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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

 المعلومات البيئية الفعالة والمشاركة: الجهود المبذولة لتعزيز اتفاقية آرهوس في البحر المتوسط

2023مارس    23 
 

والتشريعات الوطنية مهمة لحماية البيئة ويعتمد تنفيذها الناجح بشكل كبير على املعلومات العديد من االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف  

واملشاركة العامة الفعالة والوصول إلى العدالة لجميع أصحاب املصلحة املهتمين. تعزز اتفاقية ،  القائمة على األدلة والتي يسهل الوصول إليها

 .الثالثةآرهوس هذه املكونات األساسية 

 

حيث  عالمة فارقة في الجهود املشتركة طويلة األمد لتعزيز اتفاقية آرهوس في منطقة البحر املتوسط بأكملها.    2023مارس    9و    8يومي    شكل

بعة للجنة  اتفاقية آرهوس التا  سكرتاريةمع    بالتعاون  ،  اليومين من االتحاد األوروبي، خالل    " (WES)املمول    مشروع "دعم املياه والبيئةاطلق  

االتحاد من أجل املتوسط،  سكرتارية  اتفاقية برشلونة / خطة عمل البحر املتوسط، و   سكرتاريةاالقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة ، و 

املتوسطيين من أجل التنمية  ، دائرة البرملانيين  (PA-UfM)ولجنة الطاقة والبيئة واملياه التابعة للجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط

 (P2P) بين األقران  تبادل  ال  عملية،   (MEPIELAN Centre) والبرنامج املتوسطي للقانون البيئي الدولي والتفاوض (COMPSUD) املستدامة

تكون قادرة على القيام ستمر ملدة عام واحد على األقل ، من أجل دعم دول البحر املتوسط املهتمة باالنضمام إلى اتفاقية آرهوس ، لتي ستالو 

 .بذلك بطريقة سلسة وفعالة

 

الحالى الوقت  إلى    11  يوجد  ،فى  الفعال  الوصول  تأمين  خالل  من  آرهوس.  اتفاقية  في  أطراف  بالفعل  هم  األوروبي  واالتحاد  متوسطية  دولة 

املعلومات والعدالة وكذلك إشراك الجمهور ، فإن االنضمام إلى االتفاقية سيسهل تصميم وتنفيذ برامج االقتصاد األخضر ، وخطة التنمية  

لعام   ال   2030املستدامة  أهداف  تطويرمع  لالستدامة.  املتوسط  البحر  واستراتيجية   ، املستدامة  -UNEP / MAP لنظام (MSSD) تنمية 

Barcelona Convention  البحر    مبادرة االتحاد من أجل املتوسط ألجندة، واستراتيجية البحر املتوسط للتعليم من أجل التنمية املستدامة ، و

ة برشلونة وبروتوكوالتها وإنفاذها وسلسلة من االستراتيجيات والسياسات الوطنية. إن كونك  ، واالمتثال التفاقي GreenerMed 2030املتوسط  

 
ً
 في االتفاقية يساهم بشكل كبير في جهود البلدان لتعزيز اإلدارة البيئية التي تتمحور حول املواطن والسياسات السليمة بيئيا

ً
 .طرفا

 

 (MCSD) ، التي تتكفل لجنة البحر املتوسط للتنمية املستدامة  (MSSD 2016-2025) تشجع استراتيجية البحر املتوسط للتنمية املستدامة

ملتوسط بمتابعتها ، جميع دول البحر املتوسط على االنضمام إلى اتفاقية آرهوس وتعزز مبادرة رائدة ذات صلة. وباملثل ، يعمل االتحاد من أجل ا

من اتفاقية آرهوس في محاولة تحسين اإلدارة    تستلهمعديد من الحكومات املتوسطية  على تعزيز آليات مشاركة أصحاب املصلحة وإشراكهم. ال

 .في التعامل مع املشاكل البيئية واالستدامة املتراكمة فعالين البيئية وتعبئة منظمات املواطنين لتصبح حلفاء 

 

عزز املشاركة غير املقيدة للمعلومات البيئية  ي WES“ البروفيسور مايكل سكولوس الذي شدد على أن  WES االجتماع رئيس فريق  يسيروقد قام بت

 عن    37واملشاركة العامة الفعالة في القضايا البيئية. تشير مشاركة حوالي  
ً
من نظرائهم من وزارات البيئة والشؤون الخارجية والعدل ، فضال

ضل للفوائد والفرص والتحديات املرتبطة باالنضمام إلى املشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية ، إلى أن دول املنطقة مهتمة حًقا بفهم أف

 وتوقيته مناسب P2P تبادل األقران  اتفاقية آرهوس. لذا، فإن االجتماع وعملية
ً
 ." تعتمد على هذا الزخم الذي استغرق إعداده وقًتا طويال

 

اتفاقية آرهوس، أن بلدان منطقة البحر املتوسط التي ليست أعضاء في  سكرتارية  أكدت السيدة فيونا مارشال، املسؤولة القانونية في  كما  

أطراف   قبل  من   
ً
وتكرارا  

ً
مرارا الدعوة  هذه  ووجهت  االتفاقية.  إلى  لالنضمام  كبير  ترحيب  موضع  ألوروبا  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة 

ذكرت أن اإلطار الذي تقدمه اتفاقية آرهوس وبروتوكولها بشأن سجالت التلوث ونقله )بروتوكول بشأن سجالت إطالق ونقل االتفاقية. و 
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نتائج   البيئي مع تحقيق  القرار  البحر املتوسط على زيادة تعزيز املؤسسات الديمقراطية وتحسين عملية صنع  امللوثات( سيساعد منطقة 

 .البيئةو  ملموسة لصالح الناس واألفراد

اتفاقية برشلونة )برنامج األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل البحر املتوسط( ، أكد السيد إلياس    سكرتارية  -نيابة عن خطة عمل البحر املتوسط  

البرنامج   إدارة  مسؤول   ، نشاط  -مافرويديس  أهمية  مدى   ، املستدا WES الحوكمة  للتنمية  املتوسط  البحر  إستراتيجية  تنفيذ  في   مةهذا 

(MSSD)  حيث تم تضمين اعتماد وتنفيذ اتفاقية آرهوس وتنفيذها كمبادرة رائدة. والهدف الذي يظهر رؤية االستراتيجية بشأن هذه القضية

 .2025املهمة هو انضمام ثلثي دول البحر املتوسط إلى اتفاقية آرهوس بحلول عام 

 

كمنظمة حكومية   (UfM) السيدة أليساندرا سينس ي ، رئيس قطاع البيئة واالقتصاد األخضر واألزرق في االتحاد من أجل املتوسط  وقد أكدت

 بمواصلة تعزيز مبادئ اتفاقية آرهوس في املنطقة مبنية دولة  43دولية تضم 
ً
 .على أساس نهج تشاركي ، التزاًما كامال

 

امل "وثيقة  على  أيًضا  االجتماع  التأسيسيةصادق  مناقشة(   (FDD) ناقشة  )ورقة  آرهوس"  اتفاقية  إلى  املتوسطي  االنضمام  أعمال  لجدول 

في   شارك  "والتي  القرار  لصانعي  ميبياالن   إعدادهاوملخصها  مركز  مدير   ، رافتوبولوس  إيفانجيلوس  البروفيسور   MEPIELAN  وتقديمها 

Centre  .كشفت FDD ات التي تواجه دول البحر املتوسط التي تنضم إلى اتفاقية آرهوسويقيم الرؤى والفوائد والفرص والتحدي. 

 

ي الجمعية  افتتح اليوم الثاني لالجتماع بمداخلة من سعادة السيد برونو كويمبرا ، عضو البرملان البرتغالي ورئيس لجنة الطاقة والبيئة واملياه فو 

خاللها أن دول البحر املتوسط تشترك في تحديات وأهداف مشتركة عند معالجة القضايا ، صرح   (PA-UfM) البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط

ه التحديات.  البيئية، وتغير املناخ، وانتقال الطاقة، وإدارة املوارد الطبيعية، والوصول إلى املعلومات املوثوقة أمر بالغ األهمية للتعامل مع هذ

، هي دعوة جميع دول    2023في مايو       PA-UfM  التحاد من أجل املتوسطل  لعامة القادمةكما أفاد أن إحدى توصيات لجنته إلى الجلسة ا

 .البحر املتوسط للتصديق على اتفاقية آرهوس

كان تركيز بقية اليوم الثاني بشكل رئيس ي على تجارب بلدان البحر املتوسط األطراف في اتفاقية آرهوس ، وكذلك من مجتمع املنظمات غير 

 .الحكومية

، مسؤولة اإلحصاء في وزارة السياحة والبيئة في ألبانيا ، ملحة موجزة عن تنفيذ الركائز الثالث التفاقية آرهوس  Edlira Dersha قدمت السيدة

 .في ألبانيا، بما في ذلك التحديات التي تواجهها

اكما   وزارة  في  البيئية  للتقييمات  العامة  املديرية  من  كوديمو  مارغريتا  السيدة  ملبادئ  قدمت  اإليطالي  امليثاق  إيطاليا  في  الطاقة  وأمن  لبيئة 

 .الشفافية واملشاركة في التقييمات البيئية ، وهو عبارة عن وصايا ملبادئ دعم القرار

، نقطة االتصال الوطنية التفاقية آرهوس ، من   Maria Margarida Marcelino سهل االستخدام من قبل السيدة PARTICIPAT.PT تم تقديم

عام  وحد في  البوابة  إنشاء  تم  البرتغالية.  البيئة  لوكالة  التابعة  للبيئة  العامة  املشاركة  عمليات   2015ة  في  للمواطنين  أكبر  مشاركة  لتحقيق 

 .املشاركة العامة ، بما في ذلك صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا البيئية

قامت   الخدمة   Teresa Palomar Nieto السيدةكما  رئيسة  ا  -،  والتحدي  موظف  التكنولوجي  للتحول  اإلسبانية  الوزارة  في  املدنية  لخدمة 

إلى نفس الوزارة ورئيس مجموعة التنسيق الدولية  .T.A الخبير / PRTR-España ، مدير ñigo de Vicente-Mingarro الديموغرافي ، والسيد

األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن سجالت إطالق ونقل امللوثات  التجربة اإلسبانية في تنفيذ بروتوكول لجنة  بتقديم  إلطالق ونقل امللوثات ،  

 .كيفية عمل سجالت إطالق ونقل امللوثات عن املشاركين  قاموا بإرشادو 

-Environment واختتمت العروض التقديمية من قبل السيدة أوليا ميلين زابرامنا، رئيسة الوحدة القانونية في املنظمة غير الحكومية األوكرانية

People-Law التي تمثل منتدى ، ECO   األوروبي. وسلطت الضوء على دور االتفاقية كأداة دولية للحقوق العامة مع وصول غير مسبوق للمجتمع

 
ً
مثاال املفاوضات. كما عرضت  في  املختلفة وبمشاركة عامة  االتفاقية  لهيئات  القرار  الخبراء واجتماعات صنع  الوثائق واجتماعات  إلى    املدني 

 .ناجًحا للمشاركة العامة في صنع القرار في مشروع في أوكرانيا
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على تطوير "أجندة االنضمام إلى البحر املتوسط" لتوجيه العملية وتسهيلها   WES عمليبصرف النظر عن عملية دعم األقران ، واستكمالها ، س

 .2023، في الجزء الثاني من عام ن أيام في أثينا، اليونا 3-2وتنظيم تدريب ملدة 

اتفاقية آرهوس التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا ، في مالحظاتها الختامية ، على استعداد    السكرتارية وأكدت السيدة إيال بهلياروفا ، أمينة 

اعات االتفاقية  لتقديم املساعدة االستشارية في تطوير القانون والتنفيذ العملي لالتفاقية ، وكذلك دعم مشاركة ممثلي البلدان املهتمة في اجتم

    وأعرب عن تفاؤله بأنه بحلول نهاية نشاط P2P قدم البروفيسور مايكل سكولوس الخطوات التالية في عمليةو لتسهيل عمليات االنضمام ،  

WES  الذي يستمر لمدة عام واحد ، ستكون دول البحر المتوسط أقرب لالنضمام إىل اتفاقية آرهوس. 
 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 

 lpa@ldk.gr ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك،

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

  WES موقع مشروع دعم المياه والبيئة

 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة  - صفحة فيسبوك
 

  WESمشروع دعم المياه والبيئة  –صفحة تويتر 
 

  WES البيئة على موقع اللينكد إنرابط لصفحة مشروع دعم المياه و 
 

 WES YouTube   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البيئة وتحسين   المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه  يهدف مشروع دعم  إدارة الموارد 
األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر    المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة هو مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق

 ن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  وإسرائيل واألرد

 إخالء المسؤولية  
 تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  صدرت هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي، ويتحمل مشروع دعم المياه والبيئة منفرداً المسؤولية عن محتويات هذه النشرة التي ال

 األوروبي. 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
http://www.linkedin.com/company/wes-med-project
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

