
ي لالتحاد من أجل المتوسط
ي  حول المؤتمر الوزاري الثان 

  البيئة والعمل المناخ 

 

 2021أكتوبر  4القاهرة، 

 

  إعالن 

 

ي حالة وجود اختالف 
ية.   اإلعتماد عىل النسخةيرخى ف   المعدة باللغة اإلنجلي  

 

ي  
ي حول البيئة والعمل المناخ 

ي مؤتمرهم الوزاري الثان 
اجتمع وزراء االتحاد من أجل المتوسط ف 

ي 
كة لمعالي وزير  2021أكتوبر  4بالقاهرة ف 

ي  البيئةتحت الرئاسة المشير
المملكة األردنية   ف 

اد  لشؤون اتفاقية اإلتحاألوروبية  رئيس المفوضيةنائب   سعادةو ، نبيل مصاروة الهاشمية السيد

اء  ي الخض  مفوض البيئة والمحيطات ومصايد األسماك   السيد فرانز تيمرمانز، وسعادةاألورونى

جينيوس سينكيفيوس، وبحضور سعادة األمي   العام لالتحاد من أجل   ي السيد في  باالتحاد األورونى

 نارص كامل.  المتوسط السيد 

 

 

:  ونشي  إل  ما يىلي

وكذلك  بشأن البيئة وتغي  المناخ،   2014المتوسط لعام اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل   -

اإلعالنات الوزارية األخرى ذات الصلة لالتحاد وال سيما الخاصة باالقتصاد األزرق المستدام  

ي 
اير  2الصادرة ف  ي  2021فيى

 .  2021يونيو  14والطاقة ف 

 مستدامة. وأهداف التنمية ال 2030أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  -

 ( واتفاق باريس. UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي  المناخ ) -

ي )  - ي العالمي لما بعد  CBDاتفاقية التنوع البيولوخى ( والعملية الجارية إلعداد إطار التنوع البيولوخى

 . 2020عام 

 (. UNCCDاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) -



 

 

ي نقل النفايات الخطرة عيى الحدود   اتفاقية بازل بشأن  -
واتفاقية روتردام   والتخلص منها، التحكم ف 

بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم عىل مواد كيميائية خطرة معينة، واتفاقية استكهولم بشأن  

 الملوثات العضوية الثابتة. 

 

 (. UNEA-4) 2019جمعية األمم المتحدة للبيئة لعام  مخرجات اجتماع - 

)"اتفاقية برشلونة"( ،  فاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط ات -

اتيجية المتوسط  ي ذلك اسير
 للتنمية المستدامة. وبروتوكوالتها وقراراتها، بما ف 

 

ي سبتميى  مخرجات - 
ي ف 

ي األمم المتحدة للعمل المناخ 
والدعوة لزيادة  2020وديسميى  2019قمتر

. الط ي
 موح المناخ 

 

ي  -
ي ف   . 2020سبتميى  30قمة األمم المتحدة للتنوع البيولوخى

 

 . 2030- 2015إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  - 

 

ي بتغي  المناخ ) -
(، وتقرير برنامج األمم  IPCCنتائج التقارير الخاصة للفريق الحكومي الدولي المعت 

الطبيعة، واإلصدار الخامس من تقرير التوقعات العالمية للتنوع  المتحدة للبيئة، صنع السالم مع  

ي الصادر عن األمم المتحدة.   البيولوخى

 

ام البلدان المتقدمة بهدف جمع  -  بحلول عام  مليار دوالر سنوًيا من مصادر متنوعة 100الير 

ي البلدان النامية.  2020
ي ف 

 لدعم العمل المناخ 

 



ي 
 :ونقر باالنر

 

 

( الذي أجرته  MAR1المتوسطي األولي ) التقييم  م لصانعي السياسات من تقرير بالموجز المقد. 1 

ات المناخية و البيئية اء المعنية بالتغيي  ي منطقة البحر األبيض   شبكة الخيى
ف 

ي المنطقة وذلك كمساهمة MedECC) المتوسط
ي ف 
( حول المخاطر المرتبطة بالمناخ والتغي  البيت 

ي المنطقة. هامة من المجتمع العلمي لتوجي
 ه اإلجراءات المناخية والبيئية المستقبلية ف 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

اًرا بنسبة 2  ي تزداد احير
ي منطقة المتوسط، والتر

ة لتغي  المناخ ف  ٪ أرسع من 20. باآلثار الخطي 

ي العالم،  متوسط 
درجة الحرارة العالمية، مما يجعلها واحدة من النقاط الساخنة لتغي  المناخ ف 

ا لنتائج التقرير
ً
 .MAR1 وفق

------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

ي ذلك  3
ي منطقة المتوسط، بما ف 

كة ف  ي تواجه األصول البيئية المشير
.بالتحديات المتعددة التر

والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات وموجات   ارتفاع درجات الحرارة 

، وندرة المياه، والتصحر، و  ع درجة حموضتهارتفا و الحر والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر 

، والصيد الجائر، واألنواع   ي ، وفقدان التنوع البيولوخى ي تدهور وتفتت األرض والنظام اإليكولوخى

ية، وإزالة الغابات، وحرائق الغابات، والعواصف الرملية،  الغريبة الغازية، واإلتجار باألحياء اليى

بة.   وتلوث الهواء والماء والير

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ي تشكلها هذه التحديات للنظم اإليكولوجية وخدماتها، وحياة البشر  4 
ة التر . بالمخاطر الكبي 

، واقتصاداتهم، وبالتالي تصبح عوامل مضاعفة للتهديدا ي
ي ذلك تراثهم الثقاف 

ت  والمجتمعات، بما ف 

ي منطقة المتوسط
ا ف 
ً
، مما يؤثر بشكل كبي  عىل المحتملة تزيد من نقاط الضعف الموجودة مسبق

 األمن والتنمية و بناء السالم. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ابط بي   5 
عىل جميع المستويات لدعم   مية ووضع السياساتالنواخي العل. بالحاجة إل تعزيز الير

 . االستنتاجات العلميةوتعزيز إجراءات التنمية المستدامة القائمة عىل 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

، والمصحوبة   . بالفوائد والفرص االقتصادية، السيما لخلق الوظائف وتحقيق6 اإلدماج االجتماعي



اء  بجهود حاسمة وفورية ومتضافرة لالنتقال إل اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيا وخض 

ي تفوقوعادلة ودائرية ومرنة، 
 عدم اتخاذ اجراءات أو اتخاذها بوقت متأخر لكلفة الناجمة عن ا  والتر

 . الالزمة لتنفيذ تلك اإلجراءاتواالستثمارات 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 كما تسلط الضوء عىل: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

وس كوفيد7 إذ أن تغي  المناخ    أن صحتنا وصحة كوكبنا مرتبطان بشكل وثيق، أظهر 19-. أن في 

ي األمراض  
ي والنظم اإليكولوجية يزيد من مخاطر تفشر ية عىل التنوع البيولوخى وزيادة الضغوط البشر

ي قد تؤدي إل انتشار األوبئة. 
 الحيوانية والتر

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ي و تكون الحماية .وجوب أن 8 
ي والنظم   استعادة التوازن البيت  واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوخى

اإليكولوجية والتصدي لتغي  المناخ بطريقة متكاملة جزًءا أساسًيا من التحرك الفوري بما يشمل  

اتيجيات طويلة األجل لحماية صحة   ي أهداف عىل المدى القريب والمتوسط تتسق مع االسير
تبت 

 ن ورفاهه. اإلنسا

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية   2030يظل التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام  - 9

ها من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة أمرا   بشأن تغي  المناخ واتفاق باريس وغي 

ي المستقبل، ويمثل النموذج  
بالغ األهمية إلعداد العالم للصدمات النظامية وحاالت عدم اليقي   ف 

ي العالمي 
.  للتعاف   والتنمية المستدامي  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ي أنه من خالل  -10 اماته ووضع  اتفاقية اإلتحاد األورونى ي الير  اء، كثف االتحاد األورونى بصمة  الخض 

ي بحلول عام  نموذجية ي االتحاد األورونى
ي ف 

والحد من فقدان التنوع   2050لتحقيق الحياد المناخ 

ي والتلوث مع تعزيز النمو األخض  والمستدام والشامل للمجتمعات   . ذات المنعةالبيولوخى

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : ي
 ونعرب عن استعدادنا لالنر



 

 

عكس أعىل طموح ممكن من خالل تشي    ع االنتقال نحو اقتصادات  أن نكون سباقي   ون .1

اء وعادلة ودائرية   وخض 
ً
 .ذات منعةو مستدامة ومحايدة مناخيا

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ي حدود ال . 2 
ا قبل العض   عما كانت عليه درجة مئوية  1.5حتواء ارتفاع درجات الحرارة ف 

، بما يتفق مع توصيات أحدث تقرير للهيئة   ار العالمي ، من أجل تجنب أسوأ عواقب االحير الصناعي

 لحكومية الدولية المعنية بتغي  المناخ. ا

------------------------------------------------------------------------------------------ 

اتيجيات   المناخية والبيئيةعىل نحو عاجل للتحديات  التصدي  .3  من خالل السياسات واالسير

امج لزيادة قدرة المنطقة عىل التكيف   . نعةوالمواليى

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

م إجراءات 4  ي من اثار جائحة كورونا . ضمان أن تحير
مبدأ "عدم إلحاق   النمو االقتصادي والتعاف 

ي التنمية المستدامة والشاملة 
ر" والمساهمة ف  إعادة البناء بشكل   من خاللالمتوسط لمنطقة الض 

اك الجميع أفضل  ورة ارسر  . مع رص 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ي  موائمة .5 
ي ف 

يبيةالبيئة والعمل المناخ  انيات الوطنية والتدابي  الض  والتمويل   السياسات والمي  

ي جميع القطاعات،  الدوليةواالستثمارات المحلية و 
وال سيما الطاقة والزراعة ومصايد األسماك   ف 

تمويل  الالعمل مع بنوك التنمية المتعددة األطراف ومؤسسات   والنقل والتصنيع والسياحة، 

اك القطاع الخاص. و التنم  ية ذات الصلة وإرسر

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ودعم مشاركة  والمتوافقة مع الشباب للنوع اإلجتماعي   سياسات المناخ والبيئة المراعية . تعزيز 6 

ي بناء القدرة عىل
األكيى يالء االهتمام التكيف مع المناخ والبيئة، مع إالمنعة و  النساء والشباب ف 

ية  . األكير هشاشةواألماكن والنظم اإليكولوجية  للفئات البشر

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



ك، السيما من خالل المبادرات العابرة للحدود، لل التعاون اإلقليمي . تعزيز 7 تصدي  والعمل المشير

ي اآلراء 
كة، وبناء توافق ف  وتبادل المعارف   بشكل عاجل وفعال للتحديات البيئية والمناخية المشير

 وأفضل الممارسات. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

اكات. بناء 8 ، مثل الحكومات اإلقليمية والمحلية  لعالقةوالجهات األخرى ذات ابي   الحكومات   رسر

ي والمجتمع العلمي والقطاع الخاص. 
 والمجتمع المدن 

 

 

كة ولكن   ي تعكس المسؤوليات المشير
ي ضوء حاالت الطوارئ المناخية والبيئية الراهنة، والتر

ف 

م توحيد الجهود وتكثيف تنفيذ ل ها المتباينة والقدرات الخاصة للبلدان وفقا لظروفها الوطنية، نعير 

امات العالمية واإلقليمية ذات الصلة لتحقيق التوازن بي      انبعاثات غازات االحتباس الحراري  االلير 

ية ي من   والتخلص منها  الناجمة عن النشاطات البشر
ي أقرب وقت ممكن خالل النصف الثان 

ف 

ي استخدام الموا 
رد، والحد من  القرن، فضال عن تعزيز االقتصادات العادلة والمرنة وذات الكفاءة ف 

ي منطقة المتوسط. 
ي والنظم البيئية ف   التلوث وحماية التنوع البيولوخى

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قد يستلزم ذلك: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ) أ. 
ً
والتفوق  ( لتعكس أعىل مستوى ممكن من الطموح NDCsتحديث المساهمات المحددة وطنيا

  المحددة األهداف  عىل
ً
أهداف واضحة وشفافة، والسعي إل صياغة وعرض   وضع  ، مع  حاليا

اتيجيات للتنمية طويلة    (. LT-LEDS) الدفيئة غازات لالنبعاثات امنخفضة  األمد اسير

 عىل 
ً
اتيجيات للتنمية طويلة األمد منخفضة مساهمات أكير طموًحا  طخطإعداد نعمل حاليا واسير

ي تحقيق اإلنبعاثات لغازات الدفيئة 
ين لمؤتمر األطراف. والمساهمة ف  قبل الدورة السادسة والعشر

ي سياق اتفاق باريس، وكذلك 
تعزيز  الهدف العالمي للتكيف بتكثيف اإلجراءات ذات الصلة ف 

كةالالجهود  ي  مشير
  2درجة الحرارة العالمية أقل بكثي  من متوسط من أجل اإلبقاء عىل الزيادة ف 

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العض   1.5درجة مئوية، ومتابعة الجهود للحد من ارتفاعها إل 

 .  الصناعي



------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ي من اثار   وخطط نمو  للمناخ وإيجابية للطبيعة ذات منعة . تطوير سياسات طموحةب
وتعاف 

ي  مستدامة وشاملة  جائحة كورونا،
ا لألولويات الوطنية التر

ً
تتماشر مع أهداف اتفاق باريس ووفق

انيات و  -من بي   أمور أخرى  -قد تغطي  اء لطر األ المي   يات  الخض  ، و ذلك بجانب التخفيض  لمشير

ي  ي   الملموس التدريجى غي  الفعالة،   للمساهمات الماليةالستخدام الوقود األحفوري، اإللغاء التدريجى

ي الطاقة، واإلصالحات 
 ممكنةلتوفي  بيئة الهادفة التحول الشي    ع والنظيف واآلمن والمستدام ف 

 لالستثمارات المستدامة وآليات االنتقال العادلة. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تعزيز قدرات البلدان  الهادفة ال من خالل اتخاذ التدابي  المناسبة  العمل عىل التكيف. زيادة  ج

ات تغي  المناخ وجعل منطقة المتوسط    أكير مقاومة للمناخ. ذات منعة وعىل االستجابة لتأثي 

ي حلول لإلدارة  يمكن أن تشمل تدابي  التكيف إدارة واست
المستدامة   عادة النظم اإليكولوجية، تبت 

ي والتصحر وتآكل السواحل، و  
ي تستهدف الحد من تدهور األراض 

للمياه والسواحل، اإلجراءات التر

ي ذلك الحد من كذلك 
، إقامة البت  التحتية  رفع الجاهزية للحاالت الطارئة  مخاطر الكوارث بما ف 

 الحلول القائمة عىل الطبيعة.  تروي    ج و ، واالستثمارات المقاومة للمناخ

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

تلوث الهواء والماء والبحار    والحد منتهدف إل منع   وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات بيئية .د 

بة ي  األمد تحقيق الهدف طويل لوالير
من أجل حماية صحة اإلنسان   القضاء عىل التلوثالمتمثل ف 

استكمال المبادرات القائمة بموجب اتفاقية   األخذ بعي   اإلعتبار ورفاهه والحفاظ عىل البيئة، مع 

ي  البالستيك، وال سيما ببرشلونة واألطر األخرى ذات الصلة. إيالء اهتمام خاص للتلوث 
النفايات ف 

 ذات االستخدام الواحد.  البالستيكية  المنتجاتوتأثي   البحار 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

اقتصاد دائري وأخض  وشامل يتسم  .صياغة السياسات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لالنتقال إل ه

،  اإلدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية تهدف ال بالكفاءة من حيث استخدام الموارد  

 .  عن اعتماد أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامي  
ً
 فضال



-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ي سياسات لحماية وإدارة واستعادة  صياغة . و  اتفاقية التنوع  ما دعم تنفيذ ، والسيالتنوع البيولوخى

ي  ات البيولوخى ي  والتحضي  ويشمل   . 2020لما بعد عام العتماد إطار عالمي طموح للتنوع البيولوخى

ي  ذلك إدماج   ي التنوع البيولوخى
  الزراعة ومصايد األسماك سياسات قطاعات أخرى ال سيما ف 

ها  ومتصل ، يمثل  ر بشكٍل جيد يداطموح وشامل إيكولوجًيا للمناطق المحمية ، وإنشاء نظام وغي 

ية٪ من النظم البيئية 30٪ من النظم البيئية البحرية و 30 الحلول القائمة   تنفيذ، باإلضافة إل اليى

ي   والطرق المعتمدة عىلعىل الطبيعة  ي    النظام اإليكولوخى
  تتعامل معكجزء أساشي من اإلجراءات التر

 تغي  المناخ. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ي -ز. 
 أكاسيد ، وال سيما الحد من انبعاثات منطقة المتوسطاتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء ف 

يت )  ي   من قبل األطراف  2019تنفيذ قرار ديسميى  بما يتضمن(، SOxالكيى
فاقية ات األعضاء ف 

 برشلونة. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ي جراءات تنفيذ اإل سياسات و ال صياغة-ح
مستدامة   نظم غذائيةمن خالل  لضمان األمن الغذان 

ي الحفاظ عىل الصحة العامة وعىل القدرة عىل تحمل تكلف تسهم   وذات منعة
ة الغذاء بما  ف 

ي 
كي   بشكل خاص عىل  ،2021يتماشر مع نتائج قمة األمم المتحدة لنظم األغذية ف    أنماط مع الير

ي تغذية صحية ومستدامة 
 مثل حمية البحر األبيض المتوسط.  ونظام غذان 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ي ذلك التمويل والتجارة وبناء القدرات وتنمية المهارات وتطوير التكنولوجيا  زيادة الموارد . ط
)بما ف 

ي  ستدامةمو وشمولية  ذات منعةلدعم االنتقال نحو اقتصادات ونقلها واالبتكار(  
. ينبع 

ع  لالستثمارات أن تعزز االنتقال إل الطاقة النظيفة واآلمنة والمستدامة واألنشطة والمشاري    

ية والريفية، واالقتصاد األخض  والدائري،   ي قطاعات مثل التنمية الحض 
االقتصادية المستدامة ف 

 ، ي ،  وإدارة المياه والنفايات، واستعادة وحماية التنوع البيولوخى األنظمة  و والنقل والتنقل الذكي

اث الخاص بالثقافة  الغذائية وسالسل القيمة القادرة عىل التكيف مع المناخ، والسياحة،  والير

  والطبيعة. 



ولهذه الغاية ، فإننا نؤيد توسيع المنصة الدولية للتمويل المستدام والمبادرات ذات الصلة "بقمة 

اكة العالمية من أجل التنمية المستدامة واستكشاف   الكوكب الواحد". ونشجع أيضا تنشيط الشر

 نظمة تسعي  الكربون. الخيارات، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، لتطوير أ

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ي والبيئة،   التعاون والبحث. تعزيز ي 
ك بشأن العمل المناخ  ي المجاالت ذات االهتمام المشير

ف 

ونقلها وتعزيز   ة المنخفضةتطوير تكنولوجيا انبعاثات الغازات الدفيئ االبتكار من أجلوتعزيز 

الدعم    يشمل  البيئة والمناخ، بما  حوكمةالصلة بي   العلوم والمجتمع والسياسات من أجل 

اء حوض المتوسط المعنية بتغي  المناخ والبيئة المستمر لشبكة و المبادرات   MedECC خيى

ي البحر األ  PRIMAاألخرى ذات الصلة مثل 
اكة من أجل البحث واالبتكار ف  بيض المتوسط(  )الشر

ي منطقة المتوسط.  BLUEMEDومبادرة 
 للوظائف الزرقاء والنمو ف 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ي   وتعزيز القدرات المحلية.بناء ك
لتنفيذ أحكام إطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، بما ف 

تيبات المؤسسية القوية والمستدامة للبيانات ذات الصلة بالمناخ.   ذلك الير

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

اك   ل.   ي ذلك السلطات واإلدارات الوطنية  ذات العالقةالفعال لجميع الجهات اإلرسر
، بما ف 

ي وضع وتطوير  
، والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية ف  ي

واإلقليمية والمحلية، والمجتمع المدن 

  وتنفيذ ورصد السياسات واإلجراءات المناخية والبيئية. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ي سياسات وإجراءات واستثمارات المناخ والبيئة، مع    اعتبارات النوع اإلجتماعي والشبابدمج  . م
ف 

ا الفئات  بعي   األخذ 
ً
، ال سيما من خالل تدابي  بناء القدرات والوعي المتناسبة الهشةاالعتبار أيض

ي صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات  والشباب، وتعزيز مشاركة النساء مع النوع االجتماعي 
والشباب ف 

 البيئة والمناخ. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ي من خالل  . ن  
، برامج التعليم المناسبةاالهتمام بالوعي والفهم لتغي  المناخ والتدهور البيت 

ونمط الحياة الذي بدأته بالفعل األجيال الشابة    التغيي  السلوكي وكذلك  المشاركة المدنيةلتشي    ع 

 وزيادة وعي المستهلك. 



----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

، من خالل االتحاد من أجل المتوسط والمنتديات اإلقليمية األخرى التعاون اإلقليمي .تعزيز  س

السي   ذات الصلة، لتحسي   تنسيق السياسات، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، فضال عن  

كة، وتعزيز التحول األخض   باجراءات  التنفيذ، وتحديد الحلول اإلقليمية الممكنة للتحديات المشير

ي المنطقة. 
 ف 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ي اآلراءمواصلة العمل معا لبناء   . ع
ي   توافق ف 

بقدر اإلمكان بشأن القضايا الحاسمة المدرجة ف 

جداول أعمال االتفاقيات واالتفاقات المتعددة األطراف ذات الصلة حول البيئة والمناخ، وتعزيز  

 عاون لضمان تنفيذها الفعال. الت

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ي المنطقة  UfMتأكيدا عىل دور االتحاد من أجل المتوسط )
( كمنتدى رئيشي للحوار السياشي ف 

مة لتحقيق تعاون إقليمي فعال، ندعو مجموعة العمل ا  لمعنية بالبيئة وتغي  المناخ  ومنصة قيِّ

للتحول نحو منطقة متوسطية  2030 "أجندة إعداد ودعم تنفيذ  التابعة لالتحاد إل االنتهاء من  

ارا "خارطة طريق و"،  "أكير اخض  ي
من تقدم، بما يتماشر مع   ما ورصد ما تحرزه العمل المناخ 

 أهداف هذا اإلعالن. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

نعرب عن عميق امتناننا لحكومة جمهورية مض العربية عىل كرم ضيافتها وألمانة االتحاد من أجل  

ي   المتوسط 
  عقد هذا االجتماع.  لجهودها ف 

------------------------------------------------------------------------------ ----------- 

 سنوات لمناقشة المتابعة المناسبة.  4 أن نجتمع خالل  م من حيث المبدأ،نعير  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

امات بموجب القانون الدولي أو المحىلي أو أن ينت ج عنها ال يقصد بهذه الوثيقة إنشاء حقوق أو الير 

 مالية ملزمة.  تبعات

----------------------------------------------------------------------------------------- 



 


