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منسق ش
والم�ف:
الن�
أ
سينس ،رئيسة قطاع البيئة واالقتصاد الزرق ،االتحاد من أجل المتوسط
أليساندرا
ي
تم إعداد هذا التقرير بدعم مال:

االتحاد أ
ورو� من خالل ش
م�وع WES
ال
ب
ي
م�وع منطقة الجوار الجنو� من سياسة الجوار أ
ف ي� ش
الوروبية
بي
و
ئ
الدول
نما�
سيدا  -الوكالة السويدية للتعاون إال ي
ي

آ
واالق�احات الواردة ف� هذا التقرير ال تعكس ض
ت
بال�ورة وجهة النظر الرسمية
الراء
ي
ين
ين
المعني�.
والمانح�
للمنظمات والجهات الفاعلة
مبا� أو غ� ش
شكر وتقدير خاص لكل من ساهم وقدم المدخالت لمحتوى هذا التقرير سواء بشكل ش
مبا�،
وهم تحديدا نقاط االتصال الوطنية وغ�هم من أصحاب المصلحة لمبادرة آفاق  ،2020ال سيما أ
ال يعضاء �ف
ي
الورو� ،االتحاد أ
اليوروبية للبيئة ،بنك االستثمار أ
الساسية للمبادرة؛ الوكالة أ
المجموعة ً أ
ورو� (المديرية
ال
بي
ف أبي
العامة لسياسة الجوار أ
الردن ،االتحاد من أجل المتوسط،
وروبية ،المديرية العامة للبيئة) ،وزارة البيئة ي�
ال
=
أ
أ
عدل
برنامج المم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر البيض المتوسط .شكر خاص أيض اً للدكتور عماد الدين ي
عىل مساهمته ث ف
ال�ية ي� تحرير النسخة العربية من التقرير.
يوليو 2020
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تابع االتحاد من أجل المتوسط عىل:
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قائمةاالختصارات

٤

٣

قائمة االختصارات

2030GreenerMed
AFD
CAMENA
CB
DG NEAR
DPSIR
EBRD
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EcAp
ECRAN
EEA
EIB
ENI
ENI-CBC MED
ENP
ENPI
EU
ESD
GIZ
FEMIP
GEF
H2020
H2020 CB/MEP
ICZM
IFIs
IMAP
IPA
KfW
MCESD
MED 5P
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مبادرة آفاق 2020
أ
ف
مبادرة بناء القدرات /برنامج البيئة ي� منطقة البحر البيض المتوسط
إدارة المنطقة الساحلية المتكاملة
المؤسسات المالية الدولية
أ
الرصد المتكامل وتقييم ب رامج البحر البيض المتوسط وساحله
أداة مساعدة ما قبل االنضمام
بنك االئتمان إلعادة االعمار  -ألمانيا
لجنة البحر أ
البيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة
ف
جنو� ش
تحض� ش
ش
و� ق ي� البحر المتوسط
م�وع
ي
ال�اكة الخاصة والعامة ي� ب ي

MEDPOL
MeHSIP
MENA
MoU
MSESD
MSSD
NAP
NBB
NGO
PCB
PRIMA
PRPI
PRTR
R&M
UfM
UNEP
UNEP/MAP
UNESCO
UNIDO
SDGs
SCP
SCP/RAC
SEIS
SMEs
SSF
SWIM-Horizon2020
SM
TA
TAIEX
WES

المساعدة الفنية
ن
الف� والمعلومات
أداة تبادل الدعم ي
ش
م�وع دعم المياه والبيئة

قائمة االختصارات

٤

EC

أك� ض
نحو عام  :2030جدول أعمال بحر أبيض متوسط ث
اخ�اراً – المساهمة ف ي�
ف
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العالقة بالبيئة ي� المتوسط
الفرنس
بنك التنمية
ي
أ
ف
إالج راءات المناخية ي� ش
ال�ق الوسط وشمال أفريقيا
بناء القدرات
أ
المديرية العامة لسياسة الجوار الوروبية
والتأث� واالستجابة
إطار العوامل الدافعة والضغوطات والحالة
ي
أ
ورو� إلعادة إالعمار والتنمية
البنك ال ب ي
المفوضية أ
الوروبية
للمعاي� البيئية
برنامج تحقيق االمتثال
ي
شبكة االنضمام إالقليمية البيئية والمناخية
الوكالة أ
الوروبية للبيئة
أ
ورو�
بنك االستثمار ال ب ي
سياسة الجوار أ
الوروبية
أ
ت
ع� الحدود
ورو� للتعاون
المش�ك ب
برنامج الجوار ال ب ي
سياسة الجوار أ
الوروبية
سياسة الجوار أ
الوروبية وأداة ش
ال�اكة
أ
ورو�
االتحاد ال ب ي
التعليم من أجل التنمية المستدامة
التعاون ن أ ن
لما�
الف� ال ي
ي
أ
ش
ش
تسهيالت االستثمار وال�اكة الوروبية ال�ق أوسطية
مرفق البيئة العالمية

MedECC

ئ
والبي�
التغ� المناخي
خ�اء البحر المتوسط حول
ي
شبكة ب
ي
برنامج رصد وبحث تلوث البحر المتوسط
أ
برنامج االستثمار ف ي� النقاط الساخنة ف ي� منطقة البحر البيض المتوسط
ال�ق أ
منطقة ش
الوسط وشمال أفريقيا
مذكرة تفاهم
أ
ت
اس�اتيجية البحر البيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة
ت
االس�اتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة
خطة العمل الوطنية
أ
ن
يز
الوط�
ساس
ي
م�انية الخط ال ي
غ� حكومية
منظمة ي
ئ
ثنا� الفنيل متعدد الكلورة
ي
ش�اكة البحث والتطوير ف ي� منطقة البحر المتوسط
استثمارات الحد من التلوث والوقاية منه
سجل إصدار الملوثات وانتقالها
الم راجعة والرصد
االتحاد من أجل المتوسط
برنامج أ
المم المتحدة للبيئة
المم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر أ
برنامج أ
البيض المتوسط
اليونسكو
أ
منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية
أهداف التنمية المستدامة
إالنتاج واالستهالك المستدامان
ين
المستدام�
للنتاج واالستهالك
مركز النشاط إالقليمي إ
ت
آلية دعم نظام المعلومات البيئية المش�ك
ش
الصغ�ة والمتوسطة
ال�كات
ي
إطار الدعم الفردي
ش
م�وع آلية دعم إالدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق 2020

٥
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ملخص تنفيذي

ملخص
تنفيذي

جهدا ت
مش�كًا للحد من
م َث لت «مبادرة آفاق ً )2020-2007( »2020
التلوث ف� البحر أ
البيض المتوسط بشكل مستدام ،وذلك من خالل
ي
ف
ت
ال� يقال أنها تساهم ي� ما يقارب  80٪من التلوث
معالجة
المصادر ي
الشامل للبحر أ
البيض المتوسط :النفايات البلدية الصلبة ،مياه
الح�ية والتلوث الصناعي .وتوسع إطار العمل أ
الرصف الصحي ض
ول
ال
ي
والنطاق تدريجيا منذ بلوغ منتصف مدة ش
الم�وع ف ي� عام  ،2014بحيث
والج راءات لدعم الوقاية من التلوث وتحول المنطقة
يشمل المقاربات إ
نحو االقتصاد أ
ال ض
خ� .ويركز هذا التقرير عىل المرحلة الثانية من
مبادرة آفاق .2020

كمبادرة إقليمية رائدة ف ي� االتحاد من أجل المتوسط،
جماعي ا بمساهمات
سعي ا
ً
كانت آفاق  2020تشكل ً
من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ،بما ف ي�
ذلك البلدان ش
ال�يكة ف ي� االتحاد من أجل المتوسط
والهيئات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية
غ� الحكومية
الدولية
والمدن والمناطق والمنظمات ي
أ
أ
والوساط الكاديمية والقطاع الخاص .عملت المبادرة
ف ي� إطار أدوات السياسة القائمة والمتطورة ،ودعمت
ت
تز
ال� تم التعهد بها ف ي� إطار اتفاقية
تنفيذ االل�امات ي
والعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط
برشلونة ،إ
وتغ� المناخ ( )2014ت
واس�اتيجية البحر
بشأن البيئة ي
أ
البيض المتوسط للتنمية المستدامة.
لتحقيق أهداف المبادرة ،تم تنظيم آفاق 2020
ف� أربع مكونات ت
م�ابطة وهي :االستثمارات ف ي�
ي
مجال الحد من التلوث والوقاية منه ،بناء القدرات،
الم راجعة والرصد ،والبحث .وتولت المجموعة
التوجيهية مسؤولية تنفيذ برنامج عمل المبادرة،
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وقامت ثالث مجموعات فرعية بتنسيق أ
العمال
ال�نامج ،وتسلم قيادة هذه المجموعات
المحددة ف ي�
ب
ين
مختلف� ف ي� المبادرة .ودعمت
الفرعية ش�كاء
ش
الم�وعات إالقليمية الرئيسية عىل وجه التحديد
ف
تنفيذ برنامج عمل آفاق  2020ي� إطار مكوناته.
أرست المرحلة أ
الوىل من مبادرة آفاق -2007( 2020
 )2014أسس الحد من التلوث ف� البحر أ
البيض
المتوسط .وبعد االجتماع الوز ياري أ
الول لالتحاد
وتغ� المناخ (أثينا،
من أجل المتوسط حول البيئة ي
 ،)2014تم تصميم المرحلة الثانية من المبادرة
لتعزيز إنجازات المرحلة أ
الوىل وتجاوز الحد من
التلوث .لذلك ،تم توسيع برنامج عمل مبادرة آفاق
 2020ت
لل� ي ز
أك� عىل منع التلوث وإدراج
ك� بشكل ب
رئيس
والنتاج المستدامة كنهج
نماذج
االستهالك إ
ي
نحو االقتصاد أ
ال ض
خ� .وتهدف خطة العمل الجديدة
أيض ا إىل معالجة القضايا الناشئة والعاجلة مثل
ً
القمامة البحرية والنفايات الخطرة.

٧

تشمل إالنجازات الرئيسية للمرحلة الثانية م ن مبادرة
يل:
آفاق  2020ما ي
ف
• لمزيد من االستثمارات ي� الحد من التلوث
والوقاية منه ،من خالل سلسلة مشاريع استثمارية
لمبادرة آفاق  2020تضم  24ش
م�و ًع ا .وبلغت
ف
تكلفة المشاريع المعدة والموافق عليها ي�  6دول
متوسطية :مرص أ
ين
وفلسط� والمغرب
والردن ولبنان
وتونس ما يزيد عن  1.4مليار يورو معدة من أجل أن
تحصل عىل تمويل ت
مش�ك من المؤسسات المالية.

•

تعزيز التعليم والوعي بشأن التنمية المستدامة من
اس�اتيجية البحر أ
خالل ت
البيض المتوسطللتعليم
من أجل التنمية المستدام ة ()DSESMوخطة عملها.
إعطاء أولوية أعىل للحد من التلوث والوقاية منه ف ي�
أ
والقليمية والعالمية.
الجندات السياسية الوطنية إ
االمساهمة ف ي� تمهيد الطريق نحو االقتصاد
أ
ف
ض � المنطقة.
الخ� ي

•
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•

•
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هناك سياسات ش
وت�يعات وتوجيهات وإرشادات
الكا� لتحقيق التنمية المستدامة �ف
لتوف� الدعم ف
ي
ي
أ ي
البيض المتوسط ،بما ف ي� ذلك الرصد
منطقة البحر
والبالغ عن أ
الداء ،ومع ذلك ،ال ي زال التنفيذ يمثل
إ
كب�اً .ويجب أن تركز أي مبادرة لما بعد 2020
تحديً ا ي
عىل هذا التحدي إىل جانب الحاجة إىل إج راء المزيد
من التطوير أو التحديث للسياسات ش
والت�يعات
والمؤسسات الداعمة .كما ينبغي بناء قاعدة
أوسع من الجهات المانحة لتنفيذ برنامج العمل
للتأث�ات
بالضافة إىل إج راء تقييم أفضل
المستقبل إ
ي
ي
ف
ت
مساع مستقبلية.
أي
�
المنجز
العمل
أحدثها
ال�
ي
ي
ٍ

.2

ال�ي والجوي والبحري
الوقاية والحد من التلوث ب

 .3حماية وحفظ وإدارة واستعادة الموارد الطبيعية
ف� منطقة البحر أ
البيض المتوسط ضمن نهج
ي
متكامل قائم عىل النظام إاليكولوجي ،بما يشمل
البعاد أ
أ
الرضية والبحرية والساحلية.
أك� ض
ويسعى «جدول أعمال بحر أبيض متوسط ث
اخ�اراً»
للحصول عىل المصادقة من القيادات السياسية
ن
الثا� لالتحاد من أجل
أثناء االجتماع الوزاري ي
المتوسط حول البيئة والعمل المناخي ،والمتوقع
عقده ف ي� مرص.
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ملخص تنفيذي

•

تعزيز القدرات للحد من التلوث والوقاية منه :استفاد
أك� من  2000متدرب من ث
ث
أك� من  100ورشة عمل
وغ�ها من إج راءات بناء القدرات المصممة
تدريبية ي
بشكل متكامل من خالل مختلف الجهات الفاعلة
ت
ال� تضمنتها مبادرة آفاق .2020
والمشاريع ي
تعزيز أطر السياسات أ
والطر القانونية ف ي� جميع
أنحاء المنطقة ،ودعمها من خالل بناء القدرات وتقديم
المساعدةالفنيةلمختلفأصحابالمصلحة.
ين
تحس� المعلومات والمعرفة بشأن التلوث ف ي� البحر
أ
ثان
البيض المتوس ط ،السيما من خالل تنفيذ تقييم ٍ
قائم عىل ش
وتحس�ن البنية التحتية للبيانات
المؤ�ات
ي
القليمية أ
والدوات بهدف دعم عمليات إدارة البيانات
إ
الوطنية والتدفق المنتظم للبيانات إالقليمية.

نجاح ا للمجموعة
تمثل مبادرة آفاق ً 2020
التوجيهية .وقد أنجزت ،وبدرجة مرضية للغاية،
ت
ال� تم تكليفها
برنامج عملها ومعظم
المهام ي
بها .كما كان لها بالغ أ
الثر ف ي� البناء عىل المؤسسات
والمبادرات والنتائج القائمة ،وسد الفجوات حيث
يمكنها تحقيق قيمة مضافة وتعزيز التعاون
إالقليمي والتواصل ش
وال�اكة .ومع مرور الوقت،
أ
حافظت عىل جدول أعمال واضحة للهداف
ت
المش�كة .ش
وأ�كت مبادرة آفاق  2020جميع دول
أ
البحر البيض المتوسط ومجموعة واسعة من
قليمي� .وكمبادرة ت
ين
مش�كة،
أصحاب المصلحة إال
ف
كانت آفاق  2020فعالة ف ي� تعزيز التآزر ي� المنطقة.
ف
و� مرحلتها الثانية ساهم توسيع نطاق المبادرة
ي
ليشمل القضايا الناشئة ف ي� الحفاظ عىل أهميتها.
هناك إجماع واسع ي ن
ب� مجتمع أصحاب المصلحة
ف� منطقة البحر أ
البيض المتوسطعىل أن
ي
إحساس ا قويً ا
إنجازاتمبادرة آفاق 2020عززت
ً
بالملكية والزمالة والتضامن ،وهذا ما ينبغي نقله إىل
عملية المتابعة بعد عام .2020

وعط ًف ا عىل الدروس المستفادة من مبادرة آفاق 2020
 ،يقوم االتحاد من أجل المتوسط منذ عام 2018
بإعداد جدول أعمال متابعة تحت عنوان «أجندة
أك� ض
 : 2030نحو بحر أبيض متوسط ث
اخ�اراً (2030
 -)GreneerMedالمساهمة ف ي� تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ف� مجال البيئة ف� منطقة البحر أ
البيض
ي
ي
المتوسط» .هذا وسيتم تخصيص جدول أعمال
جديد لدعم االنتقال المطلوب بشكل عاجل إىل
أك� استدامة ض
اقتصاد ث
وأخ� ودائري ف ي� منطقة البحر
أ
البيض المتوسط .وينظر إىل ذلك كمبادرة من جميع
أصحاب المصلحة ف ي� المنطقة المتوسطية بهدف
استخدامها كأداة لتعزيز التكامل والتعاون إالقليمي.
أ
ساس بل�نامج «بحر أبيض متوسط
ويتمثل
الهدف ال ي
أك� ض
ث
اخ�اراً» ف ي� وضع إطار عمل لتنسيق وتبسيط
أ
ف
وتعزيز الجهود ي� منطقة البحر البيض المتوسط.
وستعمل عىل شإ�اك الدول أ
العضاء ف ي� االتحاد من
وغ�ها من الجهات المعنية ،من خالل
أجل المتوسط ي
يل:
ما
لتحقيق
تشارك،
نهج
ي
ي
 .1دعم االنتقال نحو اقتصاد ض
أخ� دائري وشامل
اجتماعي ا
ً

٩

و� عام  ،2006اطلقت المفوضية أ
ف
الوروبية «مبادرة آفاق  »2020وكانت بمثابة دعوة
ي
المل� ي ن
لجميع أصحاب الشأن ت ز
م� من أجل تضافر الجهود للحد من التلوث ف ي� منطقة
البحر أ
البيض المتوسط بحلول عام  2020من خالل معالجة مصادر التلوث ت
ال� يقال
ي
إنها تساهم ف� حوال  80%من التلوث العام ف� البحر أ
البيض المتوسط :النفايات
ي
ي
ي
ف
ض
البلدية الصلبة ،مياه الرصف الصحي ي� المناطق الح�ية ،والتلوث الصناعي.

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

حول مبادرة
آفاق 2020
البيض المتوسط أحد أك� البحار أ
يعت� البحر أ
الوروبية
ب
ب
ف
ساحل
شبه المغلقة المحاط بـ  21دولة تتشارك ي� خط
ي
ف
حوال
حوال  4600كم .يعيش ي� هذه المنطقة ي
طوله ي
 525مليون شخص ويواجه تحديات بيئية جمة.
1

1

تعد منطقة البحر أ
البيض المتوسط حاليا موط ًنا أل ثك� من  525مليون شخص ،يعيش  ٪ 70منهم ف� المناطق ض
الح�ية ،وهو
ً
ي
أ
ف
إضافيا بحلول عام  ،2050وال سيما ي� البلدان ش
ال�قية والجنوبية (برنامج المم
رقم من المتوقع أن يزداد بمقدار  130مليونًا
ً
المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر أ
البيض المتوسط-الخطة الزرقاء.)2020 ،

ين
مرحلت� ،المرحلة
تم تنفيذ مبادرة آفاق  2020عىل
أ
الوىل إمتدت من  2007إىل  ،2014والمرحلة الثانية
من  2014إىل  .2020وكمبادرة إقليمية رائدة ،كانت
جماعي ا بمساهمات
سعي ا
ً
مبادرة آفاق  2020تشكل ً
من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وأصحاب
المصلحة ف ي� المبادرة ،بما ف ي� ذلك البلدان والهيئات
الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الدولية
غ� الحكومية
والمدن
والمناطق والمنظمات ي
أ
أ
والوساط الكاديمية والقطاع الخاص .ويجب التأكيد
عىل أنه عىل الرغم من أن تنفيذ جميع إالج راءات من
قبل أصحاب المصلحة ف ي� مبادرة آفاق  2020لم يجري
https://ufmsecretariat.org//wp-content/uploads/2014/05/20140515_ 2
UfM_declaration_FINAL_compromiseeditorial-changes.pdf
https://www.unenvironment.org/unepmap/ 3
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/ 4
southern-neighbourhood_en
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2
3
4

كانت المجموعة التوجيهية لمبادرة آفاق  2020مسؤولة
عن تنفيذ برنامج عمل المبادرة .وتوىل االتحاد من أجل
أ
أ
ت
ورو�
المتوسط الرئاسة
المش�كة (الردن واالتحاد ال ب ي
أ
ممث ال ً بالمفوضية الوروبية) للمجموعة وتم إنشاؤها
لتوجيه وم راجعة وم راقبة وتنسيق أ
النشطة بشكل
فعال بنا ًء عىل برنامج العمل المتفق عليه لمبادرة
آفاق  .2020وشارك أعضاؤها عىل أساس متساوي ف ي�
هذا الجهد وشملت عضويتها :مؤسسات االتحاد
الورو� ونقاط االتصال للدول أ
أ
العضاء ف ي� االتحاد
ب
ي
أ
ورو� ونقاط االتصال ف ي� الدول المتوسطية ش
ال�يكة
فال ب ي
آ
أ
ي� سياسة الجوار الوروبية وأصحاب المصلحة الخرين
مثل المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية
غ� الحكومية والسلطات المحلية
الدولية والمنظمات ي
والقطاع الخاص ،إلخ .وقد عقدت ش
ع�ة اجتماعات
للمجموعة التوجيهية (م راكش2007 ،؛ تونس2008 ،؛
دوبروفنيك2009 ،؛ عمان2011 ،؛ برشلونة2012 ،؛
بروكسل2013 ،؛ برشلونة2014 ،؛ بروكسل2016 ،؛
البحر الميت 2018 ،وأثينا.)2019 ،
لمعالجة المصادر ال رئيسية للتلوث ف� البحر أ
البيض
ي
المتوسط (النفايات البلدية الصلبة ،مياه الرصف الصحي
ف� المناطق ض
الح�ية والتلوث الصناعي) تم تنظيم
ف
يمبادرة أفاق  � 2020أربع مكونات ت
م�ابطة مخصصة
ي
لجهود الحد من التلوث ،بناء القدرات ،الم راجعة
والرصد ،والبحوث .وشكلت المبادرة مجموعات فرعية
ت
(ال�
لتنسيق العمل )1( :االستثمار للحد من التلوث ي
سميت الحقا االستثمارات للوقاية من التلوث والحد
منه) )2( ،بناء القدرات لتحقيق أهداف مبادرة آفاق 2020
ف
و� منتصف مدة تنفيذ
؛ ( )3الم راجعة والرصد والبحث .ي
المبادرة ،أصبح مكون البحث مكونً ا ً
شامل .كما تمت
دعوة جميع أصحاب المصلحة ف ي� مبادرة آفاق 2020
للمساهمة ف ي� تنفيذ أهداف المبادرة ،بينما قام االتحاد
أ
ورو� بب�مجة تمويل خاص ش
لم�وعات إقليمية بك�ى
ال
ب
ي
لدعم تنفيذ ب رنامج عمل المبادرة ف ي� إطار مكوناته.
ت
ال�تحققت ف ي�إطار
يجمعهذاالتقريرالنتائجال رئيسية ي
المرحلةالثانيةمن«مبادرةآفاق 2020منأجلمنطقة
أفضلبيئي اً ف�البحر أ
البيضالمتوسط»عىلأساسب رنامج
عمل مبادرة يآفاق  2020ت
ويعت� هذا
للف�ة.2020- 2015
ب
نتاجعمل ت
مش�كلجميع ش
ال�كاءويعتمدعىلمدخالتهم
ش
ف ي�إطارالرصدالعامللمبادرةوعىلتقاريرالم�وعوالن واتج
ت
ال�قدمتهامجموعةمتنوعةمنأصحابالمصلحةفيها.
ي

حول مبادرة آفاق 2020

١

ئ
البي�
وتم إق رار مبادرة آفاق
 2020خالل فالمؤتمر ش ي
الوزاري أ
نوفم� /ت�ين
الورومتوسطي ف ي� القاهرة ي�
ب
ن
واعت�ت المبادرة ال رائدة الرئيسية لالتحاد
ثا�  ،2006ب
ي
ف
من أجل المتوسط منذ إطالقه ي� عام  ،2008وأكدها
وزراء االتحاد من أجل المتوسط ف ي� االجتماع الوزاري
وتغ� المناخ ف ي� أثينا ف ي� عام  .2014وتم
حول البيئة ي
تغي� اسمها ف ي� ذلك الوقت إىل «مبادرة آفاق  2020من
ي
أجل منطقة أفضل بيئي اً ف� البحر أ
البيض المتوسط»
ي
وذلك للتأكيد عىل نية المنطقة عىل التحول نحو
نهج ث
أك� تكامال ضمن نطاق جغ ر ف يا� أوسع.
واستفادت مبادرة آفاق  2020من المؤسسات
والمبادرات والنتائج الحالية ،وعملت عىل سد
الفجوات حيثما أمكن لتحقيق قيمة مضافة .كما
عملت ف ي� إطار أدوات السياسة العامة القائمة
والمحدثة ،ودعمت بشكل ملموس تنفيذ ت ز
االل�امات
ت
ال� تعهدت بها ف ي� إطار إالعالن الوزاري بشأن البيئة
ي
وتغ� المناخ الصادر عن االتحاد من أجل المتوسط2؛
ي
برنامج أ
المم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر
أ
البيض
المتوس ط3؛ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
ّ
الخطط إالقليمية وخطط العمل الوطنية (ب رامج
العمل الوطنية) ت
ال� أعدت ف ي� إطار بروتوكول المصادر
ي
ال�ية؛ ت
االس�اتيجية وكذلك
) ،(D2025-MSSD 2016ب
المتوسطية للتنمية المستدامة أدوات سياسات
الورو� مثل سياسة الجوار أ
أ
الوروبية 4وبالغ
االتحاد أ ب ي
ورو� الصادر من المفوضية إىل المجلس
االتحاد ال أ ب ي
ورو� :وضع ت
اس�اتيجية بيئية للبحر
أب
وال�لمان ال ب ي
البيض المتوسط.

تحت شعار «مبادرة آفاق  ،»2020إال أن هذه إالج راءات
ساهمت بشكل كب� ف� أ
ت
المش�كة للمبادرة
الهداف
ي ي

١١

السياق
والتاريخ

وتمت المصادقة عىل مبادرة آفاق  2020خالل
المؤتمر الوزاري أ
الورومتوسطي للبيئة الذي عقد ف ي�
ن
نوفم� /ش
ثا�  .2006وتعد هذه
القاهرة ف ي� شهر
ب
ت�ين ي
المبادرة إحدى المبادرات الرئيسية لالتحاد من أجل
وبالتال
المتوسط منذ إطالقها ف ي�
باريس عام  ،2008ف ي
وال�ام ت
فهي بمثابة جهد ت ز
مش�ك للبلدان الـ 43ي�

5
وبالتال اتسع النطاق
االتحاد من أجل المتوسط
ي
الجغ ر ف يا� لمبادرة آفاق  2020ليشمل ألبانيا ،البوسنة
أ
ف
ورو�
والهرسك ،كرواتيا (لم تكن
ً
عضوا ي� االتحاد ال ب ي
ف �ذلك الوقت) والجبل أ
السود.
ي

https://ufmsecretariat.org/who-we-are/ 5

السياق والتاريخ

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

٢

العا�ة لقمة «عملية برشلونة» عام  ،2005تعهد ش
ش
ال�كاء
خالل الذكرى
أ
أ
ف
ين
ورومتوسطي� بزيادة جهودهم لخفض التلوث ي� منطقة البحر البيض
ال
المتوسط ت
ح� عام  2020فيما أصبح يطلق عليه «مبادرة آفاق  2020للحد من
التلوث ف� البحر أ
البيض المتوسط».
ي

١٣

© H2020 CB/MEP project
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 والعمليات القليمية والدولية أ2020 الزم� ألفاق
 الجدول ن:1الشكل  
الخرى
إ
ي
EU Circular
Economy
Action Plan
adopted

10th
anniversary
summit
Barcelona
Process

2005

EuroMediterranean
Environment
Ministerial
Conference

2006

Strategic Plan
for Biodiversity
2011-2020,
Aichi targets
adopted

RIO +20
Summit

Croatia
joins EU

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

UNEP/MAP
NAPs

2015

2016

2017

2018

2019

EU Green
Deal
launched

2nd UfM
Ministerial
on
Environment
and Climate
Change
(planned)

2020

H2020 Phase 2 “for a cleaner Mediterranean”

H2020
Midterm
review

١٥

IPBES
Global
Biodiversity
assessment

External
evaluation
UfM
Ministerial,
incl. H2020

H2020 Phase 1 “for the de-pollution of the Mediterranean Sea”

السياق والتاريخ

IPCC
special
report
on
1.5°C

1st UfM
Ministerial on
Environment
and Climate
Change

UfM
launched

2007

UNCCD
2018-2030
Strategic
Framework
adopted

SDGs
and Paris
Agreement
adopted

MSSD
2016-2025
adopted

First
H2020
assessment
report
MSESD
adopted

Second
H2020
assessment
report

Updated
NAPs

MedECC
report

Action
Plan of
MSESD
adopted

H2020 WP
adopted
(2015-20)

MeHSIP I
H2020 CB/MEP
ENPI-SEIS I

EU 7th Framework programme for Research and Innovation

MeHSIP II
SWIM-H2020 SM
ENI-SEIS II

Horizon 2020’ programme for Research and Innovation

WES

ً من أجل متوسط أفضل بيئي ا2020 مبادرة آفاق

EU Marine
Strategy
Framework
Directive
adopted

Post 2020
Biodiversity
Framework
(in progress)

١٤

 ١٫٢المرحلة أ
الوىل من مبادرة ق
آفا� 2014-2007 :2020
ي
»وضع أسس الحد من التلوث«
أ
ت
ال�
بالنسبة نللمرحلة الوىل من مبادرة آفاق  2020ي
نفذت يب� عامي  2007و  ،2014اعتمد االجتماع
ف
ت
وال� ركزت عىل:
الوزاري ي� القاهرة خارطة الطريق ،ي
• تحديد مشاريع للحد من مصادر التلوث أ
ال ث
ك�
ض� ًرا.
•

•

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

تطوير ش
مؤ�ات لرصد نجاح مبادرة آفاق .2020

تم تنفيذ العديد من إالج راءات لدعم مبادرة آفاق
 2020خالل المرحلة أ
ن
ين
الوط�
المستوي�
الوىل ،عىل
ي
والقليمي .وتم تنفيذ بعض هذه إالج راءات بشكل
إ
ش
مبا� .وتم تنفيذ بعضها بدعم من الجهات
المانحة ،بينما نفذت البقية باستخدام الموارد
الذاتية.

عملت المشاريع بطريقة تكاملية تحت شإ�اف اللجنة التوجيهية لمبادرة آفاق  .2020عىل سبيل المثال ،ف ي� إطار
البيض المتوسط ،وبالضافة إىل أ
مكون المبادرة الخاص ببناء القدرات /برنامج البيئة ف� منطقة البحر أ
النشطة
إ
ي
ت
المؤسس والمجتمع ،وضعت دراسة
المستوى
عىل
التلوث
ال� تهدف إىل تعزيز القدرات لمعالجة مشاكل
ي
ي
االستثمار ف� النقاط الساخنة �ف
ف
ف
لالستثمار ي� المناطق الساخنة ي� غرب البلقان وتركيا ،كجزء مكمل بل�نامج
ي
ي
منطقة البحر أ
البيض المتوسط .عالوة عىل ذلك ،تم تنفيذ العديد من المشاريع البحثية الممولة من االتحاد
أ
ال�نامج
ورو� ذات الصلة بمبادرة أآفاق  ،2020مثل  .8Perseus، 7ERA-SEA, 6MIRAحيث كان التمويل من ب
ال ب ي
والخ�ات ذات القيمة لمبادرة
ورو� للبحث واالبتكار .وتوفر هذه المشاريع النتائج
إالطاري السابع من
ب
االتحاد ال ب ي
ن
ن
والوط�.
قليمي
ال
المستوي�
آفاق  2020عىل
ي إ
ي
شهد عام  2013مرحلة منتصف الطريق لمبادرة آفاق  .2020فقد تم إج راء عدد من التقييمات والدراسات
ت
ال� نفذت خالل عامي  2014-2013لعرض
والتقارير لتغذية الم راجعة الشاملة لمرحلة منتصف الطريق ي
ولغ�هم من أصحاب
إالنجازات فوالتحديات المقبلة وتقديم توصيات للمرحلة المقبلة ولصناع السياسات ي
المصلحة ي� مبادرة آفاق .9 2020
تالجراءات التنسيقية للبحوث واالبتكار ف ي� البحر المتوسط )(http://www.miraproject.eu/
إ

6
ت
 7نحو اس�اتيجية وبرامج بحثية متكاملة )(http://www.seas-era.eu/np4/2/
أ
الذك للمراقبة )(http://www.perseus-fp7.eu/
 8حماية البحار والحدود الوروبية من خالل االستخدام ي
لمبادرة آفاق  2020لزالة التلوث من البحر أ
البيض المتوسط
 9تقرير تجميعي وتوصيات بشأن تقييم منتصف المدة
إ

(https://www.h2020.net/resources/h2020-mid-term-review-documents/send/232-h2020-mid-term-review-documents/3202-synthesis-report-and-recommendations
)-of-the-mid-term -assessment-of-h2020

المرحلة
أيض ا ،وجدت م راجعة منتصف المدة
ً
أن2 أ
الوىل من
كانت تدور حول وضع» مبادرة آفاق 020
والحالة
القواعد؛ وحول الرؤية وتقييم االحتياجات
أ
عىل أرض الواقع» وأنه بحلول نهاية المرحلة الوىل
أصبح هناك «وعي ت
مش�ك بالتحديات المقبلة،
سياس عىل المستوى الوزاري (االتحاد من أجل
ودعم
ي
جيدا ت
وم�ابطة من
مؤهلة
مجموعة
ووجود
المتوسط)،
ً
بهذه النتيجة
فأصحاب المصلحة .وال ينبغي االستهانة
التنوع ف
و� ت
ف�ة
ي� منطقة جغ رافية وثقافية شديدة
ي
بالتغ�ات».
تتسم
ي
 10االتحاد من أجل المتوسط ( .)2013تحديث مشاريع االستثمارات ذات أ
الولوية لحماية
البحر أ
البيض المتوسط من التلوث .تم التحميل بع�:
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/horizon2020/
ufm-priority-investment-porfolio-status_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/horizon-2020-mediterranean-report 11

الوضع قبل عام  - 2015/2014النتائج الرئيسية
من التقرير أ
الول للرصد والتقييم الصادر عن
مبادرة آفاق « :2020تقرير التقييم القليمي أ
الول
إ
لمبادرة آفاق  -2020نحو نظم المعلومات البيئية
الوروبية للبيئة وبرنامج أ
المش�كة» (الوكالة أ
ت
المم
المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر المتوسط)2014 ،
•

•

•

•

•

•

تحسن الرصف الصحي بشكل مستمر ف ي�
المنطقة عىل مدى العقد ض
الما� .ي ن
فب� عامي 2003
ي
و  ،2011ارتفعت نسبة السكان الذين يحصلون عىل
خدمات الرصف الصحي من  87,5إىل  .٪92وال يزا ل
شخص ف ي� المنطقة بدون رصف صحي،
17,6مليون
يعيش ثلثهم ف� المناطق ض
الح�ي ة.
ي

كب�ة إلعادة استخدام مياه الرصف
هناك
إمكانية ي
الصحي ف
حوال ٪1
استخدام
إعادة
ا
حالي
ويتم
المنطقة.
�
ً
ي
ي
الممكن االستفادة
من
لذلك
الصحي،
الرصف
مياه
فقط من
بشكل أفضل من هذا المورد ً
بدل من ترصيفه ف ي� البح ر.
التقدم المحرز ف ي� إدارة مياه
من الصعب تقييم
الرصف الصحي ض
الح�ية ألن البيانات المتاحة ال تقدم
أدلة سليمة حول االتجاهات عىل المستوى إالقليم ي.
ف� ي ن
ح� فأن مستوى نصيب الفرد من انتاج النفايات
ي
الصلبة ي� المنطقة ال ي زال أقل من فنصفه مقارنة باالتحاد
أ
ورو� ،أفقد نما إنتاج النفايات ي� منطقة جنوب
ال ب ي
بنسبة  ٪ 51تقري ًب ا عىل مدار
البحر البيض
المتوسطذلك ف
العقد ض
ن
السكا�
النمو
إىل
الغالب
�
ويرجع
،
الما�
ي
ي
ي
وزيادة االستهالك.
ين
لتحس�إدارةالنفايات.حيثيتم
كب�ة
هناكحاجة ي
جمعح و ي فالثالثةأرباعالنفايات،ولكنيجريالتخلصمن
معظمها ي�مكباتمفتوحة،مماقديؤديإىلآثارصحية
وإىلإنتقالهاإىلالبحرممايؤديإىلمشاكل فبيئية.ويتمإعادة
تدويرأقلمن٪10منالنفاياتالمجمعة ي�المنطق ة.
كب� عىل البحر
تؤثر االنبعاثات الصناعية بشكل ي
أ
انخفض التلوث أالناتج عن
المتوسط .فبينما
البيض
ف
ف
خ�ة ،فإن
المعادن الثقيلة ي� مياه البحر ي� السنوات ال ي
التلوث البحري
المحل� الناتج من المدن والصناعة
يي
والمنتجعات السياحية يؤدي إىل تلوث البحار والشواط ئ.

ولكن ف ي� الوقت نفسه ،وعىل الرغم من إالج راءات
ت
ال� اتخذتها البلدان وأصحاب المصلحة ف ي�
مبادر ة ي
 ،2020فقد استمر البحر أ
البيض المتوسط�ف
آفاق
ي
مواجهة ضغوط بيئيةكب�ة ناجمةعن أ
النشطة ش
الب�ية.
ي
وقد يزداد تدهور البيئة البحرية الساحلية والموارد
الطبيعيةوالنظم إاليكولوجية،كماارتفعت مستويات
التلوث ،وخاصة من المواد الخطرة .لذلك خلص التقرير
كث�ة للتخفيف من
إىل أن هناك حاجة إىل بذل جهود ي
تغ� المناخ ،وإدارة الموارد الطبيعية الشحيحة
آثار ي
بشكل أفضل ،ودعم الديناميكيات إالقليمية ،والتشجيع
الحقيقي ألنماط االستهالك والنتاج أ
ال ث
ك� نظافة» .وكان
إ
من ت
المف�ض أن تتم معالجة هذه المسائل من خالل
المرحلة الثانية م نمبادرة آفاق .2020

السياق والتاريخ
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•

تحديد مقاييس بناء القدرات لمساعدة دول
الجوار عىل إنشاء إدارات بيئية وطنية قادرة عىل
ين
القوان� البيئية.
تطوير وتنفيذ
أ
استخدام ي ز
ورو�
م�انية أبحاث من االتحاد ال ب ي
لتطوير ومشاركة قضايا بيئية تتعلق بمنطقة
البحر أ
البيض المتوسط.

ت
ال�
واعتمد تنفيذ مبادرة آفاق 2020
عىل الجهود ي
ن
الوط� ،ومشاركة
تبذلها البلدان عىل المستوى
ي
أصحاب المصلحة والدعم من مجموعة متنوعة
ال�امج والمشاريع إالقليمية ف ي� المنطقة .وقد
من ب
أ
ورو�
كانت ثالثة من المشاريع الممولة من االتحاد ال ت ب ي
الف�ة
مخصصة تحديدا لدعم خارطة الطريق خالل
ما ي ن
ب� :2014-2009
• برنامج االستثمار ف ي� النقاط الساخنة ف ي� منطقة
البحر أ
وتحض�
ط  -تسهيل تنفيذ
البيض المتوس 
ي
المشاريع بموجب مكون مبادرة آفاق 2020
لخفض ومنع التلوث.
• مبادرة بناء القدرات /برنامج البيئة ف ي� منطقة
البحر أ
البيض المتوسط تحت مكون بناء قدرات
مبادرة آفاق .2020
• أداة سياسة الجوار أ
الوروبية  -نظام المعلومات
ت
المش�ك بموجب مكون الم راجعة والرصد
البيئية
ضمن مبادرة آفاق .2020

استع راض منتصف المدة أن مبادرة آفاق 2020
اعت�
ب
ناجحة ،ألنها أدت إىل تطورات ملموسة داخل كل
مكون من أمكوناتها المختلفة .ومن أهم إنجازات
يل:
المرحلة الوىل ما ي
• تعزيز القدر فات لدعم تطوير السياسات
ش
والت�يعات ف ي�  13بلدا شأ�يكا إضافة إىل البلدان
ورو� .وقامت مبادرة
المتوسطية ي� االتحاد ال ب ي
المؤسس المستمر من
آفاق  2020بتنفيذ التعزيز
ي
خالل  130نشا ًط ا من أنشطة بناء القدرات ،تدريب
ين
والخ�اء
المدرب�
 2,730شخص بمشاركة  360من
ب
ض
والمحا�ين ف ي� الدورات التدريبية عىل المستوى
ن
إالقليمي وشبه إالقليمي
والوط�.
ي
كب�
• ساعدت مبادرة آفاق  2020البلدان بشكل ي
عىل االمتثال ت ز
الل�اماتها إالقليمية بموجب اتفاقية
ال�ي ة.
برشلونة للحد من التلوث من المصادر ب
• وفرت النقاط الساخنة ضمن ب رنامج أ
المم المتحدة
للبيئة /خطة عمل البحر أ
البيض المتوسط ت
ال� ي ز
ك�
ت
االس�اتيجي لالستثمارات وتعبئة أصحاب المصلحة.
المتوسط «تحديث
ووفق اً لتقرير االتحاد من أجل
أ
من المشاريع االستثمارية ذات الولوية لحماية البحر
كب�ة
المتوسط من التلوث» ،10تم تحقيق إنجازات ي
منذ عام  ،2006من خالل اعتبار ما يقرب من نصف
ت
وال�
النقاط
الساخنة للتلوث البالغ عددها  127ي
ف
تم تحديدها ي� عام « 2003نظيفة» بفضل تلك
المشاريع االستثمارية (قيد التشغيل أو قيد إالنشاء).
ن� نتائج التقييم أ
• أدى ش
الول «تقرير التقييم
أ
11
ت
إالقليمي أالول لمبادرة آفاق
 »2020باالش�اك مع
أ
الوكالة الوروبية للبيئة وبرنامج المم المتحدة
للبيئة /خطة عمل البحر المتوسط إىل تمهيد
الطريق لقياس التقدم المحرز ف ي� المستقبل.
• وضع أ
الساس لعملية التثقيف والتوعية من
خالل إعداد ت
اس�اتيجية البحر المتوسط للتعليم من
أجل التنمية المستدامة ( )MSESDوالمصادقة عليها
من االجتماع الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط
تشاركية للغاية وبمشاركة
 – 2014من خالل عملية
العديد من أصحاب المصلحة ف ي� المنطقة.

١٧

 ٢٫٢المرحلة  2من مبادرة ق
آفا� 2020-2014 :2020
ي
»الذهاب إىل ما هو أبعد من الحد من التلوث«

الشكل :2مكونات وهيكلية مبادرة آفاق ( 2020المرحلة (2
H2020 Initiative for a cleaner Mediterranean

Barcelona
Convention
)(UNEP/MAP

•

•
•
•

•
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زيادة جوانب التآزر والتعاون مع ق رارات اتفاقية
برشلونة المتعلقة من خالل مذكرة تفاهم محددة؛
تز
االل�ام المتعلق بتطبيق وإنفاذ ش
الت�يعات؛
تز
االل�ام بشأن تطبيق وإنفاذ ش
الت�يعات؛
تز
االل�ام بتطبيق ش
م�وع نظم المعلومات البيئية
ئ
ت
البي�:
تماشي ا مع مقاربة النظام
المش�كة ش ً
ي
ف
تز
واالل�ام بال�وع ي� إيجاد بيئة استثمارية جاذبة؛
تز
االل�ام باالستم رار ف ي� إعداد المشاريع بما ف ي�
ذلك إعداد منهجية جديدة للتعرف عىل النقاط
الساخنة بموجب اتفاقية برشلونة /خطط العمل
الوطنية وتحديد أولوية المشاريع؛
اس�اتيجية البحر أ
المصادقة عىل ت
البيض المتوسط
للتعليم من أجل التنمية المستدامة ت ز
واالل�ام
بتنفيذها.

بنا ًء عىل توصيات االجتماع الوزاري لالتحاد من أجل
وتغ� المناخ،
المتوسط لعام  2014بشأن البيئة ي
توسعت المرحلة الثانية من برنامج عمل آفاق 2020
بشكل تدريجي ف ي� إطار عملها ونطاقها ،ودمجت
إالج راءات لدعم االنتقال نحو اقتصاد ض
أخ� .وركز
إالعالن الصادر عن االجتماع الوزاري عىل اعتماد
ين
نهج ا
والنتاج
نمط االستهالك إ
المستدام� بإعتباره ً
ض�وريً ا للحد من التلوث والنفايات ،وزيادة الموارد
وبالتال الوقاية من آثار
والكفاءة ف ي� استهالك الطاقة،
ي
توف� فرص حقيقية للحفاظ
تغ� المناخ ،فضال عن ي
ي
ين
وتحس�
عىل الموارد الطبيعية وخلق فرص عمل
نوعية الحياة للجميع وضمان مستقبل مستدام.
لذلك ،دعا إالعالن الوزاري إىل تنفيذ إالصالحات
لتوف� الحوافز وأشار إىل ترسيع
السياسية المطلوبة ي

تعزيز بُ عد منع التلوث ،أقر
ومن خالل الدعوة إىل
أ
والنتاج
الوزراء
بالدور الحاسم لنماط االستهالك أإ
المستدامة ف
ال ض
خ�،
االقتصاد
أمام
الطريق
فتح
�
ي
حدوث المزيد من التدهور ف� البحر أ
البيض
لمنع
ي
المتوسط .وكذلك لضمان استدامة النتائج (بما �ف
ي
ذلك استثمارات مكافحة التلوث) .كما دعا الوزراء إىل
زيادة التآزر ف� هذا المجال مما ن ن
تب� رؤية أوسع
ي
يع� ي
ي
من أ
النشطة ف
وبالتال ،فإن
مكون.
كل
�
ومجموعة
ي
عمل مبادرة آفاق ي  2020أ
للعوام 2020-2015
برنامج
يركز عىل قيام كل بلد ش�يك بتعزيز سياساته وإطاره
ين
تحس� شموليته ،والتنفيذ
التنظيمي ،من خالل
ودرجة إالنفاذ ،بما ف ي� ذلك المصادقة عىل بروتوكوالت
ف
و� إطار برنامج
اتفاقية
برشلونة .وتماشيا مع هذا ،ي
ت
العمل المش�ك لمبادرة أآفاق  ،2020قام االتحاد من
المم المتحدة للبيئة  /خطة
المتوسط ،برنامج
أجل
أ
عمل البحر البيض أالمتوسط ومرفق البيئة العالمية
والجهات المعنية الخرى ف ي� المنطقة بمواءمة وإث راء
ب رامجها وأنشطتها للمساهمة ف ي� تنفيذه.
المزيد من الدعم لتنفيذ برنامج عمل أمبادرة
لتوف�
ي
أ
ورو�
آفاق  2020للعوام  ،2020-2015قام االتحاد ال ب ي
بتمويل المشاريع التالية ضمن المرحلة الثانية:
ن
ثا� للمناطق الساخنة ف ي� منطقة
• برنامج أاستثماري ي
ف
البحر البيض المتوسط ( )MeHSIP IIي� إطار مبادرة
مكون االستثمارات ف ي� الحد من
آفاق  2020ضمن ّ
التلوث والوقاية منه؛
• ش
م�وع آلية دعم إالدارة المتكاملة والمستدامة
للمياه ومبادرة آفاق Horizon-2020 SM( 2020
مبا�ة ،ف ي� عام  ،2019ش
  )SWIMوبعد ذلك ش
م�وع
ف
دعم المياه والبيئ ة ،)WES( ي� إطار مكون بناء
القدراتضمن مبادرة آفاق 2020؛
• أداة سياسة الجوار أ
الوروبية – نظام المعلومات
ت
المش�ك ( )ENI SEIS IIتح تمكون
البيئية
االستع راض والرصد ضمن مبادرة آفاق .2020

H2020 Steering Group
)(Country Focal Points, IGOs, IFIs, NGOs, cities and regions, etc.
UfM Co-Presidencies Chair the process

Sub-Group
Capacity Building

Sub-Group
Review and Monitoring

Sub-Group
Pollution Reduction and
Prevention Investments

)(CB

)(RM

)(PRPI

SWIM Support Mechanism Focal Points

Research
IPA-ECRAN
IPA-Adriatic

SWIM-H2020
Support
Mechanism

BlueGreen
Med-CS

IMAP

SEIS South
II Support
Mechanism

WES,
ML Med

TAIEX/
Twinning

FP7/
Horizon 2020
Research
Projects

Med ReSCP
&
Switchmed

EcAp

Demonstration
Projects

MSESD
and its AP

Marine Litter
MED

LIFE

UfM Water
Knowledge

ENPI-SEIS I

ENPI-SEIS I
MSSD
National
Funds

MeHISP II

EU NIF

Other
Donors

MeHISP
PPIF

National
Funds

National
Funds

Indicative projects and processes supporting implementation

توف�
إىل جانب
الجهود المستمرة من الدول ،تم ي
ال�امج أ
الخرى ألصحاب المصلحة والمشاريع
ب
الخرى الممولة من االتحاد أ
المخصصة أ
ورو� ،ت
ال�
ال
ب
أ ي ي
تساهم ف ي� برنامج عمل مبادرة آفاق  2020للعوام
 ،2020-2015من خالل موارد وب رامج ومبادرات أخرى،
مثل ش�اكة برنامج مرفق البيئة العالمية ()GEF
للنظام اليكولوجي البحري الكب� للبحر أ
البيض
إ
ي
المتوسط  ،12)MedPartneship(مشاريع  IPAوالبحر
أ
ال
درياتيك ،13إلخ.
ي
كما ساهمت مجموعة متنوعة من مشاريع البحث
أ
ورو� ف ي� تنفيذ برنامج
واالبتكار التابعة لالتحاد ال ب ي
ال�نامج
عمل مبادرة آفاق  ،2020الممول بموجب ب
وال�نامج إالطاري للبحث واالبتكار
الطاري
السابع 14ب
ف إ� االتحاد أ
ورو� 15الذي يحمل االسم نفسه آفاق
ال
بي
ي
12
13
14
15

http://www.themedpartnership.org
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/cross-border/
https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ar

 .2020ف
و� إطار مكون بناء القدرات ضمن مبادرة آفاق
ي
 ،2020هناك ث
أك� من  400ش
م�وع من برنامج االبتكار
أ
ئ
ورو� ،16LIFE+ ،برنامج الجوار
البي� لالتحاد ال ب ي
أ ي
ت
17
ت
ع� الحدود أ  ،إن�ريج
ورو� للتعاون المش�ك ب
ال 18ب ي
درياتيك،
ميد وأداة مساعدة ما قبل االنضمام ال
ي
تم تعيينها إلعطاء أفكار حول نتائج البحوث ت
ال�
ي
يمكن أن تغذي السياسات والممارسات الهامة للحد
من التلوث البحري والوقاية منه ف� البحر أ
البيض
ي
المتوسط .وتمت صياغة توصيات لتعزيز العالقة
ب� أ
فيما ي ن
البحاث والسياسة /الممارسة بينما تم
تحديد  32من هذه المشاريع للعلوم والسياسات
عىل أنها ذات أهمية خاصة لمواضيع السياسات
19
المتصلة بب�نامج عمل مبادرة آفاق . 2020
16
17
18
19

https://ec.europa.eu/easme/en/life
http://www.enicbcmed.eu
https://www.interreg-med.eu
https://www.swim-h2020.eu/st
Strengthening-the-research-to-policy-practice-interface/
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مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

بلغت عملية استع راض منتصف المدة ذروتها ف ي�
االجتماع الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول
وتغ� المناخ الذي عقد ف ي� أثينا ف ي�  13مايو /أيار
البيئة ي
ت
ز
«مبادرة آفاق
 ،2014حيث أكد الوزراء ال�امهم
تجاهالبحر أ
البيض
 2020من أجل منطقة أفضل بيئي اً ف ي�
المتوسط» ،وأوكلوا إىل اللجنة التوجيهية للمبادرة
مهمة تطوير واعتماد برنامج عمل للمرحلة الثانية.
وبعد ذلك ،تم إعداد برنامج عمل مبادرة آفاق 2020
أ
ت ز
يل:
للعوام  2020-2015مع ال� يك� عىل ما ي
ترك� ث
• توسيع النطاق :ي ز
أك� عىل الحد من التلوث
ت
ال� تشمل النفايات
واالهتمام بالقضايا الناشئة ي
الخطرة والنفايات البحري ة.

والنتاج المستدامة ،مع
التحول نحو أنماط االستهالك إ
غ� المتكافئة
االهتمام فبقضية التنمية االقتصادية ي
والتفاوت � المستويات االجتماعية ي ن
ب� بلدان البحر
ي
أ
وع� إالعالن عن دعم االقتصاد
ال
بيض المتوسط .ب َ
أ
ال ض
خ� الذي يمتاز بانخفاض االنبعاثات ودعم إيجاد
االبتكارات المطلوبة ونقل التكنولوجيا ف ي� أمجال
المنتجات والخدمات المستدامة ونماذج العمال
المستدامة الجديدة ،فضال عن إستخدام أدوات مثل
التصميم إاليكولوجي.

Union for the
Mediterranean Flagship
)(Ministerial Declarations
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مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

مبادرة
إنجازات
آفاق � 2020ف
ي
المرحلة الثانية

كانت أ
الهداف العامة بل�نامج عمل مبادرة آفاق 2020
أ
كالتال:
للعوام 2020-2015
ي
 .1تحديد وتمويل وتنفيذ المشاريع االستثمارية
ذات أ
الولوية ف ي�مبادرة آفاق 2020.
 .2دعم شمولية و تنفيذ وإنفاذ السياسات
والت�يعات البيئية ،لتعزيز إدماج البعد ئ
ش
البي�
ي
أ
ن
الوط�،
ف ي� السياسات الخرى عىل المستوى
ي
ودعم إدارة بيئية أفضل ،بهدف الحد من التلوث
ئ
بي�
البحري
والوقاية منه من أجل تحقيق وضع ي
جيد للبحر أ
البيض المتوس ط.
 .3ضمان توافر وجودة وإمكانية الوصول
واستدامة بيانات الرصد والمعلومات الالزمة
م
لقاعدة المعرفة الداعمة إلج راء التقيي 
المنتظم لمبادرة آفاق 2020.
 .4زيادة قاعدة المعرفة وتطوير ش
ن� ونقل التقنيات
ف
المبتكرة للحد من التلوث والوقاية منه ي� البحر
أ
البيض المتوس ط.

تشمل إالنجازات الرئيسية للمرحلة الثانية م ن مبادرة
يل:
آفاق 2020ما ي
• المزيدمناالستثمارات ف ي�الحدمنالتلوثوالوقايةمنه،
منخاللسلسلةمشاريعاستثماريةلمبادرةآفاق 2020
تضم 24ش
م�و ًع ا.وبلغتتكلفةالمشاريعالمعدة
أ
ف
والم وافقعليها ي�  6دولمتوسطية:مرصوالردنولبنان
ين
وفلسط�والمغربوتونسمايزيدعن 1,4ملياريورو
للحصولعىلتمويل ت
مش�كمنالمؤسساتالمالية.
•

تعزيز القدرات للحد من التلوث والوقاية منه:
أك� من  2000متدرب من ث
استفاد ث
أك� من  100ورشة
وغ�ها من إج راءات بناء القدرات
عمل تدريبية ي
المصممة بشكل متكامل من خالل مختلف الجهات
ت
ال� تضمنتها مبادرة آفاق .2020
الفاعلة والمشاريع ي
تعزيز أطر السياسات أ
والطر القانونية
ف ي� جميع أنحاء المنطقة ،ودعمها من خالل بناء
القدرات وتقديم المساعدة الفنية لمختلف أصحاب
المصلحة ف� بلدان جنوب سياسة الجوار أ
الوروبية
ي
ن
الوط� ش
وإ�اك المزيد من البلدان عىل
المستوى
عىل
ي
المستوى إالقليمي .وجود خطط العمل الوطنية
المنقحة كأداة سياساتية لمعالجة التلوث من مصادر
أ
ال�ية وتكون
برية وف ً فق ا لحكام بروتوكول المصادر ب
مطبقة ي� جميع البلدان ،ووجود خطط العمل
الوطنية أو وثائق السياسات المماثلة بشأن االستهالك
ين
المستدام� ف ي� معظم البلدان من المنطقة.
والنتاج
إ
ف
ين
تحس� المعلومات والمعرفة بشأن التلوث ي� البحر
أ
ثان
البيض المتوسط ،ال سيما من خالل تنفيذ تقييم ٍ
قائم عىل ش
وتحس�ن البنية التحتية للبيانات
المؤ�ات
ي
القليمية أ
والدوات بهدف دعم عمليات إدارة البيانات
إ
الوطنية والتدفق المنتظم للبيانات إالقليمية.

•

تعزيز التعليم والوعي بشأن التنمية المستدامة من
اس�اتيجية البحر أ
خالل ت
البيض المتوسط للتعليم
من أجل التنمية المستدام ة ( )MSESDوخطة عملها.
أولوية أعىل للحد من التلوث والوقاية منه ف ي�
أ
والقليمية والعالمية.
الجندات السياسية الوطنية إ

•

•

•
© SWM-H2020 SM project

تمت متابعة توثيق الروابط والتآزر والتنسيق ي ن
ب� مكونات مبادرة آفاق  ،2020وكذلك مع العمليات والمشاريع
أ
الخرى طوال ت
ن
تضم� إج راءات محددة لضمان التكامل واالتساق ،مثل إنشاء
ف�ة تنفيذ برنامج العمل .كما تم
ي
أ
آلية تنسيق (‹مجموعة مبادرة آفاق  2020الساسية›) ،وإج راء تبسيط أفضل لشبكات جهات االتصال واالجتماعات
ئ
ذات الصلة ،وتنظيم اجتماع المبادرة
(سبتم� /أيلول  )2019الذي جمع العديد من نقاط االتصال
النها� ف ي� أثينا
ب
ي
وممثل المشاريع.
الوطنية المختلفة (البيئة ،الم راجعة والرصد ،المياه ،إلخ) ،أصحاب المصلحة
ي

© Thomais Vlachogianni
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النجازات العامة بل�نامج عمل مبادرة آفاق 2020
 ١٫٣إ
أ
للعوام 2020-2015

٢١

الوضع ف� عام  - 2020النتائج الرئيسية للتقرير ن
والبالغ آلفاق ( 2020تقرير تجميعي):
الثا� لتقييم الرصد
إ
ي
ي
بحر أبيض متوسط أنظف :عقد من التقدم .رصد المبادرة القليمية آفاق (« 2020الوكالة أ
الوروبية
«نحو
إ
أ
أ
للبيئة وبرنامج المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر البيض المتوسط ( )2020تكيف)
•

•
•

•

•

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

•
•

•

•

•

•

كب� ،إال أن توافر البيانات وجودتها لم
عىل الرغم من أن إنشاء البنية التحتية إالقليمية
تحس ن بشكل ي
للبيانات قد ن َّ
تحس� تغطية البيانات والمعلومات وجودتها .تتطلب
كث�ا .هناك حاجة ماسة إىل استثمارات ضخمة ف ي�
ي
يتحسن ي ً
مزيدا من الجهود لتطوير سياسات البيانات وهياكل الحوكمة المخصصة والحفاظ عليها ،وجعلها مناسبة
العملية ً
والتعامل مع التحديات الجديدة (البيانات الضخمة ،واالقتصاد الرقمي) والموضوعات الجديدة (مثل
ً
تمام ا للغرض ف
الك�يت).
مناطق التحكم ي� انبعاثات ب
عىل الرغم من التحوالت عىل جبهة السياسات فإن تحقيق أ
الهداف والغايات المحددة ف� ت
اتيجيات الوطنية
االس�
ش ي
أ
أيض ا زيادة التمويل وبناء القدرات ،وإ�اك قطاع العمال وتوعية
لن يتطلب فقط تعزيز قاعدة المعرفة ،ولكن ً
ن
المواطن� ،وتحقيق تنسيق أفضل ي ن
ين
الوط�.
ب� جميع الجهات الفاعلة عىل المستوى
ي

الهداف والنجازات المحددة لكل مكون من آفاق  2020ف� أ
يرد وصف تفاصيل إضافية حول أ
القسام التالية.
إ
ي

 ١.٢.٣برنامج عمل استثمارات الحد من التلوث والوقاية منه 2020-2015

تم تنفيذ مكون الحد من التلوث والوقاية منه ي ن
ب�  2020-2015بهدف عام يتمثل ف ي� «تحديد وتمويل وتنفيذ
المشاريع االستثمارية ذات أ
الولوية ف ي� آفاق .»2020
كانت أ
الهداف المحددة ذات الصلة بل�نامج العمل هي:
 .1تحديث المعلومات أ
الساسية عن المشاريع
وتحديد أ
الولويات والتخطيط لالستثمارات الالزمة
لتحقيق الهدف العام.
 .2إعداد المشاريع االستثمارية ذات أ
الولوية المطلوبة،
تعزيز قدرة مؤسسات القطاع
وخالل تلك العملية،
ف
العام والقطاع الخاص ي� إعداد المشاريع.
 .3ي ن
تأم� التمويل وتنفيذ هذه المشاريع.

قادت أمانة االتحاد من أجل المتوسط مع بنك االستثمار
أ
ورو� المجموعة الفرعية لمبادرة آفاق 2020
ال ب ي
الستثمارات الحد من التلوث والوقاية منه .تم تنسيق
واستكماله بإج راءات من خالل
العمل بشكل وثيق
أ
وال�امج والمصادر
مكونات مبادرة آفاق  2020الخرى ب
أ
التنسيق والتعاون
استمر
الخصوص،
وجه
عىل
خرى.
ال
الوثيقان مع مؤسسات التمويل الدولية أ
الخرى مثل
أ
ن
لما� والبنك
الوكالة الف رنسية للتنمية وبنك التنمية ال ي
أ
الدول وبنك
ورو� إل أعادة إالعمار والتنمية والبنك
ال ب
ي
ي
التنمية الفريقي .يتضح ذلك من خالل عدد ش
الم�وعات
ت
المش�ك والمشاركة ف ي� مجموعات التنسيق
ذات التمويل
الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية وتبادل المعلومات
والتقارير المتعلقة بإعداد ش
الم�وع.
وجهت المجموعة الفرعية عملية تعريف وإعداد
مثل ب رنامج
ال�امج
المشاريع
وتمويل
االستثمارية وحشد ب
أ
ف
ف
االستثمار ي� النقاط الساخنة ي� منطقة البحر البيض
ن
لالستثمار ف ي� النقاط الساخنة ف ي�
الثا�
المتوسط ب
نامج ي
(ال� أ
ف
البحر
جنوب
بلدان
�
المتوسط)
بيض
ال
البحر
منطقة
ي
أ
البيض المتوسط ،وأداة المساعدة قبل االنضمام ف ف ي� دول
التماسك /الصناديق إالقليمية ي� دول
البلقان ،أوصناديق
للبحر أ
البيض المتوسط.
ورو�
االتحاد ال ب ي

© H2020 CB/MEP project

ن
الثا�
قدمت
مبادرة آفاق  ،2020منف خالل ب
ال�نامج أ ي
ف
لالستثمار ي� النقاط الساخنة ي� منطقة البحر البيض
ش
المبا�ة والدعم إلعداد
المتوسط ،المشورة الفنية
االستثمارية ف ي� قطاعي المياه والبيئة لبلدان
المشاريع
البحر أ
وبالتال تمت تلبية
المتوسط،
بيض
ال
جنوب
ي
أهداف ب رنامج عمل آفاق  2020المتعلقة بالحد من
التلوث والوقاية منه من خالل النتائج المحققة التالية:20
تجه� ف(� أ
ز
مشاريع آفاق  2020وتتمثل
النبوب)
• فتم ش ي ي
ف
ي� أ  24م�و ًع ا استثماريً ا ي�  6دول جنوب البحر
وتم عرض عدد منها عىل مجلس
البيض المتوسط،
االستثمار أ
ورو� للموافقة عليه.
ال
إدارة بنك
بي
• تم إعداد مشاريع بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز
1,4ملياريورووتمتالم وافقةعليهاللتمويل ت
المش�ك
أ
ورو�.21بشكلعام،يبلغ
منقبلبنكاالستثمارال ب
ي
إجمالحجماالستثمارالمحتمل ش
للم�وعاتالمدعومة
ي
ف ي� إطار آفاق  2020ح و يال ي  2,8مليار يورو.
• تم تعبئة ما مجموعه  4,5مليون يورو من أموال
ن
الف�
المساعدة الفنية ،وتم تقديم الدعم ي
ش
مليون
تعبئة 3,7
مبا�ة لعدد من المشاريع :تم
أ
ف
يورو من حافظة العمل المناخي ي� ش
ال�ق الوسط
وشمال أفريقيا ( ،)CAMENAو  0,7مليون يورو فمن
تحض� ش
إعداد ش
ال�اكة الخاصة والعامة ي�
م�وع ق ي
ش
جنو� و� ي� البحر المتوسط ( )MED P5و
مرفق ب ي
 0,1مليون يورو من مرفق البيئة العالمية.
تجه� ف(� أ
ز
النبوب) المشاريع االستثمارية
• تم ي ي
المحدثة الختيار المشاريع ضمن أولويات االستثمار
المحددة ف ي� المنطقة ،بما ف ي� ذلك بعض تلك الناشئة
معاي�
من خالل أخطط العمل الوطنية ،باستخدام
ي
ت
ال� تم تطويرها بمرور الوقت.
تحديد الولويات ي
لمجموعة استثمارات
• ُع قدت اجتماعات منتظمة
الحد من التلوث ومنعه ،بما ف ي� ذلك المؤسسات
المالية الدولية وذلك من أجل تبسيط الدعم
الحتياجات االستثمار إالقليمي.
أ
ن
الثا� لالستثمار ف ي�
 20بيانات من
ورو� ب
«ال�نامج ت ي
مصادر بنك االستثمار أال ب ي
ئ
ت
ال� تمت تغطيتها1:
النها�
النقاط الساخنة ف ي� منطقة البحر البيض المتوسط ،ف�ة التقرير
ي
ي
ن
الثا� لالستثمار ف ي� النقاط
سبتم�
يونيو 30 - 2015
ب
 »)2018و «المرحلة الثانية من بال�نامج ي
البحر أ
البيض المتوسط  -تحديث حالة المشاريع (مايو »)2013
الساخنة ف ي� منطقة
أ
ئ
ورو�
جز� من بنك االستثمار ال ب ي
 21ملحوظة :تمويل ي
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•

ع�ة الماضية من أجل تحقيق بيئة أفضل ف� البحر أ
كب�ة عىل مدى السنوات الخمس ش
المتوسط.
البيض
بُ ذلت جهود ي
ي
أ
التنسيق إالقليمي ،والقدرات المؤسسية ،والدوات
بتعزيز
يتعلق
فيما
واضح
تقدم
از
ر
إح
تم
قد
انه
وال يمكن إنكار
المبا�ة (مثل االستثمارات) ،والبنية التحتية أ
والدوات إالقليمية للبيانات ،ت ز
ش
واالل�امات الدولية.
والج راءات
القانونية ،إ
ف
ف
•
ئيس ي� الغالب ي� منع التلوث عند المصدر .ومع ذلك ،فإن البيانات والمعرفة فالموجودة أليست كافية
يتمثل التقدم ال ر ي
البيض المتوسط؟
لتقديم إجابة مبنية عىل ادلة قاطعة لس ؤال السياسة ،ما مدى التقدم نحو تحقيق بيئة أفضل ي� البحر
ف� معظم الحاالت ،توفر التدخالت الموضوعة إج راءات فعالة لمواكبة الضغوط ت ز
الم�ايدة ،وليس للحد من الموقف
ي
الرصف الصحي
بشكل عام .ويلزم مزيد من الحد من الضغوط الرئيسية ،مثل النفايات والقمامة البحرية ،ومياه
أ
واالنبعاثات الصناعية من أجل تحقيق بحر أبيض متوسط أنظف وضمان «حالة بيئية جيدة» للبحر البيض المتوسط.
ف� بلدان الجنوب عىل وجه الخصوص ،تم تسجيل اتجاه ت ز
قبل كل
م�ايد بشكل منتظم من حيث توليد النفايات
ي
منا� ،ف
ح�ن
فرد ،ومن المتوقع أن يستمر ف ي� المستقبل ( ٪29+بحلول عام  )2030؛ وال ي زال التخلص من النفايات
مرتفع ي ي
ً
أن إعادة تدوير النفايات ت ز
نسبي ا بالمقارنة مع المكبات المفتوحة.
ي�ايد ببطء بسبب التكاليف المرتفعة
ً
عىل الرغم من الحاجة إىل زيادة معرفتنا النظامية من أجل صنع سياسات واستثمارات ث
أك� معرفة ،إال أنه يجب أال
زيادة الوصول إىل أ الم رافق
المنهجية المناسبة لمعالجة التلوث .ف ي� هذا الصدد ،وعىل الرغم من
تتأخر إالج راءات
ف
المدارة بأمان ف
خ�ة كان أك�ث
�
الصحية
منطقة الجنوب دون ض إالقليمية بنسبة  ٪6منذ عام  ،2003إال أنه ي� السنوات ال ي
ي
من  5,7مليون شخص يعيشون ف ي� المناطق الح�ية وما ال يقل عن  10,6مليون من سكان الريف ال يمكنهم الوصول
إىل أنظمة الرصف الصحي المحسنة.
ين
ع� المجاالت والقطاعات
هناك مجال
لتحس� إالدارة المتكاملة للتلوث ،واالنتقال من «المصدر إىل البحر» ب
المواضيعية ودمج أولويات السياسة .عىل سبيل المثال ،وبفعل ارتفاع الطلب عىل المياه وانخفاض توافر المياه،
كب�ا نحو سياسات فعالة إلعادة استخدام المياه.
أحرز عدد قليل من البلدان ً
تقدم ا ي ً
الثالث� إىل أ
ال ي ن
ين
ربع� فسنة الماضية ،وإن أاستم رارها بمرور الوقت
التغي� بشكل ملحوظ ف ي�
تتغ� طبيعة دوافع
ي
لم ي
ت
التغي� ي� منطقة البحر البيض المتوسط.
لحدوث
ا
حالي
يدفع
ما
هي
اكمية
ال�
وآثارها
وتسارعها
وشدتها
ي
ً
يخضع البحر أ
للسياسات
وغ� متجانس .وبالنظر إىل الطبيعة الحالية
البيض المتوسط لمشهد
سياس معقد ي
ي
أ
غ� مجهزة لمواجهة التحديات البيئية المعقدة ذات الطبيعة المتكاملة ،والدوات القانونية
القطاعية ،فإن المنطقة ي
ليست كافية لمعالجة الضغوط المستمرة بطريقة شاملة.
تظل اقتصادات البحر أ
البيض المتوسط خطية ف ي� غالبها ،من منظور الموارد ،ولكن تم بذل جهود واضحة لضمان
االنتقال إىل نهج ث
أك� وقائية ودائرية مع ارتباط ش
مبا� بالمجاالت المواضيعية «مثل إعادة استخدام مياه الرصف الصحي؛
ت
ش
تأث� مبا� عىل منع القمامة البحرية».
ال� لها ي
سياسات ال  sR3بشأن النفايات (التقليل -إعادة االستخدام -إعادة التدوير) ي
ف
ين
والقوان� يمثل نقطة التقييد الرئيسية ،وذلك ي� وقت أصبح فيه ضمان التطبيق واالمتثال
ال ي زال تطبيق السياسات
إلحاح ا من أي وقت ض
ت
أمرين ث
ز
التشغيل من خالل تحديث
المستوى
إىل
السياس
ام
االل�
ينتقل
أن
يجب
.
م�
أك�
ً
ي
ي
ش
ش
الت�يعات البيئية الوطنية بما يتما� مع الق رارات والسياسات إالقليمية وإنشاء آلية لضمان التنفيذ واالمتثال.

 ٢٫٣استثمارات الحد من التلوث والوقاية منه

٢٣

أ
أ
أ
ف
ف
ف
ورو�(
الجدول:1حالةمشاريعالنبوباالستثمارية ي�ب رنامجاالستثمار ي�النقاطالساخنة ي�منطقةالبحرالبيضالمتوسط(المصدر:بنكاالستثمارال ب ي
 :WWمياه الرصف الصحي |  :IEاالنبعاثات الصناعية |  :SWنفايات صلبة |  :MSمتعدد القطاعات

أ
ف
ف
ن
ال�نامج االستشاري للجوار
الثا� لالستثمار ي� النقاط الساخنة ي� البحر البيض المتوسط  -ب
أب
ال�نامج ي
ورو� بشأن قطاعات إدارة المياه ومياه الرصف الصحي والنفايات الصلبة
ال يب

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

ين
المروج� ش
عال
تم بناء قدرات
للم�وعات عىل مستوى ٍ
ن
ن
أو ن
ً
التق� .بعبارة
المع�
من
بدل
التالية»،
«القدرة
بمع�
ن ي
ف
الف� لموظفي
أخرى،
كانت القيمة المضافة ي� التدريب ي
ين
المروج� إلج راء دراسات الجدوى والمزيد ف ي� تعزيز
فهم دورة ش
م�وع المؤسسات المالية الدولية والخطوات
الالزمةلصياغةمشاريعقابلةللتمويل.منالعنارص
ال رئيسية أ
الخرىلبناء القدرات المقدمةهو االختصاصات
الموحدة لدراسات الجدوى .يمكن تكييف هذه ش
ال�وط مع
ين
للمروج�نوعالعنارصالفنية
المشاريعالجديدةوتوضح
ت
ال� يتوقع المستثمرون تضمينها ف ي� دراسة الجدوى.
ي
م�وعات أ
وضعت ش
النبوب آلفاق  2020إلزالة
التلوث ف ي� خطط العمل الوطنية إلزالة التلوث من

البحر أ
البيض المتوسط بموجب بروتوكول المصادر
أ
أ
ن
الثا�
ال�ية التفاقية
والنشطة ب
برشلونة .أستند النبوب ي
ف
لل�نامج
إىل النطاق الموضوعي والجغ ر يا� الموسع ب
ف
ن
الثا� لالستثمار ف ي� النقاط الساخنة ي� منطقة البحر
أ ي
البيض المتوسط ،وشمل مشاريع تطوير أنشطة ذات
ين
تحس� كفاءة المياه والموارد
قيمة مضافة تهدف إىل
الطبيعية ،والتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره،
وتوف� فرص العمل .يمكن أن تقع
والنمو المستدام
ي
ال�نامج
بلدان
داخل
المناطق
جميع
هذه المشاريع ف ي�
ب
ف
ن
الثا� لالستثمار ف ي� النقاط الساخنة ي� منطقة البحر
أ ي
وبالتال ،ال تي�تب عليها الترصيف
البيض المتوسط؛
ي
مبا�ة ف� البحر أ
البيض المتوسط.
ش ي

أ
أ
ف
ف
ن
ورو�(
الشكل  :3النطاق الموسع ب
الثا� لالستثمار ي� النقاط الساخنة ي� منطقة البحر البيض المتوسط (المصدر :بنك االستثمار ال ب ي
لل�نامج ي
النطاق الموسع ل�نامج االستثمار ف� النقاط الساخنة ف� منطقة البحر أ
البيض المتوسط
ب
ي
ي
إمدادات المياه ،إدارة
موارد المياه
إالج راءات المناخية
)التكيف والتخفيف(
وتوف�
النمو االقتصادي
ي
فرص العمل

برامج العمل الوطنية

مكونات القيمة
المضافة

مياه الرصف

مشاريع إزالة التلوث
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النفايات الصلبة
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2,805
تعي� قيم نقدية لدعم ومدخالت خ�اء برنامج االستثمار ف� النقاط الساخنة ف� منطقة البحر أ
 1يشمل الرقم  0,1مليون يورو من مرفق البيئة العالمية يستخدم لدعم مشاريع مختلفة .لم يتم ي ن
البيض المتوسط.
ب
ي
ي

إنجازات مبادرة آفاق  2020ف ي� المرحلة الثانية

٢٤

ت
ف�ة التنفيذ2018/09-2015/06 :
يز
الم�انية 6,000,000 :يورو
وال�اكة أ
مصدر التمويل :منح المفوضية أ
الوروبية لصندوق االستثمار ش
الورومتوسطية
أ
ورو�
الوكالة المنفذة :بنك االستثمار ال ب ي
الثا� للالستثمار ف� النقاط الساخنة ف� منطقة البحر أ
ن
البيض المتوسط هو تعزيز إالدارة
كان الهدف العام ب
لل�نامج ي
ي
ي
المالئمة أ لموارد المياه ،وإمدادات المياه السليمة وخدمات الرصف الصحي وإدارة النفايات الصلبة ،والحد أمن تلوث
الم�وع البلدان المؤهلة بموجب صندوق تسهيالت االستثمار ش
البحر البيض المتوسط .غطى ش
وال�اكة الورومتوسطية،
وهي الج زائر ومرص وإرسائيل أ
ن
وفلسط� وتونس.
والردن ولبنان والمغرب
ي
أ
يل:
شملت الهداف الخاصة ما ي
أ
ف
ت
 .1زيادة عدد المشاريع القابلة
ال� يمكن تمويلها بسهولة من قبل الجهات
للتطبيق ي� شالقطاعات ذات الولوية ي
ين
المروج� للم�وعات ،مما يضمن أن تشغيلها فعال ومستدام عىل المدى الطويل؛
المانحة وتنفيذها من قبل
 .2تعزيز قدرة إعداد المشاريع لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص
الثا� لالستثمار ف� النقاط الساخنة ف� منطقة البحر أ
ن
البيض المتوسط هذه النتائج من خالل تقديم
حقق ب
ال�نامج ي
ي
المشاريع االستثمارية ف� يالقطاعات ذات الصلة المذكورة أعاله .استندت المساعدة الفنية ال�ت
عداد
ل
الفنية
المساعدة
إ
ي
ي
م�وع ف(� أ
مرحلت� ،تتكون المرحلة أ
الوىل من ي ز
ين
تجه� ش
قدمها ش
النبوب) ف ي� أكل منطقة من المناطق المستهدفة،
الم�وع إىل
ي
ت
ش
ش
بينما غطت المرحلة الثانية إعداد الم�وع بد ًءا من فحص الم�وع وح� الم راحل الوىل من التنفيذ.

الدولة

ش
الم�وع

القطاع

يز
م�انية
المساعدة
الفنية(مليون
يورو(

مصدر تمويل المساعدة الفنية

االستثمار الحالة (مايو )2019
المقدر
(مليون
يورو(
 185معتمد من أمجلس إدارة بنك
ورو�
االستثمار ال ب ي
- 550مساعدة فنية مكتملة
ال مزيد من االهتمام ش
بالم�وع
من قبل السلطات المرصية
 250مساعدة فنية مكتملة
سحبت السلطات المرصية
اهتمامها ش
بالم�وع
 441معتمد من أمجلس إدارة بنك
ورو�
االستثمار ال ب ي
 395معتمد من أمجلس إدارة بنك
ورو�
االستثمار ال ب ي
 97معتمد من أمجلس إدارة بنك
ورو�
االستثمار ال ب ي
 40مساعدةفنيةمكتملة
إمداداتالمياهفقطهوما
مكون
سيتم ض
قدم ابه
الم� ً
ي
 30مساعدة فنية مكتملة
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 ٢.٢.٣التحديات والفرص

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

كب�ة من
أعقبت المرحلة الثانية من آفاق
 2020موجة ي
استثمارات بنك االستثمار أ
ف
ورو� ي� قطاعات المياه /
ال
ب
ي
مياه الرصف الصحي والنفايات الصلبة ف ي� منطقة ش
ال�ق
أ
الوسط وشمال إفريقيا وذلك ف ي� التسعينيات وأوائل
والع�ين .تظهر ت
ش
الف�ة ،2011-2007
القرن الحادي
أ
ت
ال� ت ز
العر�،
ت�امن مع الزمة المالية العالمية والربيع ب ي
ي
ف
فجوة ي� إالق راض لمشاريع المياه  /البيئة (باستثناء ثالثة
كب�ة ف ي� عام  .)2009منذ عام  ،2012كانت
مشاريع ي
هناك موجة متجددة من إالق راض لمشاريع المياه /

ف
بح�ة نز
يتم تمويل ش
ب�رت من قبل
م� أوع إزالة التلوث أ ي� ي
ورو� إلعادة إالعمار
ورو� ،البنك ال ب ي
بنك االستثمار ال أ ب ي
ورو� ،والدولة التونسية .وهو
والتنمية ،االتحاد ال يب
ش
م�وع من مشاريع االتحاد من أجل المتوسط ويركز عىل
أربع مجاالت رئيسية هي الحد من التلوث الصناعي،
إعادة التأهيل وتقوية شبكة الرصف الصحي والمجارير،
ين
معالجة المخلفات الصناعية الصلبة
وتحس� نوعية
البح�ة وتوسيع موا�نئ
الحياة (من خالل تطوير ضفاف
ي
الصيد القريبة) وهو مكون أفقي لدعم المؤسسات
والدارة لتعزيز كفاءتها ف ي� إالدارة البيئية واالستدامة.
إ
كان إعتماد االتحاد من أجل المتوسط ووضع عالمته
ب�رت بمثابة ت
بح�ة نز
ف ي� أكتوبر  2013ش
االع�اف
لم�وع ي
آ
ش
بم�وع رائد يمكن أن يكون ً
مثال للخرين ،سواء من
التأث� العام عىل الحد من التلوث أو الحوار
حيث ي
النموذجي الذي تم وضعه مع الجهات الفاعلة المحلية.

قامت مبادرة آفاق  2020من خالل مكون استثمارات
الحد من التلوث والوقاية منه ودعم أبرنامج االستثمار
ف ي� النقاط الساخنة ف ي� منطقة البحر البيض المتوسط
بإعداد ش
الم�وع وساعدت وحدة أ إالدارة (وحدة تخطيط
أ
الهداف  )UGPOخالل المرحلة الوىل من التنفيذ .ومن
( 2020مبادرة بناء القدرات/
خالل مكون بناء قدرات آفاق
أ
ت
ز
برنامج البيئة ف ي� منطقة البحر البيض المتوسط) وال�ام
نقطة االتصال التونسية وفريقها ،تم تحقيق مشاركة
لبح�ة نز
ب�رت عن
أصحاب المصلحة إ
للدارة المتكاملة ي
طريق العديد من المشاورات الحية والتفاعلية مع
والقليمية والمحلية الرئيسية وجميع
السلطات الوطنية إ
بح�ة
«ميثاق
عنه
نتج
مما
المصلحة،
فئات أصحاب
ي
نز
للبح�ة ف ي� عام أ.2012
مستدام
مستقبل
أجل
ب�رت» من
ي
تبع ذلك ومنذ ذلك ي ن
الح� العديد من المشاورات الخرى
ش
خالل المرحلة الثانية من آفاق ( 0202م�وع آلية دعم
إالدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق ،)2020
حول خطة إالدارة للتنمية المستدامة للمنطقة وتدعيم
هيكل الحوكمة.
والخ�ة الشاملة ف ي� تطوير
التشارك
تم إعادة إنتاج النهج
ب
ي
بح�ة نز
ب�رت ف ي� منطقة خليج تونس من خالل
ميثاق ي
بالضافة إىل
مليان».
لوادي
المستدامة
التنمية
«ميثاق
إ
ذلك ،تم إطالق دراسة لتحديد مجموعة من إالج راءات
ت
التطه� المتكامل أل بك� نهر ف ي� تونس وهو
ال� تهدف إىل
ي
ي
مستجمع مياه نهر مجردة.

ت
وال� ساهمت فيها وشكلت جز ًءا ال يتج زأ منها
البيئة ،ي
استثمارات الحد من التلوث والوقاية منه من مبادرة
آفاق  2020وب رنامج االستثمار ف ي� النقاط الساخنة ف ي�
منطقة البحر أ
البيض المتوسط .من المتوقع أن تساهم
مشاريع أ
النبوب بل�نامج االستثمار ف ي� النقاط الساخنة
أ
ف
ف ي� منطقة البحر البيض المتوسط ي� الحفاظ عىل هذا
الزخم ف ي� إالق راض لمشاريع المياه والبيئة لعدد من
السنوات ت
نظرا لدورات
ح� بعد نهاية ب
ال�نامج ،وذلك ً
ف
ش
الم�وع الطويلة المعنية ي� القطاعات والبلدان.

 ١.٣.٣برنامج عمل بناء القدرات 2020-2015
تم تنفيذ مكون بناء قدرات آفاق  2020ي ن
ب� عامي  2020-2015بهدف عام هو «تعزيز شمولية وتنفيذ وإنفاذ السياسات
أ
ف
ن
ئ
ش
الوط� ي� السياسات الخرى ودعم إالدارة البيئية
البي� عىل المستوى
ي
والت�يعات البيئية ،وتعزيز إدماج البعد ي
أ
أ
ئ
بي� جيد للبحر البيض المتوسط».
الفضل ،وذلك بهدف الحد من التلوث البحري ومنعه من أجل تحقيق وضع ي
الهداف المحددة أ
كانت أ
• تم تعزيز القدراتالوطنيةللحدمنالتلوث
الربعة بل�نامج العمل هي:
والوقايةمنهمنخاللالدوراتالتدريبيةوورشالعمل
ين
تحس� قدرة السياسات ش
.1
الوطنيةو إالقليميةوالجوالتالدراسيةوالتبادالت ي ن
والت�يعات طنية عىل
ب�
أ
ت
دعم الحد من التلوث ومنعه من خالل م راجعة
ال�تضمما
الق رانحولمجموعةمتنوعةمن
القضايا،و  23ي
22
ش
وتحديث واستكمال السياسة البيئية الوطنية
مشارك من 12دولة �يكة وكذلك
ال يقل عن 2000
أ
أ
ف
والطر ش
الت�يعية (بما ف ي� ذلك تشجيع استخدام
ورو� ي� المتوسط .تم تعديل العديد
من دول االتحاد ال ب ي
أ
منالممارساتالمتعلقةبالحدمن أالتلوثوالوقايةمنه
الدوات االقتصادية عند االقتضاء) وعن طريق
إج راء إالصالحات ش
و/أواعتمادهاو/أوتك رارهاكنتيجةلنشطةالتدريب
الت�يعية الالزمة إلنشاء بيئة
والزياراتالدراسيةوتبادلأفضلالممارسات.
استثمارية مواتية ومستدامة.
• تمت م راجعة خطط العمل الوطنية بشأنف الحد من
ين
تحس� قدرة البلدان ش
.2
ال�يكة عىل صياغة وتنفيذ
ش
التلوث من قبل جميع البلدان ال�يكة ي� آفاق
ش
وإنفاذ الت�يعات البيئية الوطنية وقدرة االمتثال
( 2020باستثناء ليبيا وسوريا) ت
للف�ة 2025-2016
المعرفة
للقطاع الخاص ،بما ف ي� ذلك تسهيل نقل
العمل الوطنية.
خطة
تنفيذ
عملية
ار
ر
استم
مع
وفلسط� «غ� أ
ح� أ
والتكنولوجيا وتعزيز التعاون إالقليمي وكذلك
ت
الط راف ف ي� اتفاقية
الردن
ين ي
الخ�ات فيما ي ن
وفيما
ب� الشمال والجنوب
تبادل ب
برشلونة» قاما بذلك بموجب إطار آفاق .2020
ين
ب� بلدان الجنوب.
• تم إنتاج العديد من الوثائق التوجيهية بشأن
تعزيز إدماج البعد ئ
البي� ف ي� أطر سياسات
الموضوعاتال رئيسية.
.3
ي
ن
العام
القطاع�
وممارسات
الرئيسية
القطاعات
ي
• صادقت سبع دول عىل بروتوكوالت اتفاقية برشلونة:
المؤسس
والخاص ،وعن طريق تعزيز إالطار
ي
الج زائر (بروتوكول الوقاية والطوارئ ،)2016 ،وإيطاليا
ين
والخاص.
القطاع� العام
وزيادة قدرة
(بروتوكول الوقاية والطوارئ ،)2016 ،وإرسائيل
ين
ين
ين
(بروتوكول إالدارة المتكاملة للمناطق الساحلية،
قليمي�
وال
تمك� أصحاب المصلحة
الوطني� إ
.4
ف
والدارة
 ،)2016ولبنان (بروتوكوالت الوقاية والطوارئ إ
من المشاركة بفاعلية ي� عمليات صنع الق رار
والمساهمة ف� تنفيذ أ
المتكاملة للمناطق الساحلية ،)2017 ،وكرواتيا 2018
الهداف البيئية.
ي
(بروتوكول خارجي )2018 ،ومالطا (بروتوكول إالدارة
أ
المتكاملة للمناطق الساحلية.)2019 ،
لقد تم تحقيق هذه الهداف بالكامل من خالل
أ
النتائج المحققة التالية:
• طورت جميع دول جنوب البحر البيض المتوسط
• تم تعزيز أ
الطر السياساتية ش
خطط عمل وطنية بشأن إالنتاج واالستهالك
والت�يعية للحد
ف
ين
ع� المنطقة من خالل الجهود
أيض ا طر ًف ا ي� هذه العملية.
المستدام� ،كما تعد تركيا ً
من التلوث ومنعه ب
اتفاقية
وتنفيذ
القطري؛
المستوى
الوطنية عىل
وبروتوكوالتها من خالل نظام ب رنامج أ
قادت المجموعة الفرعية لبناء أالقدرات االتحاد أمن أجل
مم
ال
برشلونة
المتوسط (ب رئاسة ت
ورو�)
مش�كة من الردن واالتحاد ال أ يب
وكذلك
المتوسط؛
البحر
عمل
خطة
/
للبيئة
المتحدة
وب رنامج أ
المم المتحدة أللبيئة /خطة عمل البحر البيض
بدعم من المشاريع إالقليمية والوطنية المخصصة.
المتوسط .تم تنسيق أالنشطة بشكل وثيق واستكمالها
القدرات
تداب� بناء
فمع أنشطة المكونات الخرى ،مثل ي
ف
ي� إعداد االستثمار وإدارة البيانات وإعداد التقارير ي� إطار
المكونات الخاصة باستثمارات الحد من التلوث والوقاية
التوال.
منه ،والم راجعة والرصد عىل
ي
© SWIM-H2020 SM project

 22آليةدعمالدارةالمتكاملةوالمستدامةللمياهومبادرةآفاق،2020برنامج أ
الممالمتحدةللبيئة/
) (ECRANإخطة عمل البحر أ
البيض المتوسط ،شبكة االنضمام إالقليمية البيئية والمناخية
وفلسط� وتونس أ
الجزائر ومرص وإرسائيل و أ
ين
للنشطة عىل المستوى
الردن ولبنان والمغرب
23
السود وتركيا ف� أ
الوط� ،بالضافة إىل ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل أ
النشطة إالقليمية.
ني إ
ي

إنجازات مبادرة آفاق  2020ف ي� المرحلة الثانية

٢٦

تميل مشاريع المياه والبيئة ف ي� بلدان جنوب البحر
أ
البيض المتوسط إىل التنفيذ من خالل القطاع العام،
وعىل هذا النحو ،تحتاج اىل ت
ف�ات زمنية طويلة .يرجع
ف
جزء من هذا إىل طبيعة صنع الق رار العام ي� البلدان
المعنية ،ويرجع ذلك ج ز ًئي ا إىل الطبيعة التسلسلية
أ
وغ�ه
ورو� ي
للعمليات الداخلية لبنك االستثمار ال ب ي
من المؤسسات المالية الدولية .حيثما أمكن ،تتم
متابعة أ
النشطة بالتوازي لكن بعض القواعد إالج رائية
تتطلب الوفاء بم راحل مختلفة لبدء الخطوات التالية.
استغرقت تعبئة التمويل المتاح للمساعدة الفنية (مثل
ال�ق أ
إالج راءات المناخية ف ي� ش
الوسط وشمال أفريقيا)
 6أشهر ،واستغرقت عملية ش�اء المساعدة الفنية
أ
ب� ال�امج �ف
للمشاريع ال بك�  8-6أشهر .وجه التداخل ي ن ب
ي
التعب� عن االهتمام (من شهر
هذه العملية هو مرحلة
ي
ت
وال� يمكن إج راؤها قبل تأكيد التمويل.
إىل شهرين) ،ي
ن
الثا�لالستثمار ف ي�النقاطالساخنة ف ي�
ال�
لم يكن ب
نامج ي
أ
مصاحب الحزمةمنح
منطقةالبحرالبيضالمتوسط
ً
اسعةالنطاق ت
ال�كان
و
الجدوى
المساعدةالفنيةلدراسات
ي
الكث�من
ال�نامج.
لقدتطلبذلك ي
منالمتوقعأنيعدها ب
التمويل،و أ
الهم من ذلك أنه أدى
الجهدللحصول عىل
ن
لتأم�التمويلمنخاللعمليةتقديم
كب�ة ي
تأخ�ات ي
إىل ي
نسبي اللحصولعىلأم والالمساعدةالفنية ف ي(�
معقدة
ً
ن أ
بالضافة إىل  9-6أشهر من
لتأم� الم وال) .إ
المتوسط  6أشهر ي
كب�ة
تأخ�ات ي
أجلالتعاقدمعالمساعدةالفنيةمماأدىإىل ي
وبعض إالحباطات.منناحيةأخرى،كانالت وافرالفوري
ين
قص�ة
المقيم�و
للخ�اء
المساعداتالفنية ي
و أالمستمر ب
الساخنة�ف
ف
ن
الثا�لالستثمار ي�النقاط
الجلضمن ب
ال� أنامج ي
ي
أمرااليقدربثمنمنحيث
المتوسط
بيض
ال
منطقةالبحر
ً
ش
القدرة عىل شإ�اك مروجي الم�وعات عىل الفور.
ين
المروج� مشكلة
يُ عد الحصول عىل البيانات الفنية من
ت
وعملية طويلة ،مما يؤدي إىل إبطاء التقييم أو ح� منعه.
أ
ف
يش�
ي� بعض الحيان ،ال تتوفر البيانات ذات الصلة مما ي
إىل الحاجة إىل مساعدة فنية وربما دراسة جدوى وهو
التأخ�ات
أمر قد يحرص المروجون عىل تجنبه بسبب
ي
المذكورة أعاله .ف ي� أوقات أخرى ،تكون الدراسات موجودة
ولكن المروج ال يمتلكها وال يمكنه إصدارها بسهولة ،أو لم
رسمي ا عىل أعىل
يتم التحقق من صحة التقارير النهائية ً
وبالتال تظل «مسودة» أو تقديرية.
مستوى
ي

بح�ة نز
ب�رت من التلوث
ال�نامج المتكامل لحماية ي
ب

 ٣٫٣بناء القدرات )(BC

٢٧

والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق .swim( 2020
)h2020.eu-www

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

ت
ف�ة التنفيذ2019/04-2016/02 :
يز
الم�انية 6,705,250 :يورو
أ
ورو� ،المديرية
السلطة المتعاقدة:
مفوضية االتحاد ال ب ي
الجوار أ
الوروبية
العامة لسياسة
الهدف العام ش
للم�وع هو المساهمة ،من خالل برنامج
بناء القدرات المصمم والقائم عىل االحتياجات� ،ف
ي
واالستخدام المستدام لموارد
تقليل التلوث البحري
منطقة البحر أ
البيض المتوسط،
المياه النادرة ف ي�
مع ت
ال� ي ز
عىل دول الجوار الجنوبية الج زائر ومرص
ك�
أ
ن 24
وإرسائيل والردن ولبنان والمغرب
وفلسط� وتونس.
ي
كما استفادت دول غرب البلقان وتركيا وموريتانيا من
أ
النشطة إالقليمية.
ف ي� المجموع ،تم تنفيذ ما يقرب من  100نشاط ف ي� 3
ت
ال� أجريت مع العديد من
سنوات .أكدت المقابالت ي
كث�ا من
المستفيدين أن جميعهم
ً
تقريب ا استفادوا ي ً
الم�وع .كان ث
ش
أك� من نصفهم قادرين عىل تقديم
توصيات ذات مغزى لتسلسلهم الهرمي والمساهمة
بشكل ش
مبا� ف ي� صياغة أو إصالح السياسات ف ي� بالدهم.
ن
لتحس� الوضع.
قام العديد منهم بمبادرات ملموسة
ي

تفس� هذا التصنيف عىل أنه ت
ين
فلسط� وال يخل بالمواقف
اع�اف بدولة
 24ال يجوز ي
الفردية للدول أ
العضاء بشأن هذه المسألة.

الشكل  :4مكونات ش
م�وع آلية دعم إالدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق 2020

الم�وع حول مواضيعه الرأسية أ
هيكل ش
والفقية:

آفاق 2020
التلوث الصناعي
إدارة النفايات الصلبة
النفاياتت الخطرة
القمامة البحرية

بناء القدرات
تسهيل االستثمار المستدام

شاملة لعدة قطاعات

تغ� المناخ
ي
تكامل البيئة
االقتصاد أ
ال ض
خ�
إدارة المنطقة الساحلية المتكاملة
 إدارة المواد المائية المتكاملةأ
الطر التنظيمية والقانونية
ض
مياه ح�ية مستعملة
الربط ي ن
ب� الطاقة والمياه والغذاء

أفقي
التعليم ش
ون� الوعي

الدارة المتكاملة والمستدامة للمياه
إ
تقييم قابلية تأثر الموارد المائية
والمخاطر ذات الصلة
إالدارة الالمركزية للمياه والنمو
الخيارات والتدخالت المستدامة
إعطاء قيمة للمياه
ف
نهج النظام ئ
البي� ي� إالدارة
ي
المتكاملة للمواد المائية

شإ�اك أصحاب المصلحة
ش
ن� االتصاالت والعمليات إالدارية

https://www.h2020.net/component/jdownloads/ 24
send/291-lectures-presentations/2855-pollution-loads-from-iron-steelindustries-prof-michael-scoullos
https://www.h2020.net/component/jdownloads/
send/291-lectures-presentations/2853-pollution-loads-and-pollution-reduction-prospects-v-paraskevopoulou
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 25الشبكة العربية للبيئة والتنمية ،ومكتب معلومات البحر أ
البيض المتوسط للبيئة
والثقافة والتنمية المستدامة ،ومكتب برنامج المتوسط للصندوق العالمي للطبيعة،
ومركز التعاون المتوسطي

إنجازات مبادرة آفاق  2020ف ي� المرحلة الثانية

٢٨

ئيس لتنفيذ مكون بناء أقدرات آفاق 2020
جاء الدعم ال شر ي
ورو� ش
«م�وع
من خالل
الم�وع الممول من االتحاد ال يب
آلية دعم إالدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة
مجموعة من المشاريع
آفاق  .»2020أومع ذلك ،ساهمت
الخرى ف ي� بناء القدرات ف ي� موضوعات
والمبادرات
آفاق  2020ذات أ
الولوية ،بما ف� ذلك المشاريع ت
ال�
ي
ي
تحمل آ
االتحاد من أجل المتوسط مثل
العتماد بعالمة
ف
«بلوغرين للمجتمع ن
ت
وال�
المد� ي� حوض
ي
المتوسط» ،ي
ف
ن
المد� ي� ب رامج
تدعم المشاركة المنسقة للمجتمع
ي
بناء القدرات إالقليمية ،ش
وم�وع «مدمرو البالستيك
لمنطقة بحر أبيض متوسط خال من القمامة» للتطرق
إىل مشكلة القمامة البحرية ش
«النتاج واالستهالك
وم�وع إ
المستدامان ف� البحر أ
البيض المتوسط» أالذي يتناول
ي
المستدام� وريادة العمال ض
ين
الخ�اء،
والنتاج
االستهالك إ
وال�امج إالقليمية مثل «سويتش مد -نقلة
أب
البحر أ
البيض
البيض المتوسط» و«القمامة البحرية ف ي� البحر
لخمسة بلدان لتعزيز
المتوسط» (دعم سياسات
محددة أ
بالكياس البالستيكية
إطار سياساتها الوطنية المتعلقة
والتعبئة البالستيكية
)، IMAPذات االستخدام الواحد
امج البحر أ
البيض المتوسط(
الرصد المتكامل وتقييم ب ر
وساحله» (أنشطة بناء القدرات والتدريب من أجل تنفيذ
وتداب� IMAP،
وتداب� لضبط التلوث البحري ومنعه،
ي
ي
ت
ال� تستهدف
نفاذ
وال
واالمتثال
البحرية
القمامة
إدارة
إ
ي
ش
مفت� البيئة)؛ و«إزالة معدات الصيد» ف ي� منطقة البحر
أ ي
الك�ى (دعم صانعي السياسات وأصحاب
ال
درياتيك ب
ي
المصلحة للتعامل مع القمامة البحرية)  ،و«شبكة
(تدريبات
االنضمام إالقليمية البيئية والمناخية»
/تقييم أ
الثر ئ
البي� ت
ئ
البي�
االس�اتيجي
ي
فعىل التقييم ي
ي� غرب البلقان وتركيا) ،والعديد من أنشطة التعاون
ن أ ن
لما� (معالجة مياه الرصف الصحي المتكاملة
الف� ال ي
ي
الكث�) ،أدوات
وغ�ها ي
المستدامة وإعادة االستخدام ي
ن
الف� والمعلومات ،إلخ.
التثنية وأداة تبادل الدعم ي
الطار :ش
الدارة المتكاملة
م�وع آلية دعم إ
إ

مكون بناء القدرات آفاق  2020ومكونات
من خالل
 2020أ
ين
منصف� مع الدعم
نكون
(ولك
خرى
ال
آفاق
ش ي
أ
أيض ا) ،تعمل
العمليات
من
والم�وعات الخرى ً
الهيئات آ
والليات الخاصة بالتشاور ي ن
ب� الوزارات
و  /أو ي ن
القطاعات و  /أو أصحاب المصلحة
ب�
ف
المتعددين ي� العديد من البلدان .تتعاون وزارات
البيئة والمياه والصناعة والمالية ،وما إىل ذلك ف ي� إطار
للدارة
إعدادات مؤسسية منقحة (عىل سبيل المثال إ
المستدامة للنفايات الخطرة أو لمعالجة المواد
لالستخدام لمرة فواحدة).
البالستيكية المخصصة
اجتمعت وزارتا البيئة والتعليم ألول مرة ي� إطار
أنشطة آفاق  2020وأنشأتا خطط تعاون دائمة.
ف ي� إطار مبادرة آفاق  ،2020تم تطوير أفضل الممارسات
زيت الزيتون والحديد
والتقنيات لقطاعات
والتداب�
ي
والصلب أ
للتوجيه ،بما ف
تداب�
ذلك
�
سمنت
وال
ي
ي
االقتصاد الدائري .بالنسبة لقطاع مصانع الحديد
والصلب ،تم إج راء أول تقييم كامل لقطاع صناعي
ئيس بالتعاون مع معهد أبحاث (جامعة أثينا).
ر ي
تضمنت ف( )1وضع خريطة ألجميع مصانع إنتاج الحديد
فوالصلب ي� منطقة البحر البيض المتوسط الواقعة
تقريب ا من
ي� المنطقة الساحلية عىل مسافة  50كم
ً
التلوث الحالية والسابقة
الساحل؛ و( )2تقييم أحمال
والصلب ف
المتوسط،
البحر
�
وبصمة صناعة الحديد
ي
ف
مع م راعاة العمليات المختلفةأ المستخدمة ي� كل
ن
صل الذي تم من خالله
مصنع؛ و( )3العمل
ي
الميدا� ال ي
الحد من التلوث ف ي� رواسب الموقع المتأثر بمصنع
عام ا
ئيس للحديد والصلب تم إثباته عىل
مدار  35أ ً
ر ي
ت
(كان هذا التخفيض نتيجة للتطبيق المش�ك ألفضل
التقنيات المتاحة بموجب السياسة واللوائح الوروبية
والوطنية (اليونانية)؛ و( )4دراسة تقييم إمكانيات
ين
تحس� عمليات إالنتاج وما تي�تب عىل ذلك من خفض
ألحمال التلوث إذا تم استخدام أفضل التقنيات
المتاحة .25تم تصميم وتنفيذ نشاط بناء القدرات
إالقليمية حول التقييم ونتائجه.
أ
ت
ال� تم إعدادها من قبل ش
م�وع
كانت إالرشادات الخرى ي
آلية دعم إالدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة
وتدب�
بتدب� المواد المرتشحة ،ي
آفاق  2020تتعلق ي

المواد المجروفة (خاصة بتونس وعىل أساس المبادئ
التوجيهية إالقليمية لخطة عمل البحر المتوسط)
وتوصيات من أجل تفاعل أفضل ي ن
ب� البحث والسياسة.
وضع برنامج أ
المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر
ئ
ثنا� الفينيل
المتوسط ً
أيض ا مبادئ توجيهية حول :إدارة ي
والدارة
والدارة المستدامة للمدابغ ،إ
متعدد الكلورة ،إ
البيئية لزيوت التشحيم ،اصطياد أالقمامة ،فكرة اكفل
شاطئ ،والتخلص التدريجي من الكياس البالستيكية
المخصصة لالستخدام لمرة واحدة ،والمبادئ
االستقبال ف ي�
التوجيهية التشغيلية بشأن أحكام م رافق
نئ
الموا� وتسليم النفايات الناتجة عن السفن ف ي� البحر
أ
البيض المتوسط؛ ووضع وثيقة إرشادية لتحديد تطبيق
فالرسوم بتكاليف معقولة الستخدام م رافق االستقبال
نئ
الموا� أو ،عند أاالقتضاء ،تطبيق نظام بدون رسوم
ي�
المعاي�
خاصة ف ي� البحر البيض المتوسط؛ ووضع
ي
ت
المش�كة؛ ووضع الئحة
والمبادئ التوجيهية البحرية
ن
الوط�)
سجالت إطالق ونقل الملوثات (نموذج للتنفيذ
ي
ومنهجية ت
مق�حة لتطوير وتطبيق معامالت االنبعاث
الوطنية ف ي� حالة عدم توفر بيانات رصد حقيقية؛ كما
وضع إرشادات محدثة حول إدارة مواد التجريف وأنشطة
تحلية المياه ،وما إىل ذلك.
ف
المد� ف
ساهم المجتمع ن
كب� ي� رفع
�
المنطقة بشكل أ ي
ي
ي
أ
الوعي بالمواضيع والهداف ذات الولوية بل�نامج
مستوى
ف
ن
المواطن� .قامت جميع
التأث� عىل سلوك
ي
و� ي
آفاق  2020ي
صاحبةالمصلحة
والجمعيات
الحكومية
غ�
المنظمات
ي
ف� آفاق  2020بتعميم أهداف آفاق  2020ف� ت
اس�اتيجياتها
ي
ي
السنوية أو المتجددة وب رامج عملها ،وحشدت موارد
كب�ة لتنفيذ أنشطة واسعة النطاق .عىل المستوى
ي
غ�الحكوميةالمتوسطية
إالقليمي،جمعتالمنظمات ي
أجل المتوسط
ال رئيسية 26جهودها ي ف� إطار آلية االتحاد من
ف
ن
ت
المد� ي� حوض
للمجتمع
ال� تحمل اسم «بلوغرين
ي
ي
ف
ت
دورا ً
فعال ي� منظمات المجتمع
وال� أدت ً
المتوسط» ي
ف
ن
المد� الوطنية المشاركةأ ي� مشاريع وعمليات بناء
ي
القدرات إالقليمية .من ال أمثلة عىل ذلك أن تنفيذ خطة
عمل ت
إس�اتيجية البحر البيض المتوسط للتعليم من
أجل التنمية المستدامة من قبل البلدان والمنظمات
ين
غ� الحكومية يمكن أن
والمعلم�
الدولية
والمنظمات ي
ف
التغي�ات ي� الممارسات والتصورات لما
يؤدي إىل حشد
ي
يجب أن تكون عليه االستدامة (انظر الصفحة .)34
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برنامج نقلة المتوسط ش
النتاج
وم�وع إ
أ
واالستهالك المستدامان ف ي� البحر البيض
المتوسط بعد ريو 20+وآفاق 2020

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

عزز النطاق إالقليمي لمكون بناء القدرات آفاق 2020
مشاركة البلدان من خالل ت
اق�اح حلول وطنية لتنفيذ
الق رارات إالقليمية .عىل وجه الخصوص من خالل ش
م�وع
آلية دعم إالدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة
آفاق  ،2020تتوفر آلية م رنة -مدفوعة بالطلب -وجدت
كب�ا من قبل البلدان ش
ال�يكة لمجموعة من
تقديرا ي ً
ً
أنشطةالمساعدةالفنيةالمستهدفةوالمصممةعىل
المستوى ن ت
تل� احتياجاته م.
الوط� ي
ي
وال� ب ي
ت
ت
ن
ز
توفرالرؤيةطويلةالمدىواالل�امالمش�ك يب�البلدان
ين
ال�يكةو ش
ش
المؤسسي� ف ي� إطار مبادرة آفاق 2020
ال�كاء
خارجالحدودالزمنية
إحساس ابالملكيةواالستم رارية
ً
شجعت أ
النشطةالملموسةالقائمة
لمشاريعمحددة.وقد
ت
ال�عالجتالقضاياال رئيسيةوالناشئة
عىلاالحتياجاتو ي
ن
المستهدف�عىلاتخاذإج راءاتالمتابعة
أصحابالمصلحة
ي
وكانإطارالعمل
للمنطقة.
المهمة
وتك رارالتدخالت
أ
قليمي بل�نامجالممالمتحدة
السياس إال
التنظيميو
ي
البحر أ
البيضالمتوسطنقطةمرجعية
خطةعمل
للبيئة/
ئيسية أ
مع ا
ا
و
وقام
،2020
آفاق
لخطة
ات
ر
القد
بناء
نشطة
ل
ر
ً
بتصميموتنفيذالعديدمنأنشطةبناءالقدرات.
ركزنهجبناءالقدراتآفاق  2020عىل أ
النشطةالمخصصة
المستفادةوالممارساتالجيدةوقصص
للتعلممنالدروس
ن� أ
الساليبالمبتكرة ت
فضلعن ش
النجاحً ،
تماختبارها
ال�
ي
أ
ت
ف ي� ش
ورو�ومن
الم�وعات إالس�شاديةالممولةمناالتحادال ب ي
المكونالتكاملمعأنشطة
غ�ه.وقدسهلتتدخالت
ي
هذاالبحر أ
التعاون ئ
البيضالمتوسط
الثنا� ف ي�بلدانجنوب
وعززتالح و يار إالقليميوالتعاونوالتآزرمع ش
ال�كاءعىل
المستوىالمؤسسوالمشاريعوالمبادرات أ
الخرى.
ي
كان لكل من الحوارات المنهجية والهادفة مع نقاط اتصال
آفاق  2020والسلطات وأصحاب المصلحة ،الحضور
المنتظم عىل أرض الواقع لفرق تنفيذ ش
م�وع آفاق ،0202
والمر� مع المشاريع أ
ئ
الخرى أذات الصلة،
التآزر القوي
ي
استخدام النهج التصاعدي من القاعدة لعىل ،وم راعاة
النوع
كب�ة ف ي� النجاح الشامل لمكون
االجتماعي مساهمة ي
ف
ض
بناء القدرات ي� آفاق  2020وكانت �ورية للحفاظ عىل
الشعور بالملكية ش
للم�وع وإحداث االستجابة والمشاركة
ف
من جانب مختلف أصحاب المصلحة ،بما ي� ذلك
ن
المد� والقطاع الخاص.
المشاركة الهامة للمجتمع ي
كب�ةتتمثل ف ي�صعوبةالحصولعىل
لات زالهناكتحديات ي
الالزمةلتنفيذأنشطةمحددةمنالوزاراتوأصحاب
البيانات
المصلحة آ
الخرين ف ي�بعضالبلدان ش
ال�يكة.والي زالعملية
تطبيقالق و ي ن
ان�تمثلنقطةضعف ف ي�معظمالبلدان
ش
المبذولةلتعزيز
سل�عىلالجهود
ال�يكةوهذاله ي
تأث� ب ي
آ
وتطبيقبعضتدخالتالمساعدةالفنيةلفاق.2020

عىلالرغممن إالنجازات ي ت
ال�تحققت ف ي�تعزيز
الكب�ة ي
ف
القدرات عىل مدى السن وات الماضية ي� إطار آفاق ،2020
إال أنه ال ت زال هناك حاجة إىل آزيادة تعزيز قدرات السلطات
العامةوأصحابالمصلحةالخرين.ومعاستم رارالضغوط
الجديدة ف ي�الظهور،تظلثغ راتالحوكمةمستمرة،بينما
الخ�اتالقيمة.
يلزمتبادلالمعرفةالجديدةو ب

الجراءات التي تمت بعد انتهاء أنشطة بناء القدرات في آفاق 2020
أمثلة مختارة لتأثير مكون بناء القدرات في آفاق  :2020إ

الجزائر :تم تطوير لوائح جديدة لتغليف المنتجات وتحديد أفضل التقنيات المتاحة ف ي� صناعات التعبئة والتغليف.
التداب� وإدخال ش
ت�يعات الوقاية.
أنتجت المسوحات المكثفة لرصد القمامة البحرية بيانات كافية لتحديد
ي
اس�اتيجيتها الوطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة وحشدت أ
مرص :قامت بتطوير ت
الموال بل�امج تجريبية
ف
ف
جديدا إلدارة نفايات مخلفات البناء
تيارا
ً
ي� المدارس االبتدائية والثانوية ي� العديد من المحافظات .كما طورت مرص ً
والهدم.
أ
الردن :قامت جمعية البنوك ف� أ
الردن بتك رار التجربة اللبنانية حول مشاركة القطاع الخاص ف� ن
الب� التحتية للمياه مع
ي
ي
ديسم�  ،2018تم إطالق ت
ت
ال� ي ز
االس�اتيجية الوطنية للتعليم من أجل البيئة والتنمية المستدامة
ك� عىل دور البنوك .ف ي�
ب
ين
غ� الحكومية المختصة).
مع جميع أصحاب المصلحة
المعني� (اللجنة الوطنية لليونسكو ،المنظمات ي
المغرب :وجهت «الرؤية والدعوة للعمل من أجل إالدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمنطقة الرباط-سال-القنيطرة» خطوات
ف
ين
ش
المانح�.
الدول وقوبلت بتمويل من
المرحلة التالية ي� العملية .تم قبول مذكرة الم�وع ذات الصلة من قبل البنك ي
أ
ورو� للبالستيك إىل ت
إرسائيل :أدت المساعدة الفنية المستندة إىل ت
االس�اتيجية الوطنية للنفايات
اس�اتيجية االتحاد ال ب ي
ت
المصنع� إالرس ي ن
ين
ائيلي� مع وزارة حماية البيئة الستضافة أول ورشة عمل مش�كة حول
البالستيكية .تعاونت نقابة
ف
النفايات البالستيكية وإعادة التدوير .ي� قطاع الزجاج ،أنشأت وزارة حماية البيئة منشأة لفرز الزجاج.
لبنان :تطور التعاون ي ن
ب� وزارة البيئة ووزارة الصناعة فيما يتعلق بإدارة القطاع الصناعي والتصاريح الصناعية بشكل
كب� .كما صاغ لبنان ت
اس�اتيجية لمخلفات البناء والهدم.
ي
ين
فلسط� :تمت م راجعة المناهج الوطنية لتشمل الجوانب البيئية .تم توقيع مذكرة تفاهم ف� عام  2017ي ن
ب� هيئة
ي
جودة البيئة ووزارة ت
ين
ال�بية والتعليم .كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى ي ن
الصحفي�.
ب� هيئة جودة البيئة ونقابة
أ
ت
سيواصل أصحاب المصلحة المدربون تنفيذ خطة عمل اس�اتيجية البحر البيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية
ين
فلسط� الئحة داخلية لمخلفات البناء والهدم.
المستدامة .كما صاغت
تونس :بالنسبة لنفايات إالنشاء والهدم ،تم اتخاذ ق رار ت
يز
مش�ك ي ن
التجه�
ب� وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة
ينص عىل أن العطاءات الخاصة أ
بالشغال العامة ستلزم مقدمي العروض باستخدام ما ال يقل عن  ٪30من المواد من
مخلفات الهدم المعاد تدويرها.

إنجازات مبادرة آفاق  2020ف ي� المرحلة الثانية
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قدمت أنشطة برنامج نقلة المتوسط (سويتش
البحرمد) أ
ش
البيض
وم�وع إالنتاج واالستهالك المستدامان ف ي�
ف
المتوسط مساهمات ي� مكون بناء القدرات بل�نامج
عمل آفاق  2020وخاصة فيما أيتعلق بتعزيز االستهالك
المستدام� وريادة العمال ض
ين
الخ�اء ف ي� بلدان
والنتاج
إ
أ
جنو� ش
و� ق ي� البحر البيض المتوسط ،أوذلك كعنرص
بي
أساس لمنع التلوث من خالل نماذج العمال ض
الخ�اء.
ي
الرئيس من «نقلة المتوسط» هو تعزيز
الهدف
ي
ين
المستدام� ف ي� بلدان البحر
والنتاج
االستهالك إ
أ
البيض المتوسط كوسيلة لمنع التلوث والتقدم نحو
ض
االقتصادات الخ�اء والدائرية.
ال�كاء المنفذون :برنامج أ
ش
المم المتحدة للبيئة /خطة
أ
النشاط إالقليمي
عمل البحر البيض المتوسط  -مركز
منظمة أ
ين
المم المتحدة
المستدام�،
للنتاج واالستهالك
إ
الصناعية ،برنامج أ
المم المتحدة للبيئة  /شعبة
للتنمية
االقتصاد
ال�ق أ
الدول :دول منطقة ش
الوسط وشمال إفريقيا
أ
المتوسط
الهداف المحددة :اعتماد خطة عمل البحر
أ
ين
المستدام� من قبل الط راف
والنتاج
بشأن االستهالك إ
المتعاقدة ف ي� اتفاقية برشلونة؛ معالجة  4قطاعات
والسكان وتصنيع السلع؛
رئيسية :الغذاء والسياحة إ
وتدريب ودعم صناعات أ آلية الدعم (نقل التكنولوجيا
السليمة بيئي اً) ورجال العمال ومنظمات المجتمع
ن
للنتاج المستدام؛
المد�؛
وإعداد ب رامج العمل الوطنية إ
ي
أ
وتطوير النشطة التجريبية؛ والتعاون مع الوكالء
ين
المالي� لتسهيل الوصول إىل التمويل من قبل رواد
أ
ن
العامل� بنشاطات صديقة للبيئة.
العمال
ي
الهدف الرئيس من ش
م�وع إالنتاج واالستهالك
ي
أ
المستدامان ف ي� البحر ال آبيض المتوسط بعد ريو20+
وآفاق  2020هو تعزيز الليات المالية لالستثمار ف ي�
ين
المستدام� من قبل الصناعات من
والنتاج
االستهالك أإ
دول ش
الوسط وشمال إفريقيا وتعزيز االستهالك
ال�ق
ف
ن
المستدام� ي� غرب البلقان وتركيا (استكمال
والنتاج
إ
ي
أهداف برنامج نقلة المتوسط (سويتش مد))
ال�كاء المنفذون :برنامج أ
ش
المم المتحدة للبيئة /خطة
أ
النشاط إالقليمي
عمل البحر البيض المتوسط  -مركز
منظمة أ
ين
المم المتحدة
المستدام�،
للنتاج واالستهالك
إ
أ
ورو� إلعادة إالعمار والتنمية
للتنمية الصناعية ،البنك ال ب ي
أ
الهداف المحددة:
•
توف� آليات مالية تدعم الصناعات أالمتوسطة
ي
والردن للوصول إىل
الحجم ف ي� المغرب وتونس ومرص
تداب� كفاءة الموارد
التمويل لتنفيذ ي
الخ�اء وريادة أ
العمال �ف
تحف� تنمية الصناعات ض
يز
•
ي
غرب البلقان وتركيا من خالل التدريب والمساعدة
الفنية.

 ٢.٣.٣الفرص والتحديات
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إعطاء االستمرارية ش
الدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق  2020منذ عام :2019
لم�وع فآلية دعم إ
أ
ش
م�وع دعم المياه والبيئة ي� منطقة الجوار الجنوبية من سياسة الجوار الوروبية ()med.eu-www.wes

ت
ف�ة التنفيذ2023/05-2019/05 :
يز
الم�انية 7,900,000 :يورو
أ
أ
ورو� ،المديرية العامة لسياسة الجوار الوروبية
السلطة المتعاقدة :مفوضية االتحاد ال ب ي
م�وع دعم المياه والبيئة ف� منطقة الجوار الجنوبية من سياسة الجوار أ
الوروبية هو ش
ش
م�وع إقليمي مدته  4سنوات
ي
ف
ش
مصمم للمساهمة ي� تنفيذ نهج متكامل للحد من التلوث والوقاية منه ،بما يتما� مع جدول أعمال االتحاد من أجل
ت
المف�ض أن يساهم ش
الم�وع ف ي� زيادة كفاءة إدارة موارد المياه الشحيحة .ويهدف
أيض ا من
المتوسط واتفاقية برشلونةً .
إىل القيام بذلك من خالل زيادة قدرة أصحاب المصلحة الذين يشاركون ف� الحد من التلوث وإدارة المياه ودعمهم �ف
ي
ي
صياغة وتنفيذ السياسات البيئية والمائية .يركز ش
م�وع دعم المياه والبيئة ف ي� منطقة الجوار الجنوبية من سياسة الجوار
أ
ف
ف
الوروبية عىل مبادرة آفاق  2020وعىل المشاريع إالقليمية (بما ي� ذلك مبادرة بناء القدرات /برنامج البيئة ي� منطقة
والم� ن أ
البحر أ
ن
للدارة المتكاملة والمستدامة للمياه) ويتم تنفيذه بالتنسيق مع
البيض المتوسط،
والثا� إ
ش ي
وع� الول أ ي
العديد من المشاريع والعمليات إالقليمية الخرى.

 ٤٫٣المراجعة والرصد

الوروبية وب رنامج أ
قاد هذه المجموعة الفرعية كل من وكالة البيئة أ
المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر المتوسط.
أ
أ
وتم تنسيق أ
النشطة بشكل وثيق واستكمالها بأنشطة من المكونات الخرى ،ومع المجموعات الفرعية الخرى من
ت
ت
ال� تم تسميتها.
وتوف� وتبادل ب
خالل اجتماعات متتالية ،ي
الخ�ات ،والتنظيم المش�ك لبعض الدورات التدريبية ي

 ١.٤.٣برنامج عمل الم راجعة والرصد 2020-2015
تم تنفيذ مكون الم راجعة والرصد ي ن
ب� عامي  2020-2015بهدف عام هو «ضمان توافر وجودة وإمكانية الوصول
آ
واستدامة بيانات الرصد والمعلومات الالزمة لقاعدة المعرفة الداعمة للتقييم المنتظم لفاق .»2020

الشكل  :5مكون المراجعة والرصد آلفاق  2020والجدول الزمني لنظام سياسة الجوار أ
الوروبية – نظام المعلومات البيئية المشترك الثاني

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً
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الجزائر ،ومرص ،وإرسائيل ،أ
ين
وفلسط� وتونس
والردن ،ولبنان ،وليبيا ،والمغرب،
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إنجازات مبادرة آفاق  2020ف ي� المرحلة الثانية

الهداف المحددة أ
أ
الربعة بل�نامج العمل هي:
ت
ال�
• تعزيز نظم المعلومات الوطنية المثىل ي
للبالغ القائم عىل
بالنتاج المنهجي إ
تسمح إ
ش
المؤ�ات وتبادل البيانات؛
• توسيع أولويات آفاق  2020الحالية مع ت
ال� ي ز
ك�
بشكل خاص عىل المياه والنفايات الصلبة
واالنبعاثات الصناعية ،وتحديد ومعالجة مجاالت
أ
الولويات إالضافية؛
• ضمان استدامة إعداد الحوكمة لعمليات م راجعة
آفاق 2020؛
ف
• تشجيع دمج نتائج م راجعة آفاق  2020ي� عملية
ن
ين
والوط�.
المستوي� إالقليمي
صنع السياسات عىل
ي

تم تحقيق هذه أ
الهداف بالكامل من خالل النتائج التالية:
ن
مب� عىل ش
المؤ�ات مع صياغة
• إج راء تقييم إقليمي ي
ش
مؤ�ا ً
شامل
(موجز لصناع الق رار)
معتمدا عىل ً 11
أ
وعملية تشاور وم راجعة للق ران .باالستناد إىل قاعدة
المعرفةوالبنيةالتحتيةوالبياناتوالمعلومات
المستمدة من التقييم أ
الول آلفاق  ،2020فإن التقييم
ن
الثا� آلفاق  2020وضع ف ي� االعتبار النطاق الموسع
ي
بل�نامج عمل آفاق  )2020-2015( 2020من خالل
ين
ال�يةال رئيسيةالمحددة،
تضم�مصادرالتلوث ب
بالضافةإىلالقضاياالناشئةالمتعلقةبالقمامة
إ
البحريةوالنفاياتالخطرةوجودةمياهاالستحمام.
• إج راء تقييم «متوسط أ
ش
المؤ�ات
الجل» قائم عىل
للخطط إالقليمية بموجب بروتوكول اتفاقية
برشلونة للمصادر أ
الرضية (المادة  )51ف ي(� مجاالت
مياه الرصف الصحي ومياه العواصف والحمأة
والزراعة وتربية أ
الحياء المائية والقمامة البحرية
وإدارة التلوث الصناعي) وتم أخذ النتائج ف ي�
االعتبار لتنفيذ آفاق  2020حسب االقتضاء.
• تعزيز قدرات الرصد عىل المستوى ن
الوط� ف ي�  9دول
ي
المالو ي ن
الف�.
ش�يكة 27منخاللالتدريباتوالدعم ي
عملي امنأنشطة
استفادتجميعبلدانالبحر
المتوسط ً
نامج أ
المم
القدرات إالقليميةذاتالصلة ف ي�إطارب ر
المتحدةللبيئة/خطةعملالبحر أ
البيضالمتوسط.
• بدء تدفقات بيانات جديدة للنفايات واالنبعاثات
الصناعية ومياه الرصف.
• توحيد أدوات وإج راءات إدارة البيانات وتدفقات
التقارير (سجل إصدار الملوثات وانتقالها ،آفاق
 ،2020الرصد المتكامل وتقييم ب رامج البحر أ
البيض
المتوسط وساحله) وأصبحت منصة ب رنامج أ
المم
المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر أ
البيض المتوسط
وإنفو ماب ( )InfoMAPجاهزة لتؤدي وظيفة مخزن
معلومات ت
مش�ك لتبادل البيانات م رتبط مع عمليات
الوكالة أ
الوروبية للبيئة لخدمة قابلية التشغيل
أ
ن ن
ورو�
البي� يب� إنفو ماب ونظام معلومات االتحاد ال ب ي
ي
البيئة البحرية )(WISE-MARINEبشأن.

UNEP/MAP
Barcelona Convention

H2020 initiative
for a Cleaner Mediterranean

٣٣

أ
ن
ت
الثا�
آلية دعم الجنوب لنظام سياسة الجوار الوروبية من نظام المعلومات البيئية المش�ك ي
ت
ف�ة التنفيذ2020-2016 :

الوروبية ف� إطار سياسة الجوار أ
الوروبية التابعة للمفوضية أ
مصدر التمويل :المديرية العامة لسياسة الجوار أ
الوروبية
ي
المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر أ
الوروبية للبيئة وبرنامج أ
الوكاالت المنفذة :الوكالة أ
البيض المتوسط
المش�ك إىل المساهمة ف� الحد من التلوث البحري ف� البحر أ
ت
البيض
تهدف آلية دعم نظام المعلومات البيئية
ي
ي
ت
ش
المتوسط من خالل تطوير نظام معلومات بيئية مش�ك يدعم إالنتاج والتبادل المنتظم للبيانات والمؤ�ات
ت
ال� تم تقييمها وذلك بجودة عالية .يعد الهدف الشامل هو ضمان اتساق وتنسيق التقارير البيئية
والمعلومات البيئية ي
ف
عىل المستوى إالقليمي لدعم صنع سياسات ث
أك� كفاءة (أي فيما يتعلق بالمساهمة ي� الحد من التلوث البحري).
ين
تحس� توافر المعلومات البيئية ذات الصلة والوصول إليها لصالح صنع سياسات فعالة وقائمة
الهدف المحدد هو
أ
أ
ف
وفلسط�ن
ورو� ،بما ي� ذلك الج زائر ومرص وإرسائيل والردن ولبنان وليبيا والمغرب
عىل المعرفة ف ي� الجوار
ي
الجنو� ال ب ي
بي
وتونس.

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

 28تقرير تجميعي :نحو متوسط أفضل بيئيا :عقد من التقدم .مبادرة رصد أفق  2020إالقليمية
ن
ن
والبالغ عنها
ف� للتقدم نحو متوسط أفضل بيئيا .رصد النتائج إ
ف� :تقييم ي
تقرير ي
لمبادرة آفاق  2020إالقليمية

النفايات
المياه

إنجازات مبادرة آفاق  2020ف ي� المرحلة الثانية

٣٤

تقرير الم راجعة والرصد آلفاق ( 282020التقييم ي ن
الثا�
آلفاق  )2020الذي أعدته الوكالة أ
الوروبية للبيئة
وبرنامج أ
المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر
أ
الرئيس لمكون الم راجعة
البيض المتوسط هو الناتج
ي
والرصد من آفاق  .2020تمت م راجعة وتوسيع
مجموعة ش
مؤ�ات آفاق  2020ف ي� المرحلة الثانية
من آفاق  2020وتشمل ما مجموعه  11ش
كلي ا و8
مؤ�ا ً
ً
ش
مؤ�ات فرعية ،يوجد منهما اثنان تكميليان وتغطي
آ
المجاالت المواضيعية الثالثة لفاق  :2020المياه
والنفايات (بما ف ي� ذلك القمامة البحرية) واالنبعاثات
الصناعية .تنتج مجموعة ش
مؤ�ات آفاق  2020المعدلة
عن عملية تشاركية واسعة النطاق ،تشمل إنشاء فرق
وطنية تل�جمة آلية م راجعة آفاق  2020ضمن السياق
ن
ين
ين
ين
وطني� ف ي� المجموعة الفرعية
ممثل�
وتعي�
الوط�
ي
آ
ش
للم راجعة والرصد لفاق  .2020وتعد مؤ�ات آفاق
 2020المحدثة هذه وصفية.
الداة أ
مؤ�ات آفاق  2020أ
تعت� مجموعة ش
الساسية
ب
ف
لقياس االتجاهات وتتبع التقدم المحرز ي� تنفيذ
أ
الطر التنظيمية إالقليمية والوطنية .ولتقييم
أ
الضغوط عىل البحر البيض المتوسط ،تم اتخاذ
وجهة نظر شاملة باستخدام إطار «من المصدر إىل
البحر» لهيكلة التقييم المواضيعي .يربط هذا التحول
جميع التدفقات ذات الصلة إىل نهج ث
أك� ً
تكامل من
أ
التأث� عىل
المصدر العىل إىل منطقة المصب ذات ي
ئ
البي� البحري المتوسطي ضمن إطار العوامل
النظام ي
والتأث� واالستجابة.
الدافعة والضغوطات والدولة
ي
ن
الثا� آلفاق  2020دراسات تقييم البحر
يُ أكمل التقييم ي
أ
البيض المتوسط الخرى ،ال سيما تقرير «حالة البيئة
والتنمية ف� البحر أ
البيض المتوسط» للخطة الزرقاء
ي
حالة جودة البحر أ
البيض المتوسط لعام
وتقارير
ش
ش
 2017تُ عد مؤ�ات آفاق  2020جز ًءا من المؤ�ات
وبالتال
المختارة لرصد تنفيذ خطط العمل الوطنية،
ي
يشار إليها بالفعل باسم ش
مؤ�ات مبادرة آفاق / 2020
خطة العمل الوطنية.

ن
الوط� ،تُ بذل جهود مهمة لتطوير
عىل المستوى
ي
ف
أنظمة المعلومات ومثاال عىل ذلك ي� مجال إدارة
النفايات .وقد بدأت أ
الردن وإرسائيل ف ي� تطوير أنظمة
ف
ت
ال� تساهم ي� م راقبة
معلومات
النفايات الوطنية ي
إنفاذ أحكام ش
الت�يع ذات الصلة .أما تونس فقد
مخصص ا للنفايات الخطرة
صممت نظام معلومات
ً
وعملية لرصد ش
مؤ�ات الصحة والبيئة .وعىل المستوى
ين
العام�
رئيس خالل
إالقليمي ،تم تحقيق إنجاز
ي
ين
الماضي� مع تطوير منصة إنفو ماب من قبل مركز
النشاط إالقليمي للمعلومات واالتصاالت التابع
ل�نامج أ
المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر
ب
أ
البيض المتوسط ،مركز النشاط إالقليمي للمعلومات
واالتصاالت .29عالوة عىل ذلك ،وافق االجتماع الواحد
ب� أ
والع�ون ي ن
ش
الط راف المتعاقدة ف ي� اتفاقية برشلونة
(ديسم�  )2019عىل العنارص الرئيسية وخارطة الطريق
لعداد بسياسة إدارة بيانات برنامج أ
المم المتحدة
إللبيئة /خطة عمل البحر أ
البيض المتوسط (السياسة
ذاتها سيتم تطويرها ف ي� .)2021-2020
ف ي� المرحلة الثانية من آفاق  ،2020تم تعزيز التعاون
ن
الوط� والتنسيق والحوكمة من خالل المشاركة
ي
واالتصال مع العديد من أصحاب المصلحة والكيانات،
مثل اللجان الوطنية المعنية بأهداف التنمية
المستدامة  ،ونقاط اتصال برنامج تقييم ومكافحة
تلوث البحر البيض المتوسط ،ووزارات الداخلية
والصناعة والمياه والري والصحة والسلطات المحلية.
رئيس من قبل السلطات
ف ي� عملية مدفوعة بشكل
ي
ت
والحصائية،
ال� تمثل المنظمات البيئية إ
المعنية ي
بُ ذلت جهود لزيادة االقتناع بالعملية والنتائج.
ين
فلسط� وتونس
استفادت بعض البلدان ،مثل
أ
والردن ،من الزخم الناتج عن مشاريع التعاون
ف
إالقليمي ي� إطار آفاق  2020إلنشاء لجان وطنية تضم
أيض ا
المؤسسات ومجموعات عمل وطنية تضم ً
ين
ممثل� عن العديد من السلطات ذات الصلة .عالوة
عىل ذلك ،وخالل السنوات الماضية ،ظهرت أمثلة أك�ث
ن
المد�.
واقعية عىل المشاركة والتعاون مع المجتمع
ي

الشكل  :6نظرة عامة تخطيطية من المصدر إلى البحر مع قائمة موحدة لمؤشرات آفاق  2020لكل مجال مواضيعي
):ETC-ICM-Deltaresالمصدر(

االنبعاثات
الصناعية
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كب�ة إلعداد عملية إالبالغ (عمل
لقد بُ ذلت جهود ي
ن
ين
الوط�
المستوي�
عىل
2020
آفاق
التقارير) لمبادرة
ف ي
والقليمي ،ولكن ال ت زال هناك فجوات مهمة ي�
إ
البيانات .معظم البيانات المتعلقة بآفاق  2020من
جميع دول جنوب البحر أ
غ�
البيض المتوسط
تقريب ا ي
ً
ع� خدمات أو منصات أو واجهات
متاحة للجمهور ب
الشبكة العنكبوتية .عىل الرغم من زيادة الحوار يب�ن
المؤسسات ،يظل التعاون ي ن
ب� المؤسسات الحكومية
ف ي� بعض الحاالت محدو ًدا للغاية مما يؤدي إىل نقص
التماسك ،ويتسبب ف ي� إعاقة الجهود المبذولة من أجل
تكامل سياسة البيانات بشكل ث
أك� فعالية.

ألجل المساعدة ف ي� المواقف العديدة ،ساهمت م راجعة
ومواءمة ش
مؤ�ات آفاق  2020مع المبادرات الوطنية
أ
والقليمية (مثل
الخرى (مثل خطط العمل الوطنية) إ
أ
الرصد المتكامل وتقييم ب رامج البحر البيض المتوسط
ت
واالس�اتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة)
وساحله
ش
والعالمية (مثل أهداف التنمية المستدامة) ومؤ�اتها
ف ي� تعزيز التآزر وتشجيع إالدماج ف ي� السياسات .كانت
عملية المواءمة هذه مهمة مركزية لتوجيه البلدان ف ي�
تحديد مجاالت التكامل والربط بمؤسسات مختلفة عىل
ن
ين
والقليمي .ضمنت هذه المواءمة
المستوي�
الوط� إ
ي
ين
تحس� واستخدام البيانات والمعلومات الموجودة
لتلبية أغ راض مختلفة ،وتنظيم المعلومات بطريقة
منهجية ومتناسقة .كما شجعت عىل إج راء تقييم
ث
ً
ً
وتكامل للتقدم المتعلق بالموضوعات
شمول
أك�
أ
ش
ذات الولوية ،بما يتما� مع مبادئ نظام المعلومات
ت
المش�ك .كان ضمان مواءمة ش
مؤ�ات آفاق 0202
البيئية
أ
أ
أيض ا
خرى
ال
الجارية
العمليات
مع
أمرا بالغ الهمية ً
ً
ن
وتحس� استخدام
لتقليل عبء إالبالغ عىل البلدان
ي
البيانات ألغ راض مختلفة.

 (1يجب أن تُ دار المعلومات ف ي� أقرب مكان ممكن من
مصدرها
 (2يجب جمع المعلومات مرة واحدة ومشاركتها مع
آ
الخرين ألغ راض عديدة
 (3يجب أن تكون المعلومات متاحة بسهولة للسلطات
العامة لتمكنها من الوفاء ت ز
بال�اماتها المتعلقة
بتقديم التقارير القانونية بسهولة
 (4يجب أن تكون المعلومات متاحة بسهولة
ين
ين
أساس للسلطات
النهائي� ،وبشكل
للمستخدم�
ي
العامة عىل جميع المستويات ،وذلك لتمكينهم من
تقييم حالة البيئة وفعالية سياساتهم ف ي� الوقت
المناسب ولتصميم سياسات جديدة
ين
لتمك�
أيض ا
 (5يجب أن تكون المعلومات متاحة ً
ين
ين
النهائي� ،سواء السلطات العامة أو
المستخدم�
المواطن� ،من إج راء مقارنات عىل النطاق الجغ را�ف
ين
ي
المناسب (مثل البلدان والمدن ومناطق تجمعات
فع ال ف ي� تطوير وتنفيذ
المياه) والمشاركة بشكل ّ
السياسة البيئية
 (6يجب أن تكون المعلومات متاحة بالكامل لعامة
الناس ،ويجب أن ت راعي المستوى المناسب لتجميع
البيانات عىل النحو الواجب ويجب أن تخضع لقيود
الرسية المناسبة ،ويجب أن تكون عىل المستوى
ن
الوط� باللغة (أو اللغات) الوطنية ذات الصلة
ي
 (7يجب دعم تبادل المعلومات ومعالجتها من خالل
أدوات برمجية ت
مش�كة ومفتوحة المصدر ومجانية

تضمن برنامج عمل آفاق  2020ت
عام ا يتعلق بالبحوث «لزيادة قاعدة المعرفة وتطوير التقنيات
للف�ة  2020-2015هد ًف ا ً
أ
ف
المبتكرة ،بما ف ي� ذلك ش
ن�ها ونقلها من أجل منع وتقليل التلوث ي� البحر البيض المتوسط».
أ
يل:
شملت الهداف الخاصة ما ي
 .1معالجة الثغ رات البحثية الالزمة لتحقيق أهداف آفاق 2020
لتحس� التفاعل ي ن
ين
ب� العلم والسياسات والممارسة
 .2تطوير آليات
عىل وجه التحديد ،أجرى مكون بناء القدرات آلفاق  ،2020بدعم من ش
م�وع آلية دعم إالدارة المتكاملة والمستدامة
تحليل لنتائج أ
ً
البحاث 30إلدخال السياسات والممارسات المهمة إلدارة المياه ومنع التلوث
للمياه ومبادرة آفاق ،2020
البحري والحد منه ف� منطقة البحر أ
البيض المتوسط ،وتقديم مجموعة من التوصيات الرئيسية لتفاعل أفضل يب�ن
ي
البحاث ف� آفاق  2020وأيض ا دعم عمل الوكالة أ
مبا� مكون أ
أ
البحاث والسياسات لدعم بشكل ش
الوروبية للبيئة ،وبرنامج
ً
ي
أ
أ
المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر البيض المتوسط واالتحاد من أجل المتوسط .حدد التحليل المشاريع
أ
أ
ف
ف
ورو� الذي يحمل
وال�نامج إالطاري
ال�نامج إالطاري السابع للمم المتحدة ب
الممولة ي� ب
للبحث واالبتكار ي� االتحاد ال ب ي
أ
أ
ورو� لالبتكار ئ
البي� ش
االسم آفاق  2020نفسه ،وكذلك المشاريع الخرى مثل ش
وم�وع ،+ EFILوبرنامج
م�وع االتحاد ال ب ي
ي
أ
أ
ع� الحدود ،ت
ت
درياتيك وذلك من أجل
وإن�ريج ميد ،وأداة مساعدة ما قبل االنضمام ال
ورو� للتعاون
المش�ك ب
الجوار ال ب ي
ي
تحديد نتائج حول مدى صلة آفاق ( 0202النفايات البلدية ،ومياه الرصف الصحي ض
الح�ية ،والتلوث الصناعي ،والنفايات
ب� ث
البحرية وما إىل ذلك) بهدف تقوية واجهة السياسات والعلم .من ي ن
ش
أك� من  400م�وع تم فحصها ،تم تحديد 23
ش
م�و ًع ا باعتبارها ذات صلة خاصة بموضوعات السياسات الخاصة بب�نامج عمل آفاق .2020
يوضح هذا أن عددا كب�ا من المشاريع البحثية الموجهة نحو السياسات ف� المنطقة يتم تنفيذها ف� البحر أ
البيض
أي
ي
ً يً
ث
المتوسط .ف ي� الوقت نفسه ،ال ت زال هناك حاجة إىل (أ) توصيات واستنتاجات أك� جدوى لمشاريع البحاث وهو أمر
تصميم ا وتعاونً ا أفضل منذ بداية مؤسسات البحوث مع أصحاب المصلحة ف ي� السياسات؛ و (ب) عمليات صنع
يتطلب
ً
ف
ت
ال� يتم إنشاؤها ي� المنطقة وخارجها من قبل
السياسات لالستفادة بقوة ب
أك� من المعرفة والمعلومات والبيانات ي
الجامعات ومعاهد البحوث والمجتمعات المحلية.
من أ
المثلة الواضحة عىل ت ز
االل�امات البحثية المتقدمة مبادرات ش�اكة البحث والتطوير ف ي� منطقة البحر المتوسط
ت
وال� تعمل بالتعاون الوثيق مع االتحاد
( )http://prima-med.orgوبلو ميد
( )http://www.bluemed-initiative.euي
أ
من أجل المتوسط ،عىل تعزيز ومعالجة القضايا الهامة للبحر أ
ف
دورا مركزيً ا ي� أجندات البحاث
وتؤدي
المتوسط
بيض
ال
ً
واالبتكار ف ي� المنطقة.
عىل الرغم من أنه ال يتبع ش
مبا�ة برنامج عمل آفاق  ،2020تمت كتابة أول تقرير علمي عىل إالطالق «المخاطر المرتبطة
أ
ف
التغ�
خ�اء البحر المتوسط حول
ي
بالتغ�ات المناخية والبيئية ي� منطقة البحر البيض المتوسط ،من قبل شبكة ب
ي
ئ
والبي� خالل المرحلة  2من آفاق  .2020تم وضع ملخص لصانعي السياسات يهدف إىل سد الفجوة ي ن
ب�
المناخي
ي
ين
تحس� السياسات عىل
وبالتال المساهمة ف ي�
القوية
العلمية
النتائج
بشأن
ار
ر
الق
اتخاذ
وتسهيل
ار،
ر
الق
العلماء وصناع
ي
جميع المستويات.
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الكب�ة المبذولة لتوحيد
عىل الرغم من الجهود ي
البيانات والمعلومات إلثبات صحة التقارير حول
التقدم مع البيانات الواقعية ،ال ت زال أ
الدلة البيئية
غ� متوفرة .ومن ثم ،تم تفعيل آلية
الملموسة الكاملة ي
جمع وتبادل البيانات مع تحقيق إنجازات ملموسة من
حيث تدفقات البيانات ال راسخة وأدوات ومنصات إالبالغ
كب�ة ف ي�
(عمل التقارير) .مع ذلك ،ال ت زال هناك ثغ رات ي
جزئي ا إىل العوائق ف ي� جمع البيانات
البيانات ،ويرجع ذلك ً
الناتجة عن نقص قدرات الرصد والمعدات والموارد،
جزئي ا من جانب آخر إىل االفتقار إىل التنظيم
ويرجع ً
ن
الوط� واتفاقيات التعاون (حوكمة البيانات) والبنية
ي
ت
ال� تسمح بالوصول إىل البيانات.
التحتية فالمناسبة ي
و� حالة عدم وجود مجموعة متماسكة من
بالتال ي
أ ي
الدلة ،يعتمد استع راض التقدم عىل البيانات الموثوقة
الموجودة والمحدودة والمعرفة ت
الم�اكمة داخل
المؤسسات لملء الفجوات وتوثيق التقدم ،وذلك كما
الخ�اء عىل أساس الدراسات الميدانية
يكملها تقدير ب
أ
ئ
البي� المقارن.
والمشاريع البحثية وتحليل الداء ي

ت
ال� يقوم عليها نظام
المبادئ السبعة ي
ت
المعلومات البيئية المش�ك

أ
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مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

االستنتاجات
آ
والفاق

أ
آ
ف
سبتم�  312019أن
خ� ف ي�
أكدت مجموعة
ب
التسي� لفاق  ،2020ي� اجتماعها ال ي
ي
ً
شامل،
نجاح ا
تعت�
مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً ( )H2020ب
ً
ف
وأنه ف ي� الغالب قد تم وبدرجة مرضية استيفاء مجالها وبرنامج عملها ي� إطار
المكونات الثالثة ت
وال� هي االستثمار ف ي� الحد من التلوث والوقاية منه ،وبناء
ي
تأث� له هو ف ي� البناء عىل المؤسسات
أك� ي
القدرات ،والم راجعة والرصد .لقد كان ب
والمبادرات والنتائج القائمة ،وسد الثغ رات حيث يمكن أن يحقق قيمة مضافة
ف
و� تعزيز التعاون إالقليمي والتواصل ش
وال�اكة ،والحفاظ بمرور الوقت عىل
ي
ومش�ك أ
ت
ت
المش�كة.
للهداف
جدول أعمال واضح
تأث�ات مبادرة آفاق  2020عىل حالة بيئة
يعد
قياس ي
أ
البحر البيض المتوسط مهمة معقدة ،حيث ال
يمكن مالحظة االتجاهات إال عىل المدى الطويل.
ومع ذلك ،هناك دليل عىل التقدم المحرز ف ي� تحقيق
أهداف برنامج عمل آفاق  ،2020ويتضح ذلك من
االستثمارات إالضافية ف ي� الحد من التلوث والوقاية
منه ،وتعزيز القدرات وأطر السياسات أ
والطر
ين
وتحس�
القانونية المعززة للحد من التلوث ومنعه،
المعلومات والمعرفة بشأن التلوث ف ي� منطقة البحر
أ
البيض المتوسط ،وتعزيز التعليم والوعي بشأن
التنمية المستدامة والترصيح الرسمي بإعطاء أولوية
أعىل للحد من التلوث والوقاية منه ،ويتضح ذلك
ف� جداول أ
العمال السياسية إالقليمية والوطنية ف ي�
ي
جميع أنحاء المنطقة.

 31االجتماع ش
سبتم�  .2019ملخص نتائج االجتماع.
التسي� بل�نامج آفاق 25 2020
العا� لمجموعة
ب
ي
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تم تحديث العديد من السياسات والنصوص
ش
الت�يعية الحالية أو إدخال سياسات جديدة بدعم
من خطة آفاق  2020وخاصة من خالل مكون بناء
الكث� مما ي ن
يتع� القيام به من
القدرات ،ولكن هناك ي
حيث التنفيذ الفعال لها وإنفاذها .تم تعزيز التنسيق
ب� إالدارات داخل وزارات البيئة ،والحوار ي ن
ين
ب� الوزارات
(التعليم ،الصناعة ،المياه ،الزراعة ،االقتصاد ،وما إىل
ذلك) ش
وإ�اك أصحاب المصلحة ،وساعدت المبادرة
البلدان عىل تعميم أهمية البيئة والنظر فيها كمسألة
ويعت� ي ز
ترك� المرحلة الثانية من آفاق 2020
شاملة.
ب
بشأن المصالح الوطنية المحددة والتبادالت يب�ن
أ
الق ران ي ن
ب� البلدان من الجوانب الفعالة وبشكل خاص
ف ي� برنامج عمل آفاق .2020
يجب مواصلة هذا العمل وتعزيزه ف ي� الخطوات
التالية:

31

االستنتاجات آ
والفاق

٤

 ١٫٤االستنتاجات الرئيسية

٣٩

اس�اتيجية البحر أ
التغي�ات ف� الممارسات والسلوك من خالل ت
البيض المتوسط للتعليم من
تعبئة
ي
ي
أجل التنمية المستدامة وخطة عملها

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

الكث� فيما يتعلق بقدرات البلدان
لقد تم تحقيق ي
ش
ش
والبالغ ،كما تتما� قائمة مؤ�ات آفاق
عىل الرصد إ
ت
تمام ا مع عمليات إعداد
تطويرها
ال� تم
أً
 2020ي
التقارير بموجب برنامج المم المتحدة للبيئة /
خطة عمل البحر أ
البيض المتوسط  -اتفاقية برشلونة
ف
وأهداف التنمية المستدامة ،وذلك ي� توافق ذي صلة
المؤ�ات ت
ش
مع أطر
ال� تم تطويرها باستم رار من
ي
أ
ن
ن
ورو�/
مؤسسي�
قبل ش�كاء
ي
ي
إقليمي� مثل االتحاد ال ب ي
الوكالة أ
الوروبية للبيئة وجامعة الدول العربية.
ومع ذلك ،مازال هناك حاجة الستكمال تغطية
ش
والمؤ�ات من قبل بعض البلدان ،وتوافر
البيانات
متطلبات لضمان التنسيق المنتظم إلج راءات العمل
ش
يتما� مع مبادئ نظام المعلومات البيئية
بما
ت
المش�ك.
لقد كانت وال ت زال أهمية مبادرة آفاق  2020عالية
جدا بالنسبة لمنطقة البحر أ
البيض المتوسط .ووف ًق ا
ً
لجميع المصادر ت
ال� تم التشاور معها ف ي� سياق
ي
للعالن الوزاري لالتحاد من أجل
التقييم الخارجي إ
وتغ� المناخ ،33كان من
المتوسط  2014بشأن البيئة ي
المناسب بشكل خاص توسيع النطاق المواضيعي
لمبادرة آفاق  2020ف� المرحلة الثانية ت
لل� ي ز
ك� بقوة
ي
ين
ولتضم� مبادئ االقتصاد
أك� عىل منع التلوث،
ب
ين
المستدام�
والنتاج واالستهالك
للبيئة
الصديق
إ
لمكافحة التلوث والوقاية منه ،والتطرق إىل القضايا
الناشئة مثل القمامة البحرية والمخلفات الخطرة.
 33جلوبال كاد .2019 ،التقييم الخارجي للإعالن الوزاري لالتحاد من أجل
وتغ� المناخ Final Report.
المتوسط بشأن البيئة ي

البيض المتوسط حول البيئة واالستدامة/مكتب معلومات البحر أ
البيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية من قبل مبادرة تثقيف البحر أ
 32يتم توف� سكرتارية لجنة البحر أ
البيض المتوسط
ي
.ورئيس اليونسكو للتعليم من أجل التنمية المستدامة ف� البحر أ
البيض المتوسط بجامعة أثينا ) (https://medies.net/project/240415/للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة
ي
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السياس من خالل إالعالن الوزاري
لقد كان التأييد
ي
لالتحاد من أجل المتوسط عام  2014بشأن البيئة
وتغ� المناخ ً
أساسي ا ف ي� تعزيز هذا النطاق
ي
عامل أ ً
الهمية المعززة والمستمرة
الموسع ،ولضمان
لمبادرة آفاق  ،2020ولالعتماد عىل نتائج استع راض
منتصف المدة وتقرير آفاق  2020حول البحر أ
البيض
المتوسط الصادر عن الوكالة أ
الوروبية للبيئة وبرنامج
المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر أ
أ
البيض
واعت� أصحاب المصلحة
المتوسط لعام  .2014ب
جميع مكونات مبادرة آفاق  ،2020أي بناء القدرات،
والم راجعة والرصد ،والحد من التلوث ومنعه،
واالستثمار ،ت أ
أمورا ذات صلة وثيقة
وح� البحاثً ،
بالموضوع.
إىل جانب أ
النشطة والنتائج الملموسة ،كانت مبادرة
آفاق  2020بصفتها مبادرة ت
مش�كة تضم جميع
بلدان البحر أ
البيض المتوسط ومجموعة واسعة
ف
فع الة ي� تعزيز التآزر وروح
من أصحاب المصلحةّ ،
ت
ال� تعد المنطقة ف ي� حاجة ماسة إليها.
التعاون ي
ساهمت مبادرة آفاق  2020بشكل كب� �ف
وقد
ي ي
توضيح ترسيم الحدود وبيان أوجه التكامل ف ي� أدوار
المنظمات المختلفة ش
وال�كاء المنفذين وأصحاب
أ
المصلحة ف ي� منطقة البحر البيض المتوسط ،وقد
من�ا لطرح ومناقشة القضايا الملموسة،
أصبحت ب
مما أدى إىل ًتعزيز التفاهم ي ن
ب� جميع أصحاب
ين
المعني� ،وبهذه الطريقة ساعد ف ي�
المصلحة
االستق رار إالقليمي.

االستنتاجات آ
والفاق

٤٠

اس�اتيجية البحر أ
ف
وبالجماع عىل ت
البيض
صادق االجتماع الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط ي� مايو  2014بشكل رسمي إ
ت
ت
ال� سهلت
المتوسط للتعليم
من أجل التنمية المستدامة .تم االنتهاء من االس�اتيجية بدعم من مبادرة آفاق  2020ي
أ
المشاورات النهائية لصحاب المصلحة بشأن النص.
االس�اتيجية إىل تشجيع دول البحر أ
تهدف ت
البيض المتوسط عىل تطوير وإدماج التعليم من أجل التنمية المستدامة
أ
ف
ف
غ� الرسمي .سيمد هذا المر
ف ي� أنظمة
و� ف جميع المواضيع ذات الصلة ،وكذلك ي� التعليم ي
التعليم الرسمية ،ي
ث
ين
المستهدف� بمعارف ومهارات ي� مجال التنمية المستدامة ،فيجعلهم أك� كفاءة وثقة ويزيد الفرص المتاحة لهم
ن
ن
الجنس� والتنوع
للعمل من أجل حياة صحية ومثمرة تنسجم مع الطبيعة وت راعي القيم االجتماعية والمساواة يب�
ي
الثقا� ف� البحر أ
ف
البيض المتوسط وما بعده .هذه أول ت
اس�اتيجية إقليمية للتعليم تتناول منطقة بيئية تمس  3قارات
ي ي
والعديد من البلدان ذات الخلفيات االجتماعية واالقتصادية والثقافية المختلفة.
وج�ة من اعتماد ت
بعد ت
ف�ة ي ز
متكا� ي ن
فئ
غ�
ب� دول المنطقة ،بينما ف ي� عام ،2015
االس�اتيجية ( )2014بدا أن تنفيذها ي
ش
أدى اعتماد أهداف التنمية المستدامة السبعة ع� ومنها الهدف ال رابع  4,7إىل تعزيز دور التعليم من أجل التنمية
اس�اتيجية البحر أ
المستدامة .أدى ذلك إىل التطوير التشارك لخطة عمل ت
البيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية
أ ي
وساط أ
ن
المد� وسمح باعتمادها من قبل مؤتمر وزراء التعليم
الكاديمية والمجتمع
خ�اء الوزارات وال
المستدامة من قبل ب
ي
اس�اتيجية �ف
االس�اتيجية قيد التنفيذ وتوفر توجيهات ت
المتوسطي (نيقوسيا  .)2016تسعى خطة العمل لوضع ت
ي
الولوية للتدخالت المؤسسية والتشغيلية أ
المجاالت ذات أ
الموص بها وخارطة الطريق إالرشادية) ،والمجاالت
(النشطة
ي
ت
ش
فضل عن ش
وال�امج عىل مستوى المنطقةً ،
يتما� مع تلك الخاصة
مؤ�ات لرصد التقدم (بما
المواضيعية
المش�كة ،ب
بهدف التنمية المستدامة .)4,7
ف� مؤتمر نيقوسيا الوزاري ،تم إنشاء لجنة البحر أ
البيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة 32لتوجيه
يورصد تنفيذ خطة العمل عىل المستوى إالقليمي ودعم البلدان .ت رأسها وزارة ت
ال�بية والتعليم ف ي� بق�ص ،وتضم أعضاء
ال�بية والتعليم من كرواتيا ،واليونان ،ومالطا ،وال�تغال ،ووزارة البيئة أ
ووزارات ت
الردنية ،وكذلك المنظمات الدولية مثل
ب
أ
أ
أ
ف
مكتب اليونسكو ي� البندقية ،واتحاد البحر البيض المتوسط ،وبرنامج المم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر البيض
المتوسط ،ولجنة أ
المم المتحدة االقتصادية ألوروبا وجامعة الدول العربية .لقد اجتمعت اللجنة ي ن
مرت� منذ ذلك
ين
تقريرا عن التقدم المحرز وتخطط للخطوات التالية .بالتعاون مع البلدان ،تنظم اللجنة المتوسطية
الح� ،لتقدم
ً
ف
خصيص ا لتطوير الكفاءات ي� تنفيذ التعليم من أجل التنمية
للتعليم من أجل التنمية المستدامة أنشطة مصممة
ً
ن
ش
يتما� مع
الف� للتنفيذ المناسب بل�نامج تطوير التعليم من أجل التنمية المستدامة بما
المستدامة
ي
ولتوف� الدعم ي
أطر جدول أعمال  2030الوطنية ،وذلك من خالل التدريبات والمشاورات.
ب� عامي  2017و  ،2019تم عقد سبعة فعاليات وطنية ف(� مرص أ
ين
ين
وفلسط� وتونس والج زائر) واثنان إقليميان
والردن
ي
أ
ف ي(� بق�ص واليونان) بدعم من ش
ورو�،
م�وع أآلية دعم إالدارة المتكاملة والمستدامة أللمياه ومبادرة آفاق  2020لالتحاد ال ب ي
كب�ة
االتحاد من أجل المتوسط ،وبرنامج المم المتحدة للبيئة/خطة
عمل البحر البيض المتوسط ومساهمات وطنية ي
خاصة من بق�ص واليونان .شارك ث
خب� وإداري ومعلم ف ي� ورش عمل تفاعلية وحوار ومناقشات هادفة.
أك� من  600ي
أ
أيض ا جز ًءا ال يتج زأ من ت
تعد ت
االس�اتيجية
اس�اتيجية البحر البيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة ً
أ
ت
ين
تضم� حالة تنفيذ اس�اتيجية البحر البيض المتوسط للتعليم
المتوسطية للتنمية المستدامة  ،2025-2016وقد تم
ت
ت
ال� أطلقت اس�اتيجيات وطنية حول التعليم من أجل التنمية المستدامة) ضمن
من ش أجل التنمية (أي مجموعة البلدان ي
ف
ت
مؤ�ات «لوحة التقييم» لرصد التقدم المحرز ي� تنفيذ االس�اتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.

تم تحقيق التعاون ف ي� المشاريع االستثمارية ،ال
سيما من حيث تهيئة الظروف المواتية (االقتصادية،
والمؤسسية ،ض
وال�يبية ،وما إىل ذلك) لالستثمار ف ي�
البلدان.

ن
أيض ا أن نطاق مبادرة آفاق  2020يشمل
يع� ً
هذا ي
ن
ئ
البي� بمع� أوسع ،وذلك بما يتجاوز
التلوث
ي
ف
المصادر الرئيسية المحددة ي� البداية للتلوث
البحري (النفايات الصلبة البلدية ومياه الرصف
ض
الح�ية والتلوث الصناعي).

٤١

 ٢٫٤البناء عىل ما حققته آفاق :2020
أك� ض
نحو «متوسط ث
اخ�اراً» بحلول عام 2020

مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أفضل بيئي اً

يتمثل الهدف أ
أك� ض
الساس بل�نامج «جدول أعمال بحر أبيض متوسط ث
اخ�اراً» لعام  2030ف ي� وضع إطار عمل لتنسيق
ي
أ
ف
وتبسيطوتعزيزالجهود�منطقةالبحرالبيضالمتوسط(وف ًق ا ت ز
لالل�اماتوال واجبات إالقليميةوالعالمية)منخالل شإ�اك
العضاء ف� االتحاد يمن أجل المتوسط وأصحاب المصلحة آ
البلدان أ
تشارك ،وذلك من أجل:
الخرين من خالل نهج
ي
ي
 .1دعم االنتقال نحو اقتصاد ض
اجتماعي ا؛
أخ� دائري وشامل
ً
ال�ي والجوي والبحري؛
 .2الوقاية والحد من التلوث ب
أ
ف
 .3حماية وحفظ وإدارة واستعادة الموارد الطبيعية ي� منطقة البحر البيض المتوسط ضمن نهج متكامل قائم
البعاد أ
عىل النظام اليكولوجي ،بما يشمل أ
الرضية والبحرية والساحلية.
إ
ف
المجاالت المواضيعية الثالثة ت
م�ابطة بشكل وثيق وتحتاج إىل معالجتها ي� نفس الوقت .يُ عد المجال المواضيعي
ال رابع الشامل الذي يحظى بأولوية إقليمية عالية هو االرتباط بالعمل المناخي من أجل التخفيف والتكيف .سيتم
الساس ف� سلسلة من الج راءات الرئيسية من قبل الدول أ
تطبيق الهدف أ
العضاء ف ي� االتحاد من أجل المتوسط
إ
ي ي
وأصحاب المصلحة والجهات المانحة لتسهيل التواصل والمتابعة ،حسب الموضوعات المحددة.

أك� ض
فيما يتعلق بالحوكمة البيئية ،من المتوقع أن يستند «جدول أعمال بحر أبيض متوسط ث
اخ�اراً لعام
ع� القطاعات ،وإدماج البعد ئ
البي� ،مع شإ�اك وفتح قنوات إتصال أقوى مع الهيئات
 »2030إىل تنسيق أفضل ب
ي
ف
ش
االقتصادية /التخطيطية؛ ومشاركة وإ�اك أصحاب المصلحة المتعددين ،بما ي� ذلك المزيد من المشاركة
ال�اكات والتنسيق ي ن
المبا�ة للسلطات إالقليمية والمحلية .ودعم ش
ش
ب� مختلف الجهات الفاعلة (العامة
أ
أ
ن
المد� والوساط الكاديمية وما إىل ذلك)؛ وضمان الربط مع أهداف التنمية المستدامة
والخاصة والمجتمع أ ي
العمال الوزارية أ
عمال الدولية والقليمية والوطنية ،والربط والتآزر مع جداول أ
الخرى
وكذلك مع جداول ال
أإ
ن
الوط�
المستوى
عىل
الحوكمة
وإصالحات
ذلك)؛
إىل
وما
والمياه
زرق
ال
(االقتصاد
المتوسط
لالتحاد من أجل
ي
ف
ف
لدعم االنتقال نحو اقتصاد دائري ي� إطار المساواة ي� الوصول إىل الموارد (أي العدالة االجتماعية).

االستنتاجات آ
والفاق
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تأكيدا لما ورد أعاله ،هناك توافق واسع ي ن
ب� مجتمع
ً
أصحاب المصلحة ف� منطقة البحر أ
البيض المتوسط عىل
ي
إحساس ا قويً ا بالملكية العامة
عززت
2020
أن إنجازات آفاق
ً
والزمالة والتضامن ،وهي ما يجب أن تُ ضاف إىل جدول
أعمال المتابعة المخصص لعام  2030ليدعم وبشكل
متماسك االنتقال المطلوب بشكل عاجل إىل اقتصاد
أك� استدامة ف� البحر أ
ض
أخ� ،دائري و ث
البيض المتوسط.
ي
قدم االجتماع الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط
ف
وتغ�
لعام  2014وكان المبادر ي� طرحه بشأن البيئة ي
المناخ بعض المفاهيم والتوجهات ت
حالي ا
ال� يشار إليها ً
ي
الخ�اء» أ
باسم «الصفقة ض
الوروبية .مع توسيع ت
ال� ي ز
ك�
ت
ت
الموضوعيوضماناتباعنهجاس�اتيجيم�ابطلمعالجة
إزالة التلوث والوقاية من التلوث (من خالل االستهالك
ين
وتغ� المناخ ،وقد
المستدام�
و إالنتاج
وكفاءة الموارد) ي
أ
وجهت منطقة البحر البيض المتوسط مسارها نحو
أخ� ودائري قبل المناطق أ
اقتصاد ض
الخرى ،ويمكن أن
كب�ة من المعرفة والممارسات ذات الصلة.
توفر كمية ي
يؤكد إعالن نابول الوزاري أ
للط راف المتعاقدة ف ي� اتفاقية
ي
«تغي�
(ديسم�  )2019عىل الحاجة إىل
برشلونة
ي
ب
منهجي مدعوم ت
باس�اتيجيات وسياسات وسلوكيات
ش
است�افية ومبتكرة» .ركز إالعالن بشكل خاص عىل
ت
ز
أربع مجاالت ذات أولوية للعمل واالل�امات وهي
معالجة النفايات البحرية بشكل فعال ،تعزيز
وتوسيع شبكة المناطق البحرية المحمية ،االستجابة
تغ� المناخ ،ودعم االقتصاد
للتحديات الناشئة عن ي
أ
ف
الزرق المستدام واالنتقال إاليكولوجي ي� المنطقة.
هناك سياسات ش
لتوف�
وت�يعات وتوجيهات وإرشادات
ي
ف
ف
الكا� لتحقيق التنمية المستدامة ي� منطقة
الدعم ي

أ
ف
والبالغ عن
البحر البيض المتوسط ،بما ي� ذلك الرصد إ
أ
خط�ا.
الداء ،ومع ذلك ،ال ي زال التنفيذ يمثل تحديً ا ي ً
وعليه فإن أحد الدروس ال رئيسية من آفاق  2020هو أن
أي مبادرة جديدة يجب أن تركز عىل هذا التحدي إىل
جانب الحاجة إىل إج راء المزيد من التطوير أو التحديث
للسياسات ش
والت�يعات والمؤسسات الداعمة.
هنالك جدول أعمال متابعة بعنوان «نحو عام :2030
أك� ض
جدول أعمال متوسط ث
اخ�اراً» للمساهمة ف ي�
تحقيق التنمية المستدامة ( ،)GreenerMed2030قيد
إالعداد من خالل االتحاد من أجل المتوسط (اجتماعات
ين
المسؤول� ،ومجموعة العمل المعنية بالبيئة
كبار
وتغ� المناخ ،فرقة عمل البيئة) منذ  .2018من
ي
المتوقع أن تحظى مذكرة مفاهيم «جدول أعمال بحر
أك� ض
أبيض متوسط ث
سياس
اخ�اراً» لعام  2030بتأييد
ي
ف
ن
الثا� القادم لالتحاد من أجل
ي� االجتماع الوزاري ي
المتوسط حول البيئة والعمل المناخي (.)2021
أك� ض
تم تصميم «جدول أعمال بحر أبيض ث
اخ�اراً
لعام  »2030كمبادرة من قبل جميع أصحاب
المصلحة ف ي� المنطقة ومن أجلهم ،وهو مفتوح
للجميع وسيعمل بالتكامل مع الجهود الجارية.
ت
المف�ض أن تكون أداة لتعزيز التكامل والتعاون
ومن
إالقليمي .عىل هذا النحو ،فإنه يعمل كإطار عمل
للمبادرات القائمة والناشئة للعمل نحو هدف
ت
توف� منصة للنهوض ببيئة
مش�ك .أويجب أن يتم ي
وتغ� المناخ  /جدول أعمال
البحر البيض المتوسط ي
ن
التنمية المستدامة والجمع يب� مختلف الجهات
التأث� عىل الملكية والمسؤوليات ت
ال�
الفاعلة دون ي
ي
ف
تقع عىل عاتق مختلف الجهات الفاعلة ي� مشاريعها
ال�امجية.
ومجاالتها وأطرها ب

بنا ًء عىل الدروس المستفادة من آفاق  ،2020يتم
تناول أ
الولويات التالية من قبل «جدول أعمال بحر
أك� ض
أبيض متوسط ث
اخ�اراً» لعام :2030
• يجب أن تكون مصادر التمويل لتنفيذ المبادرة
الجديدة متنوعة وأال يكون مقرها ف ي� االتحاد
أ
أساس ،كما كان الحال ف ي� إطار آفاق
ورو� بشكل
ال ب
ي
ي
تضم� توف�التمويل الكا�ف
جدا
ين ي
أ .2020من المهم ً
ي
ن
المد�.
لنشطة المجتمع
ي
ت
ال� ستنفذ «جدول أعمال بحر
• تحتاج
المشاريع ي
ض
ث
ً
أبيض أك� اخ�ارا لعام  »2030إىل أن تكون
عملي ا ببعضها البعض .يرتبط هذا
مرتبطة ً
التنسيق بدور جهات االتصال عىل المستوى
ت
ن
وال� يجب تحديد اختصاصاتها بشكل
ث ي
الوط� ،ي
أ
ف
وضوح ا ي� إطار جدول العمال الجديد.
أك�
ً
أ
ت
• يجب البحث
ال� من شأنها أن
عن الساليب ش ي
أ
تسمح لبعض النشطة والم�وعات بتغطية
جميع بلدان االتحاد من أجل المتوسط ،وتنسيقها
ش
ال�ء نفسه
واستكمالها
قدر إالمكان ،وينطبق ي
عىل الحوافز ت
ال� من شأنها أن تشجع المشاركة
ي
أ
أ ث
ورو� ،بما ف ي�
الك� نشا ًط تا لجميع دول االتحاد ال ب ي
ال� ليس لديها شاطئ متوسطي.
ذلك تلك ي
• يجب أن تركز أنشطة بناء القدرات المستقبلية عىل
ب� أ
التبادالت ي ن
الق ران .قام ش
م�وع دعم المياه والبيئة
أ
ف
ورو� ي� منطقة الجوار )(WES
الذي يموله االتحاد ال ب ي
الجوار أ
ورو� ()2023-2019
ال
الجنو� من سياسة
بي
بي
أ
ف
بدمج نهج التعلم من الق ران هذا ي� برنامج عمله.
• يجب تعزيز التعليم وزيادة الوعي عىل جميع
المستويات ف� إطار توجيهات أ
الطر إالقليمية الم رتبطة
ي
ض
أعمال بحر أبيض متوسط ث
أك� اخ�اراً» لعام
«بجدول
اس�اتيجية البحر أ
( 2030أي ت
البيض المتوسطللتعليم
من أجل التنمية المستدامة،ولجنة البحر أ
البيض
المتوسطللتنميةالمستدامة،والتعليممنأجل
االستهالك المستدام ،وما إىل ذلك).
• سيساعد ف ي� ضمان مشاركة صانعي الق رار رفيعي
المستوى وجود تواصل فعال متعلق بالبعد
السياس لما يهدف «جدول أعمال بحر أبيض
ي
أك� ض
متوسط ث
اخ�اراً لعام  »2030إىل تحقيقه
وكيف يهدف إىل تحقيقه.

من المتوقع أن تشمل وسائل تنفيذ «جدول أعمال
ض
ث
يل:
بحر أبيض متوسط أك� اخ�اراً» لعام  2030ما ي
توف� بناء القدرات والمساعدة الفنية ،وتبادل
• ي
المعرفة والممارسات الجيدة.
• تعزيز المعرفة أ
•
والدلة ،وقدرات الرصد
والتقييم (بما ف ي� ذلك وجود آلية فعالة للرصد
والبالغ تشمل مختلف الجهات الفاعلة ،منظمات
إ
ن
المد� ،مجموعات الشباب ،وما إىل ذلك).
المجتمع
ي
• تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة عىل
جميع مستويات وأشكال التعليم.
• تسهيل الروابط ي ن
ب� البحث واالبتكار ونقل
التكنولوجيا وفرص العمل.
• تعبئة التمويل واالستثمارات ،بما ف ي� ذلك آليات
التمويل المبتكرة ،والوصول إىل التمويل والوصول
إىل أ
السواق ش
الصغ�ة والمتوسطة ورواد
لل�كات
ي
أ
العمال.
تعزي ًزا للعمل المنجز ف ي� إطار آفاق  ،2020يجب أن
تركز عمليات الرصد وإعداد التقارير «لجدول أعمال
أك� ض
بحر أبيض متوسط ث
اخ�اراً لعام  »2030عىل
التأث�ات .كما ينبغي لها أن تعزز أوجه التآزر ي ن
ب�
ي
ين
قليمي� وتعاونهم معهم،
أصحاب المصلحة إال
بالبناء عىل جهود التعاون عىل مدى أ
الربعة ش
ع�
أ
سنة الماضية .وستتم مواءمة رصد وتقييم الهداف
الهداف والغايات لكل من أ
الساسية وكذلك أ
أ
الولويات
الموضوعية مع إطار أهداف التنمية المستدامة،
وال� توفر أ
ت
الساس «لجدول أعمال بحر أبيض
ي
أك� ض
متوسط ث
اخ�اراً لعام  .»2030يمكن أن يدعم
ض
ث
«جدول أعمال بحر أبيض متوسط أك� اخ�اراً لعام
ت
المش�ك لكيفية تقدم تحقيق أهداف
 »2030التتبع
أ
ف
التنمية المستدامة ذات الصلة ي� البحر البيض
المتوسط .ويمكن أن ييرس ويعزز القدرات إالقليمية
والبلدان عىل تحقيق أ
الهداف.

٤٣

ufmsecretariat.org

تابع االتحاد من أجل المتوسط عىل:
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