
 

 

 
   المملكة

الهاشمية األردنية  

_ 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عمل برنامج

  من الثانية للمرحلة

 نظافة أكثر متوسطية منطقة أجل من 0202 أفق مبادرة

(0202-0202) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   المملكة

الهاشمية األردنية  

 

                                                       

 مقدمة 0
ويسكن منطقة البحر المتوسط . ألف كم 64بلداً تشترك في ساحل طوله  12البحر األبيض المتوسط أكبر بحار أوروبا شبه المغلقة، ويحيط به 

من سكان المنطقة في كياناتها اإلدارية % 33يتركز أكثر من . مليون نسمة موزعين على ثالث قارات هي أوروبا وأفريقيا وآسيا 684نحو 
. وقد شهدت بيئة البحر المتوسط تدهوراً تدريجياً خالل القرن العشرين. من مساحة البلدان المتوسطية% 21الساحلية التي تغطي أقل من 

 . ، ساهمت ضغوط جديدة ومتنامية بدرجة أكبر في تدهورها على نحو أسرعوخالل العقد الماضي

 

، التزم وزراء البيئة ورؤساء الوفود بالحّد كثيراً من تلوث البحر 6002وخالل المؤتمر الوزاري األورومتوسطي حول البيئة الذي ُعقد في 
حاضين كل األطراف الفاعلة على الصعيد الوطني "، 6060وفي سبيل ذلك أطلق الوزراء مبادرة أفق . 6060المتوسط بحلول عام 

كما صادق الوزراء أيضاً على جدول زمني لألنشطة الرئيسية التي ستنفذ أثناء المرحلة األولى من ". واإلقليمي والدولي على العمل سوياً 
 . 6002-6002المبادرة والتي تغطي الفترة 

 

من التلوث الكلي للبحر % 02، مع مصادر التلوث التي يقال إنها تشكل نحو 0202إلى التعامل، بحلول  6060تهدف مبادرة أفق 
تنفيذ االلتزامات  6060وتساند مبادرة أفق  .المتوسط، وهي النفايات البلدية ومياه الصرف في المناطق الحضرية والتلوث الصناعي

وهي تهدف، . وتكّمل هذه االلتزامات( اتفاقية برشلونة)حر المتوسط المقطوعة في إطار اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في الب
خطة عمل /التي حددتها معظم البلدان في تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة" نقاط التلوث الساخنة"على وجه الخصوص، إلى التعامل مع 

 6002-6002والذي صار جزءاً من خطط العمل الوطنية للبلدان التي وضعت في  1" التحليل التشخيصي العابر للحدود"المتوسط المعنون 
وتضمنت خطط العمل الوطنية أولويات . وصودق عليها في االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها

في عمل االتحاد من أجل  6060يراً تم دمج مبادرة أفق أخ(. 6002و 6000)لتحقيق المستهدفات الوسيطة على المدى القصير والمتوسط 
المتوسط كجزء من المشروع الرئيسي إلزالة التلوث من البحر المتوسط، وبالتالي صارت مسعى والتزاماً مشتركاً لكافة بلدان االتحاد من 

 .  بلداً  32أجل المتوسط البالغ عددهم 

جري عدد من التقييمات والدراسات والتقارير لتصب في االستعراض العام لمنتصف أُ . 6060منتصف مدة مبادرة أفق  6002ومّثل العام 
وهذه الدراسات هي نتاج التعاون المشترك بين الوكالة األوروبية للبيئة واألمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط وبنك االستثمار  2.المدة

، أوكل مؤتمر أطراف اتفاقية برشلونة 6002في . خطة عمل المتوسط/يئةاألوروبي والمفوضية األوروبية وبرنامج األمم المتحدة للب
خطة عمل المتوسط تدشين عملية تحديث لخطط العمل الوطنية التي وفرت اإلطار لتحديد /وبروتوكوالتها إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة

 6002تشرين الثاني /لورة عملية المراجعة بحلول نوفمبروينبغي ب. 6060األعمال ذات األولوية أثناء المرحلة األولى من مبادرة أفق 
 . لتمكين المصادقة على خطط العمل الوطنية في مؤتمر األطراف التالي

 23ُتّوجت عملية استعراض منتصف المدة باجتماع وزراء االتحاد من أجل المتوسط المعني بالبيئة وتغير المناخ الذي عقد في أثينا في 
وفي اإلعالن الصادر عن االجتماع، أعاد . واحدة من األولويات الثالث التي ناقشها الوزراء 1414نت مبادرة أفق وكا. 1426أيار /مايو

التقدم "، مقرين باإلنجازات المهمة لكن معترفين أيضاً بأن 1414وزراء االتحاد من أجل المتوسط التأكيد على التزامهم تجاه مبادرة أفق 
بسبب التنفيذ غير الفعال للسياسات الوطنية والتدابير التي تنص على التمويل واإلدارة المستدامين للبنى المحرز في بعض القضايا تأخر 

التحتية، وأن هناك أولويات جديدة آخذة في الظهور، وأن هناك تحديات تظل أيضاً قائمة أمام الحصول على صورة واضحة لوضع البحر 
فلن نحقق هدفنا  1414ما لم ُتكًثف الجهود للحد من التلوث في المتوسط بحلول العام "لى أنه كما شدد الوزراء أيضاً ع ".األبيض المتوسط

  ".المنشود على اإلطالق

صالحية وضع وتبني برنامج عمل للمرحلة الثانية بحلول  6060وفي مواجهة هذه التحديات، يعطي الوزراء الفريق التوجيهي لمبادرة أفق 
اشتمل اإلعالن الوزاري أيضاً على . طالبه برفع تقارير دورية حول التقدم الذي يحرزه إلى كبار المسؤولينوي 6003كانون األول /ديسمبر

لالطالع على النص  6انظر الملحق )التي ترشد وتلهم برنامج العمل هذا  6060سلسلة من االلتزامات الملموسة ذات الصلة بمبادرة أفق 
 (.الكامل لإلعالن الوزاري

 

  

                                                 
1
للبيئة المتحدة األمم برنامج   / المتوسط عمل خطة / المتوسط األبيض البحر منطقة في البحري التلوث ومراقبة تقييم برنامج  للبحر للحدود العابر التشخيصي التحليل :

للبيئة المتحدة األمم برنامج المتوسط، األبيض / 1442 أثينا، المتوسط، عمل خطة  - 

cttdr..bbb/tcerehdw:tte:rcdd/p:/.reh.hpwtrettr.pdw:w:t.www//:ptth-
hpwtrettr.thw.et.wttwwcrettrnemwttwwcrettrn3t444nemudpe 

2 http://h2020.net/resources/h2020-mid-term-review-documents/finish/287/3202.html  
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   في المشمولة 0202 أفق بمبادرة الصلة ذات الرئيسية االلتزامات

 المناخ وتغير بالبيئة المعني المتوسط أجل من االتحاد وزراء إعالن

 في عمل برنامج تبني صالحية 6060 أفق لمبادرة التوجيهي الفريق )إعطاء الثانية المرحلة على المصادقة 
 األول(؛ ديسمبر/كانون

 والقمامة الخطرة النفايات فيها بما الناشئة للقضايا اهتمام وإعارة التلوث منع على التركيز من المزيد: النطاق توسيع 
 البحرية؛

 الرصد ونظام اإليكولوجي، النظام نهج وقرارات المستدامان واإلنتاج )االستهالك برشلونة اتفاقية مع التآزرات زيادة 
 التنسيق(؛ مراكز وتعميم التفاهم، ومذكرة المشروعات، أولويات وتعيين الساخنة والنقاط اإلقليمي،

 التشريعات؛ وإنفاذ تنفيذ تجاه االلتزام 

 اإليكولوجي؛ النظام نهج قرارات مع تماشيا   المشتركة البيئية المعلومات نظام مبادئ بتطبيق االلتزام 

 جذابة؛ استثمار بيئة لخلق الوطني الصعيد على إصالحات بإطالق االلتزام 

 على والتأكيد  المتوسط األبيض البحر في الساخنة النقاط في االستثمار برنامج من الثانية بـالمرحلة بالترحي 
 مراجعة إطار في الساخنة النقاط على للتعرف جديدة منهجية ذلك في بما الدراسة قيد هي التي بـالمشروعات االلتزام
 برشلونة؛ اتفاقية بموجب المشروعات أولويات وتحديد الوطنية العمل خطط

 التلوث من للحد الفرعية المجموعة هيكلة إعادة  

 

بالدعوة إلى تقوية البعد المتعلق بمنع . 1414ثمة متطلب أعم وهو ضرورة دمج مبادئ االقتصاد األخضر في برنامج عمل مبادرة أفق 
ور التلوث، يقر الوزراء بالدور حاسم األهمية لمبادئ االقتصاد األخضر وأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة للحيلولة دون المزيد من تده

دعا الوزراء إلى زيادة التآزرات في . (بما في ذلك االستثمارات في الحد من التلوث)البحر األبيض المتوسط وكذلك لضمان استدامة النتائج 
 . هذا المجال، مما يعني ضمنياً تبني رؤية أوسع ونطاقاً أعرض من األنشطة في كل مكون

 المكونات مختلف بين والتآزرات والعالقة 0202 أفق لمبادرة المؤسسي الهيكل 0
 

بناء القدرات، واستثمارات )األربعة  1414إعالن وزراء االتحاد من أجل المتوسط التأكيد على األهمية المستمرة لمكونات مبادرة أفق  أعاد
 :ُنّظم العمل تقليدياً في المكونات األربعة وُنّسق داخل المجموعات الفرعية الثالث(. الحد من التلوث، والرصد والمراجعة، والبحوث

 مكتب معلومات البحر المتوسط "برئاسة المنظمة غير الحكومية  1414لفرعية لبناء القدرات لتحقيق أهداف مبادرة أفق المجموعة ا
 ؛"للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة

 المجموعة الفرعية الستثمارات الحد من التلوث برئاسة بنك االستثمار األوروبي؛ 

 ث برئاسة الوكالة األوروبية للبيئةالمجموعة الفرعية للمراجعة والرصد والبحو. 

 

 ساندت المشروعات اإلقليمية الممولة من االتحاد األوروبي كالً من المجموعات الفرعية في بلدان منطقة جنوب المتوسط، وذلك بالتكامل مع
 . األنشطة األخرى

 

عية والمشروعات اإلقليمية الممولة من االتحاد كان أحد التحديات في المرحلة األولى يتمثل في وجود خلط معين بين المجموعات الفر
إلى منطقة البحر المتوسط بأكملها، مما حّد بالتالي من نطاق األنشطة المنفذة خارج  1414وتبعاً لذلك لم تصل ملكية مبادرة أفق . األوروبي

نية إقامة الشبكات على نطاق أوسع وتبادل أفضل كذلك لم يتم بشكل كامل استغالل إمكا. المشروعات اإلقليمية الممولة من االتحاد األوروبي
خالل  1414باإلضافة إلى ذلك، أقر استعراض منتصف المدة بأن مكون البحوث كان أقل اندماجاً في هياكل أفق . الخبرات/الممارسات

وال عمليات  1414تائج في مبادرة أفق ولم ُتوضع آلية معينة لفحص نتائج المشروعات البحثية في المنطقة وال لتغذية هذه الن. المرحلة األولى
 .كما نوه استعراض منتصف المدة أيضاً إلى ضرورة تحسين التنسيق والتمازج بين مختلف المكونات وآليات التمويل. صنع القرار الوطنية
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تشكيل الهيكل المؤسسي، بما في وإْذ كرر إعالن وزراء االتحاد من أجل المتوسط استنتاجات استعراض منتصف المدة، فإنه دعا إلى إعادة 
كما ُذكرت أيضاً الحاجة إلى زيادة التآزرات بين مختلف . ذلك الكيانات التنسيقية، باإلضافة إلى دعوته إلى إعادة تفعيل بعض المجموعات

 . المكونات

 

 لعالقة والتآزرات بين مختلف المكونات اال

 

وحتى شركاء االتحاد . في إطار بروتوكول المصادر البرية الملحق باتفاقية برشلونة يوجد في قلب برنامج العمل تنقيح خطط العمل الوطنية
وُيفترض أن تعّين خطط . من أجل المتوسط الذين ليسوا أطرافاً في اتفاقية برشلونة وضعوا خطط عمل وطنية وسيبدءون في عملية التنقيح

، وتحدد وترتب أولوية الحاجات االستثمارية وحاجات (واألعمال ذات الصلة)ة العمل الوطنية المنقحة الفجوات التشريعية والمؤسسية الرئيسي
تهدف خطط العمل الوطنية إلى االمتثال اللتزامات ملزمة قانوناً بموجب الخطط اإلقليمية . بناء القدرات، وتحّدث نقاط التلوث الساخنة

نة والوصول إلى وضع بيئي جيد لألهداف اإليكولوجية المتوسطية بشأن المعتمدة في إطار بروتوكول المصادر البرية الملحق باتفاقية برشلو
وتصير خطط العمل الوطنية أدوات التقييم والتخطيط األساسية التي يقوم عليها تحديد . التلوث واالغتناء بالمغذيات والنفايات البحرية

وتساعد خطط العمل . رنامج العمل هذا في كل من مكوناتهاألولويات في كل بلد وبالتالي التحديات الملموسة المطلوب أن يتصدي لها ب
ومن ثم فإنها ستكون بمثابة . الوطنية أيضاً على التعرف على المجاالت التي سيكون فيها اتباع نهج إقليمي مشترك أو التعاون أعظم نفعاً 

 .مختلف المكونات وضمان التآزرات فيما بينهااألداة التي تلتقي فيها الحاجات اإلقليمية والوطنية، مما يسمح بالبرمجة المشتركة ل
 

على هذا األساس، وبهدف تحسين الملكية من جانب كل األطراف، يحاول برنامج عمل كل مكون قدر المستطاع تحديد أولويات وأهداف 
 .  مساعدة الشركاء على تنفيذ التزاماتهمكما يحدد أيضاً المبادرات الراهنة أو المستقبلية التي يمكنها . معينة تنطبق على منطقة المتوسط بأكملها

 

ويجتمع الرؤساء المشتركون لمختلف المجموعات سنوياً . سيضمن الفريق التوجيهي التالقح والتنسيق المستمرين بين المكونات والمجموعات
تي تحتاج إلى مساندة من المكونات على األقل لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل في إطار كل مكون والتعرف على المجاالت ال

ويرفع الرؤساء المشتركون . تنفيذ أية مشروعات معينة مستقبلية مساندة لتنفيذ مختلف المكونات/ وسيتطلب هذا رصداً دقيقاً لبرمجة. األخرى
. لزيادة التآزرات والتالقح حول التقدم المحرز ويقدمون توصياتهم 1414تقاريرهم إلى االجتماع السنوي للفريق التوجيهي لمبادرة أفق 

ل واستناداً إلى هذا، ينبغي أن يضمن الفريق التوجيهي البرمجة المشتركة والتآزرات التشغيلية وُيجري التعديالت الالزمة أو يقترح الحلو
برنامج تقييم ومراقبة التلوث ويتم، كلما أمكن، تنظيم اجتماعات الفريق التوجيهي على التوالي مع اجتماعات مراكز تنسيق . السليمة للتحديات

خطة عمل المتوسط تلبية لطلب الوزراء بخصوص تبسيط -البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 . مراكز التنسيق

  العمل برنامج 3

  والسياسات القدرات بناء مكون 1.3

إلى تحديد الحاجات ذات األولوية لتدابير بناء القدرات وإمكانية نقل التكنولوجيا من خالل  1444في  1414دعا الجدول الزمني لمبادرة أفق 
وفيما يخص اإلطار السياساتي والتشريعي، ُدعيت كل بلدان المتوسط إلى . أفضل التقنيات المتاحة والوثائق المرجعية ألفضل التقنيات المتاحة

، باإلضافة إلى اإلستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة 1441البيئي، التي اعتمدت في تنفيذ اإلستراتيجية األورومتوسطية لإلدماج 
وقد أهيب أيضاً ببلدان البحر المتوسط التي لم تصادق على اتفاقية برشلونة . وإلى إصدار تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذهما( 1442)

فيذ خطط العمل الوطنية المعتمدة في إطار بروتوكول المصادر البرية الملحق بها وبروتوكوالتها الرئيسية لتصادق عليها وتمضي في تن
باإلضافة إلى ذلك ُدعيت الدول أعضاء االتحاد األوروبي إلى الوفاء بالمواعيد . لتحقيق وضع بيئي جيد وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها
لق بإطار اإلستراتيجية البحرية باعتباره المساهمة الرئيسية في الوفاء بالتزاماتها النهائية لتشريع االتحاد األوروبي وتنفيذ التوجيه المتع

كما دعت خارطة الطريق أيضاً المفوضية إلى دمج الحوكمة البيئية في خطط عمل سياسة الجوار . بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها
 .  األوروبية

 

 6031-6002اإلنجازات الرئيسية لمكون بناء القدرات في الفترة 

 

 قبلت اآلن معظم البلدان المتوسطية تعديالت اتفاقية برشلونة وبروتوكول المصادر البرية، وصادق عدد  :اإلطار السياساتي والتنظيمي
 eبروتوكوالت في حيز التنفيذ من بين  4إذ توجد  .معتبر من البلدان المتوسطية أيضاً على عدد معتبر من البروتوكوالت األخرى

وقد طورت كل البلدان المتوسطية إلى حد كبير اإلطار التشريعي الالزم لمساندة تنفيذ خطط العمل . بروتوكوالت ملحقة باتفاقية برشلونة
 .  الوطنية
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  ل السياسات والتكنولوجيا المشمولة في خطط العمل استناداً إلى التطورات واألولويات في مجا بناء القدراتتم تحديد أنشطة وتدريبات
خطة عمل المتوسط والمشروعات التالية  -ضمن جهات أخرى  -الوطنية وغيرها من الوثائق، وتم تنفيذها من خالل مساندة قدمتها 

حالياً شبكة )م البيئية اإلقليمية برنامج البيئة المتوسطي، وشبكة االنضما/1414بناء القدرات لمبادرة أفق : الممولة من االتحاد األوروبي
ساهمت هذه األنشطة في تشجيع عدد من  .التوأمة/وآلية المساعدة الفنية وتبادل المعلومات( االنضمام اإلقليمية المعنية بالبيئة والمناخ

ث يدفع، ومسؤولية المنتجين، والتسلس)المبادئ األساسية المتعلقة بالبيئة واالقتصاد األخضر  في األطر ( ل الهرمي للنفاياتمثل الملوِّ
استهدف التدريب نطاقاً واسعاً من . تم أيضاً تنفيذ تدريب قطاعي خاص وفني عام، بما في ذلك مساندة المشاورات الوطنية. الوطنية

وأخيراً تم تطوير عدد من األدوات المبتكرة للتدريب وزيادة الوعي وتم (. اإلدارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني)أصحاب المصلحة 
وتم تحقيق تآزرات بين بناء القدرات والمكونين اآلخرين . وضع اإلستراتيجية المتوسطية للتعليم من أجل التنمية المستدامة واعتمادها

 (. المراجعة والرصد والبحوث، والحد من التلوث) 1414ألفق 

 اشتمل االتحاد األوروبي وبلدان منطقة جنوب المتوسط في خطط عمل سياسة الجوار األوروبية أهداف الحوكمة البيئية : ئيةالحوكمة البي
برنامج البيئة /1414اشتمل مشروع بناء القدرات لمبادرة أفق  .1414باإلضافة إلى كثير من األهداف المشتركة ذات الصلة بأفق 

لتشجيع دمج البيئة باإلضافة إلى دمج االستهالك واإلنتاج المستدامين وكفاءة الموارد، وذلك أيضاً المتوسطي على العديد من األنشطة 
 .اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة/باستخدام إطار اإلستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة

 
 6060-6032التحديات الرئيسية للفترة 

 

وسط على الحاجة إلى اتخاذ كل البلدان الشريكة خطوات راسخة لضمان التنفيذ التام وإنفاذ السياسات يؤكد إعالن وزراء االتحاد من أجل المت
" واألولويات المشمولة في خطط العمل الوطنية، عند االقتضاء، بمساندة من مكون بناء القدرات)...(  1414المؤيدة ألهداف مبادرة أفق 

تطوير الحوافز "كما يذكر اإلعالن الوزاري أيضاً الحاجة إلى  ".ثمارية مؤاتية ومستدامةتسريع اإلصالحات الالزمة لخلق بيئة است"ولـ
 ".الالزمة لزيادة نقل المعرفة والتكنولوجيا

 

إلى أن اإلطار الرئيسي المعني  1414يخلص تقييم منتصف المدة لتنفيذ خطة العمل الوطنية واستعراض منتصف المدة لمبادرة أفق 
لكن توجد فجوات فيما يخص اللوائح . موجود بشكل عام 1414بالسياسات والتشريعات المطلوب لتحقيق أهداف اتفاقية برشلونة وأفق 

ج البيئي يمكن فالدم. واإلستراتيجيات وكذلك االستثمارات المستدامة والمشاركة الجماهيرية والوصول إلى المعلومات في األمور البيئية
االستهالك واإلنتاج المستدامان، )تحسينه، كما أن إطار السياسات ال يستفيد إال قليالً من األدوات االقتصادية وغيرها من أدوات منع التلوث 

 (. أفضل التقنيات المتاحة، أفضل الممارسات البيئية، الوثائق المرجعية ألفضل التقنيات المتاحة

 

الهياكل المؤسسية التي ينبغي أن تساند تنفيذ التشريعات . لحاجات في مجال القدرات فيما يخص التنفيذ واإلنفاذ واالمتثالتم تحديد الكثير من ا
ات وإنفاذها قاصرة، وباألخص فيما يتعلق بإعطاء األذون والتفتيشات وتطبيق العقوبات، وغالباً ما يفتقر القطاع الخاص إلى المعرفة والقدر

 . ثال للتشريعاتالالزمتين لالمت

 

على تقوية كل بلد شريك إطاره السياساتي والتنظيمي، وذلك بتحسين شموله،  1414-1426ومن ثم ينبغي أن ينصّب محور تركيز الفترة 
لرئيسية المؤسسية ا/سيتطلب هذا تحديد الفجوات التشريعية. والتنفيذ ودرجة اإلنفاذ، بما في ذلك المصادقة على بروتوكوالت اتفاقية برشلونة

وتعّد االستنتاجات واألولويات المشمولة في خطط العمل الوطنية المنقحة بمثابة النقطة . وحاجات القدرات التفتيشية لدى البلدان الشريكة
باإلضافة إلى خطط العمل الوطنية، وفي حالة الدول أعضاء االتحاد . المرجعية للتعرف على تلك الفجوات وترتيبها حسب األولوية

بناء : بالغ بشأن تحسين تحقيق المنافع من تدابير االتحاد األوروبي المعنية بالبيئة"وبي، سيتعين أيضاً أخذ االستنتاجات المشمولة في األور
كما سيتطلب أيضاً تعزيز التعاون الثنائي بين كل البلدان الشريكة بحيث يتم  .بعين االعتبار" الثقة من خالل تحسين المعرفة واالستجابة

وينبغي ضمان التآزرات مع . ك أفضل الممارسات وقصص النجاح والنهج والتكنولوجيات التي تتمتع بالكفاءة وتكرارها عبر المنطقةتشار
 .المبادرات اإلقليمية األخرى

 

 الهدف العام

 

المستوى الوطني، ومساندة  تعزيز شمول السياسات والتشريعات البيئية وتنفيذها وإنفاذها، وتعزيز دمج البيئة في السياسات األخرى على
 .حوكمة بيئية أفضل بغرض الحد من التلوث البحري ومنعه من أجل تحقيق وضع بيئي جيد في البحر المتوسط

 

 األهداف المحددة 
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تحسين قدرة السياسات والتشريعات الوطنية على مساندة الحد من التلوث ومنعه بمراجعة وتحديث وتكملة إطار التشريعات والسياسات  /2
وبإجراء اإلصالحات التشريعية الالزمة لخلق بيئة ( بما في ذلك تشجيع استخدام األدوات االقتصادية حيثما كان مالئماً )البيئية الوطنية 
 .اتية ومستدامةاستثمارية مؤ

 تحسين قدرة البلدان الشريكة على تنفيذ التشريعات البيئية الوطنية وإنفاذها وقدرة القطاع الخاص على االمتثال، بما في ذلك تيسير نقل /1
 . المعرفة والتكنولوجيا وتشجيع التعاون اإلقليمي والتبادل بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب

في أطر سياسات القطاعات الرئيسية وممارسة القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تقوية اإلطار المؤسسي وزيادة تعزيز دمج البيئة  /3
 . قدرات القطاعين العام والخاص

األطراف الفاعلة الرئيسية على المستويين الوطني واإلقليمي من المشاركة بنشاط في عملية صنع /تمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين /6
 . ومن المساهمة في تنفيذ األهداف البيئيةالقرار 

   ومنعه التلوث من الحد في االستثمار مكون 1.6

إلى تحديث المعلومات ذات الصلة بنقاط التلوث الساخنة، والتعرف على المشروعات  1444في  1414دعا الجدول الزمني ألفق 

وقاد بنك االستثمار األوروبي األنشطة أثناء المرحلة األولى . االستثمارية، وإعداد مشروعات ذات أولوية، والتنسيق بين المؤسسات المالية
وفي السنوات األخيرة صارت . النقاط الساخنة في البحر األبيض المتوسط من خالل مرفق إعداد وتنفيذ مشروعات برنامج االستثمار في

اعُتمدت األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط طرفاً فاعالً مهماً يقود تقييم المكون االستثماري لخطط العمل الوطنية للحد من التلوث التي 
من برنامج تقييم ومراقبة التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط في إطار بروتوكول المصادر البرية الملحق باتفاقية برشلونة ض

 .لخطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 

 6031-6002اإلنجازات الرئيسية لمكون االستثمار في الفترة 

 

  وري لتحقيق مستهدفات خطة عمل المتوسط التابعة ضر بلدا  مطال  على البحر المتوسط زائد األردن 12تحديد الحاجات االستثمارية في
برنامج العمل اإلستراتيجي للتصدي للتلوث من )في خطة العمل اإلستراتيجية  1412لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المتفق عليها لعام 

ملوثات معينة، حيث تم تحديد والخطط اإلقليمية التي وضعت مؤخراً والتي تركز على ( 1444 -أنشطة برية في منطقة البحر المتوسط 
منها إما استكمل وإما يجري العمل فيه وإما مخططاً بتمويل  3/1)مشروع أو حاجة استثمارية بمعلومات أساسية  044أكثر من 
في إطار مرفق إعداد وتنفيذ مشروعات برنامج االستثمار في النقاط الساخنة في البحر األبيض المتوسط، أُعدت قائمة  (.مضمون

 223تضم القائمة . إلرساء نقطة مرجعية مشتركة لمشروعات الحد من التلوث في منطقة جنوب المتوسط 1414وعات أفق مشر
مليار  e/e6سالفة الذكر لكل بلدان الحوض، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ نحو  044مشروعاً عبر البلدان الشريكة من بين المشروعات الـ

 . مليار دوالر 1/8eمشروعاً بميزانية تقديرية  66قيد الدراسة والتي لم تؤّمن بعد تمويالً من بينها دوالر، تشمل المشروعات التي هي 

  مشروعات  6في إطار مرفق إعداد وتنفيذ مشروعات برنامج االستثمار في النقاط الساخنة في البحر األبيض المتوسط، تم إعداد
 -وهو ممول بالكامل  -أحد هذه المشروعات . وتقييمات اآلثار البيئية واالجتماعيةمع االنتهاء من دراسات الجدوى  إيضاحية ذات أولوية

ُيتوقع أن يزيل نقطة التلوث الساخنة المتمثلة في بحيرة بنزرت في تونس وقد اعُتمد من االتحاد من أجل المتوسط منذ االعتراف به 
  .كمشروع رئيسي

 تم تطويرها من خالل تقدير أحمال الملوثات على النحو المحدد في دراسة االتحاد من أجل  - منهجية لتقييم األثر البيئي لكل مشروع
 .انظر فحص التحقق الذي أجراه بنك االستثمار األوروبي -المتوسط، باإلضافة إلى التحديد المستند إلى الخبرة لشروط النجاح 

 

 6060-6032التحديات الرئيسية للفترة 

 

اإلنجازات الكبيرة في المضي قدماً نحو االستثمارات في البنى التحتية حاسمة األهمية "من أجل المتوسط بـ رحب إعالن وزراء االتحاد
محور التركيز اإلستراتيجي الذي أتاحته "وشدد على " المرحلة الثانية من برنامج االستثمار في النقاط الساخنة في البحر األبيض المتوسط"و

وقد التزم الشركاء، في اإلعالن  ".المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وخطط العمل الوطنية قائمة النقاط الساخنة لخطة عمل
التزامهم بمساندة إعداد مجموعة من المشروعات ذات "وأعادوا تأكيد " التعهد بضمان اإلعداد والتنفيذ الكافيين للمشروعات"الوزاري، بـ

عنية إلى مواصلة العمل التعاوني لتطوير معايير لترتيب أولويات االستثمارات المستدامة، مستفيدين كل الجهات الفاعلة الم"داعين " الصلة
ضمن أشياء أخرى من نتائج الدراسة التي قدمتها األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط ومتوائمين كما ينبغي مع عملية مراجعة خطط 

كما أكد الوزراء ورؤساء الوفود أيضاً على  ".عمل المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالعمل الوطنية التي تنفذ حالياً من قبل خطة 
، وإلى الدعوة على وجه الخصوص إلى اإلشراك الكامل 1414الحاجة إلى إعادة هيكلة المجموعة الفرعية للحد من التلوث التابعة ألفق "

 ".لألمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط
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ون الدروس المستفادة من المرحلة األولى وتوجيهات إعالن وزراء االتحاد من أجل المتوسط محورية في التصدي كما ينبغي للتحديات ستك
 : 1414التالية في المرحلة الثانية من أفق 

  إما عدم وجود مشروعات في القطاع الصناعي وفي بعض البلدان، وإما خطأ  -سد الفجوات القائمة في المعلومات حول المشروعات
فيما يتعلق بعملية مراجعة خطط العمل الوطنية من ِقبل خطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج األمم  -ونقصاً في المعلومات األساسية 

في المنطقة وتوفير صورة واضحة ومتجانسة للمحفظة المتحدة للبيئة وأثناء هذه العملية، وذلك كأساس لتقييم األولويات البيئية 
 .االستثمارية

  تحسين منهجية تحديد األولويات وأساليب اإلعداد، مع اشتمال، ليس دراسات الجدوى فحسب، بل كل اإلجراءات المطلوبة مسبقاً الالزمة
التلوث عند المنبع أو إعادة تدوير أو تجميع  لضمان شروط جيدة لتنفيذ المشروع، وبالتحديد فيما يخص المشروعات في مجال الحد من

 .أو معالجة مياه الصرف والنفايات الصلبة وتقليل االنبعاثات الصناعية

  اإلشراك بشكل أفضل لمختلف الجهات المانحة والمؤسسات المالية ذات العالقة فيما يخص المحفظة االستثمارية في كلتا مرحلتي إعداد
ل اآلليات المالية بما في ذلك المزيج المناسب من المنح أو القروض، من أجل تنفيذ المشروعات بأكبر المشروع وتنفيذه، وذلك من خال

 .إمكانية للحد من التلوث من منظور إقليمي وتسريع وتيرة إزالة نقاط التلوث الساخنة

  خالل اآلليات المالية، بما فيها التسعير تحديد والتصدي للعوامل التي أعاقت التنفيذ والتشغيل المستدامين للمشروعات، وباألخص من
 .الجيد للخدمات

 

 الهدف العام

 

 .االستثمارية ذات األولوية وتمويلها وتنفيذها 6060تحديد مشروعات أفق 

 

 األهداف المحددة 

 

 . تحديث المعلومات األساسية حول المشروعات وتخطيط االستثمارات المطلوبة لتحقيق الهدف العام /2

إعداد المشروعات االستثمارية ذات األولوية المطلوبة وفي غضون ذلك تعزيز قدرة إعداد المشروعات لدى مؤسسات القطاع العام  /1
يمكن أن يمثل االعتماد من قبل االتحاد من أجل المتوسط قيمة مضافة لتسليط الضوء على األعمال اإلقليمية . ولدى القطاع الخاص أيضاً 
 .والنموذجيةذات الصلة بوجه خاص 

 .ضمان تمويل هذه المشروعات وتنفيذها /3

 

، وبخاصة من خالل إدارة المعرفة ونقل المعلومات و/أو التكنولوجيا ذات 1414ثمة هدف أفقي آخر وهو ضمان التآزرات داخل برنامج أفق 
 رصد والبحوث.الصلة باالستثمار بين مكونات استثمارات الحد من التلوث ومنعه وبناء القدرات والمراجعة وال

 

سيتم تحقيق هذه األهداف من خالل الجمع بين اجتماعات التخطيط والتنسيق، والدراسات اإلقليمية أو حلقات العمل وإعداد المشروعات في 
مار في إطار العديد من برامج المساعدة الفنية، ومن أجل إعداد المشروعات، من خالل المرافق من قبيل المرحلة الثانية من برنامج االستث

النقاط الساخنة في البحر األبيض المتوسط في بلدان جنوب المتوسط، وصناديق آلية مساعدة ما قبل االنضمام في غرب البلقان أو تركيا، 
طارات ُيتوقع أن يعتمد كل بلد من بلدان االتحاد من أجل المتوسط ويْنفذ اإل. الصناديق اإلقليمية في بلدان االتحاد األوروبي/وصناديق التماسك

 .السياساتية والتنظيمية المناسبة التي يمكنها اجتذاب استثمارات مستدامة واالستفادة منها

 

المرجح أن يحّسن تبادل الخبرات والتنسيق بين المؤسسات المالية فيما يخص إعداد وتنفيذ المشروعات كفاءة ووتيرة االستثمارات نحو  من
اعترافاً بإنجازات مرفق إعداد وتنفيذ مشروعات برنامج االستثمار في النقاط . تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحد من التلوث ومنعه

المرحلة الثانية  - 1414البحر األبيض المتوسط، تم إنشاء مرفق جديد في إطار مكون االستثمار في الحد من التلوث ومنعه ألفق  الساخنة في
الهدف العام لمرفق المرحلة الثانية من برنامج االستثمار في النقاط . من برنامج االستثمار في النقاط الساخنة في البحر األبيض المتوسط

لبحر األبيض المتوسط هو تشجيع اإلدارة المناسبة والسليمة للمياه ومياه الصرف والنفايات واالنبعاثات الصناعية في منطقة الساخنة في ا
المتمثل في  1414جنوب البحر األبيض المتوسط من أجل تقليل المخاطر الصحية وتحسين نوعية الحياة والمساهمة في تحقيق هدف أفق 

أما األهداف المحددة لألنشطة في إطار المرحلة الثانية من برنامج االستثمار في النقاط الساخنة في البحر  .إزالة تلوث البحر المتوسط
زيادة عدد المشروعات الصالحة للتمويل من البنوك في القطاعات ذات األولوية التي يمكن تمويلها ( أ: )األبيض المتوسط فهي كما يلي

تعزيز قدرة إعداد المشروعات لدى مؤسسات القطاع العام ( ب)يلها واستدامته على المدى الطويل، ووتنفيذها بسهولة، مما يضمن كفاءة تشغ
على . كما سيساهم المرفق أيضاً في تحقيق هدف ملح وهو توفير فرص عمل في هذه القطاعات األساسية وخارجها. ولدى القطاع الخاص

ستثمار في النقاط الساخنة في البحر األبيض المتوسط الدروس المستفادة من خالل سبيل المثال، لن تستخدم المرحلة الثانية من برنامج اال
اإلنجازات والحلول فحسب، بل أيضاً الصعوبات التي واجهت برنامج االستثمار في النقاط الساخنة في البحر األبيض المتوسط في المرحلة 
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ونبّين هذه األهداف المحددة مرة أخرى في . ى على تحسين أساليب عملهااألولى وينبغي أن يساعد تبادل هذا مع المؤسسات المالية األخر
 .الجدول المرفق الذي يورد المخرجات والمواعيد النهائية ذات العالقة لألعمال في إطار هذا المكون

  والمراجعة الرصد مكون 1.1

البحر المتوسط وسير العمل في مبادرة أفق  إلى وضع آلية دورية لمراجعة ورصد حالة بيئة 1444في  1414دعا الجدول الزمني ألفق 
فالمجموعة الفرعية للمراجعة . تم وضع ترتيب تشاركي مع كل البلدان المتوسطية الشريكة والمؤسسات اإلقليمية ذات العالقة. 1414

كّملتها الفرق العاملة النوعية لنظام المعلومات البيئية المشتركة ( 1423و 1421و 1422و 1448اجتماعات في  6ُعقدت )والرصد والبحوث 
اجتماعات للفريق العامل المعني بتكنولوجيا  6اجتماعات للفريق العامل المعني بالمؤشرات البيئية و 3)لآللية األوروبية للجوار والشراكة 

نظام المعلومات البيئية المشتركة "لممول من االتحاد األوروبي يساند تنفيَذ أنشطة المراجعة والرصد والبحوث المشروُع ا(. المعلومات
الذي تنسقه الوكالة األوروبية للبيئة بالشراكة مع خطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج األمم " الجنوب-لمنطقة اآللية األوروبية للجوار والشراكة

 .المتحدة للبيئة

 

 

 6031-6002لفترة اإلنجازات الرئيسية لمكون الرصد والمراجعة في ا

 

  مؤشرات رئيسية 4تصميم عملية متماسكة وإطار للمؤشرات، وتحديد وتطوير نشرات معلومات واستكمال  . 

  اقتصرت في المرحلة األولى على البلدان الجنوبية الشريكة  - 1414إرساء الخطوات األولى نحو تأسيس آلية مشتركة لرفع تقارير أفق
قدمت معظم البلدان الجنوبية الشريكة في سياسة الجوار األوروبية البيانات والمعلومات ذات الصلة . في سياسة الجوار األوروبية

 . بالمؤشرات المتفق عليها

 ة ترتيب أّولّي للبنية التحتية لرفع التقارير باستخدام وتقوية أدوات رفع التقارير للوكالة األوروبية للبيئة وخطة عمل المتوسط التابع
 . المتحدة للبيئة لبرنامج األمم

  للوكالة األوروبية للبيئة وخطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بعنوان تقرير مشترك ( 1426أيار /مايو)إنتاج ونشر
 -اآلثار  -األحوال  -الضغوط  -القوى المحركة "باستخدام إطار  نحو أنظمة معلومات بيئية مشتركة" - المتوسطي 1414"تقرير أفق 
يستند هذا إلى المؤشرات والتقييمات الوطنية . ثم المساهمة في استعراض منتصف المدة للمبادرة 1414لتقييم قضايا أفق " االستجابات

خطة عمل /مساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة)التي وفرتها الدول لهذا اإلجراء األول، وإلى التقييمات والتقارير اإلقليمية السابقة 
خطة عمل المتوسط / متحدة للبيئةفي قمة االتحاد من أجل المتوسط، وحالة وآفاق البيئة األوروبية لبرنامج األمم ال 1448المتوسط 

مع آفاق البحار اإلقليمية، والتقييم المتكامل للبيئة البحرية استناداً  1424، وحالة وآفاق البيئة األوروبية للوكالة األوروبية للبيئة 1440
خطة عمل المتوسط /متحدة للبيئةخطة عمل المتوسط، وبرنامج األمم ال/لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 1422إلى نهج النظام اإليكولوجي 

2102  MSCMوإستراتيجية التنفيذ المشتركة لالتحاد األوروبي للتوجيه المتعلق بإطار اإلستراتيجية البحرية ، .) 

  تغطي الحوكمة والقضايا المتخصصة وقضايا البنية ( المستوى الوطني واإلقليمي)للخبراء المتخصصين  1414تأسيس شبكة تابعة ألفق
 . ةالتحتي

 تعزيز القدرات القطرية في إنتاج وجمع البيانات، وتطوير المؤشرات لمساندة التقييمات الدورية . 

  األخرى ومع المشروعات البحثية والشبكات مثل جهاز تنسيق البحوث العلمية  1414التنسيق المستمر والتآزرات مع مكونات أفق
، ومشروع أناس من أجل الحوكمة القائمة 4ة وبرامج متكاملة للبحوث البحرية، ومشروع نحو إستراتيجي3واالبتكار في منطقة المتوسط

، ومشروع البحوث البيئية البحرية الموجهة نحو السياسات 5على النظام اإليكولوجي في تقييم التنمية المستدامة للمحيطات والسواحل
 .6للبحار األوروبية الجنوبية

 

 6060-6032التحديات الرئيسية للفترة 

 

وإعارة اهتمام للقضايا الناشئة وذات العالقة مثل النفايات [ 1414في أفق ]تقوية ُبعد منع التلوث "وافق الوزراء في إعالنهم الوزاري على 

 التصدي للحاجة إلى البيانات بتطبيق مبادئ نظم المعلومات البيئية المشتركة"وشددوا على حاجة كل البلدان إلى " الخطرة والقمامة البحرية

                                                 
تنسيق البحوث العلمية واالبتكار في منطقة المتوسط، جهاز 3  

 http://www.miraproject.eu/  

البحرية، للبحوث متكاملة وبرامج إستراتيجية نحو 4  
http://www.seas-era.eu/ 

 /http://www.pegasoproject.euأناس من أجل الحوكمة القائمة على النظام اإليكولوجي في تقييم التنمية المستدامة للمحيطات والسواحل،   5

الجنوبية، األوروبية للبحار السياسات نحو الموجهة البحرية البيئية البحوث 6  
 http://www.perseus-net.eu// 

http://www.eea.europa.eu/publications/horizon-2020-mediterranean-report
http://www.eea.europa.eu/publications/horizon-2020-mediterranean-report
http://www.eea.europa.eu/publications/horizon-2020-mediterranean-report
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بما يتسق مع االلتزامات المتفق عليها في إطار قرارات نهج النظام اإليكولوجي التفاقية برشلونة، مما يساهم أيضاً في رصدها المتكامل 
  .الحصول على صورة دقيقة لوضع البحر المتوسط"بما يسمح بـ" اإلقليمي

 

لبيانات ومؤشرات ومعلومات ذات جودة مقّيمة فيما يتصل بأفق  مييناإلنتاج والتبادل النظاالتحدي الرئيسي في المرحلة الثانية هو ضمان 
في  .، مما يتيح االتساق بين فعالية التدابير المنفذة في إطار اتفاقية برشلونة وما هو متاح فعلياً لبناء تقييم كامل لوضع البحر المتوسط1414

، ينبغي أن ينصب محور تركيز المرحلة 1414ر األولى وتقييم أفق ذلك الصدد وبعد الدروس والخبرات المستفادة من عملية رفع التقاري
، بما يضمن الترتيب السليم لألولويات (الرصد والبيانات والمؤشرات والتقييم والمعرفة)الثانية على المساندة والتقوية المستمرين لخط اإلنتاج 
عد منع التلوث والقضايا الناشئة بما يتسق مع العمل المستمر لنهج لتتم تكملته بب 1414ودمج كل تقييمات النطاق المواضيعي الحالي ألفق 

التوجيه المتعلق بإطار اإلستراتيجية البحرية، وتحديث خطط العمل الوطنية، ومراجعة اإلستراتيجية المتوسطية للتنمية /النظام اإليكولوجي
  .المستدامة

 

ال من ِقبل ممثل المراجعة والرصد فحسب بل كل الشركاء ) 1414جعة أفق التحدي الثاني هو تعزيز الملكية القطرية لعملية رصد ومرا
ينبغي أن يسمح هذا بتأسيس روابط وتآزرات لمساندة االستثمارات المستدامة، . ، وضمان استدامة هيكل الحكومة والتنسيق المتكامل(أيضاً 

 .لتقييمات التخاذ تدابير فعالة ورصد تنفيذهاوتعزيز القدرات القطرية في الصلة ما بين العلوم والسياسات، واستخدام ا

 

 : 6060هدف عام للنصف الثاني من أفق 

وجودة هذه البيانات  6060ضمان توافر بيانات الرصد والمعلومات التي تحتاجها القاعدة المعرفية التي تساند التقييم الدوري ألفق 
 . والمعلومات وإمكانية الوصول إليها واستدامتها

 

 : المحددة األهداف

 

 . تحسين نظم المعلومات الوطنية المثلى بما يسمح باإلنتاج النظامي للتقارير المستندة إلى المؤشرات وتبادل البيانات /2

الراهنة مع تركيز خاص على المياه والنفايات الصلبة واالنبعاثات الصناعية والتعرف على المجاالت  1414توسيع أولويات أفق  /1
 . اإلضافية ذات األولوية والتصدي لها

 .  1414ضمان استدامة ترتيب الحوكمة لعمليات مراجعة أفق  /3

 . لوطنيفي عملية صنع القرار على المستوى اإلقليمي وا 1414تشجيع دمج ناتج مراجعة أفق  /6

 

مثالَ، آلية تنسيق، تعميم شبكات مراكز التنسيق واالجتماعات ذات الصلة، تنظيم منتدى ومؤتمر )باإلضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ أعمال معينة 
 .1414لضمان التكامل والترابط والتآزرات بين كل مكونات أفق ( 1414أفق 

 البحوث مكون 1.2

ألن يكون البرنامج اإلطاري السابع للبحوث لالتحاد األوروبي مفتوحاً أمام البلدان غير  1444في  1414خطط الجدول الزمني ألفق 
سيتم دورياً تحديث الحاجات ذات األولوية في مجال البحوث  .األعضاء في االتحاد األوروبي، وسيتم اإلعالن عن هذه الفرصة بشكل كاف  

 .1414وستتم إتاحة نتائج البحوث لشركاء أفق 
 

 6031-6002ت الرئيسية لمكون البحوث في الفترة اإلنجازا

 

 34كان ما مجموعه نحو . فُتح البرنامج اإلطاري السابع للبحوث أمام البلدان غير األعضاء في االتحاد األوروبي في منطقة البحر المتوسط
ن العامين لمنع التلوث من المنبع ورصد ، وهي تعالج التحديي1414مشروعاً من مشروعات البرنامج اإلطاري السابع للبحوث في نطاق أفق 

جميعها عدا واحداً تعاوناً  21المنطقة المتوسطية تحديداً، وقد تطلبت هذه الـ 21من بين هذه المشروعات، استهدف . جودة المياه وتقييمها
حول البلدان المتوسطية غير  أو دراسات الحالة/كما كان الشركاء من و. دولياً مع بلدان متوسطية غير أعضاء في االتحاد األوروبي

 .األعضاء في االتحاد األوروبي أيضاً حاضرين في ثالثة مشروعات أخرى داخل هذه المحفظة
 

تم التصدي للحاجة إلى تحديد األولويات البحثية وإلى مساندة التنسيق الفعال والتعاون ونشر نتائج البحوث من خالل العديد من مشروعات 
جهاز تنسيق البحوث العلمية ( أ)ع للبحوث لالتحاد األوروبي التي جمعت بين شركاء من كل أنحاء المتوسط مثل البرنامج اإلطاري الساب



 

 

 
   المملكة

الهاشمية األردنية  

 

                                                       

، وهو منصة للحوار والتنسيق للمؤسسات الحكومية (1424-1423)وميد سبرينغ ( ب)، (1423-1448)واالبتكار في منطقة المتوسط 
والتعاون األوروبي المتوسطي، ( ج)شأن الطاقة والغذاء الميسور عالي الجودة وشح الموارد، والهيئات البحثية والجمعيات والمجتمع المدني ب

الذي يهدف إلى ( 142e-1423)المشتركة وغيرها  ENA E في إطار البرنامج اإلطاري السابع لالتحاد األوروبي، من خالل أنشطة 
 .ي مجال التحديات المجتمعية في منطقة البحر المتوسطتعزيز الملكية المشتركة من خالل االبتكار والبحوث التنافسية ف

 

إطاراً ألنشطة البحوث والتطوير " التحديات المائية لعالم متغير"توفر أجندة البحوث اإلستراتيجية واالبتكار التابعة لمبادرة البرمجة المشتركة 
على الرغم من عدم تمحورها حول  -ة التحديات المائية لعالم متغير توفر مبادر. واالبتكار المستقبلية واالستثمارات األوروبية في قطاع المياه

وتحدد أجندة البحوث . منبراً للحوار بشأن البحوث واالبتكار بين الدول أعضاء االتحاد األوروبي والبلدان غير األعضاء فيه -البحر المتوسط 
 .يتعلق بالملوثات الناشئة والحد من تلوث التربة والمياهاإلستراتيجية واالبتكار، من بين أشياء أخرى، الحاجات البحثية فيما 

  

تحسين ( أ)تعكف خطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على تقوية عملها في مجال الصلة بين العلم والسياسات من خالل 
راكمي لمختلف النقاط ومصادر االنتشار للضغط على المعرفة بالتلوث البحري وتقييمه، مع تركيز خاص على مصادر االنتشار واألثر الت

والترويج للمساندة العلمية األكثر تكامالً لسد الفجوة المعرفية وكذلك تحسين تنفيذ التدابير المتعددة المتفق عليها في ( ب)البيئة البحرية، 
 (.لبة والطاقة، والقمامة البحرية، والبالستيكيات الدقيقةالملوثات العضوية الثابتة، وكفاءة موارد المياه، والنفايات الص)الخطط اإلقليمية 

 

 6060-6032التحديات الرئيسية للفترة 

 

فإن التحدي الرئيسي الواجب التصدي له هو عدم تحويل نتائج البحوث إلى صنع  -ُمحقاً  -كما حدد إعالن وزراء االتحاد من أجل المتوسط 
 .قرارات تتعلق بالسياسات

 

في التصدي لهذا التحدي بتوفير بحوث  1414-1426التابع لالتحاد األوروبي " 1414البرنامج اإلطاري للبحوث واالبتكار أفق "سيساهم 
 .مناسبة اجتماعياً متعلقة بالسياسات ونشر النتائج من أجل صنع السياسات

 

 الهدف العام

 

 .  رها ونقلها لمنع والحد من التلوث في البحر المتوسطزيادة القاعدة المعرفية وتطوير تكنولوجيات مبتكرة، بما في ذلك نش

 

 األهداف المحددة 

 

 :من خالل 1414معالجة الفجوات البحثية المطلوبة لتحقيق هدف أفق  /2

تحديد الحاجات البحثية مع أخذ المعرفة المتاحة واألجندات البحثية المشتركة ذات العالقة الراهنة في االعتبار، على أن تعكس  /أ 
 .البحثية هذا بقدر المستطاع البرامج

غير األعضاء في االتحاد األوروبي في برامج االتحاد األوروبي المعنية بالبحوث وأنشطة  1414تشجيع مشاركة بلدان أفق  /ب 
 .  االبتكار

 

 .  تطوير آليات لتحسين الصلة بين السياسات والعلم وممارسة العلم /1

ومشروعات االبتكار ونقل المعرفة إلى وضع السياسات  1414تحليل ورصد النتائج من البحوث ذات الصلة بأفق  /أ 
 . 1414والممارسات فيما يتعلق بأفق 

 .  ومكوناتها األخرى 1414إقامة روابط فعالة بين مكون البحوث في مبادرة أفق  /ب 

 


