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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
.معدلتتغير المناخ الملحوظةفيحوض البحرالبيض المتوسطتتجاوز التجاهاتالعالميةلمعظمالمتغيرات2 -
يؤثر تغير المناخأيضا علىالمحاصيلوالنتاج الغذائيويدمرهما؛ غالباا ما يتسببالجفاف،علىوجه الخصوص ،في3 -
.حرائقتؤدي إلىتدميرل مفرمنهللمحاصيل
تؤدي ظاهرةالتحمض ،وهي تأثير مباشر لزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون ،إلىانقراضجميع أنواع الشعابالمرجانية4-
.المحلية
نحن ،برلمانات التحاد من أجل المتوسط ،نحذر من ذلك
أدى تأثير تغير المناخإلىتفاقمالمشاكلالبيئيةالحاليةالناجمةعنالتغيراتفياستخدامالراضيمثلالتحضر والتكثيف5-
.الزراعيوزيادةالتلوثوتدهورالتنوع البيولوجي
يمكنأن تؤدي ظاهرةارتفاع درجة حرارةالبحر المتوسطإلىاختفاءالعديدمنأنواع النباتاتالحيوانيةوالبحريةبسببنقص6-
.الكسجين
تشكلالتغيراتالمناخيةوالبيئيةوالجتماعيةوالقتصاديةالمستمرةتهديداتللمنالغذائيفيحوض البحر البيض المتوسط7-
.والضغوطليستمتجانسةعبر المنطقةوقطاعاتالنتاج
تشملالعواملالتيتؤثر علىالزراعةوالنتاج الحيوانيحولحوض البحر البيض المتوسطندرةالمياهوتدهور التربة وتآكل8-
.التربة
تتسبب بعض الحداث مثلالجفافوالفيضاناتوموجاتالحرارة فيخسائرغير متوقعةفيالنتاج وقدتزيد منتقلبغلة 9-
.المحاصيل
علىالرغممنعدمتوقعأن تكونهذهالتأثيراتكبيرةبالنسبةللنتاج الكليعبر المنطقة إل أن تبايناتمحليةواقليمية10-
.ستظهر
،نحن برلمانات التحاد من أجل المتوسط
.نعترفبأن اتفاقيةالممالمتحدةالطاريةبشأنتغير المناخ هي الداة الرئيسية في نظام تغير المناخ العالمي11-
نؤكدعلىأن تحقيقأهدافاتفاقيةالممالمتحدةالطارية بشأنتغيرالمناخواتفاقباريسسيكونبمثابةنقطةانطلقلجهود 12-
.تغيرالمناخالعالمي
 - 13ندعو جميع الطرافإلىبذلالجهودمنأجلالنتهاء منبرنامجعملاتفاقباريسفي الدورةالسادسةوالعشرينل مؤتمر
المم المتحدة لتغير المناخ .2021
.ندركتماما اأننا ،بصفتنا برلمانات،لدينا دور حاسمفيزيادةالوعيبالثار الضارةلتغيرالمناخ14-
نؤكدأن المبدأالتوجيهيللنظامالمناخيهو "النصافوالمسؤولياتالمشتركةولكنالمتباينةوقدراتكلطرف" ،وهو أمر 15-
.معترفبه بوضوح ودقةبموجباتفاقيةالممالمتحدةالطارية بشأنتغير المناخواتفاقباريس
 -16نقر بأن مكافحةتغيرالمناخينبغيأن تتحققمنخلل مراعاةهذا المبدأ.

ندركأن التقاسمالعادلللعباء بين البلدانالمتقدمةوالبلدانالنامية والتعاونالقليميوالدوليالوثيقبينجميع البلدان17-
.ضرورية لضمانعدمتخلفأحدفيمكافحةتغير المناخ
.نؤكدعلىالدور التكميليللبرلماناتالتيتساهمفيتوفير أرضية عادلةلجميعالدولوخلقبيئة للشراكةوالتعاونبينالدول18-
 -19نؤكدعلىأهميةحشدالتمويلالكافيللمناخونقلالتكنولوجياإلىالبلدانالناميةلبلوغ أهدافاتفاقباريس.
 -20نحثالبلدانالمتقدمةعلىدعمالبلدانالناميةبالدعمالماليوالتقنيالكافيلعملهاالمناخي.
 -21نؤكدبقوةعلىضرورة أن تحصلجميع البلدانالناميةعلىالتمويلالمتعلقبالمناخوالبرامجونقلالتكنولوجيادونأية
عقبات.
 -22نقدر الجهودالتشريعيةلبرلماناتالتحاد منأجلالمتوسطبشأنإدارةالنفاياتوالتشجيرومصادر الطاقةالمتجددةوحثهم
علىزيادةوتنويع جهودهمفيمكافحةتغيرالمناخوفقاالولوياتهمالتنموية.
 -23نؤكدعلىأهميةتشجيعالحلولالمستدامةلقطاعالنقلوضمانإنشاءالبنيةالتحتيةلتمكينرقمنةالنقل.
 -24نؤكدعلىأهميةكفاءةالطاقةونشرالطاقةالمتجددةفيعملياتالتحولإلىالطاقةالنظيفة.
 -25نؤكدعلىأنشطةالتعاونوينبغيتعزيز تبادلأفضلالممارساتبشأنتطويرالهيدروجينوالبطارياتوالتخزين،وكفاءة
الطاقةوتطبيقاتالطاقةالمتجددةوالتشريعاتذاتالصلةوكفاءةالطاقةوآلياتتمويلالطاقةالمتجددة مثلتعريفاتالتغذية
والحوافزالضريبية والشهاداتالخضراء القابلةللتداول ودمجالطاقةالمتجددةفينظامالطاقة.
 -26ندركأن هناكحاجةملحةلزيادةجهودنا القليميةلمواجهةالتحدياتالمترابطةلتغير المناخ وفقدانالتنوع البيولوجي
والنواع الغريبةالغازية والتلوثوتدهور الراضيوالتصحر.
نسعىإلى إعادة البناء بشكل أفضل بطرق تتماشى مع خطة عام  2030وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعتراف بفوائد 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
 - 28نعمل على تعزيز استراتيجية لمكافحة تغير المناخ تتضمن الستثمار في البحوث التطبيقية لتحسين التكنولوجيا الهادفة إلى
تقليل النبعاثات وإيجاد حلول مبتكرة لتشجيع التحول في مجال الطاقة.

