اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻂ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟإلﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮ ّ
ﻟﺠنﺔ اﻟطﺎقﺔ واﻟﺒﻴئﺔ واﻟﻤﻴﺎه

ﻣشﺮوع اﻟﻤﺤضﺮ
ﻟإلﺟﺘﻤﺎع اﻟذي اﻧﻌقد في بﺮﻟﻴﻦ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
في  01كﺎﻧﻮن األول/ديسﻤﺒﺮ 2102

 .0افﺘﺘﺎح اإلﺟﺘﻤﺎع ،اعﺘﻤﺎد ﻣشﺮوع ﺟدول األعﻤﺎل وﻣﺤضﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮبﺎط اﻟذي اﻧﻌقد في 22
أيلﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2102
بعد أن افتتح الرئيس اإلجتماع ،اعتمد مشروع جدول األعمال لالجتماع األخير في برلين وكذلك
محضر اجتماع الرباط الذي انعقد في  42أيلول/سبتمبر .4104
ألقى كلمة الترحيب السيد روديريخ كيزيفيتتير  Roderich KIESEWETTERوهو رئيس الوفد
األلماني لدى الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسّط.

 .2اﻟطﺎقﺔ اﻟﻤﺘﺠدّدة -قصﺔ ﻧﺠﺎح :ﺗﺠﺮبﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ في ﻣﺠﺎل اﻟﺘغﻴﻴﺮ في اﻟطﺎقﺔ ﻣﻦ حﻴث اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
قام السيد أوربان ريد  ،Urban RIDوهو المدير العام لدائرة حماية المناخ ،البيئة والطاقة ،الطاقة
المتج ّددة والتعاون الدولي في الوزارة اإلتحادية األلمانية لشؤون البيئة وحفظ الطبيعة واألمان
النووي ،بتقديم لمحة عامة حول مختلف مصادر الطاقة المتج ّددة وخليط الكهرباء الحالي ،كما عرض
لخارطة الطريق الخاصة بهدف ألمانيا في مجال الطاقة بحلول العام  4101عندما ستتز ّود ألمانيا
بكامل احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتج ّددة (في العام  ،4100كانت النسبة  %41وفي
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العام  ،4104صارت النسبة  .)%40في هذا السياق ،أشار السيد ريد إلى الوقائع وهي أنه في
غضون عشر سنوات ،تضاعف عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة أربعة أضعاف ،وأنه معها نشأت
هياكل ملكية جديدة .وش ّدد على أن استخدام الطاقة الذرية على المدى الطويل مكلّف للغاية وأن رفع
مستوى فعالية الطاقة هو أهم من التق ّدم في مجال خليط الطاقة ،كما أ ّكد أن استهالك الكهرباء في
ألمانيا قد سجّل تراجعا ً بالرغم من النمو اإلقتصادي .وبالنسبة إلى بلدان المتوسّط ،ش ّدد على أهمية
التعاون في ما بينها وعلى الحاجة أيضا ً إلى التمويل من المؤسسات المالية الدولية.
شارك في المناقشة مندوبون من فرنسا والبرلمان األوروبي والمغرب.
 .3ﺗﺤديﺎت اﻟسﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ خفض ﻣخﺎطﺮ ﺗقلﺒﺎت اﻟﻤنﺎخ اﻟﻤﺮافقﺔ ﻟﺘغﻴّﺮ اﻟﻤنﺎخ في ﻣنطقﺔ
ﺳﻂ
اﻟﻤﺘﻮ ّ
أعطى السيد راينهارد ﻣﻴخلﻴﺮ  ، Reinhard MECHLERمن برنامج المخاطر والسياسات وأوجه
الضعف في المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في النمسا ،لمحة عامة حول الوضع الحالي لحالة
اإلحترار العالمي وتط ّوراته المستقبلية وش ّدد على أكثر اإلستراتيجيات فعالية من أجل خفض قابلية
تعرّض األشخاص والمناطق المتأثرة للخطر.
شارك في المناقشة مندوبون من الجزائر وتونس والمغرب.
اﻟﺘﻮﺟهﺎت اﻟﺒﺤﺮيﺔ في اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ أوروبﺎ 2121
 .2إعﻼن ﻟﻴﻤﺎﺳﻮل-
ّ
قامت السيدة إيليني بﺎبﺎﻧﻴكﻮالو  ،Eleni PAPANICOLAOUوهي ملحقة دبلوماسية في سفارة
قبرص لدى ألمانيا ،بتقديم المعلومات حول إعالن ليماسول -تاريخه ومفاهيمه ،آفاقه ،أهدافه وتطبيقه.
وحسب عرضها ،يع ّزز إعالن ليماسول البعد البحري الستراتيجيا أوروبا  :4141الحصول على نمو
ذكي ومستدام وشامل من خالل اإلستفادة من قدرات المحيطات والبحار والشواطئ .ويقضي قسم من
هذه االستراتيجيا في التشجيع على استحداث فرص عمل جديدة من خالل زيادة انتاج الطاقة المتج ّددة
البحرية واستكشافها.
 .5اﻟﺘﺒﺮيد بﺎﻟطﺎقﺔ اﻟشﻤسﻴﺔ
ق ّدم السيد كريستيان هﻮﻟﺘﺮ  ،Christian HOLTERوهو المدير العام لشركة سوليد المحدودة في
النمسا ،لمحة حول الوضع الراهن للطاقة الشمسية في العالم مع خارطة طريق للتدفئة والتبريد
بواسطة الشمس منذ العام  4101حتى العام  .4101ثم ق ّدم مجموعة من األمثلة في اإلقتصاد وفي
القطاعَين العام والخاص ،بما في ذلك السياحة وقطاع الصحة والصناعة حيث يمكن للطاقة الشمسية
أن تح ّل محل مصادر الطاقة غير المتج ّددة.
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كما بيّن السيد هولتر السياق الحالي لزيادة استخدام الطاقة الشمسية :فقطاع البناء يستهلك أكثر من
 %21من إجمالي الطاقة المستهلكة ،ويمثّل التبريد بواسطة المكيّفات أكبر مستهلك للطاقة في
القطاعَين العام والتجاري ،وهو المسبّب الرئيسي لوصول الطلب على الطاقة الكهربائية إلى أعلى
مستوياته ،مما يؤدي إلى أثر سلبي على عوامل شبكة اإلنتاج وسعر الكهرباء والبيئة .وفي حين
يتزامن ازدياد األشعة الشمسية مع ارتفاع الطلب على التبريد بواسطة المكيّفات ،قد يعني استعمال
الطاقة الشمسية خفضا ً في المستوى العالي .لذلك تكون القطاعات المستهدفة هي البنية التحتية
والسياحة والمكاتب والتعليم واألعمال.
شارك في المناقشة المندوبان من المغرب ولبنان.
ﺳﻂ
 .6شﺒكﺎت اﻟﻤﺘﻮ ّ
آفاق  :4141مبادرة متكاملة من الجهود في المتوسّط
ش ّدد البروفسور ميخائيل سكوللوس ( Michael SCOULLOSوهو رئيس الفريق المسؤول عن
البرنامج البيئي المتوسّطي وتعزيز القدرات في آفاق  )4141على أهمية المتوسّط وبيّن كيف أن
التط ّورات األخيرة في المنطقة قد أعاقت اإلستدامة البيئية .وعرض حاالت الطوارئ الحالية البيئية
واإلجتماعية اإلقتصادية وتناول مدى تغيّر المناخ ووقعه على المنطقة .ثم وصف هيكيلية المشاريع
الحالية والمستقبلية في إطار مبادرة آفاق .4141
قال الرئيس إن اللجنة وشبكة آفاق  4141قد تتعاونان عن كثب في المستقبل ،مما سيشتمل على
استراتيجيات مشتركة ،مثل إزالة التل ّوث من المتوسّط.
بعد العرض تناول الكلمة ممثالن من تونس والمغرب.
القرى اإليكولوجية -الشبكة المتوسّطية الجديدة
ق ّدمت السيدة ريما طربيه ،نائبة رئيس جمعية بحر لبنان في لبنان والسيد جان فرنسوا لوتشياني،
عرضين
 ،Jean Francois LUCIANIوهو مساعد مختار مدينة جيروالتا في كورسيكا ،فرنسا،
َ
حول الشبكة المتط ّورة للقرى اإليكولوجية في المتوسّط ،وهدفها في الحفاظ على البيئة ،اإلستدامة
الذاتية في اإلمدادات الغذائية إلى أقصى ح ّد ممكن والتنمية المستدامة .وأشارا إلى أن التعليم البيئي في
المدارس ولدى الجمهور يرتدي أهمية بالغة .والهدف هو إنشاء شبكة من القرى اإليكولوجية حول
البحر األبيض المتوسّط في شماله وجنوبه ،واهتمام المخاترة في أن يصيروا أعضا ًء في شبكة
محتملة كهذه كبير.
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وق ّدم الرئيس اقتراحا ً من أجل إنشاء فريق عامل حول المدن اإليكولوجية برئاسة مع ّز كمون وسترفع
ق هذا اإلقتراح أي اعتراض.
ريما طربيه تقريراً حول عمل الفريق إلى اللجنة .لم يل َ
 .7أيﺔ ﻣسﺎئﻞ أخﺮى
سيتعقد اإلجتماع المقبل للجنة الطاقة والبيئة والمياه في بروكسيل في  00نيسان/أبريل 4102
واإلجتماع التالي في ستوكهولم في  42و 42أيار/مايو .4102
أفاد الرئيس بأنه من المتوقّع في العام  4102أن تعقد ك ّل من لجنة البيئة ولجنة اإلقتصاد التابعتين
للجمعية البرلمانية في اإلتحاد من أجل المتوسّط اجتماعا ً مشتركا ً ليوم واحد واجتماعا ً منفصالً لكل
منهما ليوم واحد أيضاً.
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