موجز االستنتاجات الموصى بها
 .1خلفية عامة







اإلشارة إلى اإلعالن الصادر في  2008واستمرار سريان االلتزامات الواردة فيه فضالً عن األهمية الفنية للقضايا المحددة في
استراتيجية المياه في منطقة البحر األبيض المتوسط .2010
ً
اإلشارة إلى التحديات التي تواجهها المنطقة وتحديد التحديات الصاعدة الجديدة وفقا لمذكرة المفاهيم ،على سبيل المثال:
 oالطبيعية (شح المياه ،القحط/األوضاع المناخية ،المورفولوجيا المائية ،الهيدرولوجيا ،الجفاف والسيول ،إلخ)؛
 oاالجتماعية االقتصادية؛
 oالتي من صنع البشر (التلوث ،الضغوط نتيجة الزراعة ،السياحة ،الطاقة المائية ،الصناعة ،الهجرة والالجئون ،إلخ).
 oالقضايا المتداخلة والعابرة للحدود (تغير المناخ ،فقدان التنوع البيولوجي بما في ذلك أوضاع البحر األبيض المتوسط)
هناك عدد من المبادرات (بما في ذلك األطر القانونية أو البرامج أو المشاريع) يعمل على التوازي في المنطقة مع مسارات عمل
متشابهة (مبادرة حوار  5+5لبلدان غرب البحر األبيض المتوسط ،استراتيجية جنوب شرق أوروبا لسنة ( 2020مجلس التعاون
اإلقليمي) ،اتفاقية المياه للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،الحوارات بشأن الترابط سواء الحالية أو التي توشك أن تدشن،
برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط ،المشاريع المدعومة من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي ،إلى آخره) واالرتباطات
الدولية والعالمية الجديدة (مثالً ،مساندة متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها) التي تتيح فرصا ً جديدة من ضمنها فرص للتمويل.
اإلشارة إلى بنود جدول األعمال ومذكرة المفاهيم والعروض التقديمية المرفقة

 .2إعادة التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للتصدي للتحديات والحاجة إلى التعاون
 .3رسم خارطة طريق تتضمن أهدافا ً وإجراءات وخطة عمل مرتبطة بها (يتم تنقيحها كل سنتين أو  3سنوات)




تحليل كيف يمكن للمبادرات/األطر القانونية الراهنة/المنظمات أن تعمل سويا ً وضمان أوجه التآزر وكفاءة التعاون؛
 oتحديد آليات ووكاالت التمويل الراهنة والمحتملة وتشجيع أوجه التآزر فيما بينها؛
 oتحديد القواسم المشتركة والثغرات؛
 oإعداد نظرة عامة على المبادئ التوجيهية واألهداف؛
صياغة خارطة طريق تجمع بين المبادرات وتعد برنامج عمل تشغيليا ً

 .4األطراف الفاعلة المشاركة


مجموعة خبراء المياه (تكليف فريق صياغة أصغر بالعمل على خارطة الطريقة وخطة العمل المرتبطة بها) مع ما يلزم من تنسيق/
مساندة من جانب األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط باإلضافة إلى المساعدة الفنية التي تواصل الشراكة العالمية للمياه  -منطقة
البحر المتوسط تقديمها
سيشمل فريق الصياغة:
 oالرئاسة المشتركة (األردن والمفوضية األوروبية)؛
 oاألمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط (مع الشراكة العالمية للمياه كميسر فني)؛
 oالممثلون القطريون (ممثل واحد من بلدان المغرب العربي ،وممثل واحد من الشرق األوسط ،وممثل واحد من دول البلقان
وتركيا ،وممثل واحد من الدول أعضاء االتحاد األوروبي)؛



سيتم تقديم المحصلة التي يتمخض عنها فريق الصياغة إلى مجموعة خبراء المياه لمناقشتها والموافقة عليها .قد يتضمن هذا مناقشة
المجموعة للتقرير (التقارير) المرحلي قبل الموافقة النهائية.



المستوى السياسي :سيصادق الوزراء على هذه العملية بما فيها خارطة الطريق وخطة العمل

 .5الجدول الزمني



 2016تحضير (بما في ذلك  1+1األموال المقدمة المتاحة) اجتماعات مجموعة خبراء المياه
االعتماد في منتصف  2017أثناء الرئاسة المالطية لالتحاد األوروبي

يتم إرسال ترشيحات ممثلي المناطق الفرعية لعضوية فريق الصياغة إلى األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط
( )water@ufmsecretariat.orgفي موعد أقصاه 2015/12/31

