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 الجمعية البرلمانية لالتحاد من اجل المتوسط
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 تدابير للتصّدي آلثار اإلحترار العالمي في المتوّسط

 
 والمياه الطّاقةإّن لجنة البيئة و

 
والمقّررات  بشأن تغيّر المناخاإلطارية من إتفاقية األمم المتّحدة  4و 3و 2إذ تشير إلى المواد  -

1/CP.16   2و/CP.18   1و/CP.19  1و/CP.20 الصادرة عن مؤتمر األطراف؛ 

ين المقّررإذ ترّحب بمشروَعي  - ََ FCCC/CP/2015/13  وFCCC/CP/2015/15  بشأن

فوراً ومسبقاً كي تساهم التي لم تقُم بهذا بعد،  ،األطراف والهيئات التشغيلية لآللية الماليةة دعو

( في تحقيق 2102خالل الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف )تشرين الثاني/نوفمبر 

 الهدف المنصوص عليه في المادة الثانية من اإلتفاقية؛

بذل المزيد  ينّص على وجوبالذي  FCCC/CP/2015/17بمشروع المقّرر أيضاً إذ ترّحب  -

وارد في المساهمات المعتزمة المحّددة وطنياً من الجهود لخفض اإلنبعاثات أكثر مما هو 

(INDC’s ) بهدف الحفاظ على متوّسط ارتفاع الحرارة في العالم بنسبة أقّل من درجتَين

قبل العصر الصناعية ومواصلة الجهود للحّد من ارتفاع   تبقى فوق مستويات مامئويتَين 
 رة بنسبة واحد ونصف في المائة فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي؛الحرا

عشرة دولة  ةكثافة، تحّده تسعمن أكثر بحار العالم تدرك أّن البحر األبيض المتوّسط، وهو  إذ -

 ، يشّكل مصدراً حيوياً لألغذية والمداخيل؛اتكائنمن الألف نوع  011ويأوي أكثر من 

إذ تشّدد على أّن شاطئ المتوّسط هو األكثر عرضة الرتفاع مستوى المياه من جّراء اإلحترار  -

الترّسبات الساحلي وإذ أّن القرارات للحؤول دون فقدان  يالنباتالغطاء  كثافةالعالمي بسبب 

 واألراضي الرطبة تشّكل مسألة ملّحة؛

وتخلّصه من التلّوث سيستغرق أكثر من  قاع البحر في المتوّسط إعادة إنعاشإذ تشّدد على أّن  -

قرن بسبب جغرافيته وإذ أّن النقص المتزايد في الترّسبات واألراضي الرطبة من شأنه أن يؤثّر 

 على سير النظام اإليكولوجي وكذلك اإلنتاج الغذائي؛

 2121 آفاق وخطة اإليكولوجية المدن شبكة ضمن الجارية واإلجراءات األنشطة أنّ  تلحظ إذ -

 التي! المتوّسط في بها ملنقُ  وحملة MedPan المتوّسط في ةالمحميّ  البحرية المناطق شبكةو

 اقتصاد إرساء إلى تهدف والتي 2104 في زغرب اجتماع منذ اللجنة في دائماً  عضواً  صارت

 المتوّسط؛ منطقة في نظيفة وبيئة أخضر

المركز اإلقليمي للتصّدي لحاالت الطوارئ في مجال التلّوث البحري نظرًا إلى أّن الهدف من   -
هو المساهمة في الوقاية وتقليص التلّوث الناجم  REMPECمن أجل البحر األبيض المتوّسط  

عن الّسفن وتعزيز القدرات لدى البلدان المتوّسطية لحماية البيئة البحرية من تلّوث الّسفن 
 حاالت الطوارئ أو الحوادث؛ومساعدة الدول الساحلية في 

هي المكّلفة بالوقاية من تلّوث البحر  EMSAالوكالة األوروبية للسالمة البحرية  نظرًا إلى أنّ   -
والتصّدي له، مع رصد السفن وتحديد هويتها والكشف عن الّسفن في مرافئ اإلتحاد األوروبي 
مع مراقبة النظم الوطنية لرصد حركة الّسفن، والعمل على جمع النفايات ومعالجتها في مرافئ 

 حالة وقوع الحوادث؛اإلتحاد األوروبي مع دعم األمن البحري والتحقيقات في 

 

جل تقليص آثار اإلحترار للدول األعضاء كي تتعاون وتدعم العمل الشامل من أتكّرر نداءها  .0

 ؛رات اإلتفاقية اإلطارية لتغيّر المناخالكامل لمقرّ ب العالمي ممتثلة

تشّجع الحكومات الفيديرالية والسلطات المحلية على إنشاء "مراكز إلعادة تدوير النفايات"  .2

 لقطاَعين العام والخاص؛تكون بالتالي نموذجاً يُحتذى به في اتي سوال

لطات الحكومية والمحلية على ترويج التكنولوجيات الحرارية وغير الحرارية تحّث السّ  .3

 لتحويل النفايات إلى طاقة؛
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تدعو السلطات الحكومية والمحلية لتعزيز اإلستثمارات وتحسينها في مجال إدارة مياه  .4

 رف؛الصّ 

 ضرورة إحداث تغييرات سياساتية واعتماد األطر القانونيةالمناخ،   تكّرر، في سياق تغيّر .5
 المتجّددة الطّاقةإنتاج  اإلستثمار فيتعزيز من أجل بنى تحتية مطابقة بيئيًا وتدابير

 واستهالكها؛

عن طريق رفع الحواجز أمام  الطّاقةالسياسات من أجل فعالية   تشّدد على تسريع اعتماد .2
، ال سيّما آخذة في الحسبان هبوط أسعار الوقود المتجّددة الّطاقةاإلستثمار في قطاع 

 األحفوري؛

شبكة و 2121شبكة المدن اإليكولوجية وخطة آفاق تدعو الدول األعضاء لدعم مبادرات  .7
م بها في المتوّسط! من خالل وحملة لنقُ  Medpan ة في المتوّسطالمناطق البحرية المحميّ 

الموارد المالية واتخاذ التدابير الالزمة األخرى وغيرها من التدابير الضرورية لدعم توفير 
 دراساتها.

 

 

 

 ة عمل للمناطق األكثر تلّوثاً في المتوّسطخطّ 

 
 والبيئة والمياه الطّاقةإّن لجنة 

 
هو عرضة لضغوطات بيئية فوإمكانيات تجديدها،  في المتوّسط الشحيحة المياهنظراً لقلّة تجّدد  -

مع نظامه اإليكولوجي   تستنفدأن  على المدى القصيركثيفة من صنع اإلنسان التي يمكنها 
 ؛رهاداتها وأمن الدول الساحلية واستقراعواقب ال عودة عنهاعلى اقتصا

تنجم هذه الضغوطات عن سلسلة من األسباب التي يجدر بشكل خاص اإلشارة إلى بعض منها  -

 التالية:وهي 

 

في المائة  25مليون طّن من المحروقات ) 411، ال سيّما بحراً  لملّوثات والمواد الخطرةنقل ا ( أ

ناقلة للعبور التي بدورها، من خالل  311، تنقلها يوميًا أكثر من من التجارة العالمية(
، تزيد من ر في احتمال وقوع حادثالتهديد الخطي مراعاةالتفريغ اإلعتيادي ومن دون 

ع إذ يسّجل البحر األبيض المتوّسط أكبر حجم من نقل المحروقات في العالم اوضتدهور األ
 7إلى  5مليغرامًا للمتر المكّعب الواحد من مياه البحر مقارنة مع متوّسط عالمي يبلغ  31)

 للمتر المكّعب الواحد(؛ اتميليغرام

لنفايات الكيميائية والبكتيرية امسارات المياه العذبة التي تصّب في البحر وتُفرغ بالتالي  ( ب

 والبلدية والصناعية والزراعية ونفايات الماشية؛

 ج( تفريغ مباشر وغالباً ما يكون من دون معالجة لمواد من مواقع حضرية وصناعية ضخمة؛

 د( رمي المواد غير القابلة للتحلّل في البحر )مثل البالستيك(؛

 

 :ةالتاليالعوامل هذه الضغوطات سوءاً من جّراء  تزداد من المحتّم أن -

 

نتيجة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في عدة مناطق، إن كانت ساحلية أو مّتصلة بالبحر  ( أ
 بأي طريقة من الطرق؛

 قناة السويس األخير؛ طويرفي ما يرتبط بالنقل على وجه الخصوص، نتيجة لمشروع ت ( ب
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ة لالمتيازات الجديدة في مجال التنقيب والحفر أو توسيع ج(  من حيث وجود المحروقات، ونتيج
 األعمال الجارية حاليًا، والتي أصدرتها دول كثيرة في مجال مياهها اإلقليمية؛

الكائنات األصيلة بعد مضاعفة  د( من حيث التنّوع اإلحيائي، ونتيجة للتحّوالت الوراثية وتحّول
 في قناة السويس؛المالحة عمال أ

الستخدام  ، نتيجةسالمة قاع البحر والحفاظ على قيمته ومواطن بيض األسماكه( من حيث 
 المتفّجرات من أجل التنقيب عن المحروقات واستخراجها

 

قد تزداد هذه الضغوطات بشكل خطير في حال وقوع حادث نفطي، مما يؤّدي إلى اختفاء سريع  -
المتوّسط ونتيجة للتوّقف عن أنشطة ألّي شكل من أشكال التنّوع اإلحيائي من البحر األبيض 

 اقتصادية مهّمة مثل صيد األسماك والسياحة؛

التي وبروتوكوالت تنفيذ إتفاقية حماية البحر األبيض المتوّسط من التلّوث )إتفاقية برشلونة(،  -

 0772دولة ساحلية في عام  22خطّة العمل من أجل المتوّسط التي اعتمدتها كجزء من اعتُمدت 

وأعادت تسميتها إتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في  0775عّدلتها في عام ثّم 

 المتوّسط ولكن لم تصّدق عليها بعد كافة برلمانات الدول الموقّعة؛

اطق الساحلية في المتوّسط  إتفاقية حماية البيئة البحرية والمن من المفترض أن تكونفي الواقع،  -

 إثر تصديق الدول الموقّعة السّت األولى عليها؛ 2114افة الحكومات منذ ة وملزمة على كنافذ

فاقية وبروتوكوالت تنفيذها على اعتماد الدول الموقّعة لرصد منّسق وإجراءات وتنّص أحكام اإلت -

 بهدف درء وقوع حاالت طوارئ بيئية في المتوّسط وإيجاد حلول لها؛

والتي من أجلها حّددت  وإنجازها الفعلي دولية ةمحميّ تشير اإلتفاقية إلى إنشاء مناطق بحرية  -

والتي وضعتها األمم المتّحدة هدف توسيع إجمالي مساحة  2105أجندة التنمية المستدامة لما بعد 

 ؛2121في المائة على األقّل بحلول  01ة بنسبة المناطق البحرية والساحلية المحميّ 

 

 

 

 ي اإلتّحاد من أجل المتوّسط بما يلي:تُلزم اللجنة الدول األعضاء والحكومات ف

 

ضمان أن تقوم فوراً كافة الدول الموقّعة على إتفاقية برشلونة وبروتوكوالت تنفيذها  .8

 ؛لصكوك وأن تنفّذ واجباتهابالتصديق على هذه ا

حوض المتوّسط تنضّم  الواقعة علىاتخاذ الخطوات لضمان أن كافة الدول الساحلية والدول  .7

 طّة من أجل المتوّسط؛م القانوني الدولي الذي وضعته الخإلى اإلتفاقية من أجل إنجاز النظا

تنظيم عملية صّب األنهار في البحر من دون تقليص معّدل تدفّقها واحترام المتطلبات الدنيا   .01

 الصناعية؛المتّفق عليها والمرتبطة بمعالجة المياه ومعالجة النفايات البلدية و

البدء بالتنفيذ العملي للمناطق البحرية والساحلية الوطنية والدولية وتعزيز إنشاء مناطق من   .00

 ؛2105هذا النوع بما يتماشى وأحكام أجندة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة لفترة ما بعد 

لتقييم األثر البيئي من أجل إصدار اإلمتيازات للتنقيب وملزم تصميم نموذج مشترك ومتقاسم   .02

الهوائية،  الطّاقةعن النفط في مناطق األوف شور واستخراجها واستغاللها، والعمل في قطاع 

هوائية  قامة محّركات توربيناتبهدف ضمان حماية البيئة البحرية ككّل، وال سيّما حظر إ

اإلمتثال لمبادئ المسؤولية والمساءلة والساحلية المحميّة من أجل   قرب المناطق البحرية

وتوفير الضمانات ودفع التعويضات عن أي ضرر بيئي يسبّبه استخدام امتيازات من هذا 

 النوع؛

توطيد اتفاقات على أساس "الملّوث يدفع" أيضاً مع مالكي سفن الشحن بدالً من أن تقتصر   .03

على استخدام  . سيشّجع هذا األمر كافة الشركاتالحال اليومعلى ناقلي المحروقات كما هي 
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عوضًا عن المراكب غير الجديرة الناقلين المتخصصين المزّودين بأحدث التكنولوجيات 
 ؛باإلبحار

الترويج إلقامة وكالة ودعمها، برئاسة مصر وسلطة قناة السويس، تكون مسؤولة عن رصد  .04
على النظام اإليكولوجي البحري في المتوّسط من  األثر والوقاية منه والتخفيف من حّدته
 جراء مضاعفة العمل في قناة السويس؛

صياغة "مدّونة متوّسطية"، من خالل اإلتّحاد من أجل المتوّسط، تعتمدها كافة الدول الواقعة   .05

على حوض المتوّسط بهدف حماية الموارد البحرية وتعزيزها وذلك لمصلحة الشعوب في 

 المنطقة واألجيال المقبلة؛

كام اإلتفاقية كما تُلزم الدول الموقّعة في إتفاقية برشلونة على أن تنفّذ بالكامل أح  .02

 وبروتوكوالتها، بما في ذلك:

وتوفير  حركة المرور في البحر وامتثالها إقامة وكالة تشغيلية مشتركة وتفعيلها لرصد ( أ
الرّد الفوري والسريع في حال وقوع طارئ وفرض العقوبات على الممارسة السيّئة من 

تصّدي لحاالت الطوارئ المركز اإلقليمي لل مثل : وكاالت القائمةقواعد البحرية ال خالل

والوكالة  REMPEC في مجال التلّوث البحري من أجل البحر األبيض المتوّسط 

 ؛EMSAاألوروبية للسالمة البحرية 
تزويد المرافئ األساسية بالمرافق الالزمة لغسل سفن التّجار ولضمان أن مياه الصرف  ( ب

تقضي التي سيئة الممارسة الاآلسنة تخضع لمعالجة مالئمة، وذلك من أجل إنهاء  مياهالو

 المياه اآلسنة في البحر خالل اإلبحار.ورمي بغسل البراميل 

 

 

 

 

 

 2102-2105تقرير عن أنشطة 

 

في  اً وآخر 2105ألول/أكتوبر اتشرين  07والبيئة والمياه عقدت إجتماعاً في فيينا في  الطّاقةإن لجنة 

 .2102أيار/مايو  28طنجة في 

 

 رّكزت المناقشة على المواضيع التالية:خالل اجتماع فيينا، 

 مأساة الالجئين والتّحديات أمام السلطات المحلية 

 ارتفاع التّحديات البيئية في المتوّسط 

  واإلستدامة الطّاقةالتعاون الدولي في مجال 

  المستدامة الطّاقةتحسين الوصول إلى 

 

 

هد التقني األعلى مع برنامج خاص حول المعإلى رحلة  2105تشرين األول/أكتوبر  21في اإلجتماع  تال

 إلى الغاز". الطّاقةالطاقات المتجّددة ومركز تبريد محلي وزيارة تفقدية لمشروع "من 


