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                                               لجنة الشئون القتصادية والمالية والجتماعية والتربية

مسودة توصية
حول معالجة آثار تغير المناخ في المنطقة الورو-متوسطية



توصية لجنة الشئون القتصادية والمالية والجتماعية والتربية التابعة للجمعية البرلمانية للتحاد من أجل المتوسط بشأن
معالجة آثار تغيرالمناخ في المنطقة الورو-متوسطية

نحن، برلمانات التحاد من أجل المتوسط، نلحظ ذلك بقلق

يصف الجزء الول من تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  بوضوح تغيرات واسعة النطاق - 1 
 .وسريعة في محيطات الرض والجليد وسطح الرض بسبب التأثير البشري

.معدلت تغير المناخ الملحوظة في حوض البحرالبيض المتوسط تتجاوز التجاهات العالمية لمعظم المتغيرات - 2

اا ما يتسبب الجفاف، على وجه الخصوص - 3   في،يؤثر تغير المناخ أيضا على المحاصيل والنتاج الغذائي ويدمرهما؛ غالب
.حرائق تؤدي إلى تدميرل مفر منه للمحاصيل

 إلى انقراض جميع أنواع الشعاب المرجانية، وهي تأثير مباشر لزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون،تؤدي ظاهرة التحمض -4  
.المحلية

نحن، برلمانات التحاد من أجل المتوسط، نحذر من ذلك

أدى تأثير تغير المناخ إلى تفاقم المشاكل البيئية الحالية الناجمة عن التغيرات في استخدام الراضي مثل التحضر والتكثيف -5  
.الزراعي وزيادة التلوث وتدهورالتنوع البيولوجي

يمكن أن تؤدي ظاهرة ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط إلى اختفاء العديد من أنواع النباتات الحيوانية والبحرية بسبب نقص -6
.الكسجين

تشكل التغيرات المناخية والبيئية والجتماعية والقتصادية المستمرة تهديدات للمن الغذائي في حوض البحر البيض المتوسط -7
.والضغوط ليست متجانسة عبر المنطقة وقطاعات النتاج

تشمل العوامل التي تؤثر على الزراعة والنتاج الحيواني حول حوض البحر البيض المتوسط ندرة المياه وتدهور التربة وتآكل -8
.التربة

تتسبب  بعض الحداث  مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة  في خسائر غير متوقعة في النتاج وقد تزيد من تقلب غلة -9
.المحاصيل

على الرغم من عدم توقع أن تكون هذه التأثيرات كبيرة بالنسبة للنتاج الكلي عبر المنطقة  إل أن تباينات محلية واقليمية -10
.ستظهر

،نحن برلمانات التحاد من أجل المتوسط
.  العالميهي الداة الرئيسية في نظام تغير المناخ نعترف بأن اتفاقية المم المتحدة الطارية بشأن تغير المناخ -11 

نؤكد على أن تحقيق أهداف اتفاقية المم المتحدة الطارية بشأن تغيرالمناخ واتفاق باريس سيكون بمثابة نقطة انطلق لجهود -12
.تغيرالمناخ العالمي

مؤتمر ل - ندعو جميع الطراف إلى بذل الجهود من أجل النتهاء من برنامج عمل اتفاق باريس في  الدورة السادسة والعشرين13
.2021المم المتحدة لتغير المناخ 

ا أننا، بصفتنا برلمانات، لدينا دور حاسم في زيادة الوعي بالثار الضارة لتغيرالمناخ -14 .ندرك تماما

نؤكد أن المبدأ التوجيهي للنظام المناخي هو "النصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف"، وهو أمر -15
.معترف به بوضوح ودقة بموجب اتفاقية المم المتحدة الطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس

- نقر بأن مكافحة تغيرالمناخ ينبغي أن تتحقق من خلل مراعاة هذا المبدأ.  16



ندرك أن التقاسم العادل للعباء بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية  والتعاون القليمي والدولي الوثيق بين جميع البلدان -17
.ضرورية لضمان عدم تخلف أحد في مكافحة تغير المناخ

.نؤكد على الدور التكميلي للبرلمانات التي تساهم في توفير أرضية عادلة لجميع الدول وخلق بيئة للشراكة والتعاون بين الدول -18

- نؤكد على أهمية حشد التمويل الكافي للمناخ ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية لبلوغ  أهداف اتفاق باريس.19

- نحث البلدان المتقدمة على دعم البلدان النامية بالدعم المالي والتقني الكافي لعملها المناخي .20

- نؤكد بقوة على ضرورة أن تحصل جميع البلدان النامية على التمويل المتعلق بالمناخ والبرامج ونقل التكنولوجيا دون أية21
عقبات.

- نقدر الجهود التشريعية لبرلمانات التحاد من أجل المتوسط بشأن إدارة النفايات والتشجير ومصادر الطاقة المتجددة وحثهم22
على زيادة وتنويع جهودهم في مكافحة تغيرالمناخ وفقاا لولوياتهم التنموية.

- نؤكد على أهمية تشجيع الحلول المستدامة لقطاع النقل وضمان إنشاء البنية التحتية لتمكين رقمنة النقل.23

- نؤكد على أهمية كفاءة الطاقة ونشر الطاقة المتجددة في عمليات التحول إلى الطاقة النظيفة.24

- نؤكد على أنشطة التعاون وينبغي تعزيز تبادل أفضل الممارسات بشأن تطويرالهيدروجين والبطاريات والتخزين، وكفاءة25
الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والتشريعات ذات الصلة وكفاءة الطاقة وآليات تمويل الطاقة المتجددة  مثل تعريفات التغذية

والحوافز الضريبية والشهادات الخضراء القابلة للتداول  ودمج الطاقة المتجددة في نظام الطاقة.

- ندرك أن هناك حاجة ملحة لزيادة جهودنا القليمية لمواجهة التحديات المترابطة لتغير المناخ  وفقدان التنوع البيولوجي26
والنواع الغريبة الغازية والتلوث وتدهور الراضي والتصحر.

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعتراف بفوائد2030إلى إعادة البناء بشكل أفضل بطرق تتماشى مع خطة عام نسعى  -27
التعاون بين الدول العضاء في التحاد من أجل المتوسط لتشجيع الجراءات المناسبة ومنع الستهلك غير المستدام وعكس فقدان

.التنوع البيولوجي  والتخفيف من الثار السلبية لتغير المناخ على موارد المياه

- نعمل على تعزيز استراتيجية لمكافحة تغير المناخ تتضمن الستثمار في البحوث التطبيقية لتحسين التكنولوجيا الهادفة إلى28
تقليل النبعاثات وإيجاد حلول مبتكرة لتشجيع التحول في مجال الطاقة.


