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 مقدمة  .1

ذآرى  بمناسبة التي ُعقدتلقمة اخالل  وتحديدًا، 2005في عام  ة األورومتوسطية،   ل العاشرة  ال ى لعملي ادة  تبّن ذه  ق الشراآة   ه
د الدفعة جديدة لحماية البحر المتوسط من    إعطاء فكرة  ذي يشكله   تهدي وث  ال ادرة ُتعرف اآلن باسم      . التل ذه المب وأصبحت ه

  1.لتحقيق ذلكالقمة إلى وضع جدول زمني مناسب  ودعت. )Horizon 2020( “2020 أفق”

ة    آان، 2006 تشرين الثاني/في نوفمبروتحديدًا وبعد مرور عام،  وزراء بيئ دول  اجتماع القاهرة ل ة  ة ورومتوسطي األال بمثاب
ول ة تح ي ةمهم نقط ي ف ي اإلقليم اون البيئ اع إذ خرج. التع اهرة اجتم وزاري  الق ي بال دول زمن الج از أعم ة  إلنج ملموس

ى    2القاهرة وفي إعالن. 2013 عام لفترة حتىيغطي ا) خارطة طريق القاهرة( وزراء عل د  اتفق ال اع عق ام    آخر  اجتم في ع
 . الُمحَرز تقدمالالستعراض  2009

ى      2020 أفق تنفيذ مبادرة  حولمن هذا التقرير  هدفالو دم الهو تسليط الضوء عل ذي تَ  تق اهرة،     حقق ال اع الق ذ اجتم ا  من مم
وزراء      مرحلةمعلومات يمكن االستفادة منها في  سيوفر اع المرتقب ل ة  الاإلعداد لالجتم اد من أجل المتوسط    ادول ل بيئ  التح

 . الرئاسة السويدية لالتحاد األوروبي خالل فترةعقد والذي سُي

  2020 أفق مبادرة  .1.1

ادرة   تعتمدو. 2020مصادر التلوث في منطقة المتوسط بحلول عام  آبرأ معالجةإلى  2020 أفق مبادرة تهدف ى هذه المب  عل
 : أربعة عناصر

وث   أبرز للحد من يةاستثمار مشروعاتإنشاء  • ات الصناعية ونفاي       ،مصادر التل ى االنبعاث ز عل ديات   اتمع الترآي البل
 من التلوث في البحر المتوسط؛  بالمائة 80 حوالي تي تتسبب فيالو، يةالحضرفي المناطق  صرف الصحيومياه ال

 في إنشاء إدارات بيئية قادرة على وضع ومراقبة القوانين البيئية  علىجوار لمساعدة دول ال اتبناء القدرلتدابير وضع  •
 ؛ )المحليةواإلقليمية، والوطنية، (مختلف المستويات 

ة ال • تخدام الميزاني ياس ي لمفوضية تخصصها ا ت ادل المعرفللبحوث ف وير وتب ة ذات الصلة حول  ةتط القضايا البيئي
 المتوسط؛  بمنطقة

 . 2020 أفقنجاح  مدى وضع مؤشرات لرصد •

اعلين الموج  وتحفيز  لتعزيز “شاملة”هي مبادرة  2020 أفق ة المتوسط   والتنسيق بين مختلف الف وهي تهدف   . دين في منطق
اءة و ى تحسين آف ةإل ة فعالي ي المنطق ة ف ان و. األنشطة البيئي نآ اء  الغرض األصلي م ادرة إنش قمب و  2020 أف  تطويره

ي يمكن أن    جاالت في الم الفجوات   بحيث تسد  النتائج القائمة، البناء على و الموجودة المؤسسات دم الت ا   تق ة  فيه . مضافة قيم
ا ريتطوالجاري  و بالفعل إطار أدوات السياسة القائمة ضمن 2020أفق  وتعمل د ه ذ االلتزامات    عم، وت ا  تنفي في   المتفق عليه

  .UNEP(3(لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابعة إطار اتفاقية برشلونة 

ى   ة التطويرمرحلب مرتقد و ،ةأورومتوسطيمبادرة هي  2020 أفقو د     في ظل  ) 2009-2006(األول ام سياسي متزاي اهتم
د بمنطقة المتوسط  اد من أجل المتوسط    اوتدشين   إعداد  بع د أ . التح ام   عطى وق اد من أجل المتوسط    اقي ى    التح زه عل وترآي

ادرات الواحدة من   هي  بحر المتوسط تلوث ال فمكافحةالملموسة دفعة إيجابية؛  مشروعاتال ي  ساسية األ الست  مب حظيت   الت
وآانت  . 20084 تموز /في باريس في يوليو التي أقيمت التحاد من أجل المتوسطابتأييد رؤساء دول المتوسط في قمة تدشين 

التحاد من أجل  ا لوياتأو على سلمة التلوث وضع مكافح تأثير في 2020 أفقمبادرة  التي حددتها لألعماللطبيعة الملموسة ل
 . المتوسط

 
1 http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm  
2 http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/cairo_declaration_en.pdf 
 اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط  3
4 http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/038%20joint%20declaration_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/cairo_declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/038%20joint%20declaration_en.pdf
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ي   ةملحوظال اتتطورال من بينو دث الت اد من أجل المتوسط    ا هاأح ة      التح ة للعملي  األورومتوسطية توسيع العضوية الجغرافي
ا  ،جنوب شرق أوروبا فيلتشمل الدول الساحلية  ع    مم ي أن جمي دان يعن ة األورومتوسطية      يةالمتوسط  البل شرآاء في العملي

ث  دبحي رابطآلن ا يوج ي    ت طية، الت ة األورومتوس ة للعملي ة الجغرافي ين التغطي ادرة  تضمب قمب دد اإلو 2020 أف ار متع ط
 . اتفاقية برشلونة أي األطراف األساسي للتعاون البيئي في المنطقة،

وطني  على المستوى سيتم تنفيذها الضرورية هاأعمالكثير من ال إنفإقليمية،  هي مبادرة المبادرة هذه وفي حين أن اك  و. ال هن
ادرة  لاإلقليمية  عمالفصل واضح بين األ ا في ( 2020 أفق مب ا بم ة    ه رامج المساعدة اإلقليمي ة لسياسة    ) ب ين األدوات الثنائي وب
ة  ة  ENP(5(الجوار األوروبي اعدة الوطني رامج المس ة، وب ة الجوار األوروبي ل سياس ل خطط عم ة، مث وار  ألداة التابع الج

 . نون آخرومانحالتي يقدمها ، ومختلف برامج المساعدة الثنائية )ENPI(والشراآة األوروبية 

ا في     الواقعة ة التلوث وتحقيق حالة بيئية جيدة لجميع البحار كافحم المتمثل فيالهدف  وقد أصبح ي، بم اد األوروب حول االتح
ه اإلطاري لال  ًا في قانون االتحاد األوروبي من خ مترسخ ،ذلك البحر المتوسط ترات الل التوجي ة  س ، MSFD(6(يجية البحري

دعو  . 2008الذي دخل حيز التنفيذ في صيف  وجيهي    وي ذا األمر الت ز  ه ى تعزي اد        إل دول األعضاء في االتح ين ال التنسيق ب
ة  ال اتتفاقي االمن خالل    ةص ا، وبخحيثما أمكن ،وبين دول الجوار واحدة في منطقة بحرية الواقعةاألوروبي  ة  اإلبحري قليمي

ة  ل اتفاقي لونةمث ولي. برش ه ي ا أن ًا خاصًا  آم داف والمؤشرات، وبااهتمام رًالرصد، ووضع األه ة تبّن أخي رامج إجرائي ي ب
ديات  إطارتدريجي بين األهداف البيئية للمبادرات التي يجري تنفيذها في  التقاءهناك فلذلك، . مالئمة ك     المنت ل تل ة مث اإلقليمي
 . البحرية القضايالالتحاد األوروبي في  خيربرشلونة وبين القانون األ أو اتفاقية التحاد من أجل المتوسطل التابعة

 ثالث سنوات من التقدم  .2

 توجيه الآلية  .2.1

ة    من خالل  2020 أفقتنسيق الشراآة الخاصة بمبادرة إلى المفوضية األوروبية ”الوزراء القاهرة دعا  اجتماع في إنشاء آلي
ين أساسيين من ا   تضم   فعالةتوجيه مؤسسية  ود   لحكومات األورومتوسطية وشرآاء آخرين     ممثل ام بمجمل جه اد   للقي اإلرش

امج العمل اال    الذات  األخرى مبادراتالفعال مع اللتنسيق لوالمراجعة والرصد و ترات صلة وعلى وجه الخصوص برن يجي س
)SAP (المتوسط  البحر لخطة عمل)MAP (برية النشطة األلتلوث الناتج عن ا وذلك لمعالجة)SAPMED.(“  

وباإلضافة إلى ذلك هناك نقاط اتصال من . وتحديد نقاط االتصال الوطنية 2020 أفققد تم تشكيل الفريق التوجيهي لمبادرة و
ة و المنظمات ال من بينهممن أصحاب المصلحة اآلخرين،  ةواسع مجموعة ل      المؤسسات  الدولي ة، فضًال عن شبكات تمث مالي
ال    ات المحلية والمنظمات غير الهيئالمدن وال ة ومنظمات األعم ك   حكومي ى ذل ا إل يًا مع  و. وم ة   الحاصل  التوسع  تماش لتغطي

 الخاصة جتماعاتاالنقاط اتصال لهذه البلدان اإلضافية ويمكن اآلن عقد إلنشاء ت البُقدمت ط أوروبا فقد شرق جنوبمنطقة 
 . في هذه المنطقة 2020 أفقب

ذي   و وجيهي، ال ق الت اع األول للفري ي االجتم يمف ي  أق و ف ي يوني راآش ف ران/م اق  2007 حزي ى اتف م التوصل إل ى، ت  عل
ديم  ة األورومتوسطية و ي سياسة البيئاللمناقشة تطورات  ًاهذا الفريق الفني اآلن منبر وفريو. اختصاصات الفريق التوجيهي تق

ادات لة   وأ إرش طية ذات الص ديات األورومتوس ة للمنت ائح عام ل . نص ز عم ق  ويرآ ذا الفري ة ه ى  ىاألول بالدرج عل
ا ُإنشئ خالل   . 2020 أفق مبادرة بتنفيذ  المتصلةموضوعات ال اع األول نظام   آم ه ( ينرآاالمش  اءس ؤلرل ًااالجتم دا   قدمت فنلن

ع الشرآاء أساسيان ل    وآان ، )في بادئ األمر والمغرب ق ا إشارة طيبة على أن الملكية والمشارآة من جانب جمي  لنجاح تحقي
و  ُعقد و ًاد اجتماعات الفريق التوجيهي سنويومن المقرر أن ُتعق. المستقبل في ران /قد االجتماع الثاني في تونس في يوني  حزي

ونس فرصة  . 2008 اع ت اح اجتم انحةوأت ا أُ   س ى م قة عل ة منس وف بطريق ف    للوق ر مختل ادرة عب ي المب دم ف ن تق رز م ح
دان الشريكة وأصحاب     االتغذية الر لحصول علىلالمواضيع و ع البل اع،    خالل و. المصلحة  جعة واآلراء من جمي ذا االجتم ه

ال  تنفيذ تقدم فيالمدى اُتخذت الخطوات األولى لرصد  اهرة    آل عمل من أعم ق الق ر موجز     . خارطة طري م عرض تقري وت
 . زالتقدم الُمحَر عن

ة    إلى ) الموارد المتاحةعلى ًا اعتماد(الفريق التوجيهي  يلجأوقد  ة مؤقت رق فرعي دما تشكيل ف اك  ت عن  واضحة حاجة   كون هن
 : في مجالوأجاز الفريق التوجيهي ثالثة فرق فرعية فنية مؤقتة . قضية محددة لمعالجة

 
5 http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm 
والذي ينشئ إطارًا للعمل المجتمعي في  2008حزيران /يونيو 17الصادر عن البرلمان األوروبي وعن المجلس في  EC/2008/56التوجيه رقم  6

 ) التوجيه اإلطاري لالستراتيجية البحرية(مجال السياسة البيئية البحرية 

http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm
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 الحد من التلوث  -1

  اتبناء القدر -2

 المراجعة والرصد والبحث  -3

م د ت اء من وق رق اآلن و االنته ذه الف ق من ه يأتي وصفتشكيل آل فري رقنشطأل س ذه الف ذا  ة ه ي موضع الحق من ه ف
 . التقرير

 خارطة الطريق  .2.2

ان   األعمال الواردةحالة  1ق رفيستعرض الم رر ال من  في خارطة طريق القاهرة والتي آ ذها  مق رة ا في  تنفي -2007 من  لفت
ذ    بالفعل   10، تم إنجاز  27بالغ عددها ال األعمالفمن بين . 2009 ًا تنفي ا يجري حالي ا  17 بينم ك   في حين  و. منه ل  أن ذل يمث

 . عن هذا النجاح المبكر ناجملضمان الحفاظ على الزخم ال هارصديجب أن يتم  تنفيذها الجاري عمالاألتقدمًا حقيقيًا، إال أن 

  2020 أفق مبادرة عناصر .2.3

 مشروعات الحد من التلوث  .2.3.1

 80 نحو مسؤولة عن  تبرقطاعات ُاعُت ةر الترآيز على ثالثقَرالقاهرة، َتفي الذي ُعقد  2006االجتماع الوزاري لعام  خالل
 : من التلوث في البحر المتوسط، وهي بالتحديد ةبالمائ

 البلديات اتنفاي •

  مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية •

 االنبعاثات الصناعية  •

ربط  اسية ورئيمصادر التلوث اللمعالجة لمشروعات ذات األولوية ل مسارتطوير  هو العنصرالهدف الرئيسي من هذا  وآان ل
ة دوى المالي ين الج روعاتل ب اأ لمش ة و ملكيته ة اإلقليمي ا البيئي ين أهميته تو. وب ة  آان رة المبدئي يالفك ام  ه د بأوًال القي تحدي

تثمارات همة والمالمشروعات ال ى المستوى اإل   قادرة على جذب االس م   عل نح قليمي ث ة     م ذه المشروعات أولوي ترات ه يجية اس
ق نجاح أي مشروع  حديدفي ت ةامل الحاسموالع أحد منذ البداية أن ًافووآان معر. التنفيذ نحو مرحلةقدمًا  هابغية دفع  هو تحقي
الي ل  مستوى ذه ا عال من الملكية والدعم الم ات لمشروعات من   ه تفيد     هيئ د المس ل في البل ى    سيحتاج و. التموي أي مشروع إل

ب يجيات التمويل الماستراتفي  إدماجهالتمويل الوطنية و هيئاتمن موافقة  الحصول على د الشريك   ناس ل   ةنظم موة للبل التموي
ت، ستراته على الرغم من أن هذا النهج االأن تجاربقد أظهرت الو. هتتاح فرصة حقيقية لتنفيذ لكي  يجي قد يبدو مستهلكًا للوق
 . عنهما لنجاح مشروعات البنية التحية غنىهما عامالن ال  قدرة على جذب االستثماراتالملكية وال تحقيق مبدأأن إال 

ه    هماخدتم استاتفاقية برشلونة و تحت مظلةعمل التحليلي قد ُأجري بالفعل وآان قدر هائل من ال ى علي  مسار آأساس متين ُتبن
ي    . اتعولمشرل ة الت ة  البموجب بروتوآول    ُوضعت واسُتخدمت خطط العمل الوطني وث  مصادر البري  الملحق ) LBS( للتل
ؤتمر األطراف في     خالل خطط الوطنية ال عتماد هذهاوتم . يةأول مشروعات مسارلتطوير  انطالقاتفاقية برشلونة آنقطة ب م

لونة   ة برش يم اتفاقي ذي أق ام  ال ي ع ة هي و 2005ف ات المعلن ل األولوي دانتمث ة   للبل ؤرمعالجة بالمعني وث ب اخنة التل ي  الس ف
لبحر  وبالتعاون مع وحدة تنسيق خطة عمل ا  ) EIB(األوروبي  بنك االستثماروبتوجيه من . حوض البحر األبيض المتوسط

ة ) MAP(المتوسط  ة للمشر    7التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئ ة     ضمن  اتعو، ُأجريت دراسة تمهيدي خطط العمل الوطني
ع بأفضل    أظهرتذات األولوية لكل دولة والتي  اتعوعدد محدود من المشر حديدلت ى جذب   أنها تتمت درة عل تثمارات  ق  االس

د  131 تية ضمأولائمة ومن ق. بنك االستثمار األوروبيقواعد  وفق ا   44 أن مشروعًا، تم تحدي ع منه أعلى   تتمت ى   ب درة عل ق
 “البحر المتوسط  في ساخنةالتلوث ال بؤربرنامج تحديد ”في تقرير  2008وتم نشر النتائج في مطلع عام  جذب االستثمارات

)MeHSIP(8 .راً  ، نال هذا العمل  هوعقب نشر درًا آبي انحين      ق ام من مجتمع الم ى السواء   وسائل اإلعالم  و من االهتم . عل
 خاللالستة التي تم تبنيها الرئيسية ع يضاالمو آأحد “التلوث مكافحة”هم هذا العمل في اختيار اولكونه ملموسًا ومرئيًا، فقد س

 . 2008 تموز/في باريس في يوليو التي ُعقدت قمة تدشين االتحاد من أجل المتوسط

 
 التي تمثل أمانة اتفاقية برشلونة  7
8 http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/mehsip_report.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/mehsip_report.pdf
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2020 . 

ة     أنه يمكنوعلى الرغم من . في مرحلة الحقة المسارفي  الهاإدخ ، فيمكنقادرة على جذب االستثمارات استخدام أطر تحليلي

                                                

ادرة أفق    تموقد  ى  2020 اطالع المشارآين في مب ائج   عل وث الساخنة في البحر المتوسط        نت ؤر التل د ب امج تحدي د  و برن ُعق
ارس    ي م وث ف ن التل د م ي للح ق الفرع اع األول للفري انحين    . 2008 آذار/االجتم ن الم غير م ق ص ام فري ذلك، ق ة ل ونتيج

مى و( ي”ُيس ق األساس ر  ) “الفري ذه المش أن ه يق بش ادة االتصاالت والتنس ذا . اتعوبزي ي ه يال”وف ق األساس ل  “فري تعم
ة  ية األوروبي ع  المفوض ب م ن آث ي  ع تثمار األوروب ك االس ة   بن ية للتنمي ة الفرنس ة و) AFD(والوآال ك التنمي اني  بن األلم

)KfW ( ة دة للبيئ م المتح امج األم ر المتوسط  /وبرن ل البح ة عم دولي ) UNEP/MAP(خط ك ال ةوالبن ر لمتابع  اتعومش
ة        اتعوومشر ( ي البحر المتوسطبرنامج تحديد بؤر التلوث الساخنة ف م المتحدة للبيئ امج األم رتبط بعمل برن خطة  /أخرى ت

د  . ، مثل تنظيم التمويلمشروعاتلبعض هذه ال العمل التحضيري البدء فيو) عمل البحر المتوسط االت   أ يكون وق حد االحتم
د  اللسياسة الجوار األوروبية لتوفير التابع  NIF(9( “مرفق الجوار لالستثمار”حها يتيمحاولة استغالل الفرصة التي  هو مزي

ى  هناك بالفعل عالمات و. الحد من التلوث اتعوز االستثمار في مشريحفتمن التمويل المشترك و مشروعات  نجاح عدة    عل
دما  ًا بع يوجدت مكان ا ف تثمار له وار لالس ق الج رة مرف ذه و .2008/2009 للفت يه اه المشروعات ه دمات المي امج خ  برن
اه ال      ) IWSP( الصرف الصحي  اه ومي  المحسنة في  ) WWTP( صرف الصحي  في مصر، ومحطة آسروان لمعالجة مي

حية     ق الص اه والمراف وطني للمي امج ال ان، والبرن رب، و ) PNA(لبن ي المغ امج ف ة   برن ات معالج ل محط ادة تأهي اه إع مي
دابير و الصرف الصحي   رت ت ونس    طهي د ُأدرجت بالفعل   . صناعة الفوسفات في ت ة  مشروعات  وق ادرة   أخرى تابع قلمب  أف

ونس        ( مرفق الجوار لالستثمارفي  2020 اه في ت ادة استخدام المي اك وس ). النفايات الخطرة في مصر، وإع حاجة   تكون هن
 ). والموارد الوطنية ،المؤسسات المالية الدولية، والمانحين الثنائيينآ( للتمويل مصادر أخرىإلى أيضًا 

ة مفوضي مت الد، ق برنامج تحديد بؤر التلوث الساخنة في البحر المتوسط   ل لياألّوالتقرير  بشأن التخاذ اإلجراءات المناسبةو
ويالً  ة تم ة   األوروبي ن ميزاني ية م رالمفوض طي       عب راآة األورومتوس تثمار والش ق االس ابع لمرف دعم الت ندوق ال ص

)FEMIP(10 ، وفير  وذلك ورو   800000لت ذ ي ى من مرفق      لتنفي ة األول ابع ل ) PPF( وعاتمشر ال إعداد المرحل امج  الت برن
ذي  تحديد بؤر التلوث الساخنة في البحر المتوسط    ي   ه أطلق ، ال تثمار األوروب ام  بنك االس  الخاصة  ةل التحضيري اعم باأل للقي

اهيم ب خإالجدوى، /النطاقدراسات ( مشروعاتالمف ات ) ل ديم طلب ة تق اتالتيسير عملي ى قروض من المؤسس  لحصول عل
ة ة المالي ي الدولي تقبلال ف ذ و. مس يتم تنفي ذا س رحلتين   ه ى م روع عل دأت أوال ،المش اب ة ( هم ورو 800000بتكلف ي ) ي  ف
ل  ثانية، المرحلة الفي  دخولوإذا ُآللت بالنجاح فمن الجائز ال 2009 آذار/مارس ى تموي ة    مع إمكانية الحصول عل من ميزاني

تثمار و      عن طريقاألوروبية  المفوضية ابع لمرفق االس دعم الت ك  ، األورومتوسطي الشراآة  صندوق ال ى أساس   وذل آل  عل
ذلك  يهدف المشروع   آما . مليون يورو 5.4 نحوهذه المرحلة الثانية بتنفيذ ر االعتمادات الالزمة لُتقَدو. على حدةحالة  ى  آ إل
م ذ ع دع قالتنفي ة ن طري ايا ا معالج عاأللقض لالم وس اتالب ةتص ي قطاع ا الت رال تتناوله ة اتعومش اه ( المختلف رف الصمي

 . لمشروعهذا افي المرحلة الثانية األآبر لمشموًال هذا الجانب  يكونوس). البلديات أو االنبعاثات الصناعية اتأو نفاي الصحي

اد من أجل المتوسط    ”مع توسيع و دول الساحلية   ضم لي “االتح ان،    في  ال ة     تنظر غرب البلق  إجراء المفوضية اآلن في آيفي
ادة  المفوضية   نويوت. عملية مماثلة في تلك البلدان ؤر الساخنة   فحص إع دول الساحلية     الب ي حددتها ال ان    في  الت غرب البلق

ا    ذلك ترآي ي وآ ة ل    ف ا الوطني ط عمله يم خط راهن   تقي عها ال د تول 11وض ي   حدي ؤر الت اعدة    ت الب ى مس اج إل ي  حت داد  ف إع
م   ي الوقت نفسه  لكن ف و قادرة على جذب االستثماراتتاج إلى الترويج لها باعتبارها تح، أو اتالمشروع ا أي   صخصَ يل له
وب شرق     تضمخطط العمل الوطنية هناك عدة مبادرات  جانب أنه إلى من الجدير بالذآرو. اعتمادات الدول الساحلية في جن
ي ذ        مشروعات حددت   آانت قد أوروبا تثمار البيئ امج االس ل برن ة؛ مث ي ذات األولوي تثمار البيئ ة   واالس أو ) PEIP(األولوي

رار، وضمان تك   ). DABLAS(البحر األسود /دانوبفرقة عمل ال ادي التك ادة فحص   مل  اويتمثل التحدي في تف ات إع  عملي
ي ددة ف اخنة المح ؤر الس ة طخط الب ق مشر ،العمل الوطني ل مرف تخدام أدوات مث ة الس د المحتمل يم الفوائ ة  اتعووتعظ البني

أقلم غرب البلقان وترآيا للفي الدول الساحلية  التي تبذلها جهودالأن  ومن الجدير بالذآر آذلك. ينالتحتية متعدد المستفيد مع   ت
ي امعايير  ة  التحاد األوروب ة        البيئي ة البيئي دابير الحماي ًا لت زًا ملحوظ ي ستحقق تعزي ق سهم أيضًا في    ست الت أفأهداف   تحقي

م خطط العمل   اخدتم استوحتى اآلن . 2020 أفق مسار لمبادرةإنشاء  هو ذآرها تنفيذ جميع األعمال السابق آان الهدف منو
ي ُو ة الت ول الم تضعالوطني ة صادربموجب بروتوآ لونة لب الملحق البري ة برش ديماتفاقي ة اغ تق تثناء ( مشروعاتاللبي باس

ا     بشكلتطور يسوف و قابل للتغيير مسارال انظرًا ألن هذ ولكن). طرفًا في اتفاقية برشلونة تليس ااألردن ألنه يتماشى مع م
ول   ًامفتوح مسارال ظليأن  هو الهدفتجد من مبادرات، فإن يس تم   مشروعات اللقب ي ي ات   وفق  هادي تحد الت ترات عملي يجية اس

ا      مشروعاتفي تحديد ال للمياه التحاد األوروبيامبادرة لوعندما يبدأ المكون المتوسطي . أخرى ين أنه ي يتب ة الت ذات األولوي

 
9 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm 

 االستثمار والشراآة األورومتوسطي  مرفق 10
المناطق من أمثلة المساعدة في هذا اإلطار مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحديد البؤر الساخنة وتقييمها ومشروع البنك الدولي إلدارة  11
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http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm


AR 7   AR 

                                                

  اتبناء القدر .2.3.2

مكون   هو ) على مستويات اإلدارة اإلقليمية والوطنية والمحلية( اتبناء القدرن أالوزاري، تم االعتراف ب القاهرة في اجتماع
. 2020 أفقفي سياق مبادرة  اتحتى اآلن تنفيذ عدد من أنشطة بناء القدرقد تم و. البنية التحتيةب تتعلقي مبادرة ألضروري 

اني /ليا في نوفمبريمارسفي  ُعقدالذي البلديات  اتاألنشطة المؤتمر الخاص بإدارة نفاي من بين هذهو دوة و 2007 تشرين الث  ن
ا ماأقالتي ) IPPC( بطريقة متكاملة لتلوثامنع ومكافحة  اج األنظف       ه ة لإلنت ابع   CPRAC(12(مرآز األنشطة اإلقليمي الت

د  في   خطة عمل البحر المتوسط /لبرنامج األمم المتحدة للبيئة تقبلية  امعه ابع لمرآز البحوث المشترآ     لدراسات المس في   ةالت
و ةبيليإش ي يوني ران/ف دوةت التناولو. 2008 حزي ه ن ق التوجي ة  المتعل ة متكامل وث بطريق ة التل ع ومكافح ائق 13 بمن ، والوث

 . يةبلدان المتوسطالومنع التلوث في  ،)BREFs(المتاحة  األساليبالمرجعية ألفضل 

در  يم احتياجات المنظم       اتآما تضمنت أنشطة بناء الق ل تقي وب وشرق       أيضًا دراسات مث ة جن ة في منطق ر الحكومي ات غي
اون  الالبحر المتوسط الذي ُأجري ب ة      مع تع ر الحكومي ق    ) “Comité De Suivi”(شبكة المنظمات غي المشارآة في الفري

 . 2020 فقألالتوجيهي 

ام   ل برنامج اليف اختتامعلى الرغم من و إن   2006لبلدان الثالثة في ع ة ونتا    مشروعات ف زال جاري دة ال ت ا ئجعدي وفرة  ه  مت
ع  وات، طبوع الم(بشكل واسع من خالل مختلف الوسائل  ي الموق ات  و، اإللكترون خ إ ،قاعدة البيان وع من ال  آ) ل مساهمة في   ن

در اء الق ف . اتبن ائج الي م عرض نت ة وت دان الثالث ر  للبل ن المش دد م ؤتمر مارس  اتعولع ي م ة ف  اتليا إلدارة نفاييالناجح
  .14البلديات

امج ب  لدعمالجوار والشراآة األوروبية  أداةإقليمي بموجب برنامج  تنفيذ ومن المتوقع أن يبدأ ة برن ورو في     4.5 تكلف ون ي ملي
امج   والغرض من . سنوات يستمر لثالثأن و 2009النصف الثاني من عام  ذا البرن ادرة    دعم هو   ه ذ مب من   2020 أفق تنفي
ه . الوعي رفعو اتخالل أنشطة بناء القدر ى  س  آما أن ة في     ع تشجي يهدف إل اج قضايا البيئ سياسات الخاصة بقطاعات    الإدم

ةآأخرى  ل والطاق ينو. النق ن ب امج  م ذا البرن ن ه ة م ائج المتوقع زالنت توى   تعزي ى مس ة عل ة البيئ ة لحماي وارد المكرس الم
 . السياسات والتشريعات والمؤسسات، وتعبئة واستنهاض المجتمع المدني في البلدان الشريكة

دم تحديد القيمة المضافة التي ي المهممن يكون يجب تنفيذه على المستوى اإلقليمي  اتتدابير بناء القدرتحديد أي من  وعند ها ق
ى  ال نشاط بال مقارنةقليمي اإل النشاط ي الوطني أو حت وين ول. محل رة أوضح    تك ذها       عن فك ي ينبغي تنفي ة الت األنشطة اإلقليمي

ة و  ات التابعةدمختلف برامج المساع يضعاول معلومات مهمةتوفير لو ا من الجهات ال   للمفوضية األوروبي د  ةمانح غيره ، فق
در  معالجةل 2020 أفقتم تشكيل فريق فرعي لمبادرة  ة  اتقضية بناء الق د  و. اإلقليمي ى تفويضه من      ق ق عل ذا الفري  حصل ه

ة قيمة مضاف  أن يقدم فيهاقليمي اإلنهج التي يمكن لل المجاالتتحديد ب 2020 فقألالفريق التوجيهي  ع من  و. ة حقيقي أن  المتوق
 : يقوم بما يلي عامان مدتهبرنامج عمل  هوهذا الفريق الفرعي ل يكون اإلنتاج األول

در  لالمستهدفة   المجموعات تحديد مختلف   - اء الق ة، القطاع        ( اتبن ر الحكومي ديات، المنظمات غي ة، البل وزارات المرآزي ال
 ؛ .)لخإالخاص، 

 ل ذات األولوية لكل مجموعة مستهدفة على حدة؛ من األعما عملينأو  عملتحديد  -

 . المحتملة لضمان التنفيذ لكل عمل على حدة الدعمتحديد مصادر  -

ادرات األخرى في   مع ا قة توافمكملة وم التي يتم تحديدهاأن تكون األنشطة  غيبني ة  لمب ي    منطق د تكون  المتوسط الت ة   ق معني
در  ل السابقة برامجالعلى نتائج  هذه األنشطة أن تبني يغبنيآما . ذات صلةة أو شابهقضايا مبمعالجة  اء الق ل   اتبن امج  مث برن

وطني وفي      التي يتم تنفيذها مكملةالنشطة األو) SMAP( ومتوسطة المدى قصيرةالعمل البيئي لألولويات  ى المستوى ال عل
 . برامج المساعدة الوطنية

 
12 http://www.cprac.org/index_cast.htm 
 المتعلق بمنع ومكافحة التلوث بطريقة متكاملة EC/2008/1التوجيه رقم  13
14 http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/2007_marseille_en.htm 

http://www.cprac.org/index_cast.htm
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ى في     اتاجتمع الفريق الفرعي لبناء القدرو رة األول انون األول /ديسمبر للم ًا     2008 آ زال العمل جاري  مسودة  لوضع وال ي
ة وضع المسودة    بالمساهمة الفعالة ىالبرنامج األول ك  يشكل و .من مختلف أصحاب المصلحة في عملي دًا    ذل اًال جي ة نوعلمث  ي

 . هقودالعمل دون أن تبمتصلة المفوضية األوروبية  وهي أن تكونالمتوسط إلى تعزيزها  لملكية التي يسعى االتحاد من أجلا

 المراجعة والرصد والبحث  .2.3.3

ة القاهرة تعهّ  في إعالن دول  د وزراء بيئ ة للمعلومات        واتخذ ي”أن األورومتوسطية ب   ال ة متكامل خطوات لتطوير نظم وطني
  “.2020 أفقأهداف مبادرة  لدعمة وحينية مماثلالبيئية إلنتاج بيانات ومعلومات إحصائية موثوقة و

تجابًة اهرة   هل واس ق الق ة طري ي دعت خارط ب السياس ة”ذا المطل ة وآال ة البيئ رآاء  )EEA( األوروبي ع الش اون م ، بالتع
ات  متماسك  مسار وإطار تصميمواستنادًا إلى المبادرات القائمة والجارية، إلى  المعنيين ة    إلجراء عملي ل منتظم ة  وتحلي قائم

 : من خالل 2020 أفقودعت خارطة الطريق إلى رصد  “.التقدم، لمقارنة وقياس “درجاتالبطاقة ” ومنهامؤشرات، العلى 

ن      ” − ا م ق عليه ة متف اس مجموع ى أس وم عل ط تق ر المتوس ي البح ة ف ول وضع البيئ نوية ح ارير س ة تق خمس
ي        يم البحري األوروب ي سياق الرصد والتقي دم ف ع التق وطني  ) EMMA(المؤشرات تتوافق م والتشخيص ال

 في منطقة البحر المتوسط ومكافحته تقييم التلوثواإلقليمي الذي يجريه برنامج 

امج              − امج عمل برن دان ويتماشى مع برن ى أداء البل دم المحرز يرآز عل نتين عن التق تقرير تجميعي لفترة الس
  “.خطة عمل البحر المتوسط/األمم المتحدة للبيئة

 . 2020 أفقومن ثم، حددت خارطة الطريق المخرجات الرئيسية لهذا العنصر من مبادرة 

اهرة  اعقأفي و اع الق ة سلسلة من االجتماعات التحضيرية        نظمت ، مباشرة  ب اجتم اون  المفوضية األوروبي ة  مع  بالتع وآال
ة  وخطة عمل البحر المتوسط     البيئة األوروبية ة      التابع م المتحدة للبيئ امج األم ا   )UNEP MAP(لبرن ر من   المتالآهم آثي

رة  ات(الخب ة  ) والمعلوم تكون مطلوب ي س اء الت ة     إلنش ات البيئي ترك للمعلوم ام مش ة) SEIS(نظ ط  لمنطق ر المتوس . البح
ة  ولالخطوات األ  لدعم) ENPI(الجوار والشراآة األوروبية  أداةمليون يورو من  2.5األوروبية مستعدة لتقديم  المفوضيةو ي

ام ذا النظ ل ه ي تطوير مث او. ف يرئين يالعب باعتبارهم ال، يس ذا المج ي ه ة اقامت ن ف ةوآال ة األوروبي م  لبيئ امج األم وبرن
ذه   سيشكل خطة عمل البحر المتوسط بتطوير برنامج عمل مشترك   /المتحدة للبيئة ادة تنظيم  في   ًامهم  إسهاماً تنفي أنشطة   إع

 . البحر المتوسط في منطقة اإلبالغ

ة  وبدأت دان المرشحة وال     ت وآالة البيئة األوروبي دان  نشط بالفعل في البل ى  اهانضمام  المحتمل بل ي   ا إل اد األوروب ا (التح  منه
ان  دماج السلس لدولاالن تيحأن ي من شأن ذلكو) 2001منذ عام  وآالة البيئة األوروبية يةعضوب التي تتمتعترآيا   غرب البلق
 . 2020 أفقرصد مبادرة ب المتعلقة نشطةاألة في يالساحل

ة ستراتالتوجيه اإلطاري لالدخول  وقد أدى ذ    يجية البحري ز التنفي تغناء عن    حي ى االس بنظام الرصد    الخاصة  جتماعات االإل
ة حول  بمؤشرات حالة  المتعلقةإجراء أنشطة االتحاد األوروبي  حاليًاويتم . والتقييم البحري األوروبي ا،   البحار الواقع أوروب

ه اإلطاري لال   يجية التنفيذ المشترك استراتبما في ذلك البحر المتوسط، في إطار  ترات الخاصة بالتوجي ة س ك  ، يجية البحري وذل
ات والمعرف    ات والمعلوم ادل البيان ي بتب ل المعن ق العام ي الفري ي و. 15ةف ارآة ف دى مفتوح المش ذا المنت ام أصحاب  ةه أم

لونة        (المصلحة  ة برش ل اتفاقي ة مث ة اإلقليمي ات البحري ك االتفاقي ة    ) بما في ذل دان الشريكة المهتم ر  ووالبل ة غي اد  ل التابع التح
 . بصفة دورية هذا المنتدى عقدسُياألوروبي و

رض ه ال ويف قالتوجي ة بال متعل ا     البني ي أوروب ة ف ات المكاني ة للمعلوم اد    INSPIRE(16(تحتي ى دول االتح ات عل التزام
ق     ا يتعل ادل باألوروبي المطلة على البحر المتوسط فيم ة    تب ات المكاني ة  و وتقاسم البيان ا الوصول إل إمكاني مناقشة   يمكن و. يه

ر        إمكانية استخدا دول الشريكة غي ا مع ال ة في أوروب ة م مبادئ البنية التحتية للمعلومات المكاني ي في    ل التابع اد األوروب التح
 . 2020 أفق مبادرة رصدب المعني الفريق الفرعي

 
 في بروآسل  2009حزيران /يونيو 17ُعقد االجتماع األول في  15
آذار والذي ينشئ بنية تحتية للمعلومات المكانية في الجماعة /مارس 14الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2007/2التوجيه رقم  16

 )INSPIRE(األوروبية 



AR 9   AR 

                                                

ين المفوضية و    القاهرة اجتماع وعقب ة   الوزاري آان هناك عدد من االجتماعات التحضيرية ب ة األوروبي ة البيئ وخطة   وآال
ا  نبغي حول الكيفية التي ي مشترآةلتوصل إلى رؤية امحاولة لالبحر المتوسط عمل  ى   تسهيل  لالعمل و  مباشرة  به التوصل إل

ـ    اع األول ل ة والرصد والبحث      “اتفاق في االجتم ي بالمراجع ق الفرعي المعن د و. “الفري ذه التحضيرات    بع د ه اع   ُعق االجتم
وبر ي أآت ا ف ي أثين رين األول/األول ف اع ضرحو. 2008 تش ة االجتم ة األوروبي ة البيئ ته وآال ذي ترأس ن  طيف ال ع م واس

ة في البحر المتوسط    عنيأصحاب المصلحة الم م في  و. ين برصد حالة البيئ اع  ت اق  االجتم اء من     االتف ى االنته  استعراض عل
ة  للبيانات والمعلومات المتاحة والمؤسسات الرئيسية      اق ع  و. البحر المتوسط   المرتبطة بمنطق م االتف ى إنشاء ثالث   ت رق   ةل ف

 : هي المهامذه وه. لكتروني لتحقيق تقدم بشأن مهام محددةبواسطة البريد اإل ستعملعاملة 

  (Score Card)مؤشر للتقدم  لفترة السنتين مبدئيوضع تقرير : 1الفريق العامل 

 البحر المتوسط؛  لمنطقةمؤشر بيئي مرآب  لوضعمبدئي استقصاء إجراء : 2الفريق العامل 

 . ألنشطة البحثيةا مع إنشاء روابط: 3لفريق العامل ا

ا و ي، وفيم ب البحث ى الجان د  يخصعل ائج، فق ر النت ددُأجري نش ل ع ن األنشطة  بالفع ل (م ؤتمر مارسمث  تبذلوس). ليايم
ة متاحة لجمهور أوسع       ًا من الجهدالمفوضية مزيد رامج البحثي ائج الب تقبلية، فق     . لجعل نت ال المس ا يخص األعم  ُأدِرجد وفيم

ر   (لموضوع البيئة  2010برنامج عمل عام في  2020 أفقاالنبعاثات الصناعية يخدم أهداف  حولموضوع  ك تغي بما في ذل
ات    المنع ومكافحة طريقة متكاملة ”بالتحديد وهو ، ثوللبح السابعي طاراإل برنامجلل التابع) المناخ اجم عن االنبعاث لتلوث الن

 : إلى أن تهدف هذا الموضوع فيلمقترحات المطروحة ل وينبغي. “توسطالبحر الم منطقةالصناعية في 

ي  المتاحة في القطاعات الصناعية الرئيسية   األساليبومكافحة التلوث استنادًا إلى أفضل  منعيات قننطاق ت مييتق )1( الت
ا ي   له ة ف ان والبيئ ى صحة اإلنس ة ملحوظة عل ة أو إقليمي أثيرات محلي ةت يتم تحد منطق د قطاعات المتوسط؛ وس ي

 ذات أعلى فائدة بيئية محتملة إلخضاعها لمزيد من الدراسة؛  ةعداوالالصناعة 

اليب األوروبية، لتوثيق ودعم تنفيذ  الوثائق المرجعية ألفضل األساليب المتاحةمن  ذات صلة استقاء معلومات )2(  األس
ام خاص لل  يال ، مع إ هادي حدت التي سبق والقطاعات ة والمح  ظروف ء اهتم ة لضمان  اإلقليمي ة  لي  ع وخفض من  فعالي

 االنبعاثات الصناعية؛ 

ة إ )3( ات   سبل  قام ك   عن اتصال لنشر معلوم اليب تل ين ال األس ة والمشغلين الصناعيين  هيئب ذا يستهدف  و. ات العام ه
 . شمال أفريقيا بلدانالشريكة، وعلى وجه الخصوص  المتوسطية لبلداناالعمل 

 . MELIA18و MIRA17هما شبكتي همتين، من شبكتين بحثيتيمع روابط  2020 أفقأنشأت  وقد

اد    العلمي  إلى تعزيز حوار السياسات بشأن البحث ) MIRA(البحث المتوسطي و تكاربتنسيق االيهدف مشروع و ين االتح ب
ذا  حد أهداف أ يتمثلو. األوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة راح الموضوعات    في مشروع  ال ه ام اقت مشترك  ال ذات االهتم

دى ) RTD(لبحث والتطوير التكنولوجي امجال في  ا        ا ل تم تطويره دان المتوسطية الشريكة لي ي والبل اد األوروب  ضمن التح
ث ابحألل مشروعاتتمويل عدة ببرنامج التابع لالتحاد األوروبي هذا ال اموق). FP7( للبحث العلمي البرنامج اإلطاري السابع

ز وسط أو لها البحر المت خصيصًا لمنطقة آانت إما مصممةالبيئية  احثين متوسط       ترآي ا ضمت ب في   يينجغرافي أوسع لكنه
ا من القضايا   واسعًا ًاطيف مشروعاتوتغطي هذه ال. البحثية فرقها ا    منه اخ الن ر المن ة،      تجتغي وث، والمخاطر الطبيعي عن التل

اه، والتصحر  افيتالو ،وإدارة المي ال . راث الثق بيل المث ى س روع    ،عل رار مش م إق د ت ضمن ) CIRCE )2007-2011فق
. تأثيرات تغير المناخ في منطقة البحر المتوسط  مييلتق ةلتغير العالمي والنظم اإليكولوجيل) FP6(البرنامج اإلطاري السادس 
ة ل  طة البحثي مل األنش ذا الوتش روعه ي  التغ مش تقبلية ف رات المس ةدورة الماالي ة، و ئي نظم اإليكولوجي ة وال ودة، والزراع  ج

 . على الصحة والتأثيرات ،الهواء

ترات يهدف إلى إقامة حوار   ًامنسق عمًال MELIAوفي قطاع المياه يعتبر مشروع  ة  ال مشروعات اليجي مع  اس األخرى  بحثي
ا من األ  و) IWRM(تتعامل مع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  التية السابقأو  الحالية ة   محددة، و الهداف  غيره ذلك إقام آ
وارد     زودآز البحثية والحكومات والمراقبين والمستخدمين والمبين المرايجي استراتحوار  ة للم ين في مجال اإلدارة المتكامل

 
17 http://www.miraproject.eu/ 
18 http://www.meliaproject.eu/ 

http://www.miraproject.eu/
http://www.meliaproject.eu/
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ل     ستراتروابط مع بعض الشبكات االإقامة أيضًا  غيبين، MELIAباإلضافة إلى مشروع  اه، مث يجية األخرى في مجال المي
ة   وارد المائي ة للم بكة اإلدارة المتكامل ة ل) IWRM-NET(ش اري   التابع امج اإلط ة للبرن وث األوروبي ة البح بكات منطق ش

ة، وشبكة    ب والمعنية FP6 ERA-NETs(19(السادس  وارد المائي ة من الفيضانات،    لحمل CRUE20اإلدارة المتكاملة للم اي
بكة  اخ   CIRCLE21وش ر المن أن تغي اج و ،بش اه و  منه دادات المي رف إم ات الص حي تقني ك   22الص رار  وذل ادي التك لتف

ادرة أفق    ذلك، عالوة على. بالفعل تلك الشبكات نفذتهاة التي شابهالستفادة من األعمال الملو ى  2020تحتاج مب استكشاف   إل
ي ت  اإل ات الت ا منصة اإل وفرمكان وجي   WISE ترنت نه ا في سياق      23للبحث والتطوير التكنول م تطويره ي ت  مشروعاتالت

رات  دمج لبرنامج اإلطاري الخامس والبرنامج اإلطاري السادس من أجل ل التابعةالبحث والتطوير التكنولوجي   المتاحة  الخب
درة   لبرنامج اإلطاري السادس ال مشروعاتالنظر في  نبغي أيضًاوأخيرًا، ي. ث وتطبيقات إدارة المياهابحمجال أفي  تخفيف ن

ر    ب الخاصة، والمنهجيات التي تم االنتهاء منها مؤخرًا )AQUASTRESS24(المياه  إدارة الموارد المائية والتكيف مع تغي
اخ  اه قن، وت)NEWATER25(المن ة المي ات تحلي ات، و)MEDESOL27و  MEDINA26(ي ة تقني اه  معالج المي

)RECLAIM WATER28(، ة   منوثات ومكافحة المل المنبع في المناطق الحضرية للحد من وجود الملوثات ذات األولوي
 ).SOCOPSE29(ومياه األمطار  صرف الصحيفي تدفقات مياه ال

  تنتظر المعالجةتحديات ال تزال  .3

ود ل   في حين و. الصعوبات برزت مجموعة من 2020 أفقمبادرة  إنشاء السنوات األولى من في ذلت الجه ى  ُب ذه  لتغلب عل  ه
ادرات غيرها من ال دورة حياة هذه المبادرة و خاللات بدرجات متفاوتة حديتال ارستمراالتحديات إال أنه من المرجح  د  . مب وق

ؤدي  ذه التت ديه لات ح اء أو تعطي ى إبط ود إل ي و. الجه ا يل ي فيم االعوامل الت رًا م ارآي آثي ي أنشطة وذآرها المش قن ف  أف
2020 : 

 التنسيق •

 أفق األساسية لمبادرة  ومن بين الُنهج. التنسيق بينهم يشكل تحديًا أثبتت التجربة أنفي المنطقة،  فاعلينالعديد من ال مع وجود
ة            2020 ة التابع رق العامل ود ملموسة لتحسين األمور من خالل الف ذلت جه تشجيع مشارآة جميع أصحاب المصلحة وقد ُب

قأل الل  2020 ف ن خ ين االوم ف  تحس ين مختل ال ب اتتص ي  الت الهيئ اد األوروب ة لالتح ة (ابع ة األوروبي ة البيئ ك ، وآال بن
ي تثمار األوروب خإ، االس ة) ل دة للبيئ م المتح امج األم يًا، صفتوب. خطة عمل البحر المتوسط/وبرن له شريكًا أساس د  يتمث أح

دة   مساعدة  في خطة عمل البحر المتوسط    /األدوار الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ى  األطراف المتعاق ة    عل ذ اتفاقي تنفي
ة    منعلى بيئة البحر المتوسط التي ستعود الفوائد  وتعتبر. برشلونة ذه االتفاقي ًا مع أهداف     ةتوافق مالتنفيذ الكامل له  أفق تمام

ة     حاليًاوتعمل المفوضية . 2020 م المتحدة للبيئ امج األم ذ         /مع برن ين تنفي  أفق خطة عمل البحر المتوسط لضمان التنسيق ب
امج العمل المشترك      ومن شأن. تنفيذ اتفاقية برشلونةمن أجل برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط  بينو 2020 ذ برن تنفي
خطة عمل البحر  و وآالة البيئة األوروبيةبين  المشترك عملالخطة عمل البحر المتوسط وبرنامج و ية األوروبيةمفوضبين ال

  .التنسيق تعزيزيقدم مساهمة ملموسة في  أنالمتوسط 

ادرة أفق    من عناصرأساسيين ن عنصريتحقيق إن ما ُأحرز من تقدم في  ا  2020مب وث ورصد    ، وهم وث  الحد من التل  ،التل
ه        ويمثل بداية واعدة،  ام ب ين القي ذي يتع ر ال اك الكثي زال هن د  و. لكن ال ي ادرات     ُأنشئت ق سية  رئي ومجموعات روابط مع مب

 . المكون المتوسطي - لمياهلالمنطقة، مثل مبادرة االتحاد األوروبي  فيأخرى 

 
19 http://www.iwrm-net.eu/ 
20 http://www.crue-eranet.net/about_CRUE.asp 
21 http://www.circle-era.net/  
22 http://www.wsstp.eu/site/online/home 
23 http://www.wise-rtd.info/ 
24 http://www.aquastress.net/ 
25 http://www.newater.info/ 
26 http://medina.unical.it/ 
27 http://www.psa.es/webeng/projects/medesol/index.html 
28 http://www.reclaim-water.org/ 
29 http://www.socopse.eu/ 
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اه لالمؤتمر الوزاري األورومتوسطي   تم خالل 2008 آانون األول/ديسمبر 22وفي  ذي  لمي د في األردن   ُع ال اق  ق ى  االتف عل
اع وزاري    ل) MWS(متوسطية المياه اليجية استراتإعداد  ا في اجتم يُ يتم إقراره ام   س دفين    . 2010عقد في ع ل أحد اله ويتمث

اه المتوسطية   استراتالرئيسيين من  ى الهدف    (يجية المي ل في  باإلضافة إل اه المستخدمة        المتمث ة المي ين آمي وازن ب ق الت تحقي
اه   جودةاظ على ففي الح) الجفاف وندرة المياه المترتبة على موجات ثارآلل تخفيف ومنع من هوآمية المياه المتاحة بما في المي

ترات تشتمل هذه اال أن ينبغيو. مزيد من التدهور في الموارد المائيةحدوث  عفي ذلك منبما  ة     س ى أهداف نوعي يجية أيضًا عل
ين  هذا اإلعالن،  آما يسلط. وآمية قابلة للقياس امج       رئيتطورات  من ب ى إطالق برن في   2020 أفق سية أخرى، الضوء عل

ذ   في   النجاح  نأل 2020 أفقيجية وبين ستراتوير هذه االروابط واضحة بين تط هناكو. 2006القاهرة في عام  تطوير وتنفي
ادرة   . 2020 أفقغير مباشر ألهداف وغايات  ًادعم قدميجية سيستراتهذه اال ترات و 2020 أفق ولدعم تنفيذ آل من مب يجية اس

يص   م تخص طية، ت اه المتوس روف   22المي ن مظ ورو م ون ي وبيملي ل الجن را داةأل التموي وار والش ة الج آة األوروبي
)2009/2010 .( 

أ    سيتم استخدام: العمل ديث هيكل االجتماعات الُمنش ه    ًا ح ز ب ذي تتمي ادرة  وال اط االتصال    2020 أفق مب ة  وشبكات نق  المختلف
ين ال    ين الالعب ة   رئيلتحسين التنسيق ب ى  تم يوس . سيين في المنطق اظ عل ة    الحف ادرات   بروابط وثيق ال والمب  ذات الصلة األعم

 . 2008 آانون األول/في األردن في ديسمبر الذي ُعقدلمياه لالمتابعة لالجتماع الوزاري األورومتوسطي ال أعم ةوخاص

 صل بشأن مصادر التمويل واوالت ةوعيتال •

أنهم ال  2020 أفق لقد صرح الشرآاء الجنوبيون في اجتماعات   ًا    يحصلون ب ى  دائم وع المساعدة      عل صورة واضحة عن ن
ا ي يوفره ع ال الت انحمجتم اعدةوم تويات المس ى. ن أو عن مس ارت بعض اآلراء إل ود  وأش رةوج وة آبي ين احتياجات  فج ب

دها    مشروعات ال تم تحدي ي ي ين  الت داد وب رامج المساعدة   إع ال،     نإو. ب ذا هو الح ان ه دان     فآ ادي للبل دور الري ى ال النظر إل ب
ات و تبسي ضرورةيشير إلى  ذلك الشريكة فيما يتعلق بتحديد األولويات، فإن ات   ط عمليات تحديد األولوي تنسيق  تحسين عملي

د   . داخل البلدان الشريكة يننحالما ات  ُأرسلت وعلى الجانب اآلخر، فق رة  آمي ة في السنوات      المساعدات  من  آبي ى المنطق إل
رة اعداتو. األخي ذه المس ن  ه ط م أتي فق دو   أدواتال ت ائيين ويب انحين ثن ن م ًا م أتي أيض ا ت م ًا أجليالمفوضية وإنم ن الحج

ومتواصل للتعريف  آبيرجهد  إلى بذل هناك حاجة ال تزال لذلك. بالقدر الكافي يتم اإلعالن عنه اإلجمالي لهذه المساعدات ال
 . هذه المساعدةإلى زيادة الوعي بمستويات المساعدة وآليات الوصول إلى باألعمال ونتائجها، و

يتم   2020في أنشطة أفق   : العمل الء س ة  إي ديم   ةخاص  عناي دعم في ال   آامل  استعراض لتق تقبل الماضي و لل  ينبغي أن و. مس
 . آاملةعلى صورة  الحصولالدعم المستقبلية مكون اتصال لضمان إمكانية  مشروعاتتتضمن 

 األولوية السياسية  •

ة   وضع قضية  غالبًا ما تجد البلدان الشريكة أنه من الصعب ا أولويفي صدارة   البيئ ذي    السياسية  اته ه  واجه  ت في الوقت ال في
ك الشباب  بين بطالةالة مثل الصحة وخطيرمشاآل  اطًا في         أصبحت و. وما إلى ذل ر نش ل الصين أآث االقتصادات الناشئة مث
ة     برامج مساعداتها األوسع   افتقار ألنالمنطقة  ى الشروط البيئي ا  إل ًا م دان الشريكة في المدى        ي غالب ة للبل ر جاذبي ا أآث جعله
 . القصير

ة  ا غالبي دمها اعدات المس أم ي تق ة  الت ة المجموع ة    فاألوروبي اعدة الثنائي رامج المس الل ب ن خ ا م تم ترآيزه ن  . ي ذلك فم ل
ة    تحظىالضروري أن  ة الوطني ة    من  دعم ب السلطات البيئي ة المالئم ك لضمان      إلعداد السلطة الوطني رامج المساعدة، وذل ب

 . اتلمساعدل السقف الوطنيية حول مع المفوضية األوروب عند التباحثالبيئية  هاأولويات النظر في

د  ات وق ت دراس ة أولُأجري ةي اعدة ال برعاي امج المس ة فنيبرن ط  لة البيئي يض المتوس ر األب ة البح دير ) METAP(منطق لتق
ة و  المترتبة على االتكاليف االقتصادية  استطاعت هذه الدراسات تقديرو. تكاليف التدهور البيئي ة البيئ  أثبتت إلخفاق في حماي

 . اتفي التواصل مع صناع السياس تهافائد

ل ف: العم ية تعك ة المفوض ى إ األوروبي العل ين تق ط روع لتحس يمق مش ة الن  ي د المجتمعي ن التحس مجاالفوائ ي ية ع ن البيئ
ة          تحسين بها ومن ثم  ةوعيتوال دان سياسة الجوار األوروبي ي ستغطي بل ة الت دعم السياسي للسياسات البيئي ى   . ال اء عل وبالبن

اري، العمل ا ابق والج ينتهيلس ة لتق س ذا المشروع من وضع منهجي ع مييه ة ورف ة البيئي ة للحماي د المجتمعي توى الفوائ  مس
 : وسيهدف هذا المشروع إلى. على جميع بلدان سياسة الجوار األوروبية هذه المنهجية سيطبقالمعايير البيئية و

 حسين البيئي بالفوائد االقتصادية واالجتماعية للت أفضلتحقيق فهم ووعي  •
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ة في    ييمتحسين قدرة البلدان المستفيدة على تق • ارات البيئي  الفوائد االقتصادية واالجتماعية للتحسين البيئي وإدماج االعتب
  الواسعة اتتطوير السياس عملية

ى وضع اال • تفيدة عل دان المس درة البل تراتتحسين ق نحيجيات وس ة  م اءاألولوي ق االلتق ري لتحقي اتها وتش ين سياس عاتها ب
ي        اد األوروب ة لالتح ين السياسات والتشريعات البيئي ة وخارطة        ضمن البيئية وب خطط عمل سياسة الجوار األوروبي

 . التحاد األوروبي وروسيالطريق الفضاء االقتصادي المشترك 

د من    وعند اآتمال ع المشروع ستعمل المفوضية على التأآ ة إعطاء ص        توزي ى الجمهور الصحيح بغي ائج عل رار  النت ناع الق
 . الحماية البيئية وفوائدها إلىحاجة لل دراستهمصورة أآثر اآتماًال عند 

  ستيعابيةقدرة االال •

ذآر   في منطقة البحر المتوسط، آما في مناطق أخرى،  ا ُت رًا م ة   آثي درة  محدودي ة و (الق ة و فأو ال/اإلداري ا أو /ني ى  ) غيره عل
ادات المصروفة   استيعاب ر م  ،االعتم ذآر  أآث ا ُي ى ال   م ار إل ا أحد    ز،افح االفتق ى أنه ب األ عل ذ     لوجود  باس صعوبات في تنفي

 . مشروعاتال

على تحقيق استفادة  ةقدرالبما في ذلك التدابير التي تزيد (اإلدارية  اتالقدر تعزيزتم توجيه عدد من تدابير الدعم نحو : العمل
ة من المساعدات   مناسبة ة  الموجه ارس و). للمنطق ادل معلوم   وحدة  تم ة  فال اتات المساعد تب في  نشاطها اآلن  ) TAIEX(ني
 . من االتحاد األوروبي إلى البلدان الشريكة اترف والخبرانقل المع علىالجوار والشراآة األوروبية للمساعدة  أداةمنطقة 

ويو ين  تن وارالمفوضية أيضًا تحس ين الح ن ب ل م ق آ ة 2020 أف اعدة الثنائي رامج المس ة وب وار و داةأل التابع راآة الج الش
ل االنضمام   وأداة األوروبية  ا قب رامج    - IPA – م ذه الب رامج اإل المن   أفضل ألن ه ة ب ة  قليمي ا  أو العالمي ى  ويت تح لكونه  عل

 . األوروبية المجموعةالقدر األآبر من مساعدات

 . التنفيذ عملية على لةللمشك السلبي التأثيرف من خفتس هاوفي حين أن هذه التدابير لن تزيل المشكلة بالكامل فمن المرجح أن

 الخاتمة  .4

دول األورومتوسطية    التقى تقدم إيجابي منذ  ُأحرزلقد  ة ال وفمبر     وزراء بيئ اهرة في ن اني  /في الق دأ  . 2006 تشرين الث د ب  وق
 . عدد آبير منها االنتهاء من، وتم الحاليةفي خارطة الطريق للفترة  ةجميع األعمال الوارد تنفيذ

ين مختلف الشرآاء    أعمالهاوبدأت  2020 أفقمبادرة  هياآل وآليات تضعقد ُوو اون ب . ، بينما تم تكثيف الجهود لضمان التع
ة اإلعداد  لحد من التلوث ا مشروعاتأولى  آما بدأت ًا تصميم   ، ويجري تخرج من مرحل رب موعد   نظام للرصد، و   حالي اقت

 . اتدعم بناء القدرإطالق برنامج 

ة   2020 فقألالمكونات المختلفة  قد تقدمتو ذا األمر   وبسرعات متفاوت ان  لكن ه ى    آ النظر إل ًا ب ذه    اختالف  متوقع ة ه طبيع
ذي        إذ. المكونات د من العمل التحضيري ال استطاع المكون الخاص بالحد من التلوث تحقيق تقدم سريع بفضل األساس الجي

ا . خطة عمل البحر المتوسط ضمن الذي تم العمل نتيجةآان متاحًا بالفعل  در مكون بن   أم ع    اتاء الق م يتمت و ل زة    فه ذه المي به
ع أن يثمر    . ويعتبر أآثر تعقيدًا بطبيعته ر المتوق ي   ومن غي ه هي أهداف       المكون البحث رة ألن أهداف ائج مبك ة متوسط  عن نت

مكون الرصد على إقامة تعاون بين مختلف الكيانات المؤسسية المسؤولة عن عناصر نظام الرصد        عتمدوي. ة المدىطويلو
 . البحر األبيض المتوسط قةمنطفي 

ع أصحاب المصلحة     استعداد هذا التقدم ممكنًا لوال  وما آان ًا   لجمي ة في      من أجل   لعمل مع ة المشترآة والمتمثل ق الغاي تحقي
ة البحر المتوسط ابي و. حماي نهج اإليج ذا ال اعد ه د س ىق دودة  عل وارد المح ر الم اءمضاعفة أث ل الشرآاء بأقصى  أثن عم

 . خبرته مجال طاقاتهم وآل في

وارد   2020 أفقاالتحاد من أجل المتوسط قد أعطى دفعة سياسية مهمة ألعمال  إنشاءآما أن  ومن الجائز جدًا أن يثمر عن م
 . مالية إضافية في المستقبل

ين أن ي ح ه  وف دم مرحب ب ذا التق ه يفإه يبنن اهأال يصرف اال غ ة  نتب دات البيئي ة أن التهدي هعن حقيق زال تواج ر ال ال ت بح
زال موجودة، و   إلى الضغوط التي دفعت الوزراء  آما أن. المتوسط ادرة ال ت ر   إطالق المب د تكون أآب ه    اآلن  ق ا آانت علي مم
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ى  2020 أفق مبادرة  إذ برهنت. إيجابية رسالةالوزراء التي قدمها الرسالة  ومع ذلك فقد تكون دما    عل ه عن ود  أن  تتضافر جه
ة،    ربما آانت  السنوات الثالث الماضية وعلى الرغم من أن. بكثير فعاليةكون أآثر ت اأصحاب المصلحة فإنه إال مجرد البداي

 .ة إيجابية وتبشر بالخير للمستقبلبداي أنها
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 خارطة طريق القاهرة  في مدى التقدم الحاصل 1ق رفالم

ال    رفيستعرض هذا الم ي   في إطار  ق الحالة الراهنة لكل عمل من األعم ذي  الجدول الزمن ة    ا ال ه وزراء بيئ دان  تفق علي البل
 . 2006تشرين الثاني /نوفمبراألورومتوسطية في القاهرة في 

ان موجز          ومذآور فيه كل عمل وصف له أدنا ويرد ي مع بي ا ورد في الجدول الزمن ة    عن تاريخه األصلي آم ه الراهن حالت
 . 2009 حزيران/اعتبارًا من يونيو

من الجدير  و. اآلخرين 17الـ بالفعل بينما يجري حاليًا تنفيذ 10المتفق عليها للفترة الحالية، تم إنجاز  27الـ ومن بين األعمال
 . العملمن سنة  11ال يزال أمامها ف ،األولى من المبادرة ما هي إال المرحلة هذه المرحلةأن  بالذآر

 األعمال      .1

 الحد من التلوث  اتعومشر     1.1

2007 : 

تثمار والشراآة األورومتوسطي • ق االس ي - FEMIP(30( مرف تثمار األوروب ك االس دولي)/EIB( بن ك ال  طرح :البن
ة المانحة والمؤسسات    البلدانوالعمل مع  2020 أفقمبادرة  فيمة القائ اتعوحافظ المشرَم ة  المعني خطة عمل   ل التابع

د   األخرى  عات  وجمموال) MAP(البحر المتوسط   أثير األ  المشروعات ذات ذات الصلة لتحدي ى مستويات    الت ر عل آب
ر المتوسط   ي البح وث ف روعات(التل ة المش وث  ) ذات األولوي ك تل ي ذل ا ف ابع والبم ر مالمن ةصبات عب ر  منطق البح

 يجيستراتبرنامج العمل االل التابعةالمدرجة في خطط العمل الوطنية  اتعواهتمام خاص للمشر يتم إيالءوس. المتوسط
شراآة  بالوذلك  أهميةالمانحين الثنائية األآثر  لمشروعاتو) SAP MED(برية المصادر اللتلوث من ا لمعالجة وذلك

  .كوما إلى ذل يةمؤسسات المتوسطالمات غير الحكومية ومع المجتمعات المحلية والمنظ

برنامج تحديد بؤر التلوث الساخنة في البحر  في بنك االستثمار األوروبي الذي قام به عملاللقد آان : التقدم الحاصل
المتابعة قدمًا بشكل جيد  اآلن تمضي أعمالو. 2020 أفق مسارتطوير لالخطوة األولى  هو) MeHSIP( المتوسط

الدول  غطيلتاألنشطة  نطاق خطوات أخرى لتوسيع آما يتم اتخاذ. الفريق الفرعي للحد من التلوث هارصد ولىتيوس
هزانجإتم  هزانجإ  تم  . إطالق االتحاد من أجل المتوسط بعدغرب البلقان وترآيا  في ةيالساحل

 . الحد من التلوث اتعوبمشر ةتعلقالمالمفوضية عقد اجتماع للمنظمات المانحة لتنسيق األعمال  طلبسوف ت •

دم الحاصل   ائيين في     ُع: التق انحين الثن اع للم د اجتم اع األول للفريق الفرعي     2008 آذار/مارس  12ق ل االجتم ي قب  المعن
د من اجتماعات التنسيق با      . 2020 فق أللحد من التلوث التابع با د المزي انحين   ب  عانةست الوسيتم عق الفريق األساسي للم

إنجازهتم   إنجازه  تم. اع األول للفريق الفرعي للحد من التلوثالذي تم تشكيله في االجتم

 : فصاعدًا 2008من 

ابع و الفي   الرئيسية  مصادر التلوث عنتحديث المعلومات بشرآاء قيام ال • ؤر الساخنة  ”(مصبات  المن ي حددتها   “الب  الت
 . ات الالحقةعوالمشر مسارتطوير  في عمليةهذه المعلومات  تغذيةو) اتفاقية برشلونة

وث الساخنة في البحر المتوسط      برنامج  ضمن البدايةفي  تنفيذ هذا العملتم : م الحاصلالتقد ؤر التل اآلن  ينبغي و تحديد ب
إنجازهتم   إنجازه  تم. خطة عمل البحر المتوسطالعالقات الناشئة عن  تقودهصبح عمًال منتظمًا يأن 

 . اضلةبالمف استهدافها ذات األولوية التي تم اتعوعداد المشرإل مساعدةتقديم ال •

ذ  : التقدم الحاصل ذا العمل   يجري تنفي انحين       ه رامج الم ات إعداد ب دأ . من خالل عملي ذ المشروعات      ب مرفق إعداد وتنفي
 لتأهيل اتالمساعد قديم ِمَنحبت 2009آذار /نشاطه في مارسالتابع لبرنامج تحديد بؤر التلوث الساخنة في البحر المتوسط 

ا ُأنشئ  . االستثمار األوروبيبنك للحصول على قروض من المشروعات  ابع (مرفق الجوار لالستثمار     آم الجوار  ألداة  الت

                                                 
30 Facilité euro méditerranéenne d'investissement et de partenariat 
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التنفيذ

نب تدابير أخرى  اإلى ج) ENPI(األوروبية  الشراآة والجوار أداةبرامج  إعداد عنداالعتبار  في 2020خذ تدابير أفق أ •
 . لمتوسطلة يبيئالستراتيجية اال التي وضعت 31المفوضية وثيقةمدرجة في 

إنجازهتم   إنجازه  تم. البرامج إعداد في وثائق 2020عديدة إلى مبادرة أفق  هناك إشارات: الحالة

 . اتعوالمشر لمسارمزيد من التطوير إجراء ال •

 يضم فريق فقد ُأنشئ. متابعة لبرنامج تحديد بؤر التلوث الساخنة في البحر المتوسطال رحلةم في هذا العمل جريي: الحالة
ائيين    ال إلجراء أعمالالمانحين األساسيين  انحين الثن اع الم د في  متابعة الجتم ادل وي. 2008 آذار/مارس  12 المنعق ذا   تب ه

 .الجوار لالستثمارمرفق  قواعدقًا لوفالتمويل  يدرس فرصو اتعوالفريق المعلومات حول المشر

التنفيذ    التنفيذ  قيدقيد 

  اتتدابير بناء القدر .2.1

ا وخطط عمل ) ENP(على أساس سياسة الجوار األوروبية  اتيتم تحديد تدابير بناء القدرس ذلك ضمن العمل      ه دة، وآ المعتم
ة المشترآة   /لمياهلتنفيذه في إطار مبادرة االتحاد األوروبي  جاريال ه اإلطاري   لالعملي اه  للتوجي  في ، مع األخذ   )WFD(لمي

ة   ن مراجع تفادة م دروس المس بان ال ةتطبيقث وابحأالحس وارد المائي ة للم ن  . 32ات اإلدارة المتكامل د م د المزي يتم تحدي وس
انحون آخرون            لتدابير في أوراق االا ة وم ة الدولي ة والمؤسسات المالي دها المفوضية األوروبي ي تعتم ة الت تراتيجية القطري س

 . مساعدة للبلدان المتوسطية الشريكة/تعاون قدمونه منما ي لتوجيه

2007 : 

القطاعات وأصحاب المصلحة   مختلف عبر اتلى التحليل، تحديد االحتياجات ذات األولوية في تدابير بناء القدرع بناًء •
ذلك        في من قبل جميع الشرآاء مع األخذ  ا وآ ة وخطط عمله ال  الحسبان سياسة الجوار األوروبي ابقة  تحدي ال أعم د الس

، وخطة عمل البحر المتوسط    ، )SMAP( ومتوسطة المدى قصيرةبرنامج العمل البيئي لألولويات  اهاجرآتلك التي أ
 . وما إلى ذلك، للمياهلمتوسطي ابرنامج الولمياه، لمبادرة االتحاد األوروبي و

در  ُع: التقدم الحاصل اء الق انون األول /في ديسمبر   اتقد االجتماع األول للفريق الفرعي لبن ذا الفريق   يواصل و 2008 آ  ه
ة و  عن صورة شاملة  تقديم العمل على ل عدد  وضع  االحتياجات اإلقليمي در     قلي اء الق ال بن ة   اتمن أعم ات ذات األولوي  لفئ
ذا العمل    سو. بعينهامستهدفة  ع الشرآاء   ليتم إتاحة ه ال المساعدة      إلدماجه جمي رامج وأعم دمها  في ب انح  التي يق ن والم
التنفيذقيد التنفيذ  قيد. موارد الذاتيةالباستخدام  لتناولها

ة و   أداةباستخدام  اتلبناء القدر األوليةالمفوضية األوروبية في تنفيذ التدابير  بدء • مرفق أداة  الجوار والشراآة األوروبي
 . في تدابير خطة عمل سياسة الجوار األوروبية ينالمستهدف) TAIEX(تبادل معلومات المساعدات الفنية 

ل      حاليًا تعمل أداة تبادل معلومات المساعدات الفنية: صلالتقدم الحا د أجريت بالفع ة وق في منطقة سياسة الجوار األوروبي
إنجازهتم   إنجازه  تم. لحماية البيئة خاصة بهذه األداة عدة أعمال

ر المتوسط    • ل البح ة عم امج خط دة لبرن غيلية الجدي ة التش وثلالمرحل يم التل ه تقي ي  ومكافحت ةف ر منطق  المتوسط البح
)MED POL( ،ه األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونةتاعتمدالذي ، برنامج المرحلة الرابعة . 

إنجازهتم   إنجازه  تم. 2008 عام مؤتمر األطراف في فيهذه المرحلة  االنتهاء منتم : التقدم الحاصل

                                                 
  2006أيلول /سبتمبر 5النهائية  475 (2006)الوثيقة رقم  31 

32 http://ec.europa.eu/research/water-initiative 
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دابير  وضع خطة عمل البحر المتوسط في شروع  • ة  ت در  ل مالئم اء الق امج     اتبن ذي   InfoMAPمن خالل برن ديره ال  ي
 ). InfoRAC(مرآز المعلومات واالتصاالت التابع التفاقية برشلونة 

وث  من خالل  اتبناء القدرلتدابير  وضعخطة عمل البحر المتوسط  استطاعت: التقدم الحاصل يم التل ه  برنامج تقي  ومكافحت
ر المتوسط  ة البح ي منطق ذي    ف اج األنظف ال ة لإلنت طة اإلقليمي ز األنش دمومرآ ة أنش يق ناعية لطة تدريبي ات الص لقطاع

در    . والخاصة والجامعية من بين قطاعات أخرى بهدف الحد من التلوث الصناعي اء الق دريب   اتوقد رآزت أنشطة بن والت
ل        ق أفض ى تطبي دًا عل ف تحدي اج األنظ ة لإلنت طة اإلقليمي ز األنش ا مرآ ي أجراه اليبالت ة  األس ل ) BAT(المتاح وأفض

ة المتوسط   ثةفي مختلف البيئات الصناعية الملِو) BEP(الممارسات البيئية  ى  و في منطق ذ  عل وث    تنفي ع ومكافحة التل من
ة  ة متكامل ع )IPPC(بطريق زال، م ي   بشكل ترآي ر األبيض المتوسط الت وب البح دان شرق وجن ى بل ا  نظمخاص عل له

وفي عام  ) البوسنة والهرسك( 2007، وفي عام )بلدان البحر األدرياتي( 2006في عام  اتالمرآز ورش عمل لبناء القدر
ة          ). بلدان الجنوب والشرق األوسط ( 2008 اج األنظف تطوير األنشطة التدريبي ة لإلنت ز األنشطة اإلقليمي وسيواصل مرآ

التنفيذقيد التنفيذ  قيد. 2009-2008مرآز للفترة الخطة أعمال لباستخدام بعض االعتمادات المرصودة بالفعل  2009خالل عام 

اهج  ة بقيام البلدان الشريك • ة  تطوير من تقبليين،    ل تدريبي اه المس ديري المي اءة في     لتسهيل م ع المشارآة البن وارد  ا توزي لم
 . وإدارتها بطريقة متكاملة المائية

و    الذي أقيم  2020في اجتماع الفريق التوجيهي لمبادرة أفق : الحالة ونس في يوني ران /في ت رر أن   2008 حزي درس تق  ت
ة ان إمكاني ذ اليون ل من تنفي ن َسعم بق م ون المتوسطي  جان ي لالمك اد األوروب ادرة االتح اه لمب ن أجل ) EUWI(لمي م

در  لتطوير وتنفيذ أنشطة  اء ق اه   اتبن ديري المي ى   م ز عل ة القضايا   ترآ اه، و  المتعلق ى  بالمي وجه الخصوص في مجال     عل
اه   ،ومنذ ذلك الحين . توزيع وإدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة دول   اجتمع وزراء المي في األردن   ةاألورومتوسطي بال

ي ديسمبر انون األول/ف الوت. 2008 آ اًال تضمن أعم اع أعم ذلك االجتم ة ل نهج إقليمي ت المتابع ة لرتبط ب إلدارة المتكامل
التنفيذقيد التنفيذ  قيد. هذا العمل إلنجازمناسبة  وسيلة األعمالوقد تكون هذه . للموارد المائية

2007-2008 : 

د   التي لم) EMP(البيئية خطة اإلدارة  مصادقة دول • د  تصدق  تكن ق لونة    بع ة برش ى اتفاقي ة  عل ا   المعدل وبروتوآوالته
 . الرئيسية

ا  بروتوآوالت من أربعة علىوالجبل األسود على اتفاقية برشلونة  جمهورية صادقت: التقدم الحاصل ع  -ه والطوارئ،   المن
وع البيو /والمناطق المحمية حماية خاصة والنفايات الخطرة، دل     التن ة المع ول المصادر البري وجي، وبروتوآ د أبلغت   . ل وق

ع  شع إ وتنتظر على اتفاقية برشلونة   التي ُأدخلت اتفاقية برشلونة بأنها قبلت التعديالت أمانةلبنان  ا . ار من الودي قبلت   آم
ة    ول المصادر البري ع والطوارئ وقبلت       . آرواتيا التعديالت على بروتوآ ول المن ى بروتوآ ديالت   وصادقت سوريا عل التع

ة        ول المصادر البري ات في البحر وبروتوآ ول المصادر       . على بروتوآول إغراق النفاي ى بروتوآ ديالت عل د دخلت التع وق
د  ذ اآلن بع ز التنفي ة حي ى أن البري ن   حصلت عل وب م دد المطل اتالع ى  . الموافق ة إل اك حاج رى وهن دان األخ رك البل  تح

التنفيذقيد التنفيذ  قيد. شريكةال

ي   فيقدمًا شرآاء مضي ال • ة     وضعوها تنفيذ خطط العمل الوطنية الت ابع  بموجب بروتوآول المصادر البري ة   الت التفاقي
ة  ًافقوبرشلونة،  رة       حددة الم للمواعيد النهائي ذه الخطط وأهداف الفق تراتيجية المتوسطية   من اال  2.733في ه ة  للس تنمي

 ). MSSD(مستدامة ال

ل   نظام رصد مرن يجري حاليًا إعداد :التقدم الحاصل خطة  لمتابعة وتقييم حالة تنفيذ خطط العمل الوطنية في آل بلد من قب
وث     يم التل ه عمل البحر المتوسط لتقي ة   ومكافحت ك االستثمار   ب مع  آث امج عن  ن برال يعمل و. المتوسط  البحر  في منطق بن

وث الساخنة في البحر المتوسط       األوروبي ؤر التل ل الشراآ    و. في إطار برنامج تحديد ب م تفعي د ت ستراتيجية لمرفق   ة االق
التنفيذقيد التنفيذ  قيد. في خطط العمل الوطنية المدرجةفي تنفيذ األعمال الوطنية  التي ستساهم ةالجديد) GEF(البيئة العالمي 

در    تحقيق التقدم في مدى تقييم • اء الق ى   اتعناصر بن ة مع إسرائيل واألردن        ألول خطط عمل سياسة الجوار األوروبي
 في إطارمتابعة ال أعمال وتنظيم. وتونس في سياق تقارير تنفيذ سياسة الجوار األوروبية والمغرب والسلطة الفلسطينية

 . سياسة الجوار األوروبية

                                                 
 النهوض باإلدارة المستدامة للمناطق البحرية والساحلية واتخاذ تدابير عاجلة لوضع نهاية لتدهور المناطق الساحلية 33
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دم   قدمت: التقدم الحاصل ة      المحرز في  تقارير التق ذ سياسة الجوار األوروبي ل   التي نُ (تنفي ) 2009 نيسان /شرت في أبري
إنجازهتم   إنجازه  تم. خطط العمل تنفيذ سير التقدم فيلًا ييمتق

ي في سياق     الصادرة عن ا  ) BREFs( الوثائق المرجعية ألفضل األساليب المتاحة نشر  تكثيف جهود • اد األوروب التح
 . برنامج العمل المشترك بين خطة عمل البحر المتوسط والمفوضية األوروبية

دم الحاصل ت: التق ية أقام ة المفوض اج األنظف /األوروبي ة لإلنت طة اإلقليمي ز األنش ل و مرآ ة عم ول رش اج ”ح ع إدم من
وث  ة التل ي   ومكافح ناعية ف راخيص الص ام الت ي نظ دانف ط البل ط ( يةالمتوس رق األوس ا والش ن أفريقي ب  “)م ي المكت ف

ة المستقبلية في       منع ومكافحة التلوث بطريقة متكاملةلاألوروبي  د الدراسات التكنولوجي  في ) أسبانيا ( إشبيلية وفي معه
إنجازهتم   إنجازه  تم .2008 حزيران/يونيو 25/26

ال األ النظر في  • ي تهدف   عم ز    الت ى تعزي ة  إل د اإلدارة البيئي اوض  تال عن ة     بشأن  ف  خطط عمل سياسة الجوار األوروبي
 . ومراجعتها

مصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس تطوير عالقاتها مع االتحاد اختارت آل من : الحالة
ة  يتبّنعن طريق األوروبي  تم . خطط عمل سياسة الجوار األوروبي ة   وت ذه مراجع اء سريان  قرب  الخطط   ه ويجري   هاانته
التنفيذقيد التنفيذ  قيد. اإلدارة البيئية في هذا السياق األعمال التي تهدف إلى تعزيزالنظر في 

 : فصاعدًا 2008من 

تراتيجية األورومتوسطي  المحرز في تنفيذ اال التقدم عنالبلدان الشريكة تقارير رفع  • ي،   س ي  وة للتكامل البيئ ي  الت م تبن  ت
ة        وزراء بيئ اني ل ؤتمر الث دان  إطارها في إعالن الم و     األورومتوسطية البل ا في يولي من خالل   ( 2002 تموز /في أثني

 ). ُوجدت ماحيث األورومتوسطيةاللجان الفرعية 

دان إصدار ال • ارير البل ريكة تق دمعن الش ابشأن الخطوات  المحرز تق م اتخاذه ي ت ذ لتن الت تراتيجية المتوسطية االفي س
 .مستدامةالتنمية لل

دم المحرز    تقرير موجز  عرض • ي    بشأن   عن التق تراتيجية األورومتوسطية للتكامل البيئ اع   ع االس ى االجتم دوري ل  ال
 . البلدان األورومتوسطيةلوزراء خارجية 

ام  لتلبية االحتياجات التي حددها ج) ضمن سياق إقليمي(وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية  • مع   2007ميع الشرآاء في ع
ل (األصيلة  شراآات  الأمكن ومن خالل  مالبلدان المتوسطية حيثلمساعدة محتملة من بلدان االتحاد األوروبي وجود   مث
 ). لخإالمنظمات غير الحكومية،  بين شراآةوالالتوأمة،  اتعومشر

الي ادرة أفق : الوضع الح وجيهي لمب ق الت اع الفري ي اجتم ونس 2020ف ي ت و ف ي يوني ران/ف أشارت بعض  2008 حزي
ة  للستراتيجية المتوسطية  أن اال اآلراء إلى د أصبحت أفضل     التنمي ديات  مستدامة ق ذه القضايا     قموالمنت ًا للتعامل مع ه . ع

ر المتوسط إ  ل البح ة عم ن خط ب م اعوُطل الغ االجتم ادم  ب ود عالق ت بن ا إذا آان ل”م ا  “التكام د طغت عليه وراتق  التط
ذا            ب الخاص طاراإلفي  الحاصلة ا في ه ذلك، فكيف يمكن التعامل معه ان األمر آ أنشطة خطة عمل البحر المتوسط وإذا آ

التنفيذقيد التنفيذ  قيد. 2020أفق باإلطار الجديد وربطها 

 .منع ومكافحة التلوث بطريقة متكاملةبالتعاون مع البلدان والمؤسسات الشريكة حول  ندوةتنظيم قيام المفوضية ب •

الي ة أق: الوضع الح ية األوروبي ت المفوض اج األنظف /ام ة لإلنت طة اإلقليمي ز األنش ول   مرآ ل ح ة عم اج ”ورش ع إدم من
وث  ة التل دان المتوسطية ومكافح ي البل راخيص الصناعية ف ام الت ي نظ ي ل “ف ب األوروب ي المكت وث ف ة التل ع ومكافح من
و  25/26في ) سبانياأ(وفي معهد الدراسات التكنولوجية المستقبلية في إشبيلية  بطريقة متكاملة ران  /يوني م  .2008حزي م ت   ت

إنجازه    إنجازه
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 البحوث   .3.1

2007-2013 : 

ز البرنامج اإلطاري السابع للبحوث التابع لالتحاد األوروبي دخول  • ذ  حي تح . التنفي اب المشارآة في    وف ام    ب امج أم البرن
 . أخرىث من بلدان وبحال معاهد

بالتعاون مع خطة   2020ات األولوية في البحوث المرتبطة بمبادرة أفق مراجعة وتحديث القوائم الحالية لالحتياجات ذ •
ة البحر المتوسط   والبح معاهد وشبكاتعمل البحر المتوسط ومراآز األنشطة التابعة لها، وآذلك  والنظر  . ث في منطق

 . البحثية اتعوتمويل المشرلهذه األولويات لتضمينها في الدعوات ذات الصلة  في

ات ح • دنشر المعلوم ة لتق دعوات المنتظم ة  اتعوم مقترحات لمشريول ال ابحثي تم تمويله امج اإلطاري  ضمن ي البرن
 . السابع

 .2020المتوسط للشرآاء في مبادرة أفق  البحر تحاد األوروبي ذات الصلة ببيئةبحوث اال نتائج توفير •

دم الحاصل   ع: التق ة   تتمت ال البحثي ة األجل  باألعم ة طويل ا يتعلق بنش  . طبيع ائج وفيم ل  ر النت م بالفع د ت عدد من  إجراء  فق
ل (األنشطة  ؤتمر مارس   مث ة متاحة لجمهور             و) ليايم ا البحثي ائج برامجه ل نت دًا من الجهود لجع ذل مزي لكن المفوضية تب
دولي، فمن     ضمناألعمال المستقبلية  يخصوفيما . أوسع اون ال ع البرنامج اإلطاري السابع لألنشطة المتعلقة بالتع  المتوق
ادرة    وافقةتمو يةالمتوسط البلدانعلى أنشطة موجهة إلى  2010تمل موضوع البيئة الوارد في برنامج عمل أن يش مع مب

التنفيذقيد  التنفيذ  قيد. 2020أفق 

 المراجعة والرصد  .4.1

2007 : 

ه   2020توجيهي لمبادرة أفق الفريق ال تشكيل • اع األول ل ام  . وعقد االجتم م قي وجيهي    ث ق الت اد  الفري اختصاصاته  باعتم
الرج ل التحضيري   وعب ى العم مإل ذي ت ل المخصص ل  ال ق العام ي الفري ات  ف ي لألولوي ل البيئ امج العم يرةبرن  قص

 . ومتوسطة المدى

و  ُع: الحالة ران /قد االجتماع األول في يوني وب          2007 حزي ا هو مطل ى االختصاصات آم اق عل م االتف م . في مراآش وت م ت   ت
إنجازه إنجازه

ادرة     بتوحيد بيانات الرصد و جميع الشرآاءقيام  • ة للمب ة الدوري دعم المراجع ار   ينخذ آ، عمليات المؤشرات ل  في االعتب
ادرات  ةالمب امج خاصةو الحالي وث برن يم التل ه خطة عمل البحر المتوسط لتقي ة ومكافحت ي منطق  المتوسط، البحر ف

 . األوروبية البيئة القطرية لوآالة (Score Card) ومؤشر التقدم، والرصد والتقييم البحري األوروبي

ل  دم الحاص ى  آ: التق وة أول و خط ة نح اما مهم م ألم ك ت ق    يتش ادرة أف د مب ي لرص ق الفرع ي    2020ل الفري ا ف ي أثني ف
التنفيذقيد التنفيذ  قيد. المنظمات الكبرى آلوشارآت فيه  وآالة البيئة األوروبية هذا الفريق وترأست. 2008 تشرين األول/أآتوبر

ددة القطاعات    شراآات نشاءإل لديها االتصال حالية ومبادراتال بتطوير المعلوماتخطة عمل البحر المتوسط قيام  • متع
 . على المستوى اإلقليمي 2020فق أل “سيةرئيالمحتويات ال”وذلك لتعزيز تصال الوامعلومات ال في مجال

اً  تقوم خطة عمل البحر المتوسط    : التقدم الحاصل ام معلومات    حالي ة المستدام    ال للبحر  بتطوير نظ ة متوسط بشأن التنمي
ات خطة عمل البحر المتوسط        يضم  وفي الوقت نفسه   ين الداخليين والخارجيين،  ستخدمتلبية احتياجات المل ع مكون جمي
التنفيذقيد التنفيذ  قيد  . ة من مصادر البيانات البيئية واالقتصادية واالجتماعيةواسعشبكة  قوم علىوي

 : فصاعدًا 2008من 
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 تصميم عمليةبلى المبادرات القائمة والجارية، ع باالرتكازو المعنييناألوروبية، بالتعاون مع الشرآاء  البيئة وآالةقيام  •
يالت ال ل متماسكة مؤشرات وإطار ى المؤشر   دوري لتحل ة عل ك    اتة القائم ا في ذل دم   ”، بم ، “(Score Card)مؤشر تق

 . سيةرئياختبار المؤشرات الو. لمقارنة وقياس التقدم

اء و  (سية  رئيمجموعة من المؤشرات ال    ت خطة عمل البحر المتوسط    اقترح : التقدم الحاصل يم   الخطة الزرق امج تقي برن
وبر   في ا) في منطقة البحر المتوسط ومكافحته التلوث ا في أآت  تشرين األول /الجتماع األول للفريق الفرعي للرصد في أثني
ة  المزيد من االتصاالت بين خطة عمل البحر المتوسط ووآالة اآلن هناكو. 2008 ة لت  البيئ ا   األوروبي ر م  هذاخ م اتيتس قري

التنفيذقيد التنفيذ  قيد. من خطوات

 : عن طريق إصدارسيتم رصد المبادرة متوسطة المدى في تواريخ  •

ول   − نوية ح ارير س ة تق ط    وضع خمس ر المتوس ي البح ة ف ى البيئ وم عل اس تق ن    أس ا م ق عليه ة متف مجموع
ذي    والتشخي  الرصد والتقييم البحري األوروبي مع التقدم في سياق تتوافقالمؤشرات  وطني واإلقليمي ال ص ال

 في منطقة البحر المتوسط ومكافحته برنامج تقييم التلوث يجريه

م    و أداء البلدان لفترة السنتين عن التقدم المحرز يرآز على تكامليتقرير − امج األم يتماشى مع برنامج عمل برن
 . خطة عمل البحر المتوسط/المتحدة للبيئة

ى    عن برنامجلبحر المتوسط منطقة التنمية المستدامة لا حول آفاقتقرير  صدر :التقدم الحاصل الخطة الزرقاء لعرضه عل
خطة عمل البحر     تعملذلك،  عالوة على. 2008 تموز/يوليو 13 في في باريس التي ُعقدت قمة االتحاد من أجل المتوسط

، 2009 خالل عام  لمتوسط ليتم نشره إعداد تقريرها القادم حول البيئة والتنمية المستدامة في البحر ا حاليًا علىالمتوسط 
ر   ملخص وخطة عمل  سيتم اعتمادو. مكافحتهبالتلوث و تتعلققضايا  وهو يضم ذا التقري ام    له ة الع ل نهاي ا  . الجاري  قب آم

ا الم  في إعداد األوروبية  وآالة البيئة بدأت ون تقريره ة   ” عن ة البيئ ر حال ام  ) SOER( “تقري الفريق   يتولىوس . 2010لع
ات المتاحة       الفرعي للرصد ع البيان ة  التنسيق بين مختلف الشرآاء لضمان االستفادة من جمي ارير   وضع بغي ة التق  الدوري

ددة ق المح ة الطري ي خارط ا يخص. ف ي وفيم يم البحري األوروب ي الرصد والتقي اد األوروب إن أنشطة االتح  ةتعلقالم، ف
ك البحر ال    بمؤشرات حالة البحار الواقعة حول أوروبا ا في ذل ذها اآلن في إطار      ، بم تم تنفي ذ   متوسط، ي استراتيجية التنفي

التنفيذقيد  التنفيذ  قيد. المشترك للتوجيه اإلطاري لالستراتيجية البحرية

 . للسماح بإعداد تقارير الرصد ومستوياته مصادر التلوث عنجميع البلدان بيانات ومعلومات منتظمة تقديم  •

ائج  وس مل البحر المتوسط ضمن هيكل خطة ع يجري تنفيذ هذا العمل: التقدم الحاصل ذا المشاآل ضمن   /تتم مناقشة النت  ه
التنفيذقيد التنفيذ  قيد. الهيكل

ي إلطالق       ا حسبأولويات مصادر التلوث  بترتيبجميع البلدان قيام  • ذآورة في السجل األوروب لملوثات واألنشطة الم
ابع  سجالت إطالق الملوثاتب المتعلقأو البروتوآول ) PRTR( ونقلها الملوثات ة  ونقلها الت ة  التفاقي م المتحدة    لجن األم

ى القضاء في    االقتصادية ألوروبا  بشأن الوصول إلى المعلومات والمشارآة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إل
 ). اتفاقية آرهوس( المسائل البيئية

دم الحاصل وث انتهى: التق يم التل امج تقي ه برن ة البحر المتوسط ومكافحت ي منطق ل ف ة قمن إطال بالفع  مشروعات أربع
ة اتضمن  تجريبي جل إطالق الملوث ا س ي ونقله ن ف ل م ا   آ رب وترآي وريا والمغ تممصر وس يلت هاعيتوس لي ل غط  آام

التنفيذقيد التنفيذ  قيد. 2008 عام المناطق الساحلية في

  .لمبادرةل الترويج من أجل المفوضية بالتعاون مع خطة عمل البحر المتوسط بتطوير حملة اتصاالت ومعلوماتقيام  •

ة     وهو  () MED Day(وأهدافها في برنامج يوم المتوسط  2020مبادرة أفق  إدراج • ة معلومات واتصاالت إقليمي حمل
 . الوعي العام رفعالمبادرة و تعزيز شفافيةل) تشارك فيها المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني

ذ لقد : التقدم الحاصل رين     ُأرجئ تنفي ين األخي ة من   وجود   بسبب هذين العمل د  عدم حال امج   بشأن  التأآ . InfoMAPبرن
د  و. بعض الشيء تأخرسي ذلك وإن آان ينالعمل ينهذ االنتهاء منوسوف يتم  الحالة ههذ يجري حاليًا العمل على إنهاءو ق

ادة النظر   وم المتوسط      في  تكون هناك حاجة إلى إع ه     حسب العمل الخاص بي ذي ستقام في ذه  الموعد ال د . المناسبة  ه د قي   قي
يذالتنف يذالتنف
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