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 متوّسطیة-الجمعیة البرلمانیة األورو

2009 مارس 17بروكسل 

 توصیة

متوسطیة-لجمعیة البرلمانیة األوروا

شؤون الطاقة والبیئة بنیابة عن اللجنة المخصصة 

من قبل السید جورج سالجودیس، رئیس اللجنة،

استنادًا إلى المقترحات المقدمة من قبل المقررین،

، و)البرلمان األوروبي(السید یوانیس كاسولیدس 
)تونس(السید عبد الرحمن بوحریزي 

والمرافئ الكبیرة والمشروعات " حمایة النظم البیئیة الساحلیة والبحریة من التلوث"حول 
،   "السیاحیة والصناعیة

و

، )البرلمان األوروبي(ھامیرتسین السید دیفید 

" مخططات الطاقة المتجددة"بما في ذلك :  في منطقة أورومیدECة الشمسیة برنامج الطاق"حول 
ومشاركة أفضل الممارسات حول تمدید البرامج الخاصة بالكھرباء الشمسیة في األماكن النائیة 

لألماكن واسعة النطاق ومرتفعة ) تكنولوجیا الصحراء (Desertecواألخذ في االعتبار مقترحات 
.الحرارة
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والمرافئ الكبیرة " حمایة النظم البیئیة الساحلیة والبحریة من التلوث" حول -
"والمشروعات السیاحیة والصناعیة

تموز عام /  یولیو13األخذ بعین االعتبار اإلعالن المشترك لقمة باریس من أجل المتوسط المنعقد في -
تشرین الثاني /من شھر نوفمبر 4و3 والبیان الختامي للمؤتمر الوزاري الذي انعقد خالل الفترة 2008

"اتحاد من أجل المتوسط" حول 2008عام 
كانون األول عام /  دیسمبر22األخذ بعین االعتبار نتائج المؤتمر الوزاري حول المیاه المنعقد في -

 في األردن2008
ل  حو2008كانون األول عام /  دیسمبر16األخذ بعین االعتبار قرار البرلمان األوروبي الصادر في -

،"الجوانب اإلنمائیة اإلقلیمیة الخاصة بتأثیر السیاحة على المناطق الساحلیة"
مبادرة أفق "األخذ بعین االعتبار دراسة المفوضیة األوروبیة والبنك األوروبي لالستثمار حول -

المقدم في  "(MeHSIP)  برنامج االستثمار في المواقع الساخنة في حوض البحر المتوسط- 2020
2008 نیسان عام / أبریل10

 دولة 22 ملیون شخص منتشرین في 400حیث أن البحر المتوسط یمثل موطنًا ألكثر من )أ 
 ملیون شخص 175 ملیون شخص یعیشون في المناطق الساحلیة، مع قیام 143من أصل 

بزیارة المنطقة كل عام، وحیث أن صحة أولئك األشخاص تعتمد بشكل مباشر على البیئة 
توسط، وكون وقایة التراث الطبیعي من األشیاء األساسیة لصالح الجیل الصحیة للبحر الم

الحالي واألجیال المقبلة ودون شك لمستقبل البشریة،

البیئة، وسائل (وحیث أن العدید من السیاسات تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على البحر )ب 
واألبحاث والفضاء، المواصالت، بناء السفن، وإصالح السفن التجاریة والیخوت، والصحة 

، وتعد االستراتیجیة ...)مصائد األسماك، الزراعة، الطاقة، مجاالت التكنولوجیات اإلحیائیة
البحریة المشتركة من األشیاء األساسیة للتعامل مع تلك الجوانب المتنوعة والتي ال تشكل 

وسطي،مت-في تلك اللحظة الرؤیة المشتركة وبطریقة منسقة جدیًا على الصعید األورو

مثل (ویعد البحر المتوسط أحد الرموز للمنطقة بأكملھا ویحمل قیم عدیدة غیر قابلة للتسویق )ج 
باإلضافة إلى كونھ یشكل أحد المصادر ) الھویة، والقیم االجتماعیة والثقافیة والقیم التراثیة

لتردي الثابتة للدخل واستخدام العمالة ومصدر یبث السعادة في نفوس الناس وقد عانى من ا
البیئي خصوصًا في العقود الماضیة،

ولكون بیئة البحر المتوسط من أكثر البیئات عرضة للتردي في العالم، وتتعرض بیئاتھا )د 
من ھذا التلوث من % 80البحریة والساحلیة إلى عدد من مصادر التلوث، ویأتي ما نسبتھ 
البلدیة وأماكن ماء الصرف التلوث الناجم عن األنشطة البریة وباألخص من أماكن النفایات 

بالمناطق الحضریة  واالنبعاثات الصناعیة،

حیث أن أكثر من نصف المناطق الحضریة بالبحر المتوسط یوجد بھا تعداد سكاني یتجاوز )ه 
من ماء % 60 نسمة ویعانون من عدم وجود محطات معالجة میاه الصرف و100000

% 80اشرة بإلقائھ في البحر، وحیث أن الصرف ینتج في ھذه المناطق ویتم التخلص منھ مب
من أماكن دفن القمامة تقع في الدول الجنوبیة والشرقیة المطلة على البحر المتوسط غیر 

خاضعة للمراقبة،

وتعد الضغوط البشریة على البیئة البحریة للبحر المتوسط متنوعة بشكل كبیر وتنطلق من )و 
یكون من ) في الغالب(ري لكن كذلك مصادر متنوعة وال تقتصر على مجرد النشاط البح

األنشطة البریة بما في ذلك النفایات التابعة للبلدیات وأماكن ماء الصرف بالمناطق 
 والنفایات الزراعیة والجسیمات المحمولة في الجو واالنبعاثات الصناعیةالحضریة 

ادن الكثیفة وانسیاب تیارات ماء النھر التي تحمل المواد المغذیة ومسببات األمراض والمع
والملوثات العضویة الدائمة والزیوت والمواد المشعة،
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 عن 2008تموز عام /  یولیو13وقد أعلنت قمة باریس من أجل المتوسط المنعقدة في )ز 
باعتبار ذلك من المشروعات اإلقلیمیة التي قد " إزالة التلوث في البحر األبیض المتوسط"

موس وقد انطلقت باعتبارھا مبادرة رئیسیة ذات تترجم أھداف عملیة برشلونة إلى واقع مل
 من 2020وحیث أن مبادرة أفق  (UfM) أولویة في إطار عمل اتحاد من أجل المتوسط

،"إزالة التلوث في البحر األبیض المتوسط"البرامج الشاملة التي تمثل عماد مشروع 

 المواقع الساخنة وحیث أن عدد كبیر من المشروعات المستمرة مثل برنامج االستثمار في)ح 
، وإستراتیجیة للمیاه في منطقة المتوسط، )MeHSIP(في حوض البحر المتوسط 

خطة عمل لمنطقة / واالستراتیجیة البحریة لالتحاد األوروبي، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة
، )MSSD(البحر األبیض المتوسط، وإستراتیجیة البحر المتوسط للتنمیة المستدامة 

، ومبادرة الماء )METAP(اعدة التقنیة البیئیة في منطقة البحر المتوسط وبرنامج المس
، ونظام المعلومات المائیة ألوروبا )MedEUWI(باالتحاد األوروبي لمنطقة المتوسط 

 لكن بشكل 2020والبحر األبیض المتوسط كل ذلك یتم العمل بھ في إطار عمل برنامج أفق 
تلفةزائد وبواسطة مؤسسات وجھات فاعلة مخ

 متوّسطیة تعید التأكید على أھمیة -اللجنة المخصصة لشؤون الطاقة والبیئة التابعة للجمعیة البرلمانیة األورو
من وجھة النظر التاریخیة دورًا ھامًا على األصعدة االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة بالنسبة (البحر والذي لعب 

أھمیة التحدیات .ھا أن تنال قدر من األھمیة على الصعید العالميمتوسطیة بما یتیح ل-للعدید من البلدان األورو
البحریة بالنسبة لتلك البلدان بما یبرر تحدید ھویتھا وأخذ ذلك بعین االعتبار على كافة المستویات الخاصة 

:ونتیجة لذلك، تقوم اللجنة بالتالي.متوسطیة-بسیاسیة  األورو

 التلوث ال یتوقف عند حدود الدولة وأن التردي البیئي الذي تسببھ التأكید على الحقیقة المماثلة في أن.1
إحدى الدول سیؤثر على كل منطقة البحر المتوسط وعلى الصحة وسبل المعیشة لكامل السكان الذین 
یعیشون في المناطق الساحلیة وما سواھا، وھذا األمر بالتالي یحث كل الدول المجاورة للبحر المتوسط 

 االستفادة من البحر المتوسط لألغراض التجاریة أو المدنیة أو األمنیة أو العسكریة أو أو األطراف على
أي أغراض أخرى بما یستوجب االضطالع بالمسئولیات لحمایة البحر المتوسط واستعادة األنظمة 
البیئیة الخاصة بھ ولوضع عملیة إزالة التلوث في البحر المتوسط باعتبارھا من أقصى األولویات 

سیاسیة،ال

متوسطي یؤدي إلى توفیر قیمة ملموسة -األخذ في االعتبار أن اتخاذ إجراءات على الصعید األورو.2
مضافة إلى  اإلجراءات المحلیة أو اإلقلیمیة على أساس أن طبیعة التلوث الذي یتنقل من حدود إلى 

ة لھذه المشكلة، وتقدیم الدعم أخرى والترابط المتنامي بین البلدان المجاورة للمنطقة في المكافحة الفعال
الكامل وبالتالي قرار قمة باریس من أجل المتوسط إلطالق ھذا المشروع، مما یعطي قوة دافعة جدیدة 

وزیادة الوعي السیاسي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فوریة ومتضافرة ومشتركة في ھذا المجال،

ات الفاعلة العاملة بھا في ھذا المجال بما یعكس االنتباه إلى أن العدد الكبیر من المشروعات والجھ.3
االھتمام المتزاید والمصادر المتوفرة التخاذ إجراءات ملموسة، ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى أن التشتت 
المحدد وانعدام التنسیق بین تلك المشروعات القائمة قد یؤدي إلى إلحاق الضرر بالتأثیر اإلیجابي 

ق أھداف السیاسة المتعلقة بإزالة التلوث في البحر المتوسطوالفعلي الخاص بعملیة تحقی

وبالتالي التأكید على ضرورة إعداد استراتیجیة شاملة یكون من شأنھا دمج األھداف الرئیسیة والوسائل .4
والھیاكل للمشروعات القائمة في إطار عمل وبرنامج واحد، والتأكید على الحاجة إلى عملیة استشارة 

ار متكامل إضافي لھذه االستراتیجیة، ولكي نأخذ في االعتبار كافة التحدیات المرتبطة أكبر لتحدید إط
بالبحر، واألخذ بعین االعتبار كذلك االستراتیجیة الفردیة التي من شأنھا زیادة الرؤیة والوعي بشكل 

ث في البحر إزالة التلو(أكبر للجھود المبذولة في ھذا المجال وقد تكون مرتبطة بشكل أكبر مع عملیة 
(UfM) التي انطلق في إطار عمل اتحاد من أجل المتوسط) المتوسط

الدعوة إلى تعزیز االستراتیجیة المتكاملة إلدارة المنطقة الساحلیة الواقعة على الجزء الخاص بجمیع .5
د الدول الساحلیة، ال سیما لكون نظمھا البیئیة من أكثر النظم المھددة بالعواقب المترتبة على العد
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متوسطیة على المشاركة في وقت مبكر لتحقیق الحمایة الفعالة -المتزاید لألنشطة، وحث البلدان األورو
اإلدارة المتكاملة "للبحر المتوسط والبحر شبھ المغلق المھدد بشكل أكبر وااللتزام باتفاقیة برشلونة حول 

 بذلك بالفعل،، في حالة عدم القیام)ICZM" (للمناطق الساحلیة حول البحر المتوسط

التوصیة بوضع متطلبات بیئیة عالیة المستوى فیما یتعلق بكافة األنشطة البحریة باإلضافة إلى جمیع .6
 غیر مباشر على نوعیة البیئة البحریة، والتأكید في ھذا األنشطة البریة التي تؤثر بشكل مباشر أو

متوسطیة الساحلیة -السیاق على الحاجة إلى زیادة الجھود لصالح تحقیق تعاون أكبر بین البلدان األورو
لوضع سیاسات التعامل مع النفایات الحضریة بشكل فعال موضع التنفیذ والتوافق مع أحكام القانون 

ھتمام أكبر باتخاذ الوسائل والممارسات والسلوكیات التي تھدف لتقلیل المخاطر البحري الدولي وبذل ا
المتعلقة بشكل أصلي مع أنشطة اإلنتاج وضمان التكامل لألنظمة البیئیة حیث تحدث مثل ھذه العملیات،

ا الدعوة إلى حل مشكلة تفكیك السفن المستھلكة وإعادة تدویرھا وھو من األمور المراد التعامل معھ.7
بطریقة مرضیة لكونھا تشكل أخطار على البشر والبیئة ال سیما وأن تفكیك األشرعة یعد من األمور 

.التي تحدث تكرارًا بشكل أكبر في مناطق لیس من المضمون بھا توفر ظروف بیئیة واجتماعیة مالئمة

 األمان والسالمة  الدعوة إلى تعزیز سالمة المرور البحري واتخاذ إجراءات عالیة المستوى من حیث.8
خصوصًا في البحار المغلقة والبحار القریبة من المناطق الساحلیة ذات الكثافة السكانیة العالیة ومراقبة 
ذلك باإلضافة إلى بدء تنفیذ خطط الطوارئ في حاالت وقوع الحوادث خصوصًا في حاالت التلوث التي 

یشكل إجراءات أساسیة من أجل الحفاظ على سببھا الھیدروكربونات والغاز الطبیعي السائل لكون ذلك 
.األنظمة البیئیة البحریة وبالتالي الموارد

التأكید على الحاجة إلى وضع أنظمة مراقبة التي تعد ضروریة لمنع وتقلیل المخاطر البیئیة والدعوة .9
أكثر إلى إعداد جھة مراقبة للبحر المتوسط بغیة ضمان وجود آلیة للتحذیر المسبق والتدخل بشكل 

فعالیة، واالعتقاد بأن تلعب ھذه المنظومة كذلك دورًا في تنسیق المشروعات والمبادرات القائمة في ھذا 
المجال،

االنتباه إلى أن السیاحة وبشكل خاص النشاط الرئیسي في تلك المناطق لھ تأثیر إیجابي على عملیة .10
المحلي اإلجمالي ومستویات التوظیف، ومع التطویر االجتماعیة واالقتصادیة فیما یتعلق بزیادة الناتج 

ذلك یجب دعوة البلدان المتوسطیة لتصبح أكثر وعیًا بالتأثیر البیئي للسیاحة في المناطق الساحلیة، بما 
قد یشكل ضغوطًا جسیمة تنجم في أغلب األحیان عن علمیات التعمیر الحضراني غیر المخطط لھا بما 

ة واألنظمة البیئیة الساحلیة، التوصیة بالتشجیع الفعال للتنمیة قد یؤدي إلى تدھور الموارد الطبیعی
المستدامة، والبرامج المشتركة بین القطاعات الصناعیة والقطاعات السیاحیة والتعاون عبر الحدود 
وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات إلیقاف تدھور الخط الساحلي، والتوصیة بالتنفیذ الكامل لبرنامج 

الناجح للغایة في البلدان الواقعة في جنوبي البحر المتوسط، والتطلع ) بة العلم األزرقشواطئ ذات مرت(
إلى وسائل تشجیع معاییر معتمدة ومشتركة خاصة بالجودة والممارسات الصدیقة للبیئة في المنطقة،  

لمتوسط اإلیمان بأن إزالة التلوث في البحر المتوسط ھو اھتمام مشترك لكافة دول اتحاد من أجل ا.11
)UfM ( ولیس فقط للبلدان المجاورة للبحر المتوسط، والتأكید على الحاجة إلى حمایة البیئة تتجاوز

لتصل إلى العدید من بلدان البحر المتوسط للتعامل معھا، وال بد من توفر الموارد المالیة الكافیة الالزمة 
مثل االتحاد األوروبي، وآلیة (المشتركة لتحقیق ھذا الغرض، والدعوة بالتالي إلى كافة الجھات الفاعلة 

لتعزیز جھودھا في ھذا )  والجھات المانحة الدولیةFEMIPمتوسطیة -االستثمار والشراكة األورو
االتجاه، التركیز على دور البنك األوروبي لالستثمار فیما یتعلق بتوفیر التسھیالت أو االعتمادات 

رض والتأكید على الحاجة إلى تحفیز مشاركة القطاع الخاص للتكلفة الممكنة على األقل لتحقیق ھذا الغ
في ھذا المجال،

الترحیب بالتقدم الذي تسیر بھ عملیة إزالة التلوث في البحر المتوسط منذ انطالق المشروع ضمن اتحاد .12
كانون األول /  دیسمبر22من أجل المتوسط خصوصًا بعد المؤتمر الوزاري حول المیاه الذي انعقد في 

 حول معضلة 2009 وھو المؤتمر الذي وضع جدول للمشروعات الملموسة بدایة من عام 2008 عام
إدارة الماء، والدعوة مع ذلك إلى البدء الفوري في تنفیذ كافة المشروعات المتعلقة في ھذا المجال مع 
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 بناء القدرات تحدید اإلجراءات االبتكاریة والفعالة الملموسة ذات األولویة لتقلیل التلوث والتوسع في
وتطویر ومشاركة المعرفة وأفضل الممارسات،

التأكید على حقیقة أن العدید من المناطق الساحلیة بالبحر المتوسط تواجھ تحدي خطیر لضمان استخراج .13
الماء النقي، واالعتقاد بأن ھذا یعزو بشكل جزئي إلى حقیقة أن التقدم التقني قد أدي إلى خفض تكلفة 

ن جوف األرض بما أدي إلى حاالت متعددة من عملیات االستكشاف المفرطة بشكل ال استخراج الماء م
یتوقف بحثًا عن ھذه المصدر الطبیعي الذي ینضب، االھتمام بأن مجموعة من عملیات استخالص الماء 
النقي بشكل قانوني وغیر قانوني قد أدى إلى تحویل األراضي الجافة بشكل طبیعي إلى أراضي مرویة 

ء بشكل مكثف وذات دورة حیاة قصیرة وعواقب مباشرة على تمییز وتدھور الموارد الثمینة  مثل بالما
التربة والماء،

" مخططات الطاقة المتجددة"بما في ذلك :  في منطقة أورومیدECبرنامج الطاقة الشمسیة "حول 
ماكن النائیة واألخذ في ومشاركة أفضل الممارسات حول تمدید البرامج الخاصة بالكھرباء الشمسیة في األ

.لألماكن واسعة النطاق ومرتفعة الحرارة) تكنولوجیا الصحراء (Desertecاالعتبار مقترحات 

التأكید على المنافع االجتماعیة والبیئیة الرائعة لسوق الطاقة بالمنطقة األورومتوسطیة المترابطة بشكل .14
مل بشكل بارع على تحقیق التكامل وإدارة عملیة الذكیة تع-كامل، واالعتقاد في ھذا الشأن بأن الشبكة

الفائقة التي من -انتقال الشبكة وشبكات التوزیع، والقدرة على التخزین واالستھالك باإلضافة إلى الشبكة
شأنھا ضم عملیات نقل الكھرباء لمسافات طویلة بواسطة تقنیات إدارة التحمیل الالمركزي والطاقة 

 وشمال إفریقیا والشرق األوسط في عملیة إمداد طاقة نظیفة وفعالة من الشمسیة المركزة لضم أوروبا
األفكار التي یجب تشجیعھا، الترحیب بالتوقعات المحتملة والحث على التمویل بشكل أفضل من خالل 
خطة اإلنعاش التابعة لالتحاد األوروبي والبنك األوروبي لالستثمار والروئ المالیة المقبلة لالتحاد 

الشمسیة في كل خطط العمل القومیة لسیاسة الجوار أورومیدالتوصیة بدمج خطة، األوروبي
األوروبیة،

تقدیر اإلمكانیة الكبیرة للطاقة الشمسیة المركزة والطاقة الكھربائیة الضوئیة لتلبیة الطلب .15
اد المتزاید على الكھرباء في منطقة األورومید، ومالحظة اإلمكانیات التي یوفرھا توجیھ االتح

األوربي الخاص بمصادر الطاقة المتجددة والذي یسمح لدول االتحاد األوروبي بتلبیة 
احتیاجاتھم الملحة من الطاقة المتجددة من خالل استیرادھا من دول خارج االتحاد، والتوصیة 

مشروعات بضرورة توجیھ االلتزام بآلیة مصادر طاقة نظیفة الخاص بمعاھدة كیوتو تجاه  
 مشروعات الطاقة الشمسیة في الدول الشریكة  المتجددة، وخصوصًامصادر الطاقة

لألورومید من أجل التشجیع على إیجاد بیئة اجتماعیة صحیة ونظیفة ولضمان النقل النظیف 
للطاقة؛

أورومید الشمسیة مع استخدام موارد كافیة الطلب من اتحاد من أجل المتوسط تنفیذ خطة .16
تقدیر إمكانیات إنتاج الشمسیة الكبیر في .ام سیاسي قويومشاریع نموذجیة ملموسة والتز

متوسطیة والتي قد تعلب دوراًَ أساسیًا في محاربة التغیر المناخي وتنویع -األوروالمنطقة
مصادر الطاقة وتقویة االقتصادات واالرتقاء بأسواق العمل المؤھلة والبنیات الدیمقراطیة؛ 

واألمن بعد دولي وإقلیمي ستؤثر على االستقرار وتوضیح أن ھذه المسألة ھي مسألة ذات 
والحیویة االجتماعیة لكل المجتمعات وأن السبب الرئیسي للزیادة الحقیقیة وراء الطلب على 

متوسطیة ھو ضمان وصول المیاه النقیة عبر معامل -األوروالطاقة المتجددة في المنطقة
یین البشر الذین تنقصھم ھذه اإلمكانیات؛تحلیة المیاه واستخدام المصادر النظیفة للطاقة لمال

االھتمام بترویج الطاقة الشمسیة ومصادر الطاقة األخرى من خالل خطط الدعم وتعریفات .17
استخدام الطاقة المتجددة في العدید من البلدان، في كل من أوروبا وشمال أفریقیا؛ وتشجیع 

علیھا في جزء كبیر من االستھالك اإلنتاج من أجل ضمان أن الطاقة المتجددة یمكن االعتماد 
اإلجمالي للطاقة طبقًا لقدرات كل بدل؛ ودعوة كل من المفوضیة األوروبیة والقطاع الخاص 
بالتعاون مع الدول لتوفیر المساعدة الفنیة  من أجل تعزیز مشاریع الطاقة الشمسیة الصغیرة 

منھا والكبیرة؛

لحراریة في استخدامات المیاه الساخنة بالمنزل مالحظة اإلمكانیات الكبیرة للطاقة الشمسیة ا.18
والتدفئة والتبرید في منطقة األورومید والتي یجب تشجیعھا من خالل برامج غیر مركزیة 
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واسعة النطاق؛ التأكید في ھذا السیاق على أن منطقة األورومید على وجھ الخصوص یزداد 
 لم یعد أقصى استھالك للكھرباء فیھا الطلب على التبرید بشكل كبیر وأنھ في بعض البلدان

یحدث في الشتاء ولكن في الصیف؛ اإلیمان بضرورة تحفیز تطور استخدام سوق للتبرید من 
مصادر الطاقة المتجددة؛ والتأكید على ھذا النوع من الطاقة الشمسیة فعال للغایة، ورخیص 

نسبیًا ویمكن أن یوفر استھالك الكھرباء بشكل كبیر؛

األوروبیة بالتعاون مع مصر كل من المؤسسات الفلسطینیة والشركات دعوة المفوضیة .19
الخاصة لبناء مشروع نموذجي تجریبي لمصنع مولد للطاقة الشمسیة المركزة بالقرب من 

لمصنع تحلیة میاه البحر یعمل بالطاقة الشمسیة رفح إلمداد الكھرباء لغزة وربما إمداد الطاقة 
.الشمسیة وخطط إعادة تعمیر غزةیدأورومخطة وذلك ضمن ،الكھربائیة

دعوة المفوضیة األوروبیة وحكومات دول البحر المتوسط إلى دمج مشاریع الطاقة الشمسیة .20
باعتبارھا عنصرًا رئیسیًا لخطط اإلنعاش االقتصادي التي یجري تنفیذھا لمواجھة األزمة 

.االقتصادیة الحالیة
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