتحضةةيرات 2020قبةل وبعةد  الجهةات المعنيةةولتسةريع وتحفيةز الةدع  للعمةل بموضةوع المنةا  مةةع كةل  ،عةا  . رحا

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

والتدابير المتاخةذة فةي المنطقةة  ،والتطورات في السياسات المناخية ،الوزراء بالجهود الحثيثة علت العمل المناخي السادة يقدر
. يقدر الوزراء أيضا التقد  فةي الجهةود السةاعية النجةاز المشةاريع والمبةادرات واالسةتثمارات فةي اطةار تطةوير االورومتوسطية
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ويؤكةدون علةت أهميةة تكثيةم الجهةود لةدع  جهةود خفةض االنبعةاث  ،وأيضةًا فةي اطةار دعة  المرونةة ،جهةود خفةض االنبعةاث
الفقةةةر بهةةةدم مكافحةةةه وذلةةةك بالتماشةةةي مةةةع الظةةةروم واألولويةةةات الوطنيةةةة و  ،متفاعةةةل بشةةةكل مةةةرن مةةةع المنةةةا  وبنةةةاء اقتصةةةاد

 وتحقي  أهدام التنمية المستدامة.
 

المناخي ودعة   التغيرتحديد النقاط الساخنة المتعلقة بمن أجل يشداد السادة الوزراء علت أهمية تقيي  نقاط الضعم اإلقليمية 
 .UNEP/MAPاألم  المتحدة للبيئة / الخطة العملية للمتوسط اطار العمل االقليمي في هذا المجال لبرنام 

 

ووضةةةةع آليةةةةات و معةةةةدات تتجةةةه نحةةةةو اإلنتةةةةاس واالسةةةةتهلك  ،الةةةةوزراء علةةةت القةةةةدرات الموجةةةةودة للقيةةةةا  بمبةةةادراتالسةةةةادة ينةةةواه 
 ،واإلدارة المتكاملةةة للمنةةاط  السةةاحلية ،والطاقةةة المتجةةددة ،الطاقةةة كفةةاءه ،واالقتصةةاد األخضةةر/النمو أألخضةةر ،المسةةتدامين

دارة األراضي المستدامة ،والنمو العمراني المستدا  دارة ،وا  المناخي  التغير إدماس اعتباراتو  ،الكوارث مخاطرو الحد من  وا 
دارة النفايةات والبنةاء  خر  (مثل الماءالرئيسية أ  السياسات المع  ويشةددون علةت حاجةة  ،والزراعة والطاقةة والنقةل والسةياحة وا 

 استغلل فرب التآزر بين هذه القطاعات مع غيرها من القطاعات والمشاريع.
 

سةتثمار مثل آلية اإلتحاد األوروبي لل ،يؤكد السادة الوزراء علت امكانية االستغلل الكامل لكل المبادرات واآلليات الموجودة
 ، ودمةة  التقلةة  والتغيةةراالسةةوا  تمكةةينوالشةةراكة ل ،وبرنةةام  بنةةاء القةةدرات فةةي حقةةل االنبعةةاث المةةنخفض ،فةةي بلةةدان الجةةوار

وتقةةةدير  ،فةةةي المتوسةةةط (ICZM)لمنةةةاط  السةةةاحلية المتكاملةةةه ل دارةالالمنةةةاخي ضةةةمن الخطةةةط الوطنيةةةة لتطبيةةة  بروتوكةةةول ا
وأيضًا المشاريع اإلقليمية الهادفةة الةت  ،والتحالم العالمي للتغير المناخي ،واالنتقال الت التقنيات الخضراء ،الحاجات التقنية

 .ECRAN)و  CLIMA Southالمناخي (برنامجي  التغيرالمؤازرة التقنية وبناء القدرات في حقل 
 

 ،لإلنفةةا  علةةت المنةةا  11GI-1111انيةةة مةةن ميز  %20كمةةا يرًحةة  السةةادة الةةوزراء بةةالتزا  اإلتحةةاد األوروبةةي بتخصةةيب 
 ويشددون علت أهمية اآلليات للستثمارات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالمنا .

 

 فقن السادة الوزراء آخذين ذلك بعين االعتبار
  المنةةاخي لإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةط" ووافقةةوا علةةت عقةةد أول اجتمةةاع لهةةذه المجموعةةة التغيةةرقةةرروا تيسةةيس "مجموعةةة خبةةراء 

 ; 2014أكتوبر  / قبل تشرين األول
 ،والوكةةاالت ،وتنظةةي  لقةةاءات دوريةةة بةةين الحكومةةات ،يطلبةةون مةةن مجموعةةة الخبةةراء االجتمةةاع مةةًرة واحةةدة سةةنوًياا علةةت األقةةل

وخبةةراء آخةةرين  ،وممثلةةين عةةن القطةةاع الخةةاب ،والمةةانحين الةةدوليين المعنيةةين ،والمنظمةةات الدوليةةة المهمةةة ،والمجتمةةع المةةدني
 :وذلك بهدم ،كما ي قتضت، من منطقة اإلتحاد من أجل المتوسط

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



   

 

 

 

 

The Hashemite 

Kingdom of Jordan 

 

- 7 - 

 االطةرام المتعةةدده و مختلةةم الشةركاء عبةةر الحةةدود و تشةجيع التعةةاون االقليمةةي للتواصةةل بةةين  ،عنةةد الحاجةة ،اتاحةة الفرصةةة
 افضل الممارساتبما في ذلك تبادل الخبرات و  ،التغير المناخي فيما يخبالبلدان المختلفة  بين

 التي تض ، باالضافة الت مسةائل أخةر ،للتكيم والتخفيم  ،المتعلقة بالتغير المناخي االولوياتوتعزيز النقاش حول  تنشيط 
 باإلضافة الت المكاس  المشتركة ودروس الجدو . ،والتنمية المستجيبة للمنا  وكلفتها ،االنبعاثخفض مسائل 

 ومةن ضةمن  ،والتنميةة المسةتجيبة للمنةا  ،نبعةاث المةنخفضتسريع تعريم ووضةع ودعة  مشةاريع ومبةادرات محةددة تخةب اال
العةةا   مةع الجهةات المعنيةة الرئيسةية والممةولين والمسةتثمرين الممكنةين مةن القطةاع ،النمةو األخضةر/ االقتصةاد األخضةر ذلةك

ومةن ضةمنها آليةات الةدع   ،(LEDS)دعة  االسةتراتيجيات لتطةوير عمليةات االنبعةاث المةنخفض  ن أجةلم ،الخاب والقطاع
 التكيةمخطةط و  ،(NAMAS) الملئمة وطنيا التخفيم اجراءاتوالتدقي    ،وأجهزة صياغة التقارير ،األساسية (مثل المراقبة

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

  وأيضةًا عمةل المجتمةع المةدني والقطةاع الخةاب ،دع  وبعد ذلةك تنشةيط عمةل السةلطات المحليةة واإلقليميةة المتعلة  بالمنةا، 
 او مبادرات المدن المستدامة. ،بما فيه ميثا  رؤساء البلديات

   

دور بةاألمانةة لإلتحةاد مةن أجةل المتوسةط  قو وسةت ،لإلتحةاد مةن أجةل المتوسةطستعمل مجموعة الخبراء تحت الرئاسة الثنائية 
 لمجموعة.ل العامة مانةاأل

عةن تقةد  االعمةال فةي النصةم الثةاني مةن  تقريةر صةياغةيطل  السادة الوزراء متابعة هذا البيان ويدعون مجموعة الخبةراء ل
 رفعه لكبار المسئولين.من أجل  2015

 

 بيئية أ خر فيما يتعًل  بمواضيع 
 ن السادة الوزراءقعلوة عن ذلك ف

  وخاصةةةة األنظمةةةة البيئيةةةة البحريةةةة والسةةةاحلية التةةةي تةةةؤمن البضةةةائع  ،لتنةةةوع الحيةةةو ل القيمةةةة االساسةةةية والهامةةةةيؤكةةةدون علةةةت
 .لشعو  المنطقة المتوسطيةكيساس الستدامة المعيشة والخدمات 

  يؤكدون التزامه  بتحقي  أهدام أيشي  ،في هذا السيا Aichi مةا بوالتزامةات اتفاقيةة برشةلونة  ،التابعة التفاقية التنةوع الحيةو
. فةةي هةةذا ICZMمنةةاط  السةةاحلية المتكاملةةة للدارة إلاوخطةةة عمةةل  ،ونهةة  النظةةا  البيئةةي ،يخةةب المنةةاط  البحرياةةة المحمياةةة

، وهةو المحميةةالمتوسةطية للمنةاط  البحريةة  فرنسةا وتةونسيرحا  الوزراء بقنشاء صندو  ائتمةاني مةن قبةل مونةاكو و  ،السيا 
 .متاح لجميع االطرام صندو 

 بةةةون بتوصةةةيات اتفاقيةةةة بةةةرن ،للطيةةةور وفيريؤكةةةدون علةةةت أهميةةةة الوجةةةود الةةة  ،عمةةةل الرناكةةةا وتةةةونس يتةةةخطبوخاصةةةة  ،ويرحا
 .اليوروآسيوية للطيور البحرية تفاقية األفريقيةومبادرات اال

 البحةةر  لةةدم   المكةةانيتخطةةيط المثةةل  ،يةةدعون الةةت وضةةع آليةةات تطبيةة  سياسةةات شةةاملة ضةةمن السياسةةة البحريةةة المتكاملةةة
 .مواضيع البيئة والتغير المناخي ضمن سياسات ذات صلة أفقية



   

 

 

 

 

The Hashemite 

Kingdom of Jordan 

 

- 8 - 

 المنةاخي تتركةز  التغيةربينما نر  أن تحةديات البيئةة و  .يدركون أن المنطقة المتوسطية تتحول اكثر فيكثر الت منطقة عمرانية
إن  وذلةةك سيحساةةن جةةودة الحيةةاة لسةةكانها. ،حلةةول فعاالةةةوجةةود فةةرب ل أيضةةا فةةقن هةةذه المةةدن فةةي المنطقةةة تقةةد  ،فةةي المةةدن

او  ،لمتوسةةطاو اإلتحةةاد مةةن أجةةل ا ،التةةي اطلقهةةا األردن فةةي المتوسةةط الرفيقةةة بالبيئةةةالمةةدن  مبةةادرة مثةةل المختلفةةة، مبةةادراتال
وتشةةارك تنفيةةذ أثبتةةت أنهةةا فعاالةةة لةةدع   ، قةةدأو اتفاقيةةة برشةةلونة وميثةةا  رؤسةةاء البلةةديات للمةةدن المسةةتدامة ،اإلتحةةاد األوروبةةي

 .العمل
 

  المصلحةالمناخي ومشاركة اصحاب  تغيراللبيئة و اوكمة حبفيما يتعلق 
 والهيكليةات ةيةات القطاعسياسةالالمنةاخي فةي  التغيةرالبيئةة و  إدمةاسيسعت السادة الوزراء التخاذ االجراءات المناسةبة لضةمان 

 تروي  ودع  التعاون بين الوزارات والمؤسسات والسلطات المحلية واإلقليمية والقطاعات الخاصة والعامة. ،المؤسساتية
 

لة ،يشدد السادة الوزراء علةت الةدور البةارز للمجتمةع المةدني ومؤسسةات  ،بمةا فيةه مةن منظمةات غيةر حكوميةة معروفةة ومسةجا
وغيةره  مةن أصةحا   ،القطةاع الخةاب ،السةلطات المحليةة واإلقليميةة ،الماليةةو  البحثيةة المؤسسةات ،البحوثمراكز و  ،التعلي 

 فةربالطوات لتعزيز خب القيا يدرك الوزراء أنه من الضرور  من أجل تحقي  األهدام المتعلقة بالبيئة والمنا .  ،المصلحة
 لمشاركة بعمليات صنع القرار.باقدرته  لدع  و  المتاحة له 

 

 بالحاجة لزيادة الوعي والتعليم فيما يتعلق
لةذلك يصةادقون علةت  ،بالبيئةة والمنةا  يدرك السادة الوزراء أهمية التعلي  والتوعيةة كشةرط مسةب  لمواجهةة التحةديات الخاصةة

 المصةلحةويشةجعون جميةع الةدول وأصةحا   ،االستراتيجية المتوسطية للتعلي  من أجل التنمية المستدامة المرفقةة بهةذا البيةان
 علت أحسن وجه ممكن. هافي المنطقة لتنفيذ واالعل 

 

   يالمناخالتغير للبيئة و  الستثمارات الالزمةالتنفيذ ل بضمانفيما يتعلق 
المنةةاخي  التغيةةرالتةةدابير والسياسةةات المطلوبةةة لمواجهةةة تحةةديات البيئةةة و  تكةةون ضةةمان أنالةةت حاجةةة اليةةدرك السةةادة الةةوزراء 
ومفًصةةلة  ،وتةةوفير المةةوارد اللزمةةة لهةةا ،الوطنيةةة التنميةةةبشةةكل كامةةل فةةي اسةةتراتيجيات ، ومدمجةةة ولويةةاتمحةةددة وواضةةحة األ

 ،الةةةدولي ،االقليمةةةيعلةةةت المسةةةتو  سيشةةةكل رسةةةالة واضةةةحة للممةةةولين حيةةةث أن ذلةةةك . ةودقيقةةة ةعمةةةل واضةةةح بةةةرام ضةةةمن 
حةول  والقطةاع الخةاب ،كامةل  تشةغيلوالصندو  األخضر للمنا  (الذ  يحتةاس الةت  ،لميةاالمؤسسات المالية الع، و والثنائي
 للقيا  باالستثمارات المطلوبة. الت جان  الموارد الوطنية مساهمته ،أهمية 

 

 ،السادة الوزراء أيضًا أنه يج  تكريس موارد متزايدة لمواجهة التحديات في المنطقة المتوسطية الم حددة في هذا البيانيدرك 
المؤسسةات  ودعةوة ،سةتراتيجي للسةتثمارات البيئيةة والمناخيةةاالتخطيط كذلك المزيد من الو  األخر ،باإلضافة الت التحديات 
 لتةيمين المةوارد ،مستثمر  القطاع الخةابكذلك و  ،(GEF)العالمي  البيئة مرف بما فيه   ،نالمموليو المالية العالمية المعنية 

 ولويات المحددة في هذا البيان.األ المالياة اللزمة لدع 
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 ،علةت المشةاريع التصةدي الوزراء األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط واإلتحاد من أجةل المتوسةط لمتابعةة  السادة يدعو
والشةةعور  ،وذلةةك بالتعةةاون الوثيةة  مةةع كةةل الجهةةات المعنيةةة مةةن أجةةل تعزيةةز الظهةةور ،التوصةةيات المدرجةةة أعةةلهو  يتفةة بمةةا 

البيئةة مرفة  بما فيها  ،المؤسسات المالية العالمية والجهات الممولة المعنية والتوصية الت ،والحصول علت التمويل ،بالملكية
المصةةد   عليهةةا مةةن قبةةل اإلتحةةاد مةةن أجةةل و لمشةةاريع الجاريةةة أو المخطةةط لهةةا التمويةةل ل ولويةةاتلتحديةةد ا ،(GEF) العةةالمي

 المتوسط.
 

السياسةةات والقةةدرات  عةةززة ت  وسةةيلة هامةةة إلقامةةة شةةراكات اداريةة يؤكةةد السةةادة الةةوزراء أن التوأمةةة مةةع اإلتحةةاد األوروبةةي هةةي
 الوطنية.

 

المشةةروع المتكامةةل آخةةذين كمثةةال نةةاج   ،للسةةتثمار فةةي المشةةاريععلةةت الحاجةةة لتةةروي  نهةةوس متكاملةةة يشةةدد السةةادة الةةوزراء 
ويةةدعون المؤسسةةات الماليةةة العالميةةة  ،المصةةد  عليةةه مةةن قبةةل اإلتحةةاد مةةن أجةةل المتوسةةطلحمايةةة بحيةةرة بنةةزرت مةةن التلةةوث 

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

 ،وحيثمةةا كةةان ذلةةك مناسةةبا ،علةةت األقةةل كةةل سةةنتين ، الةةوزراء كبةةار الخبةةراء والمسةةئولين للجتمةةاع بشةةكل دور  السةةادة يةةدعو
بشةكل مةا دامةت هةذه االجتماعةات ذات صةلة، و  ،يالمنةاخالتغيةر البيئةة و  قضةايامع اجتماعات اقليمية أخر  تخب  بالتزامن

بهةةذا  قةةد  المحةةرزوتقيةةي  الت لمتابعةةة تطبيةة  هةةذا البيةةان المنةةاخي" التغيةةرالمتوسةةط للبيئةةة و  "مجموعةةة عمةةل لإلتحةةاد مةةن أجةةل
عامة المانة بدور األأمانة اإلتحاد  قو ستلإلتحاد من أجل المتوسط و  المشتركةالصدد. ستعمل مجموعة العمل تحت الرئاسة 

 لمجموعة العمل هذه.
 

ألمانةةةة العامةةةة لإلتحةةةاد مةةةن أجةةةل ولاسةةةتقبالها الحمةةةي   لحسةةةن ي عباةةةر الةةةوزراء عةةةن امتنةةةانه  العميةةة  للحكومةةةة اليونانيةةةة ،أخيةةةراً 
 هذا االجتماع. لمساعدتها في تغطيةالمتوسط 


