الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسط

لجنة الطاقة والبيئة والمياه
مسودة محضر
اإلجتماع المنعقد في الرباط ،المغرب
في  42أيلول/سبتمبر 4104

 .0إفتتاح اإلجتماع
إفتتح رئيس اللجنة اإلتجتاع رر بّ أعضاع اللجنة اعفة رشكر أضاع مجلس النواب في أرلاعن الاالكة الاغرأية ضلى
استاعفته لإلتجتاع  .ث بم ر بّ الرئيس أعلسيد تجعمل كيكان (الجزائر) الذي يح بل محل السيد محاد أسعي أصفته نعئ رئيس
اللجنة الجديد .رأخيراً ،أشعر الرئيس إلى أنه ،رفق هيكلية مكت اللجنة ااع اضتُادت في الجلسة الععمة في الرأعط في
آذار/معرس  ،2102سيشغل السيد إأراهيم أبو عياش (السلطة الفلسطينية) منص نعئ الرئيس الثعلث مع السيدة بارفانوفا
( PARVANOVAالبرلاعن األرررأي) رالسيد ايكعن .رلم يعترض أّد في اللجنة.
رفي أيعنه الترّيبي ،ش بدد السيد اريم غالب ،رئيس مجلس النواب في أرلاعن الاالكة الاغرأية ،ضلى أن التحديعت الاشتراة
أمعم منطقة األرررمتوسبط ال يُاكن أن تواتجه إال إذا اتجتاعت الاوارد اعفة لذلك الغرض .رتلع الجاعية البرلاعنية لإلتحعد
من أتجل الاتوسبط ،ال سياع اللجنة الحعلية ،درراً محوريع ً من أتجل التو ب
صل إلى ّلول ملاوسة .رأضعف الرئيس أن الاغرب
ستكون قعدرة ضلى رضع الطعقة الخارا في صل أرلويعتهع أعد اضتاعد "ترسعنة من القوانين".

 .4إعتماد مشروع جدول األعمال
ت بم اضتاعد تجدرل أضاعل اإلتجتاع .

 .3إعتماد تقرير اإلجتماع السابق الذي انعقد في الرباط في  42آذار/مارس 4104
ت بم اضتاعد تقرير اإلتجتاع األخير للجنة الطعقة رالبيئة رالايعه الذي انعقد في الرأعط في  22آذار/معرس .2102
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 .2بيان استهاللي لمعالي الوزير فؤاد دويري ،وزير الطاقة والمناجم والمياه والبيئة في المملكة
المغربية
في أيعنه اإلستهاللي ،أشعرمععلي الوزير دويري إلى ارتفع الطل ضلى الطعقة في الاغرب رالتعويل الاتزايد
ضلى استيراد الطعقة .رمن تجهة أخرى ،أضعف أن للاغرب قدرات ابيرة في مجعل الطعقة الاتج بددة مثل الطعقة
الهوائية رالطعقة الشاسية رالطعقة البحرية رالتي لم يت بم أعد استغاللهع ضلى نحو مكثبف .رلهذا الغرض ،ر بازت
اإلستراتيجية الوطنية ّتى ضعم  2121ضلى تطوير مزيد من القدرات في هذه الاجعالت أهدف توليد  %24من
الطعقة سنويع ً من مصعدر الطعقة الاتج بددة ،رأعلتعلي تفعدي  5.9مليون ب
طن من انبععثعت ثعني أراسيد الكرأون
سنويعً راستحداث  04111رظيفة تجديدة في الاغرب .رسيكون من الااكن ،أحلول الععم  ،2121إنتعج ألف
ميغعراط سنويع ً من الطعقة الهوائية رألفي ميغعراط من الطعقة الشاسية رسيُس بجل ارتفع في توليد الطعقة من الغعز
الطبيعي يصل إلى ضشرة مليعرات متر مك بع أحلول الععم  .2105ااع ضرض لألنشطة رالاشعريع الجعرية ّعليعً
في رزارة البيئة رقطعضعت الايعه.
شعرك في الانعقشة مندرأون من فرنسع رترايع رتونس رالبرلاعن األرررأي رالجزائر رأستونيع رأولندا.

 .5قدرات الطاقة الشمسية في اإلتحاد من أجل المتوسط

أدأ السيد سوتيريس فاروكساكيس  ، Sotiris VAROUXAKISرهو نعئ األمين الععم لإلتحعد من أتجل الاتوسبط،
مق بدمته أعلقول إن اإلتحعد من أتجل الاتوسبط يجاع البلدان من ضفتي البحر الاتوسبط :فعإلتحعد األرررأي رالدرل
الشريكة هم شراع طبيعيون ذات اّتيعتجعت مك بالة لبعاهع البعض ،رلذلك أهدافهع مشتراة .في ّين أن ثررات النفط
الخعم رالغعز الطبيعي غير مو بزضة في شكل ضعدل ،إال أن للدرل الشريكة قدرات طبيعية للطعقة الشاسية ال مثيل لهع،
اذلك هي الحعل أعلنسبة إلى الطعقة الهوائية .رأضعف السيد فعرراسعايس أن الخطة الشاسية الاتوسبطية تهدف إلى
توليد ضشرين تجيغعراط سنويعً من الطعقة الاتج بددة أحلول  2121مع تصدير تجز منهع إلى أرررأع ،ماع يولبد فرص
ضال ريع بزز القطع الصنعضي في البلدان الشريكة.

ثم قعمت السيدة رافعييال إيودايس  ،Raffaella IODICEرهي رئيسة رّدة البرامج اإلقلياية للجوار في الجنوب في
الافوضية األرررأية ،أوصف الخطة الشاسية الاتوسبطية ضلى أنهع " منعرة" في اإلتحعد من أتجل الاتوسبط ،من شعنهع
أن تجعل استبدال مصعدر الطعقة البديلة أمراً ماكنعً ضلى الادى البعيد .رستعال الافوضية األرررأية مع أمعنة اإلتحعد
من أتجل الاتوسبط في أرشلونة في شكل رثيق ضلى مشعريع مثل ميدريغ  MEDREGرميدينك الثعني
 .MEDENEC IIااع أضعفت أنه من العوامل الرئيسية لتطوير إضعفي تبرز ّاعية اإلستثاعرات رالسوق الاحلية
الاتكعملة رإنشع شبكعت الطعقة .رفي هذا السيعق ،للسلطعت الاحلية درر خعص تلعبه ،رلهذه األسبعب أرادت الافوضية
األرررأية أحلول نهعية هذا الععم إطالق مشرر "مدن متوسبطية أنظف رموفبرة للطعقة".

راسته بل السيد غيدر برودوم  ،Guido PRUD’HOMMEرهو رئيس مكت أنك اإلستثاعر األرررأي في الاغرب،
ضرضه أعلتشديد ضلى أن الطعقة الاستدامة هي الحل الاستدام الوّيد من أتجل التغلب ضلى التحديعت الثالثية الاتاثبلة
أعلطل الاتزايد ضلى الطعقة رالاغط البيئي رالبطعلة الععلية في تجنوأي رشرقي الاتوسبط .رأضعف أنه ،أعلرغم من
القدرات الاخاة للطعقة الاتج بددة ،غير أنهع ال تزال تش بكل ّصة صغيرة تجداً من إتجاعلي الطعقة الاستهلكة .رياكن
لبنك اإلستثاعر األرررأي أن يوفبر التاويل للاشعريع مع استخدام مجاوضة من األدرات تترارح أين القررض الكبيرة
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رصنعديق األسهم .في ّين أن ّجم اإلقراض ألغ مع يقعرب  9.5مليعر يورر منذ إنشع مرفق اإلستثاعر رالشرااة
األرررمتوسبطية  FEMIPفي الععم  ،2112إال أن قطع الطعقة يستحوذ ضلى  %95من إلتزامعت أنك اإلستثاعر
األرررأي في الانطقة .رأغية تحقيق أهداف الخطة الشاسية الاتوسبطية ،أطلق أنك اإلستثاعر األرررأي مبعدرة
التحاير لاشرر الخطة الشاسية الاتوسبطية من أتجل تسريع ضجلة ضشرين مشررضعً للطعقة الاتج بددة رفععلية الطعقة
في منطقة الشرق األرسط رشاعل إفريقيع.
شعرك في الانعقشة مندرأون من أولندا رترايع.

 .6التحديات أمام المدن في قطاعات الطاقة والبيئة والمياه
أضرأت السيدة رياع طربيه ،رهي نعئبة رئيس منظاة غير ّكومية لبنعنية اساهع "أحر لبنعن" ،ضن أسفهع ّيعل
الوضع البيئي الراهن في لبنعن ،السياع رضع الشعطئ اللبنعني .رأرأيهع ،مع من قوانين تحاي الشعطئ من البنع
رليست مععلجة ميعه الصرف الصحي مالئاة .رأعلرغم من تحديد مصعدر التلوبث في أعض الحعالت ،غير أن
تطبيق الحلول أمر صع مع خلفية "فسيفسع من الطوائف" .رّعرلت تجاعية "أحر لبنعن" إضعدة تعهيل الشعطئ
أعلقرب من قرية النعقورة رهي آخر قرية قبل الحدرد مع إسرائيل رراقعة في الانطقة العسكرية الخعضعة لسيطرة
قوات األمم الاتحدة لحفظ السالم اليونيفيل رالتي اعن الجيش اإلسرائيلي قد انسح منهع في الععم .2111
رأشعرت إلى أن ّفظ البيئة ياكن أن يجاع أين مختلف الهويعت السيعسية رالدينية رأن يولبد فرص ضال تجديدة.
شعرك في الانعقشة مندرأون من ترايع رتونس رالجزائر رالبرلاعن األرررأي.

 .7خارطة النفايات في المتوسط -بعثة ميد  M.E.D.ومتابعة حملة "لنقُم بها"
ق بدم السيد أررنو دومونتيه  ، Bruno DUMONTETرهو مدير مشرر أعثة "الاتوسبط الاعرب ض للخطر"
 ،M.E.D.مل بخصع ً أاخعطر معدة البالستيك ضلى الثررة الحيوانية البحرية الذي يقوم أرنعمجه العلاي رالتعلياي
أتقصي الحقعئق ضنهع في األضوام الانصرمة األخيرة .رفي هذا الصدد ،لم يُح بدد أعد أثر الحطعم الصغير غير
الارئي للبالستيك الاج بزأ .رأضعف السيد درمونتيه أن أايعس البالستيك رالكريعت الصنعضية راألليعف الصغرية
تُع بد من مصعدر التلوبث البحري .رفي نهعية الاطعف ،يدخل الحطعم الصغير في السلسلة الغذائية رأعلتعلي ال يش بكل
تهديداً للبيئة البحرية فحس أل أياع ً تهديداً للبشر .لذلك من الاررري إدخعل تعديل ضلى التشريععت رأذل تجهود
في التوضية.
رأشعر الرئيس شتيفعن شينناخ  Stefan SCHENNACHإلى استنتعتجعت تقرير ّالة "لنقُم أهع" التي اضتُادت
في الجلسة الععمة للجاعية البرلاعنية لإلتحعد من أتجل الاتوسبط في اتجتاعضهع السنوي الذي انعقد في الرأعط في
آذار/معرس  .2102رفي هذا السيعق ،أرصت اللجنة أعن تشعرك ألدان الاتوسبط اعفة في ّدث سنوي مع استعاعل
ّالة "لنقُم أهع" اارتجع يهدف إلى تعزيز إدارة سلياة للنفعيعت رتحسين مستوى الاععرف ّيعل مخعطر التلوبث.
رلقد أدأت اإلتصعالت مع األمعنة الععمة لإلتحعد من أتجل الاتوسبط أغية تنظيم الاتعأعة .ااع من الارتق ضقد
اتجتاع منفصل لهذا الغرض في مق بر األمعنة الععمة في أرشلونة يجاع أين أضاع مجلس اللجنة رالاقررين
الاشعراين في التقرير (من إستونيع رإسرائيل رالسلطة الفلسطينية) رالسيد رامبوني ( RAMPONIرهو مقرب ر
تقرير الععم ّ 2100ول إنشع الحدائق البحرية في الاتوسبط).
شعرك في الانعقشة مندرأون من تونس رالبرلاعن األرررأي.
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 .8أية مسائل أخرى
سينعقد اإلتجتاع الاقبل للجنة الطعقة رالبيئة رالايعه في برلين في  01و 00كانون األول/ديسمبر 4104
راإلتجتاع التعلي في ستوكهولم في  47و 48أيار/مايو .4103
رألبغ الرئيس أضاع اللجنة أعنه أاوتج قرار اتخذه مكت الجاعية البرلاعنية لإلتحعد من أتجل الاتوسبط لن يستا بر
العال أإضداد تقعرير اللجنة التي اعنت في السعأق توضع من تجعن مق بررين أر أاثر أل سيُعال ضلى تقديم أوراق
موقفية للجنة تُحعل إلى الجلسة الععمة .رفي هذا الاجعل ،أضلن الرئيس أن الترايز سيوضع في غاون ضعم ضلى
تنفيذ الخطة الشاسية الاتوسبطية رضلى التععرن في مع أين الادن في الاجعل البيئي راذلك ضلى األمن الغذائي.

**************************************
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