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  توصيا� �الجتما� �لثاني عشر للجنة �لبحر �لمتوسط للتنمية �لمستد�مة  : IG 17/16المقرر 

  إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،

 أھمية لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة باعتبارھا ھيئة استشارية لألطراف المتعاقدة ومكانھا في منظومة               إذ يعيد تأكيد  
  البحر المتوسط ودورھا في تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة،إدارة خطة عمل 

 بأن وظيفة لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ھي تقديم توصيات مالئمة إلى اجتماعات األطراف المتعاقدة،                 إذ يعترف 
  من خالل أمانة خطة عمل البحر المتوسط، على أساس تحليل شامل،

لتوصيات ذات العالقة بخطة العمل المعتمدة في قمة جوھانسبرج العالمية للتنمية المستدامة وكذلك أھداف                 إلى ا  إذ يشير 
  ومجاالت العمل ذات األولوية الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة،

  مياه، أن إدارة الطلب على المياه ھي جزء متكامل من اإلدارة المتكاملة لموارد الإذ يضع في اعتباره

 أن تنمية الطاقة في البحر المتوسط ينبغي أن تساھم في التنمية المستدامة للمنطقة وخاصة من                  إذ يضع في اعتباره أيضاً    
خالل تعزيز ضمان اإلمدادات ومكافحة انبعاثات غازات االحتباس الحراري وخفض التلوث المتصل بھا على المستوى                 

  قة وخدمات الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة،المحلي واإلقليمي وتعزيز الحصول على الطا

أن ھذه التحديات ترتبط عن كثب بالتحديات االجتماعية االقتصادية والبيئية، وال سيما تغير المناخ، الذي تواجھه                  إذ يقدر   
  أيضا بلدان البحر المتوسط،

 31-30إسطنبول، تركيا،   (اني عشر    الموافقة على توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة خالل االجتماع الث           يقرر
الطاقة والتنمية المستدامة في البحر     )  3(الطاقة وتغير المناخ،    )  2(إدارة الطلب على المياه،     )  1(بشأن  )  2007مايو  /أيار

  .المتوسط المرفقة على التوالي باعتبارھا المرفق األول والمرفق الثاني والمرفق الثالث بھذه الوثيقة

  





UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Annex V 
Annex I 
Page 1  
 

  المرفق األول

  صيات بشأن إدارة الطلب على المياهتو

باجراء )  2007مايو  / أيار 31-30إسطنبول، تركيا،   (قام االجتماع الثاني عشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة            
 والموافقة على التوصيات التي انبثقت عن الفريق العامل بشأن إدارة الطلب على المياه، المعقود في زاراكوزا،                   تحسينات

  .2007مارس /يا، آذارأسبان

  :توصي لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة أن تقوم السلطات السياسية الوطنية لبلدان البحر المتوسط  -1

بأن تشمل، طبقاً لتوجھات استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، إدارة الطلب على المياه، في                "1"
ز تنفيذھا، من ناحية، من خالل وضعھا سنوياً على أساس          االستراتيجيات الوطنية ذات األولوية وتعزي    

 من خالل   – من أجل تحقيقھا     –األھداف اإلقليمية واألھداف الوطنية للكفاءة، ومن ناحية أخرى          
حشد، متعلق بالعدالة االجتماعية، األدوات والوسائل التقنية المختلفة، ولكن أيضاً الناظمة أو المعيارية             

لية أو التعاقدية أو أدوات السوق والوسائل المتاحة لھا؛ وعالوة على ذلك، تنسيق             أو التعريفية أو الما   
تنفيذھا ومتابعتھا وتقييمھا في السياسات القطاعية المختلفة، وال سيما في ميادين الزراعة والطاقة               

  والسياحة والبيئة وتنمية األراضي،

المياه على النحو الالئق في المشاكل البيئية       بالعمل على تكامل المشاكل المتصلة بإدارة الطلب على           "2"
  العالمية، مثل تغير المناخ وصيانة التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي،

بتعزيز الحشد وإضفاء طابع المسؤولية، على األصعدة اإلقليمية المختلفة، المرتبطة سواء بالبيئة                "3"
نية بإدارة الطلب على المياه للجمعيات العامة        الريفية أو الحضرية، لألطراف الفاعلة المختلفة المع       

واألكاديمية والخاصة ذات العالقة من خالل األخذ في االعتبار بصورة خاصة دور النساء في ھذا                
 للمساھمة  – وال سيما الجھات المانحة      –الميدان، وأيضا، دعوة الشركاء والقطاعين الخاص والعام        

  ناتجة عن ذلك،في األنشطة والعمليات واالستثمارات ال

 وال سيما من خالل    –باتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة وعي الجمھور بإدارة الطلب على المياه              "4"
أنشطة التثقيف البيئي، وأساساً بواسطة إعالم الجمھور بشأن التحديات المتضمنة وبواسطة التعريف             

وخاصة المتعلقة بصيانة شبكات توزيع     بالممارسات الجيدة ذات العالقة وتنفيذھا واالستفادة منھا،         
المياه واالستھالك الفردي لمياه الشرب وترشيد االستخدام في الزراعة كوظيفة للسياق الجغرافي              

  وحماية النظم اإليكولوجية،

بتقييم التقدم المحرز، كل سنتين، في إدارة الطلب على المياه وبالتالي تعزيز إدراج إدارة الطلب                 "5"
 نظم المعلومات الوطنية بشأن المياه؛ وأيضا، القيام بتوثيق المؤشرات المختلفة            على المياه في  

ذات العالقة، التي اعتمدتھا استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، لدعم التعاون العلمي             
  .والمؤسسي اإلقليمي لتعزيز إدارة الطلب على المياه

  :لتنمية المستدامة من الخطة الزرقاء، بالتعاون مع شركائھاوفضالً عن ذلك، تتوقع لجنة البحر المتوسط ل  -2

  تقديم تقرير كل سنتين عن التقدم المحرز في البحر المتوسط في ميدان إدارة الطلب على المياه  "1"

  المساھمة في إنشاء خالصة وافية عن الممارسات الجيدة في ميدان إدارة الطلب على المياه  "2"

  .2012قليمية الرابعة بشأن إدارة الطلب على المياه في عام تنظيم حلقة العمل اإل  "3"

تؤكد أيضاً لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة على الحاجة إلى تنمية تآزرات مع المبادرات الحالية مثل   3
  . وما إلى ذلك,GWP-Med, EMWIS مكو�ن البحر المتوسط، و–مبادرة المياه لالتحاد األوروبي 

4    
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  يالمرفق الثان

  توصيات بشأن الطاقة وتغير المناخ

توصلت )  2007مايو  / أيار 31-30إسطنبول، تركيا،   (خالل االجتماع الثاني عشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة           
  :الدورة الخاصة بشأن الطاقة وتغير المناخ إلى

مة بشأن الطاقة وتغير المناخ      من استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدا      2-2يوصى بوجوب تنفيذ الفصل       -1
وفي ھذا السياق، ينبغي أن تشمل االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة المسار العام            .  دون مزيد من التأخير   

وطبقاً آلخر نتائج الفريق الحكومي     .  للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وشواغل تغير المناخ، بما في ذلك التكيف          
زاد التھديد الذي يفرضه تغير المناخ زيادة كبيرة منذ إعداد استراتيجية البحر المتوسط              الدولي لتغير المناخ،    

  .للتنمية المستدامة

ھناك حاجة لتقييم اآلثار االجتماعية االقتصادية لتغير المناخ في البحر المتوسط، وال سيما للمجموعات األكثر                 -2
  .ية المحددة وتقييم الضعفوينبغي أن ي�ستكمل ھذا بتحديد االحتياجات القطر. ضعفاً

ويعوق التركيز على جانب اإلمداد، أي، توافر نظم طاقة نظيفة يمكن            .  يطلب منھج ذو شقين لسياسة الطاقة       -3
. ولھذا من األھمية أيضاً التركيز على جانب الطلب       .  تحملھا، الحاجة إلى تكنولوجيا نظيفة ولكن يمكن تحملھا       

وادخار )  في المدن وفي المباني وفي القطاع الصناعي      (ة الطاقة   وبشكل خاص، ھناك حاجة للعمل بشأن كفاء      
  .الطاقة

إن من المھم أن ترسل األسعار اإلشارة الصحيحة، بالرغم من وجوب مالحظة أن ھذا ليس القيد الوحيد على                    -4
 ومن خبرة بعض البلدان، بالرغم من أن األسعار يمكن أن تعكس           .  استخدام الطاقة المستدامة وحماية المناخ    

وھذا النوع من اإلصالح له آثار      .  التكاليف البيئية بوضوح أكثر، ھناك حد لمقدار اإلعانات التي يمكن خفضھا          
. اجتماعية كبيرة، وال سيما في بعض البلدان، حيث ال تتاح الطاقة بما فيه الكفاية لتلبية االحتياجات األساسية                 

قة الجديدة تقوم على أساس نظم طاقة مستدامة         ومع ذلك من األھمية أيضاً إدراك أن مخططات توفير الطا          
  .وصديقة للمناخ

ھناك حاجة للتعاون والتضامن عبر البحر المتوسط، فيما بين بلدان الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب،                 -5
  .عند أي مستوى إداري، مع تركيز على بناء القدرات واالستثمار

  .روعات آلية التنمية النظيفةھناك حاجة لزيادة جذب بلدان البحر المتوسط لمش  -6

يمكن أن يكون لتمويل مؤسسات التمويل الدولية أثر كبير على الطاقة وتغير المناخ من خالل اختيار                       -7
وللتقدم باالستثمارات في الطاقة المتجددة والتغلب على العقبات في         .  مشروعات تمو�ل في قطاعي الطاقة والنقل     
ب عدم تحقق االستثمارات الفعلية في مشروعات الطاقة المتجددة          المستقبل، يوصى بتفكير عميق بشأن أسبا     

وينبغي أن يبدأ ھذا بتمرين     .  وآلية التنمية النظيفة في المنطقة، التي ال تذھب أبعد من وضع دراسات جدوى             
ويبدو أن التمويل ليس عائقاً كبيراً، ولكن ھناك حاجة اللتزام أقوى على المستوى             .  جرد يستكشف ھذه المسائل   

  .الوطني للدخول إلى ھذا السوق، بما في ذلك التزام بالموارد المالية

ھناك حاجة الستخدام أدوات مثل التقييم البيئي االستراتيجي وتقييم أثر االستدامة للسياسات والمشروعات في                 -8
 ودون  الوطني:  وينبغي أن يحدث ھذا على مستويات ثالث      .  القطاعات االقتصادية الرئيسية مثل الطاقة والنقل     

ومن خالل أدوات مثل التقييم البيئي االستراتيجي، يمكن إقامة          ).  الدولي(واإلقليمي  )  العابر للحدود (اإلقليمي  
  .الصلة بين سياسات الطاقة الوطنية وااللتزامات اإلقليمية باستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة

وات العامة الخضراء، بحيث تستھدف استراتيجيات       بسبب أھمية قوة المثال، يوصى باستخدام أكبر للمشتر          -9
  .المشتروات للحكومات خيارات صديقة للمناخ

السعي بنشاط لتنمية تآزرات مع الشراكة األوروبية المتوسطية وتحالف جوھانسبرغ للطاقة المتجددة ومبادرة               -10
ماعة الطاقة المستدامة   الطاقة لالتحاد األوروبي والصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وج            

 األوروبية وما إلى ذلك
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  المرفق الثالث

  توصيات بشأن الطاقة والتنمية المستدامة في البحر المتوسط

باجراء )  2007مايو  / أيار 31-30إسطنبول، تركيا،   (قام االجتماع الثاني عشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة            
حلقة العمل بشأن الطاقة والتنمية المستدامة في البحر          "الية التي تمخضت عن      تحسينات والموافقة على التوصيات الت     

  .2007مارس /، المعقودة في موناكو، آذار"المتوسط

  :توصي لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بأن تقوم السلطات السياسية الوطنية لبلدان البحر المتوسط  -1

بحر المتوسط للتنمية المستدامة، استخدام الطاقة الرشيد        بأن يشمل، طبقاً لتوجھات استراتيجية ال        "1"
وتنمية الطاقة المتجددة في األولويات االستراتيجية الوطنية وترجمة األھداف اإلقليمية ذات العالقة             
على المستوى الوطني إلى أھداف واضحة وطموحة، متفاوتة حسب القطاع وعلى مراحل من الزمن،      

  . تكون واقعية، على شرط أن2008بحلول عام 

، لتعزيز  2010بدعم األطر الناظمة والمؤسسية الحالية، على شرط أن تكون واقعية، بحلول عام                "2"
تطوير استخدام الطاقة الرشيد والطاقة المتجددة وكذلك استراتيجيات حشد مختلف األدوات               

لسياقات المحلية التي   والوسائل المالية والتعريفية والسوقية المتاحة لھا، مع األخذ في االعتبار ا           
  تفضل المشروعات ذات النطاق الصغير والمشروعات الصناعية،

بتشجيع إيصال الوعي البيئي العام بشأن مسألة استخدام الطاقة الرشيد والطاقة المتجددة، وال سيما                 "3"
عالة بواسطة وضع برامج للتثقيف البيئي تركز على ھذه المسائل؛ وأيضا، إنشاء أدوات للمشاركة الف             

لمختلف فئات األطراف الفاعلة، وال سيما النساء، في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الطاقة              
  الرشيد وتشجيع الطاقة المتجددة،

بأن تقدم إلى الشركاء العامين والخاصين، وال سيما الجھات المانحة، مشروعات بشأن استخدام                  "4"
، بينما تضمن تنسيق تدخالتھا على مختلف األصعدة اإلقليمية         الطاقة الرشيد وتعزيز الطاقة المتجددة    

  ذات العالقة،

بضمان متابعة وتقييم السياسات واألعمال المضطلع بھا في مجاالت استخدام الطاقة الرشيد والطاقة                "5"
المتجددة، بواسطة تقاسم وتوثيق المؤشرات ذات العالقة التي تضعھا المنظمات المختصة، وال سيما             

  تخدمة في استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة،المس

بدعم التعاون اإلقليمي في استخدام الطاقة الرشيد وتعزيز الطاقة المتجددة، وال سيما بواسطة الدعم                 "6"
  .المتبادل لقدرات البحث والتقييم وتقاسم الممارسات الجيدة

  :لمستدامة من الخطة الزرقاء، بالتعاون مع شركائھاوفضالً على ذلك، تتوقع لجنة البحر المتوسط للتنمية ا  -2

المساھمة في جمع المعلومات في ميدان الطاقة تكون واضحة ويعتمد عليھا ويجري تحديثھا بانتظام                 "1"
  ومقارنتھا من بلد إلى بلد،

مواصلة عملھا المنظوري في قطاع الطاقة بواسطة وضع سيناريوھاتھا على أساس افتراضات                 "2"
  وضوح، وال سيما الجوانب االقتصادية،مصاغة ب

تنفيذ تحليل أكثر عمقاً للترابط بين تغير المناخ والطاقة من خالل تكامل تقدير التكلفة لتغير المناخ                   "3"
  وتدابير التكيف معه والتخفيف منه،
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رشيد إعداد، كل سنتين، تقرير عن التقدم المسجل في البحر المتوسط في ميداني استخدام الطاقة ال                "4"

والطاقة المتجددة بواسطة وضع وتوثيق مؤشرات متقاسمة وذات عالقة، موضوعة طبقاً لمنھجيات            
  .تم اختبارھا والمساھمة في إنشاء منتدى لتبادل الممارسات الجيدة


