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 إصدار جديد

 2016نزفمبر  14أثينا، 

 
وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  :2020مشر

ين لمؤثمر األمم المتحدة لألطراف بشأن حوض المتوسط مساهمة  ي الدورة الثانية والعشر
 
 (COP22المناخ )ف

 
ا  60حض  أكثر من 

ً
ين لمؤتمر األمم المتحدة بشأن المناخ تحت عنوان "تعزيز تكيف منطقة شخص ي الرسمي للدورة الثانية والعشر الحدث الجانب 

وع آفاق  البحر  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ات المناخ من خالل مشر " الذي عقد خالل 2020المتوسط مع تقلبات وتغثر
ين لمؤتمر األمم المتحدة بشأن المناخ ) ي التاسع من نوفمث   (COP 22مؤتمر مراكش بشأن تغثر المناخ/ الدورة الثانية والعشر

 
ثمة إشارة  .2016ف

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي تمر بها بلدان  2020واضحة ومدوية مفادها كيف يزود مشر
ي األوقات الصعبة الت 

 
ف

ي جميع أنحاء المنطقة. 
 
 حوض المتوسط منصة مفتوحة وشاملة للعمل الملموس وأوجه التآزر المعززة لمعالجة تغبر المناخ ف

  
، ركز  ي حيتر

ي خطابه الب 
 
ي إىل مؤتمر مراكش ف غر، نائب رئيس وفد االتحاد األوروب  نبثر نشاط الممولة من االتحاد  100 كيف أن الـالسيد راؤول دو لثر 

ي  ي  األوربر
 
وع آفاق  ف وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر يكة، "مدفوعة بالطلب، ومطلوبة من قبل البلدان ال 2020 مشر شر

ق األوسط وشمال إفريقياأصحاب المصلحة من و وسوف تعزز قدرة الدوائر الحكومية والهيئات المحلية  ي التعامل مع الجوانب الفنية  الشر
 
ف

ي منطقة  التواصلوالمنهجية والحوكمة والمعلوماتية/ 
 
ي تعزيز التكيف مع ظاهرة تغثر المناخ ف

 
 ". المتوسط  البحر ف

 
ي الجامعة العربية عىل أهمية 

 
ربط البلدان ومن جانبه، شدد د. جمال جاب هللا. مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة ف

ي تساهم
وع يركز عىل التكيف دون إهمال النشاطات الب  ي الواقع نموذج محاكاة وألن المشر

 
وع، حيث تعتث  هذه الدول ف ي التخفيف  العربية بالمشر

 
ف

".  أمر مهممن حدة ظاهرة تغثر المناخ. وأضاف أن "التوازن بير  االثنير   ي  للعالم العرب 
 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي دعم جهود البلدان إلدارة مواردها المائية بطريقة  2020لقد تمت اإلشارة إىل دور مشر
 
ف

ي خطاب 
 
اتيجية المتوسطة للمياه ف ي المؤتمر،  ، رئيس الوفد المكلف بشئون المياهبنجلون السيد عمر صحيحة وجهود المنطقة المتجددة لإلسب 

 
ف

ي وجهها وذلك تعزيًزا 
ي قادت -السيد ميجيل غراشيا للرسالة الصوتية الب 

هاريز، نائب األمير  العام لالتحاد من أجل المتوسط لشئون المياه الب 
ي أبريل  العملية. 

 
ي مالطا 2017وقد أدت هذه الجهود المتضافرة إىل االتفاق عىل عقد اجتماع وزاري لمناقشة هذه القضية ف

 
 . ف

 
وفسور ميشيل سكولوسيِش وقد عرض م   ي البر وع آفاق رئيس فريق  - الحد  الجانتر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر مشر

وع آفاق  2020 وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي مشر
 
اك أصحاب المصلحة ف ي إشر

 
ا  2020والدكتور عماد عدىلي الخبثر ف

ً
طرق

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر للسنتير  ونصف القادمتير   2020معينة يمكن من خاللها جدولة نشاطات مشر
عىل سبيل المثال:  -المتوسط بشكل عام عىل التكيف مع ظاهرة تغثر المناخ، من خالل  البحر  لتعزيز قدرة البلدان بشكل خاص ومنطقة حوض

ي خف
 
اك المواطنير  ف صنع ض اعتماد هذه البلدان عىل توافر المياه، وتطوير موارد مائية غثر تقليدية، ودمج السياسات، واإلبالغ، والتثقيف وإشر

ي الالقرارات، وتنظيم حمالت لخفض استهالك الطاقة والطلب عىل المياه، وتطوير أنماط إنتاجية مستدامة، وتدوير النفايات وممارسات اإلدارة 
ب 

  تخفف الضغوط عىل الموارد الطبيعية بشكل بارز، وتوظيف مشاريع وقائية إلدارة الجفاف.  
 

ي لإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 
وع التطبيق  ي المرحلة األوىل من المشر

 
يك ف تكّيف النظم الزراعّية المتوسطّية مبادرة  –وقدمت األردن، وهي بلد شر

ّ العامّ  ي
ّ المناخ  ي للبحث  (ACLIMASأكليماس ) - مع التغبر

أمثلة عىل تقنيات الذي عرض الزراعي  واإلرشاد من خالل د. يحتر شخاتره من المركز الوطت 
 زراعية جديدة وتقليدية "منقحة" من بير  تلك التقنيات المالئمة إلجراءات التكيف مع المناخ. 

حات قوية تد ة، تم إجراء مداوالت معززة بمقب  حكوميير  وتعزيز الظواهر المرئية ورفع الفاعلير  غبر ال من ت  عو لمشاركة أوسع حوبعد العروض القصبر
وع ب ةمستوى الوعي وتوفبر روابط إضافية إلجراء المزيد من البحو ، وعىل األخص البحو  المتعلق  .2020آفاق مشر
وع آلية دعم اإلدارة ال " مشر ي إظهار إمكانيات "تيسبر

 
ي ف وع آفاق وبوجه عام، نجح الحد  الجانتر ي توفبر  2020مستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 
ف

 ومضاعفةالمهم من النشاطات ذات الصلة  مع برامج ومنظمات إقليمية ذات صلة لتعزيز هذه الطريقة من الكمتآزر الأوجه دوات وإنشاء أو تعزيز األ 
ي لزيادة التكيف مع المناخ.   التأثبر اإليجابر

وع آلية دعم اإلدارة ا وع آفاق يقدم مشر ي تشمل أدوات التواصل  2020لمستدامة والمتكاملة للمياه ومشر
  23الخاصة به الب 

ً
 ا اجتماع

ً
ي  ا سنوي

 
 8ف

يكة.   بلدان شر
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 السياق 
ةأث المناخ ومن المتوقع أن تحد  تـالمتوسط "بؤرة ساخنة" رئيسية من بؤر تغبر  البحر  حسب النماذج والتنبؤات، تعتبر منطقة حوض ات سلبية خطبر ارتفاع منسوب سطح البحر ب ، بدءبر

ا بدخول مخلوقاب وانتهاءنخفاض توافر المياه اوانخفاض هطول األمطار و 
ً
ايدة والمتكررة وفقدان التنوع الحيوي )المصحوب أيض ت غريبة إىل البحر األبيض المتوسط( حاالت الجفاف المب  

ا للغاية من المشاكل المتشابكة. إن العديد من هذه الظواهر، مثل التنمي
ً
ا معقد

ً
ي تشكل عنقود

ي والعديد من الظواهر والعواقب األخرى الت 
ي عدد السكان ف 

ة غبر المضبوطة والنمو الشيع ف 
قية وزيادة األ  ي هذه المنطقة منذ سنوات عديدة. عالوة عىل ذلك، تعتبر األزمات نشطة السياحية و السواحل الجنوبية والشر

ي الشامل كانت معروفة ف 
تناقص التنوع الحيوي والتلو  البيت 

ا أمام حل هذه المشكالت.  وزيادةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية 
ً
ي تقف عائق

ا من التحديات الرئيسية الجديدة الت 
ً
ي عدد الالجئير  أيض

 التدفقات ف 
ى المالزمة عىل عدة مستويات، والناشئة عن مجموعة من األسباب الجذرية )مثل أساليب الحوكمة غبر المرنة و/أو القديمور  ة، وانعدام الشفافية، والتجزئة، وانعدام غم الصعوبات الكبر

، بالتعاون وثيق الصلة مع الالبحر المؤسسات واألدوات(، فإن بلدان حوض  ي ي المنطقة، مثل االتحاد من أجل المتوسط برنامج االمم المتحدة للبيئةالمتوسط واالتحاد األوروبر
-هيئات الدولية ف 

ي تنفذها المنظمات غبر الح
امج الت  ي معالجة العديد من ،كوميةخطة عمل البحر األبيض المتوّسط/ اتفاقية برشلونه ومبادرات التعاون الثنائية ومجموعة مهمة من البر

 ما ف 
ٍّ
 حاولت ونجحت إىل حد

 التحديات المذكورة أعاله. 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  آلية  - 2020)اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  2020آلية الدعم  -وقد تمت الجهود المتجددة بهذا االتجاه ضمن مشر

وعير  2019 - 2016الدعم" للسنوات ) وع آفاق (( الذي يعتمد عىل مشر وع 1واإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  2020ناجحير  )برنامج البيئة للبحر المتوسط الخاص بمشر (. يهدف هذا المشر
ي الحد من التلو  البحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البل

ي إىل المساهمة ف  يحة، حت الصناعية والرصف الصحي بطريقة صدية واالنبعاثاالممول من االتحاد األوروبر
ق األوسط وشمال إفريقيا ) كبر  عىل بلدان الشر

، مع الب  ات المناخية بشكل مباشر وغبر مباشر الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة وبالتاىلي تعزيز التكيف مع التقلبات والتغبر
، و ]سوريا[ وتونس(.   المغربية وفلسطير 

 وتعليقات:  صور 
 من اليسار إىل اليمير  : 1صورة 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر اك أصحاب المصلحة، مشر ي إشر
 
، الخببر ف    2020د. عماد عدىلي

وفيسور مايكل سكولوس، ي الجامعة العربية؛ البر
 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة  د. جمال جاب هللا. مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة ف رئيس الفريق، مشر

وع آفاق  غر، نائب رئيس وفد االتحاد 2020والمتكاملة للمياه ومشر نببر ي إىل مؤتمر مراكش. ؛ السيد راؤول دو لبر   األوروبر
ي المؤتمر. 

 
 السيد عمر، رئيس الوفد المكلف بشئون المياه ف

 
 من اليسار إىل اليمير  : 2صورة 

ي المؤتمر. بنجلون السيد عمر 
 
 ، رئيس الوفد المكلف بشئون المياه ف

ي يرد عىل سؤال موجه له ي االتحاد الوروبر
 
 من أعضاء المجلس.  السيد جاك ليغروس، مدير برامج البت  التحتية ف

 


