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 4102 مايو – التحليلي التقرير من السادسة النسخة

 

  2020 أفق مبادرة في االتصال مسئولي على توزيعه وتم هافنر كريستسن بمعرفة التقرير هذا صياغة تمت

 موضع التقرير كان .1122 مارس 21 في عمان في عقد الذي ، الخاصة التيسير مجموعة اجتماع في لمناقشته

 التعليقات هذه إدراج تم وقد .1111 أفق مبادرة في االتصال مسئولي طرحها التي التعليقات من جديدة لمجموعة

  .التقرير هذا على المبادرة في االتصال مسئولي صدق .النسخة هذه في
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 االختصارات
 

AFD    للتنمية الفرنسية الوكالة 

Convention Barcelona   للبيئة المتحدة األمم برنامج اتفاقية UNEP  رحالب في الساحلية والمنطقة البحرية البيئة لحماية 

  المتوسط

BAT    المتاحة التقنيات أفضل 

BP/RAC   اإلقليمي نشاطلل الزرقاء خطةال مركز MAP)-(UNEP 

CB    1111 أفق مبادرة في القدرات بناء مكون 

MEP CB   1111 أفق مبادرة في القدرات بناءل المتوسطي البيئة برنامج 

CP/RAC   اإلقليمي للنشاط األنظف إلنتاجا مركز (MAP-(UNEP 

COP    ةشلونبر اتفاقية أطراف مؤتمر  

ECRAN   والمناخ البيئة إلدماج اإلقليمية الشبكة   

EEA    للبيئة األوروبية الوكالة  

EIB    األوروبي راالستثما بنك 

EMP    األورومتوسطية الشراكة  

ENP    األوروبية الجوار سياسة 

ENPI    األوروبية والشراكة الجوار آلية 

EUWI    للمياه األوروبي االتحاد مبادرة 

EU    األوروبي االتحاد 

FEMIP    والشراكة لالستثمار األورومتوسطي المرفق 

FP7    أوروبا في التنمية وتكنولوجيات بحوث لتمويل السابع االطاري البرنامج  

GEF    للبيئة العالمي المرفق 

H2020    (االورومتوسطي ) 1111 أفق مبادرة 

H2020    واالبتكار للبحث الجديد األوروبي اإلطار برنامج 

ICZM    الساحلية للمناطق المتكاملة اإلدارة 

CINFO/RA   (المتوسط البحر عمل خطة/للبيئة المتحدة األمم برنامج ) للمعلومات اإلقليمي النشاط مركز 

IGOs    الدولية الحكومية المنظمات  

IFI    الدولية المالية المؤسسات 

JASPERS   األوروبي اإلقليم في المشروعات لدعم المشتركة المساعدات 

KfW    األلماني اإلعمار بنك 

MAP    للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التابعة المتوسط البحر عمل خطة  

MED    المتوسط البحر  

MAP-UNEP / MEDPOL المتوسط البحر عمل خطة/للبيئة المتحدة األمم برنامج   فيه والتحكم البحري التلوث تقييم برنامج) 

PPIF-MeHSIP    المتوسط البحر في الساخنة قالمناط في االستثمار ببرنامج خاصال المشروعات وتنفيذ إعداد مرفق   

MoE    البيئة وزارة 

MCSD    المستدامة للتنمية المتوسط البحر لجنة 

MIRA    المتوسط البحر في والبحث االبتكار أعمال تنسيق    

MSFD    البحرية لإلستراتيجية التوجيهي اإلطار  
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MSSD    المستدامة للتنمية المتوسط البحر إستراتيجية 

NAPs    الوطنية العمل خطط 

NBB    واالنبعاثات الملوثات، من للتخلص الوطنية الميزانية  

NGOs    الحكومية غير المنظمات 

NIP    الوطنية اإلرشادية البرامج  

NIPACs   (األوروبي اإلتحاد) اإلنضمام قبل لما المساعدة (ي) لمنسق الوطنية األداة  

PAP/RAC   البحر عمل خطة/للبيئة المتحدة األمم برنامج)  األولوية ذات لألعمال اإلقليمي النشاط مركز 

 (المتوسط

PEIP    األولوية ذو البيئي االستثمار برنامج SEE  

PR    1111 قأف مبادرة في التلوث من الحد مكون 

RACs      المتوسط البحر عمل خطة/للبيئة المتحدة األمم برنامجل التابعة اإلقليمية األنشطة مراكز 

RENA    لإلنضمام  اإلقليمية البيئية الشبكة 

RMR     1111 أفق مبادرة في والبحث والرصد المتابعة مكون  

SAP    للبيئة المتحدة األمم ببرنامج الخاص االستراتيجي العمل برنامج  

MED SAP   المتوسط البحر من التلوث إلزالة اإلستراتيجية العمل خطة  

SCP    المستدام واإلنتاج االستهالك 

RAC SCP    عمل خطة/للبيئة المتحدة األمم برنامج) المستدام واإلنتاج لالستهالك ليمياإلق النشاط مركز 

 (المتوسط البحر

ERA-SEA   (FP7) البحرية لألبحاث متكاملة وإستراتيجية برامج نحو  

SEIS    المشتركة البيئية المعلومات نظم 

SD    المستدامة التنمية 

SMEs    والمتوسطة الصغيرة المشروعات  

SoED    (تقرير) والتنمية البيئة وضع 

SPA/RAC   المحمية للمناطق اإلقليمي النشاط مركز  

TDA    للحدود العابر التشخيصي التحليل  

UfM لمتوسطا أجل من دتحااال  

UfMS المتوسط أجل من لالتحاد العامة األمانة  

UNEP    للبيئة المتحدة األمم برنامج  

WHO    العالمية الصحة منظمة  

WB     الدولي البنك 

WeBTHSIS   وتركيا البلقان غرب بدول الساخنة المناطق حول 1111 أفق مبادرة دراسة  
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 مقدمة

 يقطن 0كم 000222 بطول يمتد ساحل في شتركت دولة 02 به ويحيط المغلقة، شبه األوروبية البحار أكبر المتوسط البحر يعد
 من %33 على يزيد ما ويتركز 0وآسيا وأفريقيا، أوروبا، هي قارات ثالث في نسمة مليون 082 حوالي المتوسط البحر إقليم

 بيئة تدهورت العشرين، القرن خاللو 0المتوسط البحر دول من %20 من أقل تغطي التي الساحلية اإلدارية الكيانات في سكانه
 فرضي كما 0السريع التدهور هذا في والمتزايدة الجديدة الضغوط ساهمت الماضي، العقد خاللو 0تدريجيا   تدهورا   المتوسط البحر
 عن فضال   والزراعة، والصناعة السياحة قطاعات في مستدامة غير تنمية من يصاحبه وما والعشوائي السريع الحضري النمو
 والتغير األنشطة هذه عن نتج وقد 0والبيئة الطبيعية الموارد على إضافية ضغوطا   الجائر، والصيد البحرية المالحة حركة زيادة
 0منها التخلص يتم والتي المستخدمة المياه حجم في وكذلك وتوزيعها المتولدة المخلفات حجم في هائلة زيادة ،االستهالك أنماط في
 0المتزايدة الضغوط هذه بين التوازن لتحقيق كافيا   الصرف مياه ومعالجة المخلفات إدارة مجال في إحرازه مت الذي التقدم يكن لم

 0اإلقليم بلدان في االقتصادية التنمية التحديات هذه تعوق ثم ومن

 

 التقييم إطار

 المتوسط البحر من التلوث إلزالة 0202 قأف مبادرة

 البحر في التلوث يفبتخف المشاركة الدول التزمت ،0220 في البيئة حول الثالث األورومتوسطي الوزاري المؤتمر خالل
 مفتوحة مشتركة مبادرة وهي ،"0202 أفق بادرةم" الوزراء أطلق الصدد، هذا وفي 02020 عام بحلول كبيرة بنسبة المتوسط

 األنشطة لتنفيذ زمني جدول على الوزراء صدق كما 0الهدف هذا تحقيق نحو سويا   للعمل وتدعوهم المنفعة، أصحاب لكافة
 02230-0222 من الفترة تغطي التي المبادرة من األولى المرحلة خالل الرئيسية

 

 بمؤتمر 2991 عام بدأت التي (برشلونة عملية) أو األورومتوسطية للشراكة  السابقة االنجازات على 0202 أفق مبادرة بنت
 للبحر الساحلي واإلقليم البحرية البيئة حماية تفاقيةال الخاضعة االلتزامات تنفيذ وتكمل المبادرة تدعمو 0األورومتوسطي برشلونة

 عام البلدان معظم حددتها التي "الساخنة التلوث بؤر" تناول إلى المبادرة تهدف الخصوص وجه وعلى0(برشلونة اتفاقية0)متوسطال
 في للحدود العابر التشخيصي التحليل" UNEP/MAP المتوسط البحر عمل خطة/للبيئة المتحدة األمم برنامج تقرير في 0221
 واألهداف تحقيقها يجب التي األولويات الوطنية العمل خطط تضم 0الوطنية العمل خطط من جزء عتبري يذوال 1"المتوسط البحر

 (02210-0222) المدى  القصيرةو المتوسطة
 

 
 :وهي المتوسط البحر في لتلوثا إجمالي من %82 حوالي تمثل أنها يعتقد التي التلوث مصادر 0202 أفق مبادرة تتناول

 من الحد :هي مكونات أربعة من وتتكون 0الصناعي التلوثو الحضرية المناطق عن الناتجة الصرف ومياه ،البلدية المخلفات
 مجموعات ثالث داخل موضوعاتال هذه على العمل وتنسيق تنظيم يتمو واألبحاث ،رصدوال المراجعة ،القدرات بناء ،التلوث
 أفق مبادرة أهداف لتحقيق القدرات بناء (0 األوروبي، االستثمار بنك بتنسيقه ويقوم التلوث من للحد االستثمار (2 :وهي فرعية
 ويقوم والبحث والرصد المراجعة (3 ،المستدامة والتنمية والثقافة للبيئة المتوسط البحر معلومات مكتب بتنسيقها ويقوم 0202
 المتوسط، وبجن بلدان في األوروبي االتحاد من ممولة مشروعات ثالثة المبادرة هذه تدعم 0للبيئة األوروبية الوكالة بتنسيقها
 0أخرى بأنشطة ملحقة

 

 من عدد يجرى ،0202 أفق مبادرة مكونات من مكون كل إطار ففي 02020 أفق لمبادرة المدة منتصف 0223 عام يمثل
 للتعاون نتاج الدراسات هذه وتعتبر 20 مبادرةالب الخاص المدة منتصف تقييم في الستخدامها وذلك والتقارير والدراسات التقييمات

 البحر عمل وخطة األوروبي، االستثمار وبنك المتوسط، أجل من لالتحاد العامة واألمانة للبيئة، األوروبية الوكالة بين ركالمشت
 MEDPOL مدبول وبرنامج ،للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التابعة المتوسط

 

                                                 
 1

1 POL UNEP/MAP/MED: المتوسط، للبحر للحدود العابر التشخيصي التحليلUNEP/MAP ، 5002 آثينا  

documents/tda/en/attachments%7Cattachments%3A000%7Cfile-http://www.themedpartnership.org/med/documents/library/background 
 

 2
 ورقة (3) ،(EEA) 1111 أفق مبادرة تقرير (1) ،المدة منتصف قييمت (CB/MEP) للبيئة المتوسط البحر برنامج/ القدرات بناء (2) :األتي التقييم لهذا األساسية المعلومات قاعدة ضمت 1

 من التحقق آلية PPIF’s-MeHSIP (2) التلوث، من المتوسط البحر لحماية العمل خطط تحديث حول متوازية دراسات ثالث (.EEA) .1111 أفق لمبادرة التقارير إعداد آلية إنشاء وضع حول
 مكون فيذتن تقييم حول دراسة UfM (6) ،(NAP) الوطنية العمل خطط في السياسة مكون تنفيذ تقيم حول دراسة MAP-MEDPOL/UNEP (5) أفق، مبادرة في التمويل مضمونة المشروعات

 الرئيسيين المنفعة أصحاب مع والمقابالت التقارير وكذلك ،UNEP/MAP 1115 لـ البيئية األهداف لتحقيق االستثماري التوصيف وتحديث  الوطنية العمل خطط في االستثمار

 

http://www.themedpartnership.org/med/documents/library/background-documents/tda/en/attachments%7Cattachments%3A000%7Cfile
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 المتوسط في المؤسسية العالقات :0 شكل 

 (0202-0220) القادمة المرحلة تتوصيا ووضع المستقبلية والتحديات االنجازات عرض إلى التحليلي التقرير هذا يهدف
 02020 أفق مبادرة من المنتفعين وكذلك السياسة لصانعي

 

 أجل من االتحاد أنطلقو (20 رقم شكل انظر) المؤسسية الصورة على أثرت األخيرة، السنوات في هامة تغيرات اإلقليم شهد
  المتوسط البحر دول وبين األوروبي االتحاد بين جتماعيةواال واالقتصادية، السياسية، للعالقات كإطار 0228 عام في المتوسط
 من مستلهما    األخرى

 قامت وقد 0برشلونة إلعالن المحددة األهداف
 أكثر بدور المتوسط أجل من لإلتحاد العامة األمانة
 إزالة وحددت 02020 أفق مبادرة في فاعلية
 الرائدة، مبادراتها كأحد المتوسط البحر من التلوث
 الخاص التركيز مع 0202 أفق مبادرة على بناءا  
 برنامج حاليا   يقومو  0الملموسة المشروعات على
 المتحدة األمم لبرنامج بعالتا البيئي العمل خطة
 راتيجياالست العمل برنامج وتحديث بمراجعة للبيئة

 "الساخنة المناطق" وكذلك الوطنية العمل وخطط
 0223 ديسمبر فيو 0بها الخاص الرصد ونظام
 حول تفاهم مذكرة اإلقليميتين المنظمتين وقعت
 0المستقبل في التعاون

 

 

 

 (0202 -0222) األولى المرحلة إنجازات :العمل وضع

اآلن؟ حتى تمت التي األنشطة هي ما .0
3

 

 ،واإلقليمي الوطني المستويين على األولى، المرحلة خالل 0202 أفق مبادرة أهداف تدعم التي األعمال من الكثير تنفيذ تم
 المانحة الجهات من دعمم منها والبعض ،اإلسم هذا اليحمل اآلخر والبعض مباشر بشكل "0202 أفق مبادرة" اسم يحمل بعضها

 الذي والتقدم المبذولة الجهود كافة عن نبذة هي بل نشطةباأل شاملة قائمة التالية الفقرات رضتع ال 0دعمها بدون اآلخر والبعض
 0مكون كل داخل إحرازه تم

 

 األمانة وضعت 0الصرف مياه معالجة مجال في خاصة الهامة، التحتية البنية في االستثمارات بذلت ،التلوث من الحد مجال في
 قد والتي (والتخطيط اإلعداد أو اإلنشاء قيد التشغيل، قيد) ككل اإلقليم في لالستثمارات خريطة المتوسط أجل من لالتحاد العامة
 مشروعات من ممعظمه) امشروع 290 تحديد تم وقد 02020 أفق مبادرة أهداف تحقيق في مباشر غير أو مباشر بشكل تساهم
 الخطرة، والمخلفات الهواء، بتلوث المتعلقة) الصناعية االنبعاثات عن مشروع 222 إلى باإلضافة هذا ،(الصرف مياه
 المناطق في االستثمار برنامج بتمويل األوروبي االتحاد قام 0229 عام في (0المتكاملة والمشروعات الصناعية االنبعاثاتو

 بلدان في الساخنة بالمناطق الخاص برشلونة اتفاقية لتناول المشروع وتنفيذ إعداد مرفق قطالإ   تمو – المتوسط البحر في الساخنة
 بوضع المرفق قام وقد 0األوروبي االستثمار بنك مسئولية تحت وتنفذ0يورو مليون 200 قدراها ميزانية خالل من المتوسط جنوب
 تمويل تم بينما للتمويل، النهائي القرار تنتظر منها ثالثة) 4جدوى دراسات أربع من المرفق انتهى 0المشروعات من العديد

 قاعدة وجود على الحفاظ مسئولية األوروبي االستثمار بنك تولى كما (0جزئيا   زرتنبي بحيرة من للتلوث المتكاملة اإلزالة مشروع
 ورفعها تقريبا   يورو مليون 022 إلى تصل لالستثمارات متوقعة بقيمة امشروع 223 تضم ،0202 أفق مشروعات من عريضة
 شديدة المستدام االستثمار مشروعات عات،والمشر قاعدة تضمو 0وروي مليون 02 من يقرب ما إلى يصل الذي المنح بعنصر

                                                 

 3
 إلدراجها المستفادة الدروس أو التآزر إمكانية لتقييم الصلة ذات األخرى المبادرات ببعض انةاالستع تم (.عاليه المذكورة المستندات) 1111 أفق لمبادرة المراجعة عملية نتائج على التقرير يركز

 .المبادرة من  الثانية المرحلة في

 

 
4

 محطة امتداد الشيخ، كفر (3 ،(لبنان) بالغدير الصرف مياه معالجة محطة امتداد (1 ،(األردن) الصلبة للمخلفات المتكاملة لإلدارة القادر (2

 زرتنبي بحيرة من التلوث إلزالة المتكامل البرنامج (2 ،(مصر) القوي االقتصادي االجتماعي التقييم على مبني نموذجي مشروع الصرف

 (تونس)
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 تنتهي 0المستهدفة القطاعات في إرشادية آثار ولها المتوسط البحر عن التلوث إزالة في كبير بشكل ستساهم والتي األولوية
 02200 مارس شهر في المشروع من الحالية المرحلة

 

 من القدرات بناء مكون إطار في ،المطلوبة لالستثمارات مماثل حصر اجراء تم 0222 عام وفي وتركيا، البلقان لغرب بالنسبة
 مع تمويلها تم قد األولوية ذات الكبرى الصرف مياهو الصلبة المخلفات مشروعات معظم أن الحصر هذا من تبين 50المبادرة
 منظومة توجد ال األخرى، الحاالت في الحال هو كما 0كليا   أو جزئيا   تمويلها سيتم المشروعات من %31 نسبة وجود

 بعين الحصر هذا أخذ 02020 أفق مبادرة في األولوية حيث من القطاعات ثالث الصناعي، التلوث مجال في لالستثمارات
 0سابقا   المذكورة االستثمارات خريطة في وإدراجه تحديثه تم حيث االعتبار،

 

 ،"الصرف مياه معالجة توجيه" ب يتعلق فيما وخاصة األوروبي االتحاد قواعد بتنفيذ األوروبي باالتحاد األعضاء الدول تلتزم

 وقد .ةونبرشل اتفاقية ظل في الدولية االلتزامات يضم الذي "البحرية إلستراتيجيةل التوجيهي طاراإل"و ،"لمياهل التوجيهي طاراإل"و

 بمعالجة المرتبطة تلك خاصة الجهود هذه اإلقليمية، ويالتالتم ذلك في بما األوروبي، االتحاد وتمويالت الوطنية التمويالت دعمت

 تحاداال في األعضاء لدولل بالنسبة هأن المتوسط أجل من لالتحاد العامة األمانة دراسة أقرت .الصلبة والمخلفات الصرف مياه

 االتحاد تشريعات مع بالكامل تتوافق ال البلدان بعض أن من الرغم على األولوية ذات االستثمارات معظم تتحقق األوروبي،

 .األوروبي

 

 المتحدة األمم لبرنامج التابعة المتوسط البحر عمل خطة قبل من األنشطة من العديد تنفيذ تم ،القدرات بناء بمكون يتعلق وفيما

 وشبه ليمياإلق المستوى على البلدان، بدعم قام حيث ،اإلقليمية لألنشطة ومراكزه MEDPOL برنامج خالل من خاصة للبيئة،

 بموارد الخاص البرتوكول استثنائي نحو لىوع وبروتوكوالتها، لونةبرش اتفاقية ظل في االتزاماته لتنفيذ والوطني، اإلقليمي

 القطاعات الثنائية المانحة والجهات األوروبي االتحاد بين التعاون خالل من تنفذ التي القدرات بناء أنشطة تستهدف كما .األرض

 .وغيرها ،1111 أفق مبادرة في األولوية ذات الثالثة

 

 القدرات بناء مكون باسم والمعروف ،األوروبي االتحاد من الممول MEP CB يالمتوسط البيئة برنامج - القدرات بناء مكون قدم

 والمؤسسات التشريعات مجال في تحديدا   يورو، مليون 5.15 قدرها بميزانية الوعي رفع وأنشطة التدريب ،1111 أفق مبادرة في

 هذا ،القدرات بناء أنشطة من انشاط 211 خالل من المستمر المؤسسي الدعم قدم كما .األخرى القطاعات سياسات في البيئة جوإدرا

 اإلقليمية وشبه اإلقليمية تدريباتهم في ومحاضر وخبير مدرب 361 التدريبية األنشطة ضمت .شخص 1131 تدريب إلى باإلضافة

 فذن   .ثالثال الفرعية والمجموعات ،1111 أفق بمبادرة الخاصة التسيير مجموعة بين بالتنسيق قام كما .توقف دون والوطنية

 .1122 أكتوبر في وسينتهي والمؤسسات المنظمات من متنوعة ومجموعة أثينا جامعة قبل من البرنامج

 

 البلدان لمساعدة (ECRAN) والمناخ للبيئة اإلقليمية االنضمام شبكة بتمويل األوروبي االتحاد قام وتركيا، البلقان لغرب بالنسبة

 الموضوعات بشأن األوروبي لالتحاد ومناخية بيئية تشريعات وإنفاذ تنفيذو تبديلو الصحيح تخطيطلل قدراتها بناء على المستفيدة

 غير المنظمات قدرات تعزيز و البلدان بين الخبرات تبادل من قوي عنصر على البرنامج يحتوي .2020 أفق مبادرةل الصلة ذات

  .الحكومية

 

الشراكة األوروبية ونظم وذ من قبل آلية الجوار المنف "نحو نظام معلومات بيئي مشترك في الجوار األوروبي"مشروع  قومي

 0202منذ عام  والرصدمكون المراجعة بدعم الممول من االتحاد األوروبي و ENPI- SEISالمعلومات البيئية المشتركة 

دولة 01 عددب والتقارير البيئية الرصدويهدف المشروع إلى تعزيز . مليون يورو 7.5 ميزانية قدرهاب
6

في قد ركز هذا المشروع و. 

وصية تلعمل تقرير منتظم مبني على المؤشرات وهو بذلك يحقق  كاملعلى تصميم وتنفيذ عملية مؤشر مت المتوسطمنطقة البحر 

المشروع على األركان  تأسيستم وقد . 0202 مبادرة أفقل فرعيةمجموعة وهي  RMRمجموعة المراجعة والرصد واالبحاث 

                                                 
5
 وتركيا البلقان غرب في الساخنة المناطق حصر حول دراسة 1111 أفق مبادرة 

 
 ENPI - SEIS) وأذربيجان، أرمينيا، بيالروسيا، جورجيا، مولدوفا، روسيا، أوكرانيا ( الجنوبية ENPI - SEIS) سطين، تونس، المغرب، فلامصر، إسرائيل، األردن، لبنان، ليبي ،الجزائر 6

 ( .الشرقية
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من قبل  ENPI- SEIS  ويتم تنفيذ . أي المحتوى والبنية التحتية والحكم ،(SEIS) ةكالمشتر البيئة معلومات منظالثالثة ل

 .التي لها دور محوري في جمع وتوفير المعلومات البيئية في أوروباوهي الهيئة  EEAالوكالة األوروبية للبيئة 
 

 

SEISآلية الجوار والشراكة األوروبية مبادئ 
7

 

 

 :كما يلي أن تكون المعلومات البيئية جبي SEISوفقا لمبادئ 

 

 .يتم ادارتها اقرب ما يكون من منبعها• 

 .مع اآلخرين ألغراض كثيرة مشاركتهايتم جمعها مرة واحدة، و• 

 .بسهولة عمل التقاريرمتوفرة بسهولة للوفاء بالتزامات • 

 .الوصول إليها بسهولة يمكن لجميع المستخدمين• 

 .المواطنينمقارنة في النطاق الجغرافي المناسب، ومشاركة لعمل  متاحة• 

 اللغات الوطنية ذات الصلة؛بمتاحة بالكامل للجمهور العام، وعلى المستوى الوطني • 

 .برامج ذات معايير مجانية ومفتوحة ومتعارف عليهامدعومة من خالل • 

 

في متناول صناع القرار  ويكونلمعلومات البيئية مفتوح ومشترك ليؤدي إلى نظام س SEISتطبيق مبادئ ان 

  .اوطني وا ادولياألخرى سواء  المنفعةوالمجتمع المدني وأصحاب 

 
 

 

خطة عمل البحر /برنامج األمم المتحدة للبيئةلة ئبين الوكالة األوروبية للبيجهد مشترك  2020مراجعة مبادرة افق عملية ان 

 لتوصيلها بشكلة يحالة البيئالالنهائي هو زيادة معرفتنا عن  اههدفوالتلوث البحري  لمتابعةتهدف إلى وضع آلية منتظمة و المتوسط

 .ع القراراصنلفعال 

 

و برامج حن" مثل 2020بمبادرة أفق بحثية ممولة من االتحاد األوروبي ذات الصلة  مشروعات، تم تنفيذ عدة للبحثبالنسبة 

" املة لألبحاث البحريةواستراتيجية متك
8SEA- ERA تنسيق أعمال االبتكار والبحث في البحر المتوسط"و"MIRA 

9
 ،

و
10Perseus القيمة  خبراتالتوفر النتائج ووهي ث ابحلأل السابع برنامج االتحاد األوروبي اإلطاريمن خالل قد تم تمويلها و

MIRAحددت فقد على سبيل المثال، . اإلقليمي والوطني ىعلى المستو 2020 مبادرة أفقل
11

التحديات التي تواجه منطقة البحر  

معايير مشتركة ومنسقة، وانعدام المساءلة والشفافية؛ أو عدم قواعد بيانات ذات ، مثل عدم وجود  2020 مبادرة أفقوالمتوسط 

 .اتيه منهجي لنتائج البحوث في عملية صنع السياستوج عدمإنه يشير إلى كما . متكاملة متابعة اقليميةوجود نظم 

 

 

 اآلن حتى نتائجال .4
 

تحقيق ل فعالة األنشطة المنفذةيمكن اعتبار  منتصف المدة، هو ما إذا كان مراجعة، كجزء من عليهالسؤال األهم الذي ينبغي اإلجابة 

يكاد يكون من المستحيل تقييم . "المتوسطلتلوث من البحر ل ةتدريجيال االزالة" وهووزراء الالمنصوص عليه من قبل  النهائيالهدف 

كانت  فعالة في  هلاالستثمارات و تهل زاد: مثلأسئلة وسيطة وطرح  المستندات البد من استخدام بدال من ذلكف ،هذا علميا

إزالة التلوث ؟ وهو األكثر أهمية للوصول إلى الهدف النهائي  رات المؤسسية في المناطقالقد تالساخنة؟ هل زاد المناطقمعالجة 

 .في هذه األسئلةتبحث أفضل اآلن لتقييم حالة البيئة البحرية ؟ األقسام التالية مجهزين بشكل هل نحن 

                                                 
 ( " . SEIS) نحو نظام المعلومات البيئية المشتركة "نهائي  COM ( 2008) 46: المصدر 7

 

 / ( .http://www.seas-era.eu/np4/2) نحو استراتيجية متكاملة البحرية البحوث و البرامج  8

 
 / ( .http://www.miraproject.eu) االبتكار والبحوث و عمل التنسيق البحر األبيض المتوسط  9

 

 / ( .http://www.perseus-fp7.eu) حماية البحار األوروبية و حدود من خالل استخدام ذكي للمراقبة  10

 
 . WP 7 ،2012مشروع  FP7  ،INCO.Net MIRA، والتحديات في مجال البحوث ،  ENPIمن  0202التي يتناولها برنامج أفق رير التلوث الوضع البحر األبيض المتوسط تق 11

 



10  

 

 

 

 ؟6002في وضع أفضل اآلن مما كانت عليه عام ة البحرية في البحر المتوسط ئالبي له

 

 : لبحرية فيما يتعلق بالتلوث، يجب األخذ في االعتبار مجموعة من الزوايا ذات التأثير من عدة جهاتعند تقييم حالة البيئة ا

تلوث مياه البحر بسبب الملوثات ( 0)مياه البحر من مياه الصرف الساحلي أو تصريف االعادة البكتريولوجي ل التلوث( 0)

زيادة المغذيات من مياه البحر سواء من حوض النهر، خصوصا من ( 3)حوض النهر كله من خالل األنهار  الذائبة فيالكالسيكية 

سلسلة الغذائية من المواد الخطرة التلوث مياه البحر و( 4)المناطق الحضرية  مناألنشطة الزراعية أو من تصريف مياه الصرف 

التي  القمامة البحرية (7) األنشطة المنزليةواألنشطة الصناعية أو ( مبيداتال)من األنشطة الزراعية  ن طريق األنهار أو الهواءع

 .أساسا من األنشطة الساحلية تأتي

 

 تأفضل مما كان ةفي حال المتوسطالبحر بيئة ذا كانت إ تحديد من خاللها التي يمكن وسائلالى احد فانمياه الصرف  أما بالنسبة الى

نفس  علىأو حتى الى العالج في ازدياد  حاجةالإذا كانت . ع للعالجوخضالفي البحر دون مستوى التصريف  هي ،0221عليه عام 

الوكالة  بين ويشير التقرير المشترك. أن تتحسن ال يمكنالوضع البيئي للبحر المتوسط  معنى ذلك ان، الحالة من االحتياج للمعالجة

المتحدة خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج األمماألوروبية و
12
أنه في حين تم إحراز تقدم مطرد في الوصول إلى الى  

البيانات المتاحة ال توفر حيث ان البلدية بتقدم في إدارة مياه الصرف  ه من الصعب تقييم اياال انالصرف، مياه تحسين خدمات 

إلى أن MEDPOL  /UNEP -MAP (2011  ) )  قام بتنفيذهتحليال ويشير. األدلة واالتجاهات على المستوى اإلقليمي

غير معروف إلى حد كبير، ولكن في منطقة البحر المتوسط  ةمعالجالغير  خاصة وأ ةالمعالجالصرف  لمياهسواء نوع التفريغ 

٪ 13لرغم من أن وبا(. مباشرة أو غير مباشرة)تصريف في البحر بشكل عام فان الطريقة األكثر شيوعا للتخلص هو من خالل ال

محطة معالجة مياه الصرف تستخدمنسمة  00222أكثر من التي تمثل لساحلية من التجمعات ا
13
جميع ب اتوزيعها ليس موحد اال ان 

مياه اعادة استخدام بشكل كامل ويمكن فإن التخلص من الحمأة هي قضية لم تعالج  وفي النهاية،. أنحاء منطقة البحر المتوسط

 .بشكل اكبراحات الخضراء المسزراعة لالصرف المعالجة ألغراض الزراعة أو 

 

خطة /برنامج األمم المتحدة للبيئةوالوكالة األوروبية التقرير المشترك بين  ، يشيرالبلدية الصلبة المخلفاتبالتخلص من وفيما يتعلق 

. إلى النمو السكاني واالقتصادي بشكل كبيريرجع المخلفات الصلبة  تولدزيادة الى أن  2020لمبادرة أفق  عمل البحر المتوسط

 702سنة مقارنة ب /للفرد/ كجم 052)ات التي تنتجها دول االتحاد األوروبي نصف كمية المخلف دول جنوب المتوسطتنتج حيث 

حصة  بينمافي التناقص  ةات القابلة للتحلل آخذمخلفات متزايدة في حين أن نسبة ال، ولكن بكمي(EU27سنة في / للفرد/ كجم

لدول  هامةقضية  تعتبرت البلدية الصلبة مخلفاجمع ومعالجة الان . آخذه في التزايدستيك وغيرها من المواد االصطناعية البال

. ات وخاصة في المناطق الريفيةى التغطية الكاملة لجمع المخلفعدد قليل منها في الوصول إللم ينجح اال والمتوسط  البحر جنوب

 تحت للمخلفاتوفتح مكبات  الخاضعة للقوانينمكبات غير الالماضي إلغالق  المبذولة في العقد وعلى الرغم من الجهود الهامة

تعتمد بشكل شبه كامل على مكبات مفتوحة ت الصلبة البلدية في معظم دول جنوب البحر المتوسط مخلفاإدارة ال اال ان ةسيطرال

 .ات  الصلبة التي تم جمعهاالمخلف٪ من حجم 02وتبقى جزئية إعادة التدوير و صناعة السماد العضوي يشكل أقل من 

 

ية ات البحرية التي تتركز خالل التيارات البحرهو تأثير المخلفوالبحر المتوسط  فيما يخصقلق حديثا مثير للع وقد ظهر موضو

وخاصة في الخلجان والمناطق الضحلة
14

ان التلوث البحري المحلي من المدن والصناعات والمنتجعات السياحية كبير مع تواجد . 

لي البحارعلى الشواطئ وفي أعا لمخلفاتضخم ل
15
.  

 

البيانات والمعلومات المقدمة  من خالل المصروفةاالنبعاثات الصناعية والمواد المغذية فانه يمكن تقييم  الصناعيالتلوث بالنسبة الى 

على الرغم من أن البيانات (. 0222و  0223بيانات ) MEDPOLتقييم التلوث البحري والتحكم فيه  نامج لبربالفعل من قبل الدول 

م يجب االهتماال تزال مرتفعة، و األرضمصادر  إلى أن الضغوط من يشير التحليل اال ان لم يتم تحديثها في اآلونة األخيرة

الغذاء والتعبئة صناعة إنتاج الطاقة وتصنيع المنتجات البترولية المكررة، معالجة مياه الصرف و: الرئيسية التاليةلقطاعات با

 . والتغليف، صناعة األسمنت والمعادن

 

                                                 
 1/0204 رقمالفني  EEA، تقرير (  UNEPتقرير مشترك  MAP / -. ( EEA)تقرير البحر األبيض المتوسط  0202أفق  12

 

13 UNEP / MAP / MED POL    0202ومنظمة الصحة العالمية عام 
 

 .0203على القمامة البحرية، عام  UNEP / MAP MEPDOLالتي إعتمدتها مؤخرا  0203أنظر الى الخطة اإلقليمية عن القمامة البحرية عام  14

 
15

 و الخطة الزرقاء UNEP / MAP، 0222عام حالة البيئة والتنمية في منطقة البحر األبيض المتوسط  
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تحسن  ه  فييبدو أنوتركزها في مياه البحر ال يزال منخفضا على مستوى العالم  فانالتلوث الناجم عن المعادن الثقيلة، بوفيما يتعلق 

خالل تركيزات المواد الغذائية وتتزايد . سلسلة الغذائيةالالتركيزات في الرواسب وبفتقر إلى المعلومات الكافية فيما يتعلق ن ناولكن

 .ودلتا النيل زألدرياتيكي، خليج ليونتقتصر على مناطق مثل شمال البحر ا هاولكن سنة الماضية عشرونال

 

إطار توجيه االستراتيجية البحرية لالتحاد تحت األعضاء في االتحاد األوروبي  الدول تقريرهو ومصدر آخر للمعلومات هناك 

البحرية، تقريرا عن حالة البيئة في المياه  وايتعين على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن يقدمحيث (. MSFD)األوروبي 

وكانت الجولة . 0202بحلول عام اليها لوصول ا يجباألهداف والغايات الوطنية التي  عنو " جيدالالوضع البيئي "ما يعتبرونه في

0204فبراير شهر في  صادرتقرير تقييم اللجنة، اليشير . اكتملت اآلنقد   MSFDاألولى من تنفيذ 
16

معلومات جديدة توفر إلى ، 

ثغرات  وضحي كما انه. تفاصيل وعمق عمل الدول األعضاءهناك اختالف كبير فيما يتعلق بولكن  البيئة البحرية نموضوعية ع

االتحاد األوروبي  أرادإلى جهود كبيرة إذا ماسة ويشير إلى أن هناك حاجة  اإلقليمي وشبهفي جهود التنسيق اإلقليمي  رىكب

 .لوصول إلى أهدافه المعلنةا

 

 

 

 ستنتاجاتاال
 

  الصلبة؛  مخلفاتال التخلص من  في أقل تقدما  في معالجة مياه الصرف و تقدما   هناك إلى أنالمستندات تشير

تحديات هناك باإلضافة إلى ذلك، فمن الواضح أن . االنبعاثات الصناعيةكافية عن ات ممعلوال توجد و

 .المبذولةتنمو بسرعة أكبر من إجراءات اإلصالح بل وظهرت قد وضغوط جديدة 

  الثالثة ذات األولوية تبقىبما في ذلك القطاعات  2020أفق  مبادرةهداف و نطاق وهيكل أولذلك، فإن 

 .صالحة و تحتاج إلى مزيد من التطوير

 

 توصيات للمرحلة الثانية
 

  ثل اللتزامات اتفاقية برشلونة تتم 2020 مبادرة أفق والتزامات أهدافن أالتأكيد على البلدان على يجب

 ذات الصلة؛ وأطر سياسات وتشريعات االتحاد األوروبي 

  التأكيدالعمل مع التركيز على االلتزامات القائمة في القطاعات الثالثة ذات األولوية مع  ةواصلمينبغي 

  التحدياتحليل يجب تكما . الثانيةواالنبعاثات الصناعية في المرحلة  الصلبة  مخلفاتبشكل خاص على ال

 .جديدة محتملة اختبار تطبيقاتواالختناقات في االنبعاثات الصناعية بشكل أفضل و

 ملوثات ثابتة مثل الزراعة وال افية ذات األولوية مثل مصادر غيرسبل لمعالجة مجاالت إض البحث عن

ماج منع التلوث و إد 2020 مبادرة أفق ضمن( ، الملوثات العضوية الثابتةعلى سبيل المثال)الجديدة 

 .ابشكل أكثر انتظام

 واجهة بين نتائج البحوث ورسم السياسات ووضع السياسات بحاجة إلى تعزيز لدعم تحسين قاعدة ان الم

  .المعرفة البحرية والتحديث من نتائج البحوث في بلدان البحر المتوسط
 

 

 

 

 ؟التقارير تحسنت وهل اآلن؟ أفضل ةيالبيئ حالةبال معرفتنا له
 

كجزء من عملية وضع خطط عمل وطنية  ،اتفاقية برشلونة على، وافقت األطراف المتعاقدة 0221-0227 عامي ما بين في الفترة

الساخنة  على النقطة لحد من التلوث والقضاءفي اإنشاء نظام إلعداد التقارير لتتبع التقدم  على ،لتلوثلتتناول النقاط الساخنة 

 ةوغير مباشر ةحصر الملوثات التي تدخل مباشر( 0) :التقرير هما في كتابةأهم التزامين . "الوطني ميزانية خط األساس" هاسملموا

و برامج دعم  تقريرعدة أدوات  هناك ي هذا السياقوف(. بيانات الحالة)بيانات رصد التلوث البحري ( 0) البحر المتوسط  الى

نظام المعلومات عبر . تحميل بيانات رصد التلوثلألطراف بنظام معلومات على شبكة اإلنترنت ويسمح . األطراف المتعاقدة

                                                 
16

 http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/reports_en.htm . 
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خذ في باألسيقوم النظام . العام المقبلبه حاليا قيد التطوير ومن المتوقع أن يبدأ العمل  "ميزانية خط األساس الوطني"اإلنترنت ل 

 "تسجيلالنقل "وسع و األ "إطالق الملوثات"التفاقية برشلونة، و األخرى التقاريراالعتبار التشغيل البيني مع متطلبات 

(PRTR)
17

 .، الذي يتعامل مع االنبعاثات الصناعية

 

التعامل مع البيانات  التأكيد علىومن الضروري تنسيق نطاق البيانات وجمعها ف ،"ميزانية خط األساس الوطني" من اجل فعاليةو

 .الوطني واإلقليمي ناآلثار على المستوياتحليل  حتى يمكن شفافةبطريقة متسقة و
 

 موقع شبكة التقرير ويعتبرمن األدوات والعمليات مجموعة   EEA للبيئة وكالة األوروبيةاللقد وضعت 
18Report net  الذي تم

وكجزء من . نظام يدمج خدمات الويب المختلفةفال. والتناغم المطلوب لدعم إعداد التقارير البيئية الدولية مثال على التنسيق تطويره

على الدول األعضاء في الوكالة  الملزمةتشمل جميع التزامات التقارير البيئية ( ROD)لتقارير اقاعدة بيانات  فانهذه األدوات، 

، األمم المتحدة، OECDحو تشريعات االتحاد األوروبي، واالتفاقيات البحرية األوروبية، يوروستات، ن EEA األوروبية للبيئة

تقديم البيانات إلى المنظمات بويسمح هذا النظام . نفسها EEA الوكالة األوروبية للبيئة اللجنة االقتصادية ألوروبا، فضال عن

 .الوطنية والدولية األخرى بطريقة شفافة جدا

 

ENPI - SEISمشروع  وساهم
19

الوكالة األوروبية للبيئة بالتعاون مع  المنفذ من قبل، 
20

UNEP / MAP  مواءمة نظم في

تم تحديد . الشريكة المتوسطالبحر بلدان ات في من خالل تطوير منهجية مشتركة لدعم إنتاج المؤشرات و بناء القدر الرصد/التقرير

2020مبادرة أفق ل ستة مؤشرات
21

قد الصرف في المناطق الحضرية والتلوث الصناعي ومياه ت البلدية ومخلفاالمجاالت في  

 جنوبفي اآلن في سبع دول  جاهزةعملية إعداد التقارير الرسمية ن إ.  تدفق البيانات األولية تدريجيا ويتم .جميع البلدان هايعل اتفق

تعاون بين المؤسسات القوية والتنسيق على المستوى يانة وصواحدة من النجاحات المسجلة هي إنشاء في حين أن . المتوسط البحر

منتجي البيانات، مثل  (ائيةوزارات البيئة، والمكاتب اإلحص)ين مباشرباالضافة الى المشاركين ال األطراف المعنيةإشراك والوطني 

المكاتب اإلحصائية وشبكات  لعملية منلوقد سمح المشروع لمساهمة قوية . وأصحاب البيانات ومستخدمي البيانات من كل مؤشر

 .في تطوير البنية التحتية على المستوى الوطني اكما أحرز تقدم. الخبراء الموضوعية

 

UNEP / MAP معالمشترك  EEA فان تقريروعلى الرغم من التقدم، 
22

. القيام بهعلينا هناك الكثير الذي يتعين مازال أنه  يؤكد 

و تبقى . تهاالتحقق من صحيتم وال يتم جمع المعلومات بشكل كاف او مستمر ال والمعلومات غير متوفرة حول بعض الضغوط ف

يمكن االعتماد التي كل هذه العوامل تعيق تحديد االتجاهات . مختلفةالحسابية الطرق الالتقارير و نطاقاتالتناقضات بين مختلف 

بشكل منهجي على الرغم  هاذيتنفيتم لم  الرصدن أنشطة ويشير التقرير أيضا إلى أ. صياغة االستنتاجات والتوصيات من ثموعليها، 

 متابعة وعملبيانات موثوق بها  اصدارعلى سبيل المثال، ال يزال . من االلتزامات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية

بالنسبة  ةويبرز التقرير أيضا أن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة يشكل عقبة مهم. قضية رئيسية المخلفات ساراتلم ةمنتظم

 .لمعظم البلدان
 

ذات  ضوعاتبعض االتجاهات الرئيسية المتعلقة بالمو تشير الى 2020 مبادرة أفقلالمتفق عليها ستة المؤشرات الوأخيرا، فإن 

 "الحالة البيئية للدولة"التقرير المستقبلي لنها ال تكفي لتوفير قاعدة معلومات كاملة عن ومع ذلك فإ. H2020مبادرة ل األولوية

نهج "  الخاص ب 0203اتفاقية برشلونة  وهو قراروهناك تطور إيجابي . وضع السياساتلتلبية احتياجات  يةوربما تكون غير كاف

كمتابعة لهذا القرار، و. نظم المعلومات البيئيةلتطبيق المبادئ المشتركة األطراف ب تلتزميث ح، (  ECAP" )األنظمة اإليكولوجية 

 الرصدكجزء من برنامج  حالة البيئة البحرية رصدهداف، من أجل تحسين األصقل قائمتها للمؤشرات وب UNEP / MAP تقومس

                                                 
17

ء والتربة و في الهواء والما يتم إطالقهاو الملوثات الكيميائية التي قد تكون خطرة / ليمية أو المخزون من المواد و هي قاعدة بيانات بيئية وطنية أو إق(  PRTR)  النقل تسجيلوطالق الملوثات  

 .امعالجتها أو التخلص منهنقلها خارج الموقع ل
 

.http://www.eionet.europa.eu/reportnet 
18
 

ة لتعزيز البنية التحتية المؤسسية ل إدارة المعلومات البيئية وتقاسم في المنطقة من خالل تسهيل و تشجيع إنشاء شبكات المعلومات البيئي ENPI - SEISعلى وجه الخصوص، وتهدف المبادرة  19

 /http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu. الوطنية 
 

 . INFO / RAC، الخطة الزرقاء و  UNEP -MAP/ مدبول 
20

  
21

مياه  عن( . عدد ونوع و موقع مدافن القمامة : معلومات إضافية )البلدية  المخلفاتمعالجة و يتم جمع. 0؛ (البلدية  المخلفاتتكوين : معلومات إضافية )البلدية  المخلفاتتوليد . 0: المخلفات عن 

نوع و  المعالجحجم مياه الصرف التي تم جمعها، منها حجم مياه الصرف . 4. الصرفمياه حصة من المجموع، في المناطق الحضرية و سكان الريف مع الوصول إلى تحسين نظام . 3: الصرف
 .المواد السامة و المواد الغذائية من القطاعات الصناعية إنبعاث. 1: اعيةاالنبعاثات الصن عن. تركيز المغذيات في المياه االنتقالية والساحلية و البحرية. 7؛ المعالجة

 

 
22

 . 1/0204الفني ال  EEA، تقرير ( EEA -UNEP / MAPتقرير مشترك ) تقرير البحر األبيض المتوسط  0202أفق  

 

http://www.eionet.europa.eu/reportnet
http://www.eionet.europa.eu/reportnet
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ويجب بحثها باالضافة الى تلك التي  يةمؤشرات إضافوضع حاجة إلى هناك فان في هذا السياق، و. والتقييم المتكامل في المستقبل

 .ECAPقامت بوضعها 

 
 

 

 االستنتاجات

 

 نظام بمثابة نقطة انطالق لتطوير التزامات اتفاقية برشلونة و بروتوكوالتها  لقد كانت عملية الرصد لتحقيق

 ENPI - SEISوقد ساعد مشروع . المعلومات المطلوبة مستقبال من اجل الحصول علىمنهجي رصد 

نظام متماسك ومستدام  نشاءإفان ذلك،  رغم. عداد التقارير المشتركةآللية إ يةوضع العناصر األولعلى 

تنفيذ التزامات فان باإلضافة إلى ذلك، . اإلقليمي والوطني نيتطلب بذل المزيد من الجهود على المستويا

 Environmentalلبيئيبرنامج المساعدة على االمتثال اجديدة في إطار اتفاقية برشلونة، وال سيما 

Compliance Assistance Programme (ECAP) سوف  إقليمي متكامل رصد، وإنشاء آلية

 .مواردالجهود و المزيد من التطلب ي
 

 توصيات للمرحلة الثانية

 

  خطوات إضافية لتنفيذ التزامها بتطبيق مبادئ اتخاذ البلدان علىSEIS  المتفق عليها بموجب قرار

ECAP . 

  على  ةقائم باصدار تقارير  سمحيمزيد من الخطوات النشاء نظام معلومات أمثل الذ اتخا البلدانعلى

 المتابعةنظام  من دعمب، و MEDPOL  /UNEP -MAPوثيق مع التعاون وذلك بالمؤشر قوي 

 غرب البلقان وتركيا؛دول دمج  معتفاقية برشلونة ال ECAPالمتكامل اإلقليمي في إطار قرار 

  من بين تلك 2020لمتابعة مبادرة أفق مطلوبة  مؤشرات إضافيةهناك ما إذا كانت  لبحث احتياجهناك ، 

 .،ECAPالمحددة بموجب قرار  مؤشراتال

  لحصول على المعلومات والمشاركة العامة في المسائل ل ةفرصال زيادة اتاحةالعمل على على البلدان

لألاطراف إنشاء منصات متعددة  باضافة الىالمدني،  البيئية، ال سيما من السلطات المحلية والمجتمع

 .العمل على اعادة تطبيقهاالجيدة والوطنية يجب عرض الممارسات كما . المعنية
 

 

النقاط  هل يتم معالجة؟ ةستخدملمالمعايير اما هي فعالة؟  هل هيالبنية التحتية ذات الصلة؟ في مجال استثمارات  هل هناك
األمانة  دراسة: قيد التنفيذ التي أو التي تمتفعالية االستثمارات و عالقة مدىعن دراستين تقييم هناك الساخنة األكثر تلويثا للبيئة؟

مرفق إعداد  وتدريب( ، بما في ذلك األردنبأكملهالبحر المتوسط  إقليمالتي تغطي ) UfMS من أجل المتوسط لالتحادالعامة  

التمويل الحاصلة على   2020 مبادرة أفق على قائمةالموجودة  مشروعاتاللتحقق من ل MeHSIP لمشروعاتوتنفيذ ا

استثمارات البنية التحتية التي تم تمويلها سواء  UFMSوتوضح دراسة ال . جنوب البحر المتوسطبلدان ب 5غطي ت وهي المطلوب

بنك قام بها دراسة وفي . أولويات برامج العمل الوطنية بينها وبينت ، وقارنبالفعل لعمت او التي" د اإلنشاءقي"المشروعات 

على تمويلالحاصلة "  2020 مبادرة أفق قائمة"مشروعا على  72 قام بتحليلاالستثمار األوروبي 
23
وبذلك يتم البحث في  

ناجحةالالكامنة لالستثمارات االسباب 
24
. 

                                                 
23

كانت و مشروعات على تمويل 5مشروعات من قبل مقدميهم وحصلت  02 تم التخلي عن عدد إلى قرار التمويل من جانب البنك ، 2020 مبادرة أفق قائمة منمشروعا  72 أدى إعداد 

استنادا إلى تقرير . روعات الديناميكيةمن المش 2020 مبادرة أفقنالحظ أن قائمة  و. المتاحة في مرحلة التنفيذمشروع في  42مشروع  هناك  40مشروعات ومن عدد  7لعدد المعلومات غير كافية 

 . مشروعا H2020 113تشمل المشاريع ،  MeHSIPستثمار األوروبي بنك اال

 
24

في . على أهداف مختلفة، اآلفاق الزمنية ، والتغطية الجغرافية، و معايير الفرز ومعايير التمويل المصرفي  2020 مبادرة أفقالحد من التلوث داخل  وعاتروتستند هذه القوائم المختلفة لمش 

ركة مشتم خطط العمل الوطنية كقاعدة فحص استخدا(  UfMS، دراسة  MeHSIPتحت  2020 الئحة اإلستثمارات األولية لمبادرة أفق،  UNEPبرامج العمل الوطنية )حين أن جميع القوائم 
 تغطي UNEPخطط العمل الوطنية ( ط : )وتغطي مختلف القوائم مناطق جغرافية مختلفة( .  0207و  0202)بينهما ، واألولويات المنصوص عليها فيها هي أولويات قصيرة ومتوسطة األجل 

كانت منطقة البلقان ( ج ) يغطي دول جنوب البحر األبيض المتوسط؛ " أولوية قائمة استثمار   2020 مبادرة أفق( " ثانيا. ) باستثناء فلسطينجميع البلدان المطلة على البحر األبيض المتوسط 

األكثر نضجا و القابلة  روعاتعلى المش MeHSIPالمشروعات المحتملة ل ويستند ( د . )  MeHSIPولكن ليست جزءا من  0200عام  WeBTHSISالغربية و أولويات االستثمار تركيا تحت 
في القطاعات الثالثة المحتملة في حين أن قطاع  وعاتروتغطي مش. دراسات الجدوى  4طوير ، وهما ت MeHSIP PPIFو أدى إلى النشاط الرئيسي لل  2020 مبادرة أفقن قائمة للتمويل ضم

التشغيلية ، تحت اإلنشاء، تحت التمديد، أو في حاجة : المشاريع في مراحل تطوير مختلفة و 2020 مبادرة أفقو وتشمل القوائم االتحاد من أجل المتوسط .  تقييماو  الومشالصرف هو األكثر مياه 

ة مما خالل هذه البعثات األخير وقد تم تحديد المزيد من المشروعات ( .البعثات االتحاد من أجل المتوسط و MeHSIPالتي تم تحديدها خالل ) أو مفاهيم المشاريع ذات األولوية الوطنية  تطويرإلى 
وتشمل ( ب ) في أهدافها وأهداف منذ ذلك التاريخ؛  UNEP -MAP/ طورت مدبول و ( على أساس البيانات السابقة)  0227خطط العمل الوطنية األصلية عام (  أ)يعكس حقيقة أن تم اعتماد 

 .مليون يورو 07أكثر من و يير بنك االستثمار األوروبي معا التي تلبي حتملةالجنوبية و فقط االستثمارات المفقط بلدان البحر األبيض المتوسط  2020 مبادرة أفققائمة 

 



14  

 

 

 

وتشير . مصادر التلوثمرتبطة بالتتم في المجاالت ذات الصلة اي مارات استثهناك على هذا األساس ، فإنه يمكن استنتاج أن 

في خطط العمل  المذكورةالصلبة  المخلفات مشروعات٪ من 42والصرف  ت مياهمشروعا٪ من 23أن  UfMS الدراسة 

: لحد من التلوث لستثمارية إ مشروعاتكما تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ . 0227منذ عام تمويل  قد حصلت علىالوطنية األصلية 

من ٪  02مياه الصرف و  مشروعاتمن ٪ 31 بينما، تعملالصلبة  المخلفات مشروعات٪ من 30الصرف و  اتمشروع٪ من  72

٪ من النقاط 07وعلى الرغم من الثغرات في المعلومات، تشير الدالئل إلى أن . الصلبة قيد التنفيذ أو اإلعداد المخلفات مشروعات

من  ،0202، وبحلول عام (نصفهم في االتحاد األوروبي)بالفعل  هالمدرجة في خطط العمل الوطنية كان ينبغي تناولالساخنة ا

 .٪ من النقاط الساخنة األصلية 12 المتوقع ان يتم معالجة

 
ومع ذلك، نجد أن معظم . لتركيز فى اإلستثماراتلالبيانات الموضحة أعاله تشير إلى أن النقاط الساخنة قد وفرت أداة قوية إن 

 /UNEPخطة عمل المتوسط / من أجل  تحقيق أهداف برنامج األمم المتحدة للبيئة  اخطط العمل الوطنية تم صياغتها مبدئي

MAP  0207ألهداف طويلة األجل لعام ل، وليست 0202لعام
25
 تحقيق األهداف طويلة لإستثمار إضافى  عن البحثجب لذلك ي. 

 

المناطق الساخنة من خالل خطط  تحديدمنذ بدء ادت الى احتياجات جديدة ديدة جقد ظهرت مناطق تلوث فعالوة على ذلك، .  األجل

عن طريق  تحديدهاوالتى تم  (خارج خطط العمل الوطنية) مشروعات ةعد ذلك من خاللينعكس و .0227العمل الوطنية عام 

 EIBاإلعداد والتنفيذ التابع لبنك اإلستثمار األوروبى  -هو مبين في الشكل وكما –برنامج إستثمار النقاط الساخنة بالمتوسط 

MeHSIP PPIF  اإلتحاد من أجل المتوسط"وكذا فى الدراسة التى أعدها "UFM .الدراسة التى أعدها  إنوفى الواقع، ف

لم من أجل مياه الصرف %( 14 يحوال)المشروعات التي تم تحديدها  صف نأن هناك أكثر من  توجد" اإلتحاد من أجل المتوسط"

باإلضافة . بالنقاط الساخنة المحددة مرتبطة بوضوح شروعات لم تكنمن هذه الم% 05وفقط . خطط العمل الوطنيةفي  مدرجةتكن 

واإلقتصادى حتى ، تماشيا  مع التزايد السكانى ةيوديناميك ةالتلوث هى عملية مستمرالحماية من الدراسات أوضحت أن هذه أن إلى 

لعدم توافقها مع األهداف طويلة األجل لخطة عمل المتوسط  ايحقيق اتهديدمما ادى الى احتياجات استثمارية جديدة ويمثل  0207عام 

 .0203المنفذة من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة، حتى فى المناطق التى تم إعدادها بشكل جيد فى عام 

 

فرصة لمراجعة تعريف المناطق الساخنة من خالل بمثابة  0207 – 0204المراجعة القادمة لخطط العمل الوطنية لعام  ستكون

لتعريف ورصد المناطق الساخنة والتى سوف تستند على معايير محددة ومزودة بمبادىء توجيهية واضحة  شاملةنهجية متطوير 

تقدير إجمالى للمنهجية اعناصر البعض " اإلتحاد من أجل المتوسط"دراسة قد أرست و. الدول المعنية بهذه القضيةتيار خالعملية 

طويلة االستراتيجية خطة العمل  لتحقيقتكاليف اإلستثمارات المطلوبة بلحد من التلوث والمتعلق بكل مشروع وربط هذه التقديرات ا

 .ة خطط العمل الوطنيةيمكن اإلستفادة من إدراج هذه العناصر أثناء مراجعو 0207األجل لعام 
 

                                                                                                                                                                  
 

25
 .نسمة 022.22المدن الوحيدة فوق  0202على سبيل المثال، وتشمل أهداف عام  
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 ؟6060أفق لمبادرة مارات الناجحة ثما هى التحديات التى تواجه اإلست

 

ارسة التحقق مميختتم تقرير و. جزئيا تجنبهاالتخلي عنها ألسباب يمكن  يتمإال انها تتأخر كثيرا او اإلستثمارات توافر بالرغم من 

 02إلى  5المدة منذ كتابة المشروع اإلستثماري الى تنفيذه تستغرق ما بين ببنك اإلستثمار األوروبى إلى أن  من الصحة الخاص

 .من خالل إتخاذ إجراءات كافية فى كل مرحلة من دورة حياة المشروع المدةهذه  تقليليمكن  هسنوات، إال أن

 

فالتحضير . التحضيرية للمشروعمرتبط بشكل وثيق بالمرحلة  الحاصل على تمويللتأخير أو توقف المشروع لأهم سبب أن ونجد 

نطاق  وتحديد مجتمع المدنى والمجتمعات المحليةبما فى ذلك ال األطراف المعنيةجيدة ومشاركة جلسات تشاور : الجيد يحتاج إلى

رية للحصول على إلجراءات اإلدالالوقت المناسب ب والسماح ودراسات هندسية تفصيلية كافية وتكاليف تقديرية عمل المشروع

 .وقضايا مصادرة األراضى، وغيرها صاريح الالزمةالت
 

مرحلة اإلعداد  بعدوهى األمور التى تاتى ما )وأعمال البناء  والمناقصات العطاءاتوهي فترة ، مشروعالتنفيذ  فترة  خالل

ومن . لبشريةوجود فريق عمل متخصص فى التنمية ا مما يتطلب المزيد من التأخير أثناء عمليات الشراء يحدث( للمشروع

ديناميكية دورة حياة  ومهم عنهء قدرات مؤسسات القطاع لتعزيز مفالحاجة إلى تحسين الخبرات وبنا هي ستفادةمالدروس ال

 .المشروع، فضال  عن  وجود آلية رصد منتظمة لدعم إعداد المشروع
 

رارية المالية للمشروع، والتى يمكن أن تكون نتيجة موهناك عقبة مهمة قد تواجه اإلستثمارات وهى الصعوبات التى تضمن اإلست

عدم ، ومن التحديات والتشغيلية الصيانة الدوريةمن أجل مستدامة تمويل آليات يجب توافر . لعدم كفاية آليات إسترداد التكاليف

والتى تعتمد على زيادة تعريفة  هناك خبرات ناجحة تمارسها دول البحر المتوسط. التكاليف األساسية والعملية ةلتعريفا تغطية

 .  مبدأ الملوث يدفع الثمن المبنية علىالضرائب المتعلقة بالبيئة والرسوم  وأ ةالتسعيرة اإلجتماعي باإلضافة اليالمياه، 

 
على ذلك ويعتمد  0202أفق  مبادرةإطار  في هاالتى تم تنفذاإلستثمار  اتعولمشراإلنتباه الى اإلدارة الفعالة والمستدامة لذلك يجب 

 مالئممستوى ب تمتبأسعار واقعية، واألعمال التى  إنشاءعقد الذي يؤدي الى الحصول على  مرحلة اإلعداد للمشروعمدى جودة 

القوانين البيئية يقلل من  فرض فان عدم باإلضافة إلى ذلك. استخدام األدوات التشغيلية ذات الجودة والمناسبة ذات الكفاءة العاليةوب

  .القواعد والمعايير البيئية المتبعةباحتمال أن تفى هذه المشروعات 
 

الصلبة والحد من اإلنبعاثات الصناعية قد يتطلب  المخلفاتوقد نجد ان احتياجات اإلستثمار فى معالجة مياه الصرف، ومعالجة 

ورجوعا  إلى خطط العمل الوطنية نجد أنه تم اإلشارة بأن هناك الحاجة إلى إستثمارات . إتجاهات مختلفة وإعتبارات أخرى للتمويل

بخالف اإلستثمارات الكبيرة والمتعلقة بالبنية التحتية والمستهدفة حاليا  والتى تأتى على رأس قائمة أولويات وضوعات المفى هذه 

كذلك حوافز ( الخاص والقطاعالقطاع العام ) ينمختلف منفعةوفى كثير من األحيان نجد أصحاب . 0202أفق  مبادرة مشروعات

ان ، وإمكانية إسترداد التكاليف يمكن (إعادة تجميع المشروعات)مختلفة وحجم ومحدودية اإلستثمار المطلوب مختلف  اإلستثمار

 .إلى حد كبيرتكون متنوعة 

 

ولكن  السابقة من خالل دعمه لفترة إعداد المشروعإن مرفق إعداد وتنفيذ المشروعات قد ساهم في مخاطبة بعض التحديات 

قد ساهم . ذلك بشكل منتظم وبالتنسيق الكامل مع المؤسسات المالية الدولية وهيئات مانحة أخرى حاكاةمطلوب مزيد من المجهود لم

روبي والبنك الدولي والوكالة التي تضم المؤسسات المالية الدولية مثل بنك اإلستثمار األو)إنشاء مجموعات وطنية لتنسيق المانحين 

 .في بعض البلدان في الوصول الى منهج اكثر استراتيجيا لتمويل المشروعات ذات األولوية( الفرنسية للتنمية وغيرهم

 

 

 الخالصة
 برنامج األمم المتحدة للبيئة تعد أداة قوية البحر المتوسط التابعة لن المناطق الساخنة التابعة لخطة عمل إ

ساخنة ولكن هناك التى تم تحديدها بأنها المناطق ات مبنية على معظم المشروع. اإلستثمارات للتركيز على

هناك فعالوة على ذلك، . في الظهور بما يصاحبها من احتياجات إستثمارية قد بدأتمناطق ساخنة جديدة 

 مراجعةو.  الصناعيةيد فى قطاع اإلنبعاثات دالحاجة إلى آلية تمويل بديلة لإلستثمارات الصغيرة، وبالتح

سيوفر   MEDPOL/ UNEP-MAPخطط العمل الوطنية، بما فى ذلك النقاط الساخنة، من خالل 

 .األولوية فى المستقبلدراسة اساسية لتحديد المشروعات ذات 

 

  مرفق اإلعداد والتنفيذ  –لمتوسط لبحر ابرنامج اإلستثمار فى النقاط الساخنة باقامMeHSIP PPIF 

كما يقوم بشكل منهجي بتطوير  0202فق أ مبادرةقائمة المشروعات الخاصة بالبرنامج وكذا تحديث ب

التحقق   يؤكد تقريرو. المنفعةالجهات الحكومية وأصحاب من مع مدخالت المشروعات التي تنتظر تمويال 
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يقوم به بنك اإلستثمار األوروبى على أهمية إستمرار دعم مرحلة اإلعداد للمشروع بدءا  من دراسات  ذيال

 .الجدوى إلى مرحلة البناء

 

  بها، فضال  عن اإلصالحات قة علالمتإلنجاح اإلستثمارات وكافة العمليات  اتعولمشرالجيد لأهمية اإلعداد

 .ذلك اإلستدامة المالية لكافة القطاعاتلضمان وجود بيئة إستثمارية جاذبة، بما فى 

 

 ةتوصيات للمرحلة الثاني

 الحدخطط العمل الوطنية وذلك بالتنسيق مع برنامج  مراجعةالتأكيد على أهمية إشراك جميع الدول فى 

خطة عمل المتوسط  / للبيئة  ةالتلوث فى المتوسط التابع لبرنامج األمم المتحد من

MEDPOL/UNEP-MAP ، النتائج التى وصلت إليها  هاإعتبارويجب ان تأخذ هذه المراجعة في

وكذا أعمال برنامج اإلستثمار األوروبى من  UFM" اإلتحاد من أجل المتوسط"فذها ينالدراسة التى 

 . MeHSIPخالل برنامج اإلستثمار فى النقاط الساخنة 

 

 لجذب اإلستثمار وإستدامة تنفيذ المشروع  التأكيد على إشراك جميع الدول فى تنفيذ اإلصالحات الالزمة

حد من التي تتمويل المشروعات الصغيرة والصناعات الخاصة بخاص الهتمام إلضرورة او وصيانته

 .التلوث

 

 فضال  عن تعزيز برامج بناء القدرات بالتنسيق . الصلبة المخلفات اتعوجب إعطاء أولوية إلعداد مشري

يجب إعادة و. إشراك مراكز التدريب المحلية فى جنوب المتوسطوالكامل مع المؤسسات المالية الدولية 

كما هو من قبل الرابطة الدولية للمياه أو المنتدى العالمي للمياه ودوليا النهج المتكامل المعترف به تطبيق 

  .بحيرة بنزرتفي موضح 

 

  بية االحتياجات لسسات المالية الدولية والمزج بين القروض والمنح لتؤالتنسيق الكامل مع الميجب تعزيز

اإلستثمارات الصغيرة فى خطط العمل الوطنية، ) اإلستراتيجيات المالية المناسبة الجديدة من خاللالمالية 

المحلى ينغى أن يتم ذلك من خالل تعزيز التنسيق وعلى الصعيد ( . المشروعات الصغيرة، القطاع الخاص

وغيرها من الحالية آليات التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية  بين الوزارات، مع اإلخذ فى اإلعتبار

أن يتم ذلك عن طريق إعادة تفعيل المجموعات الفرعية للحد من  يجبوعلى المستوى اإلقليمى . اآلليات

 .التلوث

 

 تطوير تم وهل الدول؟ قدرات رفع تم وهل التحسين؟ تم وهل ؟6002 عام منذ المشاركة للدول التنظيمى اإلطار تعزيز تم هل
 التكميلية؟ األدوات

 

أشارت بعض الدراسات بأن هناك زيادة ملحوظة فى تطوير السياسات، واإلستراتيجيات والتشريعات ذات الصلة فى تنفيذ اتفاقية 

. فى دول جنوب البحر المتوسط ةخاص 0221بدء المبادرة عام  نذم 0202أفق  مبادرةاألولوية فى برشلونة وفى القطاعات ذات 

غرب  فإن عملية اإلنضمام الى اإلتحاد األوروبي على مستوى يل المثالبعلى س. 0202أفق  بمبادرةوال ترتبط هذه األسباب دوما  

 .  ركيا، كان لها دافع كبير فى تطوير التشريعاتوتالبلقان 

 

لذلك فمن  الدول األعضاء في االتحاد األوروبيبفي المنطقة بأسرها، بما في ذلك  ا  أخرمتاإلنفاذ واالمتثال ال يزال فإن ومع ذلك، 

وتشمل التحديات الحاجة إلى تحديد أفضل وتعزيز قدرات الوكاالت الوطنية . وفرض تنفيذ التشريعات البيئية الضروري رصد

آليات الرصد في كثير من ر يتطويتم  لم  .الدوريةدعم تطوير آليات الرصد المتكاملة ل لتجنب االزدواجية في األدوار والموارد

التنسيق والتعاون بين ان . ذ نتائج الرصد في االعتبار عند مراجعة التشريعاتخأال تالدول وحتى اذا كان تم تطويرها فإنها 

 المنفعةمشاركة أصحاب أن أقل تنظيما في الجنوب، حيث والبحر المتوسط شمال في منطقة أكثر تأسيسا السلطات المختصة 

 المراجعةلتحسينات المقترحة في تقارير بعض الذا فهناك   .حاجة إلى تعريف وصياغة أفضل تزال فيالحوار الكذلك المتعددين و
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لرصد الذاتي وتشجيعها وضع تشريعات لومع عمليات تفتيش منتظمة،  صارمة رصدنظم  وضع:شملت الرصد والتنفيذ بفيما يتعلق 

(LBSوفقا لبروتوكول ) لذلك متثلي من المنتظمة والمالحقة القضائية لالحوافز للقياسات إعطاء عن طريق 
26
. 

 

 / H2020 (CB (برنامج البيئة المتوسطي/ بناء القدرات ) 0202أفق  مبادرة تدريبات بناء القدرات في إطار أولتوقد 

MEP) اإلطار التوجيهي لالستراتيجية وهتماما خاصا  لتطوير السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التزامات اتفاقية برشلونة إ

تناولت أولويات كثيرة من اتفاقية برشلونة والمبادئ األساسية لسياسات االتحاد األوروبي ذات وقد .  البحرية لالتحاد األوروبي

ومسؤولية المنتج في كل " الملوث يدفع"، واالقتصاد األخضر، والتلوث الصناعي، ومبدأ للمخلفاتالصلة، مثل التسلسل الهرمي 

المشاركة على تنفيذ مشاورات وطنية  انبمساعدة البلد ناء القدرات قامإلى أن برنامج ب باإلضافة التدريباتالتقنية والتدريبات من 

 فقدالصلبة في لبنان، وعلى المستوى اإلقليمي المخلفات ، نهج متكامل لتلوث بحيرة بنزرت أو إدارة مثلحول قضايا رئيسية 

االستراتيجية المتوسطية للتعليم من  على لتصديقل، مثل وضع الصيغة النهائية اتساعدت في المضي قدما في جدول أعمال السياس

 .أجل التنمية المستدامة
 

 ECRANالشبكة اإلقليمية إلدماج البيئة والمناخ وكذا   RENA الشبكة البيئية اإلقليمية  لإلنضماموقد أخذت على عاتقها  

من مكتسبات اإلتحاد التقرب  لىمن خالل المزيد من التركيز ع 0202أفق مبادرة  اف دأهلتحقيق تركيا ومساندة غرب البلقان 

 .البعض اعالقة وثيقة ببعضهم اذن االبرنامجبإعتبار  األوروبى

 

 األدوات المكملة والمناهج

 

الصرف فى المناطق مياه تركز بشكل كبير على موضوعات مثل مشكلة  0202أفق  إن األنشطة الحالية التى تنفذها مبادرة 

. الصلبة وكذا اإلنبعاثات الصناعية من ناحية السياسات والتشريعات المختصة فى ذلك وكذا الجوانب التقنية والمخلفاتالحضرية، 

على مفهموم التكامل البيئى  مع إستخدام مجموعة من  تعملوقد كفل برنامج بناء القدرات حزمة من دورات التدريب القوية التى 

إصدار تقارير أفضل وتبادل المعلومات  من خاللرصد وتستكمل هذه المجهودات الو ات، إعداد المشروعرفع الوعى مثلاألدوات 

ويمكن أن تستكمل هذه العمليات أيضا  من خالل مجموعة واسعة من األدوات اإلقتصادية . البيئية لدعم عمليات اتخاذ القرارات

اإلقتصاد األخضر )ى الموضوعات الناشئة التلوث وذلك تماشيا  مع الطلبات المقدمة من قبل الدول للتدريب عل منعوأدوات 

ة لمبادرة المرحلة القادم إنالسياق فهذا ، وفى (المستدامواإلنتاج اإلستهالك )التلوث  منعوأدوات (  الخضراء" البنوك" رفامصالو

ما هو المطلوب ، آخربمعنى أو  عم كيفية تعزيز البيئة التمكينية الالزمة لتشجيع اإلستدامة الماليةدستهدف يجب ان ت 0202أفق 

عن الحوكمة الحوارات السياسية قد يشمل ذلك و. مستدامةتسفر عن نتائج التي يمكن أن للحد من التلوث والتدخالت الوقائية عمله 

ن البنية التحتية فضال  عتشغيل والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية الداعمة لإلستثمار، وإدارة  يعزز األطر الذيوالتمويل المستدام 

 .المسئولية اإلجتماعية للقطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدنى

 

، مع بعض االستثناءات، حيث يتم توفير على نطاق واسعفى دول جنوب المتوسط ال تستخدم الحوافز حتى اآلن جدير بالذكر أنه و

: التحديات والثغرات التي تم تحديدها هيلذا فإن . للحد من التلوث الصناعي اجراءات وتدابيرالدعم المالي للصناعات التي تعتمد 

العالقات قلة دعم وتشجيع االبتكار؛ وكذلك  وضوحللحد من التلوث، وعدم  ذفحعدم وجود اآلليات المالية وعدم وجود استراتيجيات 

 حاد منتدراسة اإل)المبتكر عم هذا النهج والكيانات الصناعية التي يمكن أن تد المنفعةالمتبادلة بين األوساط األكاديمية وأصحاب 

 (.MIRAاجل المتوسط ودراسة 

 

قد أنشأت بعض و 0202من مبادرة أفق دعم بجديدة من الدورات التدريبية على موضوعات  0221دول منذ عام وقد استفادت عدة 

ريات تذات الصلة بالمش SCPأدوات أخرى مثل يجب تشجيع ولكن . عمل لإلقتصاد األخضرإستراتيجيات وطنية وخطط الدول 

مستندة على السوق ضراء العامة، والخدمات المصرفية الخضراء، والمسئولية المجتمعية للشركات جنبا  إلى جنب مع حوافز خال

 (.التحويالت والضرائبو التعريفة)وهى ( 3Ts)على نهج األدوات المالية و

 

فى ) دتانعقعات التى اواإلجتم( دراسة اإلتحاد من أجل المتوسطكما هو مذكور فى )من األفضل في كتابة التقارير لذا فإنه 

إعتماد نهج وأدوات منع ومخاطبة األسباب الجذرية للتلوث وتراكم المخلفات ( 0203نوفمبر  0202اإلجتماع السادس لمبادرة أفق 

تعزيز اإلنتاج واإلستهالك ( أ)البنية األساسية لإلستثمارات ذلك التدابير التي ليست بالضرورة في شمل يو. التلوث األكثر شموال  

                                                 
 . FP7 INCO.Net MIRA PROJECT WP 7 ،2012، والتحديات في مجال البحوث  ENPIمن  0202أفق  مبادرةمن التلوث التي يتناولها تقرير عن حالة البحر المتوسط  26
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التي تقوم المصانع المتولدة أو  المخلفاتتقليل كمية ( ج) اوالتقليل من فاقد إعادة إستخدام مياه الصرف ، ( ب)او المستدام، 

 . الصرفمياه تصريفها عبر أنظمة ب

 

لجميع دول البحر   SCPخطة العمل الوطنية لسيقوم المشروع بتطوير و SWICH_MEDلقد تم مؤخرا  إطالق مشروع 

والتى ذكرت أيضا  )تركيا ولغرب البلقان  SCPمشروع  كما سيوفر. والقيام بأنشطة نموذجية لدول جنوب البحر المتوسطالمتوسط 

 .0202المكملة للمرحلة القادمة لمبادرة أفق والنهج األدوات ( د من أجل المتوسطاحفى اإلت

 
 

 

 اإلستنتاجات

 المرتبطة باألرضالتزامات اتفاقية برشلونة والمصادر واألنشطة  لقد تم الوصول الى اإلطار التشريعي لتحقيق •

تعميم و هاتنفيذها وإنفاذهي التحديات الرئيسية للفترة المقبلة من فإن ذلك، ،  ومع  (LBS)التابعة لبروتوكول 

 .القطاعيةأفضل للجوانب البيئية في السياسات 

 

لمجموعة الهائلة من الدورات االى ذلك يرجع برنامج بناء القدرات هو محل تقدير الدول المشاركة فيه و •

وقد . اتفاقية برشلونة واألولويات الوطنية والمحلية لإللتزامات اإلقليمية فى إطار التدريبية المقدمة إستجابة  

وكذا الشبكة اإلقليمية إلدماج البيئة والمناخ   RENAالشبكة البيئية اإلقليمية  لإلنضمام أخذت على عاتقها 

ECRAN  من خالل المزيد من التركيز  0202تركيا وذلك تماشيا  مع أهداف مبادرة أفق ودعم غرب البلقان

 .البعض اعالقة وثيقة ببعضهم االبرنامجين ذ أن من مكتسبات اإلتحاد األوروبى بإعتبار االقترابلى ع
 

 توصيات المرحلة الثانية 

القطاعات الرئيسية  ضال  عن تعميم البيئة فىالتنفيذ الكامل وإنفاذ التشريعات البيئية ف التأكد منعلى الدول  •

وذلك من خالل ( التمويل، الضرائب، الزراعة، الصناعة، السياحة، التخطيط الحضرى)مثل قطاعات األخرى 

 . عبر القطاعاتوزارية إنشاء هياكل 

 

 ألوساط األكاديمية أنواوالقطاع الخاص من السلطات المحلية والمجتمع المدنى  المنفعةأصحاب يجب على  •

فإن وباإلضافة إلى ذلك،  .في عملية صنع القرار وكذلك في تنفيذ وإنفاذ التشريعات البيئية القائمة ينخرطوا 

خلق الحوافز المناسبة، من خالل كذلك فان و .التحديات البيئية الجديدة تتطلب أساليب جديدة وأدوات تكميلية

لمعالجة كل من   ضرورية تكون سلتثقيف المالية والتوعية وا / يةاالقتصاد / يةسياسال األدوات مزيج جيد من

 .0202اإلستثمارات وأبعاد الوقاية لمبادرة أفق 

 

ينبغى على مكون بناء القدرات اإلستمرار، مع التركيز بشكل أكبر على احتياجات التنفيذ، والتى تم تحديدها فى  •

 الضروريومن . ة فى القطاعات الرئيسية ذات األهميةيخطط العمل الوطنية، فضال  عن تعميم السياسات البيئ

 ةرفاإلستخدام العملى للمهارات والمعوتتأكد الدول من كفاءة المتدربين الذين تم اختيارهم لحضور التدريب أن 

يجب أن يكون هناك كما . من خالل التوأمة على سبيل المثال المعلوماتنقل ومتابعة المكتسبة، بما فى ذلك 

الشبكة )األخرى  ات والمبادراتعورمع المش تناغمخلق و، 0202تمال لكل مكونات مبادرة أفق تكامل وإك

( SWITCH MEDوالشراكة المتوسطية ومشروع  ECRANاإلقليمية إلدماج البيئة والمناخ 

 .SCPالناشئة مثل لنهج لأنشطة أخرى جديدة تطويرو

 

 هناك تقسيم مالئم فيما بينهم ؟ماهى العوامل التى ظهرت فى المشهد بشكل أساسى؟ وهل 
هناك و. 0202فى تنفيذ مبادرة أفق  المشاركةهناك العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية  ،(0)وضح أعاله فى الشكل رقم هو مكما 

العديد من المؤسسات والمبادرات والبرامج بما فى ذلك . المتوسط البحر حاجة للتعاون والتنسيق فيما بين جميع الدول المطلة على

عن البنك الدولى، ومركز األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط، والوكالة األوروبية للبيئة فضال  ة العمل اإلقليمية للمتوسط، وخط

المتعلقة بالحد من التلوث فى  األنشطةبفاعلية بتنفيذ  تقومالتكامل المتوسطى والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الثنائية 

 .الجهود هذه فى ترسيخ وتعزيز أساسيدور بالسلطات المحلية والمجتمع المدنى  وقد قامت المتوسطالبحر 
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دفع وزيادة من التآزر بين جميع الجهات الفاعلة القوة المزيد من خلق لمنتصف المدة  مراجعةعملية و 0202أتى مبادرة أفق وت

بنك اإلستثمار قيام التلوث فى المتوسط و الحد منلتعاون مع برنامج لمبادرة بتبنى اإلتحاد من أجل المتوسط قيام الرئيسية، ومنها 

دعم بكة المتوسطية ارالشبرنامج قيام فضال  عن . ومنهجيتها ساخنة ومشروعات اإلستثمارالتحديث أولويات النقاط بروبى األو

وكذلك قيام ، (منهجية  فحص المتوسط)  او االنبعاثات الصناعية من المنبع اإلنبعاثات الكيميائية الخطرةمن تقليل ال وعاترمش

 تنفيذ نظم الرصد والمعلومات فى الدول علىالعمل بشكل وثيق ب التلوث فى المتوسط الحد منالوكالة األوروبية للبيئة مع برنامج 

المرحلة الثانية البناء عليها وتعزيزها في هذه التآزرات التعاونية اإلقليمية يجب . المغطاة من قبل نظام تشارك المعلومات البيئية

 . 0202لمبادرة أفق 

 

لإلتحاد من أجل "أكثر نشاطا  اآلن من قبل األمانة العامة دور وجود مالئم بين الشركاء الرئيسيين مع عمل أنه هناك تقسيم  يبدو

يمكن ، المبادرةتماشيا  مع وتلوث، لمرحلة األولى للمبادرة وذلك فى مكون الحد من المن ا وخاصة فى الجزء األخير " المتوسط

اإلستثمارية الملف الكلي للمشروعات اكثر نشاطا بالنسبة الى تلعب دورا  تنسيقيا  ان " لإلتحاد من أجل المتوسط"لالمانة العامة 

 اتعولمتوسط من خالل تحديث قائمة المشرا البحر التلوث فى الحد منرنامج بالتعاون مع تم تعزيز كذا . المحتملة وتعبئة الموارد

 عملية مراجعة  فى إطاراثناء المراجعة المرتقبة للمنهجية ومعايير اختيار المشروعات ذات األولوية والتى من المتوقع أن تستمر 

المتوسط فى  لمخطة ع/ تحدة للبيئةبرنامج األمم الم اشراك التاكيد علىيجب و. جية الوطنية وخطة العمل الوطنيةالخطة اإلستراتي

 . مكون بناء القدراتومجموعة الرصد المراجعة ومجموعة 

 

المؤسسات من اإلتحاد األوروبي ودول البحر المتوسط اد األوروبي لمكون بناء القدرات لمجموعة كبيرة من حان اسناد دعم االت

. ة فضال  عن الملكيةالمرونة والكفاءغير المنتمية لإلتحاد األوروبي يعد ميزه كبيرة لتغطية اإلحتياجات المتعددة للدول مع اإلحتفاظ ب

إلستجابة لإلحتياجات اجيه العملية ودعم وتوفي المرنة فى التنسيق بين الثالث مجموعات الفرعية  0202ادرة أفق بمآلية  ونجحت

 .الناشئة على مدار هذه العملية

 

 ، نجد انه بالرغم من عقد(التنسيق من بنك اإلستثمار األوروبىب)وفيما يتعلق بمجموعة العمل الفرعية الخاصة بالحد من التلوث 

خالل ( ك الدولى، الوكالة الفرنسية للتنميةناأللمانى، الب بنك اإلعمار)جميع المؤسسات المالية الدولية  تضماجتماعات تنسيقية 

العامين األولين من المبادرة اال ان هذه االجتماعات لم تكن منتظمة فيما بعد ولم تشرك كل المؤسسات المالية الناشطة التي تعمل في 

محاور كافية مع المؤسسات المالية لق فى المجموعة الفرعية لخالمنطقة باإلضافة الى ضرورة اشراك اصحاب المنفعة اآلخرين 

 . الدولية

 

تعمل عن قرب مع خطة عمل البحر حيث كانت في المرحلة األولى  RMRقامت الوكالة األوروبية بقيادة المجموعة الفرعية 

واألمانة (  PLAN BLUE وبالن بلو  MEDPOL بشكل أساسي  مع مدبول)المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

على تطوير آليات ( ، سيداري وجامعة الدول العربية EMWIS)يين العامة لإلتحاد من أجل المتوسط وشركاء إقليميين محور

التعاون في المرحلة الثانية مع وجود دور اكثر لبرنامج  كما يجب استمرار. 2020ومؤشرات كتابة التقارير الخاصة بمبادرة أفق 

 .في عملية القيادة MEDPOL لتابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومدبولخطة عمل البحر المتوسط ا

 

مشروع شارك .  في المرحلة األولى  2020بشكل جيد في مبادرة أفق  RMRلم يتم دمج الجزء الخاص بالبحث من مجموعة 

MIRA   وقام بصياغة مقترحات التخاذ خطوات مدمجة في مرحلة العلوم والسياسات  2020بنشاط في البداية في مبادرة أفق .

 البحثية في المنطقة وال لتغذية هذه النتائج مرة أخرى في مبادرة  وعاترنتائج المشللتتبع الم يتم تحديد آليات معينة في  ولكن

ات واجهة السياسولعلوم بين ا فعال تواصل يمكن وضع آلية مناسبة لضمان  .أو عمليات صنع القرارات الوطنية  2020أفق

والتنسيق  اتعورالمش بينوأنشئ فريق تنسيق المشروع تحت عناية اإلتحاد األوروبي لتحسين التماسك .   2020لمبادرة أفق 

يجب مراجعة المساهمة المستقبلية و وتبادل المعلومات بين االتحاد األوروبي واتفاقيات البحار اإلقليمية، بما في ذلك اتفاقية برشلونة

 .0202رة أفق ادمكونات مبلذلك في 

 

وتبادل واليزال التنسيق  وذلك بإستخدام عدة أدوات 0202فق مبادرة أ في دعم أهدافزيا  ادورا  مواإلتحاد األوروبى  لقد لعبو

 .يحتاج إلى المزيد من التحسنالخبرات 
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 اإلستنتاجات

ون فيما بين جميع البرامج والهياكل اإلقليمية، وعلى رأسها اتفاقية امنصة للتع 0202لقد خلقت مبادرة أفق  •

واستمرت التحديات  .التحاد من أجل المتوسطليات الجديدة مثل األمانة العامة بعض الديناميك ةبرشلونة، مضيف

 والتنسيق والتواصل علىمن أجل المشاركة الفعالة من جميع الجهات الفاعلة، والتعاون بشكل منتظم ومنهجي، 

بين  (ب) بين المجموعات الفرعية الثالث (أ ) 0202حكم مبادرة أفق مختلف المستويات من خالل هيكل 

على المستوى الوطني بين مختلف الوكاالت التي تتعامل مع  (جالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، 

 .المياه والتنمية الحضرية والتعليم والسكنووالسياحة  الصلبة والصناعة والزراعة المخلفاتومياه الصرف 
 ؛فرعية لزيادة فعالية عملهاالمجموعات الويمكن تحسين أداء 

 

ذات الصلة يزيد من خطر االزدواجية  اتعوري البالد لمختلف المبادرات والمشازدياد عدد نقاط االتصال ف  •

 وكفاءة المبادرات؛ وعاترة البلدان على االستفادة من المشويمكن أن يقلل من قدر

 

 .مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص تعزيز وتأكيد مشاركتهم يجب وأخيرا، هناك شركاء  •
 

 

  التوصيات للمرحلة الثانية
 

المجموعة في رئاسة مشاركة الإلتحاد من أجل المتوسط ا يجب على( أ)إعادة تنشيط وتعزيز مجموعات العمل  •

-في رئاسة  خطة عمل المتوسط / برنامج األمم المتحدة للبيئة يجب ان يشارك ( ب) .الفرعية للحد من التلوث

على ( ج)مراجعة والرصد والمجموعات الفرعية ؛ البناء القدرات وان يشارك بنشاط في  -او على األقل

تفعيل مكون البحث ودمج و.المجموعات الفرعية المزيد من االندماج مع روابط واضحة بين برامج عملها

  .ويكون أفضل ان أمكن دمج احتياج السياسات ونتائج البحث( سواء كان منفصال  أو تحت مكون بناء القدرات)

 

واتفاقية  0202نقاط اإلتصال التابعة لهم، وخاصة من لهم عالقة بمبادرة أفق د عد خفضعلى الدول  يجب •

 .للمعلومات والتنسيق جيدبرشلونة، أو على األقل ضمان وجود تبادل 

 

ينبغى على الدول تعزيز مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص باعتبارهم عوامل هامة فى مجابهة تحديات  •

 .المجموعات الفرعية داخلالمستوى اإلقليمى يجب اشراكهم على و المتوسط البحر

 

 

 

  األخيرة المالحظات
النقط الساخنة مثلت وقد . من الكيانات الناجحة وقد أدت إلى تطورات ملموسة على مستوى كل مكوناتها 0202تعتبر مبادرة أفق 

بناء القدرات فقد عملت على دعم السياسات ذات  أنشطة وعلى مستوى ،المنفعةلإلستثمارات وحشد أصحاب  اإستراتيجى اتركيز

 فى المستقبل، فهناك وعى مشتركالتطور لقياس  قد وضعت أساسافالمراجعة والرصد  أشنطة المج فىوالصلة والتنمية التشريعية، 

ذات عالقات مؤهل مجتمع وخلق ، (اإلتحاد من أجل المتوسط)ارى لتحديات المقبلة، منها الدعم السياسى على المستوى الوزا عن

للمنطقة في زمن يتصف تغيرات الثقافية والجغرافية ال ينبغى التقليل منها فى ظل ال فهذه النتائج. المنفعةمن أصحاب وطيدة 

فى إطار اتفاقية برشلونة للحد  اإلقليميةساعدت إلى حٍد كبير الدول فى اإلمتثال لإللتزامات  0202وأخيرا  فإن مبادرة أفق . بالتغيير

 .األرضمن التلوث من مصادر 

 

مدى  علىتدهور البيئة البحرية والنظام األيكولوجى  مما ادى الىالسكانية واألشنطة ارتفاع الكثافة  عن ةالناتجلقد زادت الضغوط 

تحت ال زالت بيئة البحر المتوسط  اال ان عدد كبير من التدابير للسيطرة على هذه التغيرات، اتخاذ وعلى الرغم من .العقود الماضية

 .المواد الخطرة، والخسارة المرتبطة بالموارد الطبيعية الهامة في البحر والمناطق الساحليةالتهديد مع زيادة في التلوث وخاصة من 
ات كيكبيرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية النادرة بشكل أفضل، ودعم الدينامي جهودلال تزال هناك حاجة 

 .واإلنتاجالستهالك لوسائط أنظف ل الحقيقيتعزيز الليمية، واإلق
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فقد ، وتقييم االحتياجات والوضع الراهن الرؤيةواعد وحول وضع القتدور كانت  0202افق  مبادرة  المرحلة األولى من وحيث أن

معززة اللتزامات إللمساعدات واااستمرار ضمان العمل على مع االنتهاء من الجدول الزمني للمرحلة األولى، واآلن  حان الوقت

 خاللمعالم الهامة من التم وضع  فقد ،الداعمة للمبادرة فى نفس الوقتوعات رتنفيذ المشبالرغم من عدم بدء  .للمرحلة القادمة

التبادل اإلقليمي  ودعمالتوعية  توقد تحقق .الملكيةوالسياسي  ى ونجد جدية الدول في االلتزامفي المرحلة األول ةمكونات الثالثال

المجتمع ويجب تأكيد وتقوية مشاركة بعض الشركاء مثل  على البرامج والهياكل اإلقليمية اإلقليمي؛ والتعاون القائم شبه والدمج

 .المدني والقطاع الخاص

 

الدروس المستفادة ومعالجة  بما في ذلك رة سوف يأتى اعتمادا على نجاح المرحلة األولىدلذلك فإن بناء المرحلة الثانية للمبا

المتوسط نحو تحقيق البحر التزام جميع دول يجب التأكيد على مشاركة وو  .جديدة المقبلةالمشاكل التي تم تحديدها والتحديات ال

بدعم متجدد من المجتمع  اكون مصحوبييجب أن  اإلقليميهذه المشاركة على المستوى . 0202األهداف المرجوة من مبادرة أفق 

ويتعين على  .والتزاماتها الدولية الدول في تحقيق أهداف المبادرةالجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية لمساعدة خاصة الدولي، 

فضال  عن أن . البحر المتوسط في ليتم خفض التلوث تدريجيا ت الصحيحة واتخاذ خطوات حازمةجميع الدول إرسال اإلشارا

وجود جدول زمني للمرحلة الثانية، استنادا إن   .وتحسين البيئة في حوض البحر المتوسطلإلقليم مرتبط بحماية التنمية اإلقتصادية 

 -0204الجهود المشتركة في الفترة من وجه ييمكن ان  ،مشتركةأهداف ومعالم وضع إلى نهج متكامل من جميع المكونات مع 

 ومستقبل حياةماية حولكن يجب أكبر من أي وقت مضى التحدي يبقى لذا   ةحضاكون وتأن  هذه الجهودعلى وينبغي  0202

 .البحر المتوسط والذى يعتمد كل مصدر رزقهم على البحرحوض الشعوب التى تعيش على 

 


