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الجمعية البرلمانية لالتحاد من اجل المتوسط

لجنة الطاقة والبيئة والمياه
مشروع المحضر
لإلجتماع المنعقد في فيينا ،النمسا
في  19تشرين األول/أكتوبر 2015
 .1افتتاح اإلجتماع ،بيان رئيس المجلس اإلتحادي النمساوي ،اعتماد مشروع جدول األعمال ومشروع المحضر
لإلجتماع السابق الذي انعقد في لشبونة في  11أيار/مايو 2015
توجّ ه السيد غوتفريد كنايفل  ،Gottfried KNEIFELرئيس المجلس اإلتحادي النمساوي إلى اللجنة وقال ّ
إن تطوّر
اإلتحاد اوأوروي يسللم ررااا وواغل ووو الملو ّّ واتلماراتم .االحر اوأتلية ا ّوريا واإلرتا اليي تمارّه
الدولة اإلّالرية ا يالد الشا والوراق (دااش) تش ّكل تحدياً أرا المجلمع الدول ا حين أن رئات اآلالف رن الالجئين
يبحثون ان رسلقبل أاضل ا أورويا وإذا كانت املية السال ا الشرق اوأوّ ّلسلم ّر ،ام يجب أن تشمل رسائل
رثل حماية البيئة واللكنولوجيات الجديد رن أجل اّلخدا الطاقة الملج ّدد واّلحداث وظائف جديد
ويود االماد رشروع جدول اوأامال ورشروع المحضر لالجلماع السايق ا لشبونة اليي انوقد ا  11أيار/رايو ،2015
و ّدد رئيس اللجنة السيد وليفان وينناخ  Stefan SCHENNACHالى ضرور اللواون ا را يين البرلمانيين وذ ّكر
يومل اللجنة خالل السنوات السايقة
 .2مأساة الالجئين والتحدّيات أمام السلطات المحلية

قارت السيد رليسا االرنغ  ،Melissa FLEMINGرئيسة قس .اإلتصاالت وإاال الجممور ا المفوضية الوليا لشؤون
الالجئين والناطقة ياّ .المفوض السار  ،يسرد قصة واية ّورية وت ا طريق تجرتما إلى أورويا رع خطيبما اشمدت
رآّ غرق انلحار المماجرين اليائسين وغرق خطيبما وتالك يوض اوأطفال المماجرين يود أن كانت يوض اوأرمات
يجر أيداً أيّ تحقيق حول رأّا الحادثة الى
واوأجداد قد أوصوتا ياإلتلما يأينائم .أو أحفادت .وأوارت االرنغ إلى أنه ل.
ٍ
رلن ذلك المركب ويغية رسااد الالجئين ،تحلاج المفوضية الوليا لشؤون الالجئين إلى ضوفَ الموارد الملاحة لما حالياً،
رثل ا لبنان الى ّبيل المثال حيث  25ا المائة رن ّكان البالد ت .رن الالجئين واقلرحت السيّد االرنغ تقدي .الطرق
الشراية للمجر إلى أورويا إضااة إلى ذلك ،يجب إيقاف الحر ا ّوريا واخللمت السيد االرنغ قائلة " :يواجه الوال.
أّوأ أزرة إنسانية اراما رني الحر الوالمية اوأولى"
ث .تناول السيد كيليان كالينشميت  Kilian KLEINSCHMIDTالكلمة ،وتو رسلشار وزار الداخلية اإلتحادية
النمساوية ،اأوار إلى ّ
أن تيه اوأزرة وصلت اآلن إلى أيوا أورويا وأااد ان امله ا رخيمات الالجئين ا اوأردن وداا
إلى تضارن اوأّر الدولية رن أجل تحسين الحالة المأّاوية ا المخيمات ،ال ّيّما ا تأرين الغياء والرااية الطبية
ورسلقبل أاضل وأضاف" :نحن يحاجة إلى اّلثمارات كثيفة للحسين البنية اللحلية ا المخيمات وللحويلما إلى ركان يمكن
الويش ايه حيث يحصل الشبا الى اللولي .واللدريب "
وق ّد السيد االلر اليس  Walter LEISSوتو اوأرين الوا لجموية البلديات النمساوية وصفا ً للخدرات والمسؤوليات
الملقا الى ااتق السلطات المحلية ا رجال تأرين السكن لالجئين ودرجم .ا المجلموات المحلية امناك رجلموات رحلية
كثير قد تكون الى اّلوداد الّلقبالم .ينسبة  1 5ا المائة رن ادد ّكانما المحليين ولكن اليما اآلن اإلرلثال للموايير
1

الدولية وتُو ّد رسائل رثل تأرين السكن وارص اللولّ .ا الروضات والمدارس وتولي .اللغات والرااية الصحية واّلحداث
الوظائف رن اللح ّديات الكثير الماثلة أرارم.
وارك ا المناقشة رندويون رن إّلونيا والتفيا وإيطاليا واوأردن وكرواتيا وإّرائيل ولبنان

سط
 .3التحديات البيئية المتزايدة أمام دول المتو ّ

و ّدد السيد أنطونيو دال  Antonio D’ALIوتو اضو ا رجلس الشيوخ اإليطال الى أن البحر اوأييض الملو ّّ
يواجه تمديدات ييئية رلنوّ اة رثل تلوّث المياه وارتفاع رسلوى البحر وتراجع المخمون السمك  ،وأضاف ّ
أن تبادل المياه
تو املية يطيئة للغاية رما يجول البحر يحاجة إلى الر تلراوح يين الثمانين والمائة اا ليج ّدد رياته وا تيا السياق
تندرج اتفاقية يرولونة لحماية البحر اوأييض الملو ّّ إال أنّه رن غير المقبول أال تلم ّكن الدول الل وقّوت اليما رن
تنفييتا الى ّبيل المثال ،ل .تُنفّي االّلثمارات ا أرن حموالت السفن وغالبا ً را تكون صيانة البواخر والمراكب ضويفة
ث .ارضت السيّد ريما طرييه ،صاحبة المبادر والمنسّقة والرئيسة لمشروع المدن اإليكولوجية آلخر اللط ّورات ا
رشروع المدن اإليكولوجية رني انطالقله ا اا  2012وكيفية اّلقطايه لمدن وريكة ا لبنان واليونان وّلواينيا وارنسا
والمغر وتونس امو ير ّكم الى البلدات الصغير والى اللولي .وتوميم الوا ودا .الطاقات الملج ّدد وإدار النفايات
والسياحة المسلدارة كما أوارت إلى ّ
أن اللواصل يين اوأاراد حول المواضيع البيئية يلجاوز اإلالبارات السياّية والدينية
وأااد الرئيس يحصيلة حملة لنقُ .يما ا الملو ّّ لوا  2015والل جرت ا  8و 9أيار/رايو ووارك ايما أكثر رن 80
ألف رلطوّع
 .4التعاون الدولي في مجال الطاقة واإلستدامة
قا السيّد وليفان ريسيل  Stephan RESSLرن المفوضية اوأورويية ،خدرة دا .اإلصالحات الميكلية ،وتو رسلشار
رقي .لشؤون الطاقة ا قبرص يلقدي .لمحة ان نطاق امل خدرة دا .اإلصالحات الميكلية :تطبيق اإلصالحات اإلدارية
والميكلية المشجّوة الى النم ّو واإلّلخدا الفوّال والكفوء لألروال الميكلية واإلّلثمارية المرصود رن اإلتحاد اوأوروي
وكان تيا الدا .رلاحا ً رن المفوضية اوأورويية رني تموز/يوليو  2015ينا ًء الى طلب كااة الدول اوأاضاء ا اإلتحاد
اوأوروي ويالنسبة إلى الطاقة واإلّلدارة ا قبرص ،يكمن اللركيم الى إااد تيكلة ّوق الطاقة ،يما ايما اّلحداث
نموذج جديد للطاقة وتوميم إدخال الطاقات الملج ّدد ابر نموذج السوق وتقدير القدرات اللقنية ونميجة السوق ،كما ير ّكم
الى دا .قدرات اوالية الطاقة رن خالل اللحليل المحلمل واللدريب الى الممارّات الفضلى
 .5تحسين الوصول إلى الطاقة المستدامة
كانت الملحدثة الرئيسة ا تيا الموضوع السيد أنلينا ّاندر  ،Antina SANDERنائبة المدير اللنفييي لمبادر وبكة
أن الطاقات الملج ّدد يحاجة إلى وبكات ّ
الطاقات الملج ّدد األقت يياناً وضّحت ايه ّ
وأن يناء الشبكات يحلاج إلى روالجة
ً
ً
ّ
ّ
ً
ً
وواغل الجممور وياللال إلى اللمارات ّياّية قوية اضال ان ذلك ،تشكل الشبكات اارال رمكنا أّاّيا إلحداث اللوازن
يين اللقلّبات المحلية واإلّلفاد القصوى رن قدرات توليد الطاقة إال أنّه لسوء الحظّ ال تلقى الشبكات الشوبية المالئمة ويغية
تحقيق رصالح رش ّغل الشبكات وتلبية رطالب المنظمات غير الحكورية البيئية ا آن واحد ،يجب يناء الشبكات يشكل
رلمارن ورلوااق رع اوأتداف البيئية ووواغل الشوب ووصفت السيّد ّاندر رما ربادر وبكة الطاقات الملج ّدد الى
أنما تشمل ت َيين الجانبَين وت ربادر أُطلقت ا اا  2009رن خالل ري ّكر تفات.
وارك ا المناقشة رندويون رن إيطاليا وألمانيا واوأردن
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 .6أية مسائل أخرى

ا اليو اللال  ،قا المشاركون يميار نماذج ان أاضل الممارّات ا المومد اللقن اوأالى اليي يق ّد يرنارج تدريب
خاص الى الطاقات الملج ّدد ث .زيار إلى رركم اللبريد اليي يُغ ّيى يالطاقة المولّد رن حرق النفايات وزيار أخرى إلى
رشروع رائد إلنلاج الميدروجين رن طاقة الرياح
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