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موضوعات مشروع  المكون الدولة
"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 

أيام  المطالبة المرتبطة بالدول
 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

 الجزائر

الخيارات والتدخالت  الماء: 
 المستدامة

EFS-DZ-1 دعم وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي :
 في الزراعة من خالل اإلرشاد، 

 رفع مستوى التعليم والوعي
 

EFS- DZ-1.1 دعم مكتب الديوان الوطني للسقي :
( في رفع مستوى الوعي واإلرشاد ONIDوصرف المياه )

حول إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة. استثمار 
الخبرات في سياق مشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة 

 للمياه في منطقة الحناية.  
EFS- DZ-1.2 تقديم المساعدة الفنية لتطوي خطة :

االتصال والوعي بشأن إعادة استخدام مياه الصرف 
 المعالجة.

20 

إعادة استخدام مياه 
 الصرف المعالجة

إلى: زيادة وتأمين من بين أشياء أخرى ( PN Eauتهدف الجزائر من خالل خطتها/إستراتيجيتها الوطنية للمياه )
تعبئة الموارد المائية غير التقليدية، ... ودعم إستراتيجية األمن الغذائي بتوسيع المناطق المروية. وبناء على ذلك، 
فإن إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الري هو في الوقت الحالي أحد التوجهات اإلستراتيجية في قطاعي 

والنصوص التنظيمية المقترنة بذلك. عالوة على  12-05بوضوح في قانون المياه  المياه والبيئة كما ينعكس ذلك
ذلك، هناك الخطة الوطنية لمعالجة مياه الصرف التي تعالج إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة أيًضا. ومع 

ل حول ذلك، تم تحديد الكثير من األعمال األساسية كأعمال ضرورية من حيث رفع مستوى الوعي والتواص
المعالجة الصحيحة والجوانب الصحية إلعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لجسر الهوة بين 
السياسات/التشريعات المعلنة )يوجد نص تنظيمي حول مياه الصرف المعالجة( وتطبيقها. ومن المتوقع أن ينشأ 

 ة. عن هذا التدخل تعزيز تطبيق سياسات/خطط إعادة استخدام مياه الصرف المعالج

الخيارات والتدخالت 
 المستدامة 

EFS-DZ-2 تحديد مياه التسريب والتدخل للحد من :
 التسريب:

 

EFS-DZ-2.1 دعم قطاع المياه في تطبيق االقتصاد في :
المياه بناء على نوعين من التدخل يهدفان إلى الحد من 

الخسائر المادية في إنتاج وتوزيع شبكات المياه من خالل 
إدارية وتقنيات جديدة لفحص وإصالح  تقديم أنظمة
 التسريبات

EFS-DZ-2.2تطبيق حالة تجريبية والتدريب : 

( المعتمدة في الخطة الوطنية للمياه في IWRMيتعلق أحد المبادئ الرئيسية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية ) غير مطبق  80
الجزائر باسترشاد المياه من خالل القضاء على تسريبات وإهدار المياه، مع وضع أهداف مستندة إلى استخدام 
العدادات المنظمة وإعادة تأهيل الشبكات ورفع مستوى وعي المستخدمين. يحظى هذا التوجه بدعم من قانون 

أهدافه على حماية المياه من اإلهدار واالستخدام المفرط. إال أنه وبالرغم من إطار  الذي ينص أحد 12-05المياه 
العمل التنظيمي والسياسة الحالية القائمة، يوجد مشاكل جدية تعترض تنفيذ هذه السياسات. تحسين القدرات الفنية 

إدارية ومقاييس كافية تساهم في واإلدارية للحد من تسريبات المياه بشكل فعال من خالل استخدام تقنيات وأنظمة 
معالجة هذه الفجوة. من المتوقع أن يؤدي هذا التدخل إلى دعم الدولة في تنفيذ سياسات استرشاد المياه الخاصة بها 
فيما يتعلق بتخفيف الخسائر المادية في النظام الهيدروليكي )كأحد العناصر الرئيسية في الحد من مياه التسريب(، 

 في توفير خدمة محسنة وزيادة استرداد التكلفة. وكذلك المساهمة 
 
لقد كانت الجزائر نقطة ارتكاز لدراسة تم إعدادها ضمن مشروع المرحلة األولى آللية دعم اإلدارة المستدامة 

 بشأن توثيق أفضل الممارسات في مياه التسريب. 2020والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

الخيارات والتدخالت 
 المستدامة

EFS-DZ-3 حماية الموارد المائية من التلوث : 

المساعدة في تنفيذ أمكان محيطة لمناطق حماية للمياه عن 
 طريق دعم تخصيص المهام وإشراك أصحاب المصلحة.

(. Champ de Captageهناك دراسة موجودة تحدد المنطقة المحيطة لحماية المياه في حقل آبار الجزائر )  20
يوجد نص تنظيمي ويلوم وجود دعم للمساعدة في تحديد ما ذكر أعاله وإشراك أصحاب عالوة على ذلك، ال 

( بعد وضع اللوائح التنظيمية PGSSالشأن. من المتوقع أن يؤدي هذا النشاط إلى تعزيز خطة إدارة أمن المياه )
 ة.المرسوم والتعميم بشأن مناطق الحماية( وتوجيهات منظمة الصحة العالمي -)قانون المياه 

: تطوير واستخدام نماذج الحكم الرشيد EFH-DZ-1 احتياطات بيئية البيئة
وتنفيذ إجراءات خطة العمل الوطني للبيئة والتنمية 

 (PNAEDDالمستدامة )

58 

دعم تنفيذ خطط التكيف 
 الوطني مع المناخ

تمتلك الجزائر إطار عمل مؤسسي وقانوني في قطاعي البيئة والنفايات الصلبة، باإلضافة إلى "خطة العمل 
(، بينما يستهدف برنامج إدارة 2020-2016الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتي تم تطويرها للسنوات )

تتضمن خطة العمل الوطني للبيئة والتنمية . 2030النفايات البلدية المتكاملة الوصول إلى صفر نفايات حتى عام 
المستدامة من بين أمور أخرى تحديث وتطوير وتنفيذ خطط رئيسية. طبقت الجزائر سياسة لتحسين إدارة النفايات 

، الذي يعتمد مبدئيًا على تطبيق أدوات 2001ديسمبر  12في  19-01الخاصة والخطرة عن طريق سن قانون 
(. وفي الواقع، تخضع PNAGDES -ك )الخطة الوطنية إلدارة النفايات الصلبة إدارة النفايات، بما في ذل
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 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية
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الخطة الوطنية إلدارة النفايات الصلبة  في المرحلة األولى للتقييم قبل إعدادها في المستقبل القريب من تنفيذ 
خطة تنفي وطنية التفاقية الخطة الوطنية إلدارة النفايات الصلبة  في المرحلة الثانية.  وأعدت الجزائر أيًضا أول 

ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وتعمل حاليًا على خطة التنفيذ الوطنية الثانية استعداًدا لمؤتمر 
 .2017األطراف في االتفاقية المقرر في منتصف عام 

 
البلدية منذ عام قامت معظم المدن الساحلية بتطوير وتشريع مشاريع مشتركة )خطط رئيسية( إلدارة النفايات 

، لكن هذه المعالجة ال تزال حديثة العهد وتحتاج لمزيد من الدعم. بوجه عام، تم إحراز تقدم طفيف على 2012
 أرض الواقع. ثمة حاجة لتعزيز القدرات من أجل تحقيق التطبيق الصحيح للسياسات والتشريعات القانونية. 

بشأن الموارد المائية غير : الوعي والتعليم EFH-DZ-2 احتياطات بيئية
 التقليدية

10 

الوعي والتعليم من أجل 
 التنمية المستدامة

تم في الجزائر تنظيم عدة برامج للتثقيف البيئي في المدارس األساسية والثانوية وتنفيذ حمالت توعية بطريقة 
في نظام التعليم لقد تم عرض التعليم من أجل التنمية المستدامة بشكل منهجي منظم  بقدر أكبر. مخصصة

المدرسي، وقد استخدم بشكل أقل في رفع مستوى الوعي العام "كأداة إدارية" إلنشاء تمكين البيئة لعرض وتنفيذ 
السياسات. الهدف من هذا النشاط هو "اإليضاح" ومن المتوقع أن يخدم األهداف المترابطة التالية: أ( تقديم مثال 

من أجل التنمية المستدامة لدعم تنفيذ واستخدام الموارد المائية غير ملموس لتصميم وتطبيق برنامج للتعليم 
التقليدية. ب( مساعدة الدولة على االستخدام الفعال إلستراتيجية البحر المتوسط حول التعليم من أجل التنمية 

مع جدول  ( للتكيف وفقًا لذلك2016المستدامة وخطة العمل )المتوقع أن يتم المصادقة عليها في شهر ديسمبر 
 البرامج التعليمية. 

الحماية البيئية من 
خالل تعزيز االقتصاد 

 األخضر 

EFH-DZ-3 دعم تطوير رزمة من اإلجراءات لزيادة :
التنافسية بين الشركات من خالل تطبيق الفعالية البيئية في 

 عمليات اإلنتاج واالستهالك.

 
 يشمل هذا النشاط ما يلي: 

معايير "الجودة في معالجة اإلنتاج توفير الدعم العتماد  -
لتحقيق مستوى جيد من التنافسية وتقديم عمليات إنتاجية 

 أكثر نظافة."
توفير الدعم لنقل تكنولوجيا اإلنتاج النظيف )تعميم  - 

نشاطات خطة العمل الوطنية الناشئة عن برنامج سويتش 
 ميد(. 

توفير الدعم لتطوير خطة اتصاالت وتوعية لبرنامج  -
وير االقتصاد األخضر في الجزائر )باإلضافة إلى تط

 المؤازرة(.
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االقتصاد األخضر، 
اقتصاد التدوير،   
االستهالك واإلنتاج 
المستدام، المسؤولية 

االجتماعية للشركات، 
النظام المصرفي 

 األخضر

الخمس للدولة يوجد لدى الجزائر التزامات في مجال االقتصاد األخضر. وهذا مؤكد في برنامج السنوات 
. تعتبر الجزائر االقتصاد األخضر أداة قوية للحماية البيئية ومحوًرا للتنمية والتقدم التكنولوجي. 2015-2019

تُحدد الحكومة الجزائرية بعض القطاعات على أنها قطاعات "ذات أولوية" )الطاقة المتجددة وإدارة النفايات 
اني(، لكي تطبيق السياسات ال زال يراوح مكانه. كذلك، سيتم تعزيز ومعالجة المياه وعرض فعالية الطاقة في المب

تطبيق اإلستراتيجيات المترابطة، مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 
 وخطة التنمية المستدامة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 
 

تشخيص النفايات البحرية والساحلية : EFH-DZ-4 (3النفايات البحري )
 ( والية ساحلية14ألربعة عشر )

النفايات البحرية  10
 والنفايات البالستيكية

سوف يدعم هذا اإلجراء في مصر تنفيذ االلتزامات والتدابير المناسبة للخطة اإلقليمية إلدارة النفايات البحرية 
البحرية والساحلية لمنطقة البحر المتوسط وسيشارك في إدارة  التي تنص عليها اتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة

المنطقة الساحلية المتكاملة من خالل إطار عمل لتنفيذ البرتوكول اإلقليمي لحماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة 
رصد والتقييم البحر المتوسط في اتفاقية برشلونة. تحدد هذه اإلستراتيجية أوليات محاور التدخل، بما في ذلك ال

 البيئي.
 

: دعم تطوير خطة اإلدارة الوطنية للنفايات EFH-DZ-5 النفايات البحري
 الساحلية والنقايات البحرية 

النفايات البحرية  15
 والنفايات البالستيكية

 مصر

إدارة المياه والنمو  الماء: 
 الالمركزية

EFS-EG-1 تحسين إدارة مستجمعات المياه )مستوى :
 المركزي(، الحكم المحلي وبناء القدرات 

60 

اإلدارة الالمركزية 
للمياه )بما في ذلك 

 خطط اإلدارة(

-2017في مصر للتطوير في الوقت الراهن للسنوات  2017-2005تخضع الخطة الوطنية للموارد المائية 
(. ومن الواضح أن 2017للدعم وسوف يتم االتفاق عليه في عام )يجري حاليًا تطبيق برنامج أوروبي  2037

( سوف تكون ضرورية وسوف يساهم النشاط 2037-2017الخطة اإلستراتيجية الوطنية المستنيرة الجديدة )
 المقترح في توضيح وثيقة السياسة المهمة هذه.

 

EFS-EG-1.1:  توفير الدعم الفني لخطة الموارد المائية
 قطاع التخطيط الوطنية في
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EFS-EG-1.2:  بناء القدرات بشأن إدارة مستجمعات
 المياه

 

تعتبر تدخالت اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي حددتها دولة مصر في خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
هدفًا رئيسيًا. سيعزز هذا  التعاون في مجال مستجمعات المياه عبر الحدود 2017-2005الخاصة بها للسنوات 

سياسية إلدارة -النشاط قدرة الدولة في المجاالت الفنية وفي المحصلة سيعزز الدولة في المجاالت الهيدرو
مستجمعات المياه وسوف يسهل تطبيقها. في الوقت الحالي، تُطبق إدارة الموارد المائية باستخدام النهج من أعلى 

 5محافظة، منها  26المستوى الالمركزي(. على المستوى الالمركزي، يوجد ألسفل )من المستوى الوزاري إلى 
محافظات في مرحلة تطوير خطط إدارة الموارد المائية على مستوى المحافظات )بمساعدة برنامج الدعم 

الدعم  أن يقدم 2020األوروبي المذكور سابقًا(. يمكن لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
في الجوانب الفنية )مثل الجوانب الهيدرولوجية، وتوازن المياه والمؤشرات، وغير ذلك(، باإلضافة إلى دعم نقل 

 هذه الجوانب إلى محافظات أخرى.

EFS-EG-1.3( تحليل خصائص استخدامات 1: دعم )
( تحليل الدورة 2) المياه وحساب موازنة المياه المحلية

 الهيدرولوجية. 

تحليل خصائص استخدامات المياه من شأنه أن يطلع صناع القرار على أنماط االستخدامات السائدة للمياه  إن
)تطبق في هذه الحالة على القطاع المحلي( ومن شأنها أن تساعد على تحديد أولويات جهود إدارة الطلب على 

حفاظ على المياه(. عالوة على ذلك، سيساعد المياه )التي تعتبر أيًضا جزًءا من سياسة المياه الوطنية كإجراء لل
و/أو تركز على نوع  هذا التحليل على تصميم تدخالت وحمالت توعية كافية تستهدف مشتركين محليين

االستخدام )االستخدامات( المحلية التي تتطلب معظم كميات المياه، بينما يوفر تحليل الدورة الهيدرولوجية 
الالزمة لتخطيط الموارد المائية ومخصصات القطاعات وتقييم أثر تغير المناخ، المعلومات الموثوقة والمعتمدة 

وما إلى ذلك. ومن شأن هذا النشاط أن يوفر أيًضا مدخالت مستنيرة للدعم المخطط في إعداد خطة المارد المائية 
ل وثيق ( لدولة مصر )انظر أعاله(. ويرتبط هذا النشاط بشكEFS-EG-1.1المقترحة ضمن هذا النشاط )

 )انظر أدناه(.  EFS-EG-2الصلة مع النشاط 
 

EFS-EG-1.4 بناء القدرات للمحافظات بشأن التخطيط :
وتطوير البنى التحتية )مثالً: كيفية اتخاذ قرار بشأن 

االستثمار في أعمال وتدخالت البنى التحتية/المياه( وتطبيق 
 مفاهيم الحكم الرشيد والالمركزية.

مليون يورو في مصر خطة مياه متماسكة وإستراتيجية لتطوير البنى  300االستثمار األوروبي لمبلغ يتطلب 
التحتية تكون مهيأة للمدخالت من المحافظات وأصحاب المصلحة. سيساهم نشاط بناء القدرات المقترح في تشكل 

ممول من االتحاد األوروبي هذه اإلستراتيجية. وسوف يؤدي ذلك إلى إكمال برنامج إصالح قطاع المياه ال
 ( بحيث سيتم إضافة بنود الالمركزية.2011-2015)

تقييم مدى قابلية تأثر 
قطاع الموارد المائية 
 والمخاطر المتعلقة بذلك

EFS-EG-2إدارة مخاطر الجفاف والفيضانات : 
 

EFS-EG-2.1:  بناء القدرات بشأن طرق حفظ المياه 
EFS-EG-2.2:  رفع مستوى الوعي بشأن معدالت

-EFS-EGاالستهالك الفردي )بناًء على نتائج النشاط 
1.3:.(i لدولة مصر ) 

EFS-EG-2.2 البحث عن إجراءات ومحفزات إلدارة :
الطلب على المياه )تعرفة المياه وما إلى ذلك(، بما في ذلك 

البحث عن طرق جديدة لحفظ المياه وزيادة الفعالية على 
اجات المياه لكل قطاع )بما في ذلك المنازل أساس احتي
 والفنادق(

60 

إدارة مخاطر الجفاف 
 والفيضانات

% من 90تتفاقم مشكلة مخزون المياه المحدود في مصر بسبب تغير المناخ وحقيقة أن الدولة تشترك بأكثر من 
ومن أجل تنفيذ إدارة الطلب مواردها )نهر النيل( مع عشر دول أخرى؛ وقعت جميعها على امتداد منابع النهر. 

، يتعين على قطاع 2017إلى  2005على المياه التي تقوم بتشجيعها سياسة الموارد المائية الوطنية من عام 
( أن يكون مدرًكا لألنواع المختلفة لخسائر المياه بما فيها الخسائر نتيجة تلوث المياه وتدهور جودة 1المياه )
ن طرق الحفاظ على المياه وإدارة أدوات الطلب على المياه )االقتصادية والفنية ( تطوير المعرفة بشأ2المياه، )

( يطلع على 3والتشريعية وزيادة الوعي( لكونها تُطبق في قطاعات مختلفة )الري والمنزلي والسياحي( و )
ستخدامات المياه من األنماط السائدة في استخدام المياه )التي تُطبق في حالة القطاع المنزلي( والتقليل الممكن ال

 خالل تطبيق إدارة الطلب على المياه.
 

: بناء القدرات لوكالة النفايات الصلبة EFH-EG-1 النفايات البلدية الصلبة البيئة
 الجديدة 

30 

 إدارة النفايات الصلبة

يعتبر "قطاع إدارة النفايات الصلبة المتكامل" مؤسسة قطاعية جديدة تخضع لوزارة الدولة للشئون البيئية. ولديه 
مهمة تطوير السياسة الجديدة لقطاع إدارة النفايات الصلبة، وتخطيط التشريع الجديد إلدارة النفايات الصلبة وقيادة 

ستوى الوطني والحكومي في مصر، مقترنًا مع رفع قدرة احترافية البرامج االستثمارية في قطاع النفايات على الم
وخط استثمار من اجل تنفيذ مشاريع القطاع على المستوى اإلقليمي والمحلي. ويُقصد من هذه الوكالة الجديدة 

خالل للنفايات الصلبة تحمل مسئولية قطاع النفايات الصلبة وتنفيذ البرنامج الوطني إلدارة النفايات الصلبة من 
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"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 
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 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

تبني "نظام المركزي" وتوظيف المساهمات المجتمعية مع تحديد األدوار والمسئوليات بوضوح لكٍل من أصحاب 
 المصلحة. وسوف يدعم النشاط المقترح الوكالة الحديثة المنشاة ويسهل خطواتها األولى.

: دعم الخطة اإلجرائية للتعامل مع تلوث EFH-EG-2 التلوث الصناعي 
 نهر النيل

58 

النفايات الخطرة 
 والصناعية

يتم تفريغ النفايات الصناعية بما في ذلك المواد السامة ومياه الصرف الزراعي ذات التركيز العالي من المواد 
الزراعية الكيميائية ومياه الصرف الصحي البلدية غير الُمعالجة أو الُمعالجة بشكل غير كاٍف في نهر النيل، والتي 

 ويجد لهذه النفايات تأثير سلبي على جودة مياه نهر النيل وصحة اإلنسان. تتجمع بشكل متكرر. 
 

 وقد طلبت مصر دعًما من أجل تطوير الخطة اإلجرائية للتعامل مع المشاكل المذكورة أعاله. 
 

 كما أن هناك حاجة لمناقشة التفاصيل مع البرنامج اإلطاري في مصر.

 30 : النفايات البحرية EFH-EG-3 النفايات البحري

النفايات البحرية 
 والنفايات البالستيكية

سوف يدعم هذا اإلجراء في مصر تنفيذ االلتزامات والتدابير المناسبة للخطة اإلقليمية إلدارة النفايات البحرية 
يشارك في إدارة التي تنص عليها اتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة البحر المتوسط وس

المنطقة الساحلية المتكاملة من خالل إطار عمل لتنفيذ البرتوكول اإلقليمي لحماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة 
 البحر المتوسط في اتفاقية برشلونة. 

 إسرائيل

منهجيات النظام البيئي  المياه:
في اإلدارة المستدامة 

 والمتكاملة للمياه

EFS-IL-1 إعادة تأهيل واستعادة النهر: دعم مسار :

تعريف التدفقات البيئية وتعريف أنظمة/معايير تقرير 
 الحاالت الكيميائية والبيئية الجيدة والمنهجيات ذات الصلة.

40 
 
 

اإلدارة الالمركزية 
للمياه )بما في ذلك 

 خطط اإلدارة(

للقطاع الوطني للمياه ضمن "إدارة نظام تشير إحدى "نقاط السياسة الرئيسة" في الخطة الرئيسية طويلة األجل 
المياه الطبيعي" إلى "إعادة التأهيل والحفاظ على الموارد كأصول وطنية إستراتيجية". وباإلضافة إلى ذلك سيدعم 
النشاط إسرائيل في تنفيذ هذه السياسة مع احترام إعادة تأهيل واستعادة النهر/الفرع كمنهج أساسي لإلدارة طويلة 

در المياه الطبيعية، وتشمل منهجيات وأدوات حساب التدفقات البيئية ومن أجل تحديد المواد الكيميائية األجل لمصا
والحالة البيئية للمياه. حاليًا، تُبذل الجهود الستعادة جزء من التدفق اإلقليمي في نهري األردن واليركون  الجيدة

ثالثيًا والتي قد خضعت للمعالجة من خالل األرض  من خالل ضخ خليط من المياه الجوفية مع المياه الُمعالجة
-الرطبة. وباالعتماد على البيانات المتوفرة، كذلك يمكن تنسيق مبادرة على نطاق المنظومة بشأن إدارة المياه 

H2020  وتوفير اإلرشاد الفني لمساعدة الدولة في تطبيق المنهجيات المالئمة وتحديد المؤشرات والحد األدنى
 المناسب.

أطر العمل التنظيمية 
 والقانونية 

EFS-IL-2 تطوير التقييمات األثر البيئي في سياسة :
 المياه:  

المساعدة في بناء تقييمات األثر البيئي لسياسات المياه 
 )متوقع، فعلي(

40 

التحكم والتنفيذ 
والتطبيق. إصالح 
 األنظمة والحوافز.

برنامج اإلدارة طويلة األجل لمصادر المياه الطبيعية. ومع ذلك، فقد ال يوجد هناك مراجع لتقييم أثر األنظمة في 
طلبت إسرائيل الدعم في هذا المجال باتباع أفضل الممارسات الحالية المطبقة في االتحاد األوروبي. ومن خالل 

التنمية  إسرائيل في بناء ودعم H2020-هذا النشاط، ستساعد المبادرة على نطاق المنظومة بشأن إدارة المياه 
في المياه ذات الصلة بالسياسات مع لفت االنتباه إلى أثارها البيئية المحتملة. واستناًدا إلى مصلحة الدولة، يمكن 

اعتبار مستند اإلرشاد إلجراء تقييم األثر التنظيمي أو ما يسمى تقييم األثر المستدام
 

)باإلشارة إلى تقييم األثر 
البيئي( مخرجات لهذا النشاط، جنبًا إلى جنب مع التخطيط لخطوط اإلرشاد التنظيمي التي تشمل تقييم األثر 

والمعايير بشأن قرارات السياسة )والقرارات بشأن التدابير( والتي قد تخضع لتقييم األثر البيئي وكيفية تنفيذ تقييم 
 األثر البيئي في هذه الحاالت. من المالئم أيًضا التخطيط لالئحة مناسبة.

 

أطر العمل التنظيمية 
 والقانونية 

EFS-IL-3 :األحكام واألنظمة : 

االنتقال من التنظيم )الحصص( إلى مزيد من الحوافز 
االقتصادية )األنظمة الذكية(، وتعزيز األنظمة واللوائح 
القانونية الموجودة وجعلها أكثر قابلية للتنفيذ )لمواضيع 

وخلق الحوافز.  مختلفة: تعرفات المياه )جميع القطاعات((،
تم الترحيب بشكل كبير بمساهمة االتحاد األوروبي )النماذج 

 والمنهجيات( بشأن هذه القضية.

40 

التحكم والتنفيذ 
والتطبيق. إصالح 
 األنظمة والحوافز.

سيدعم تنفيذ هذا النشاط توصيات أكثر من سياسة من خالل برنامج اإلدارة طويلة األجل لمصادر المياه الطبيعية 
أجل ترسيخ المبادئ البيئية في البنى التحتية للنظام المائي وتقديم الحوافز لتقليل االنبعاثات الملوثة وخفض  من

 خسائر وانقطاع استهالك المياه واالنتقال من التنظيم إلى حوافز اقتصادية أكثر.
ة هي نفسها في جميع أنحاء يوجد هناك حاليًا نموذج لتوزيع الماء واإلعانات المتبادلة. تعرفة المياه المنزلي

إسرائيل، ويستخدم سد لخفض التعرفة. وفي المخططين الزراعيين المختلفين الموجودين، واستناًدا إلى مزود 
سنتًا؛ أما عندما يأتي اإلمداد من مياه  70المياه: فعندما تتم تزويد المياه من خط نكروت، ستكون التعرفة حوالي 

سنتًا(. ومن المتوقع أن تكون التكلفة  30لكل مرفق تعرفتها الخاصة )~  الصرف الصحي الُمعالجة، سيكون
-سنتًا. يمكن أن تدعم المبادرة على نطاق المنظومة بشأن إدارة المياه  40المقبولة لدى المزارعين حوالي 
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H2020  .التحقق من الخيارات نحو اإلصالح في التعرفات وبالتالي تخفيض الجزء الذي تدعمه الحكومة 

: المشتريات القطاعية الخضراء العامة: EFH-IL-1 االقتصاد األخضر البيئة

مساعدة الصناعة المحلية للتحول إلى اإلنتاج صديق البيئة 
 لألسواق المحلية

20 
االقتصاد األخضر، 
اقتصاد التدوير،   
االستهالك واإلنتاج 
المستدام، المسؤولية 

االجتماعية للشركات، 
النظام المصرفي 

 األخضر

هناك سياسة حكومة واضحة في إسرائيل لدعم السياسات البيئية باستخدام اآلالت االقتصادية المختلفة من أجل 
تسريع التحول إلى المنتجات والخدمات صديقة البيئة. وقد القيام ببعض العمل السابق في إسرائيل مع األخذ بعين 

زال هناك حاجة لمزيد من الدعم. كما تم تطبيق المشتريات االعتبار المشتريات العامة صديقة البيئة ولكن ال 
العامة صديقة البيئة على عمليات الشراء المتعلقة بميزانية الحكومة، ولكن لتوسيع هذه الممارسات بشكل فعّال 
للبلديات، يتعين على المنتجين التحول من المنتجات التقليدية إلى المنتجات صديقة البيئة والتي تلتزم كذلك 

 بمقاييس المشتريات.
 

األنظمة – : دعم مصانع زيت الزيتونEFH-IL-2 التلوث الصناعي
  (H2020 CB/MEP)استكمل برنامج والمنهجيات

20 

اإلدارة المستدامة 
للنفايات الناتجة من 

 مصانع زيت الزيتون 

تشكل مشكلة اإلدارة غير المستدامة لنفايات مصانع زيت الزيتون قضية مهمة إلسرائيل ومنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بشكل عام. وتمت اإلشارة إلى التآزر المحتمل بين الدول المجاورة ودول االتحاد األوروبي )على 

إلى مشاركة الخبرات وخاصة لمعالجة والتخلص  سبيل المثال، قبرص واليونان( أثناء مهمة إنشائه وهناك حاجة
 من نفايات مصانع زيت الزيتون. 

 كما سيسهل هذا النشاط تبسيط النهج التنظيمية والمنهجية لمعالجة نفايات مصانع زيت الزيتون.

 : الدعم إلدارة وتدوير النفايات البالستيكية: EFH-IL-3 إدارة النفايات الصلبة

EFH-IL-3.1 تقييم النواحي البيئية والفنية واالقتصادية :
 ومشاكل إدارة وتدوير النفايات البالستيكية 

EFH-IL-3.2 تقييم كمي ونوعي ألفضل الممارسات :
 الموجودة بشأن مخططات تدوير النفايات البالستيكية.

EFH-IL-3.3 تحديد وتقييم التدابير الوطنية لتحسين :
المساهمة )خطوط إرشاد( من تدوير النفايات البالستيكية و

 أجل تقديم إستراتيجية وطنية لتدوير النفايات البالستيكية. 

28 

 إدارة النفايات الصلبة

حاليًا، يتم تدوير جزًءا فقط من نفايات إسرائيل البالستيكية بالرغم من اعتباره خط تدوير مستدام. فقد قّوض 
أنحاء العالم ثقة السوق بصناعة تدوير البالستيك. وتهتم االنخفاض في أسعار النفط وسلعة البوليمر في جميع 

وزارة حماية البيئة في تحديد األدوات القيادية واالقتصادية الرئيسية لتحقيق مستقبل مستدام واقتصادي لقطاع 
 تدوير البالستيك. وقد ينتج عن هذه النشاطات مقدمة لإلستراتيجية الوطنية لتدوير النفايات البالستيكية.

تساهم هذه النشاطات المترابطة )سيتم المحتوى الدقيق الذي سيتم إنهائه من خالل البرنامج اإلطاري(  سوف
بشكل مباشر في ترسيخ القانون الجديد بشأن األكياس البالستيكية الذي تُبَي حديثًا وسيُنفذ من بداية يناير قي عام 

 لسوبرماركت. ، والذي سينهي توزيع األكياس البالستيكية في محالت ا2017

: الدعم من أجل تحديد أفضل الممارسات EFH-IL-4 إدارة النفايات الصلبة
وتقييم النواحي الفنية واالقتصادية لتصنيف وتدوير نفايات 

 الزجاج

15 

 إدارة النفايات الصلبة
 سيساهم هذا النشاط في تطوير اإلستراتيجية والسياسة الوطنية إلدارة النفايات.
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الدعم من أجل الحصول على إنشاء وهدم : EFH-IL-5 النفايات الصلبةإدارة 

 إدارة النفايات، على سبيل المثال، في:
 

EFH-IL-5.1:  األنظمة واألحكام 
EFH-IL-5.2 أنظمة التجميع التي تُشغل من قبل :

 السلطات المحلية 
EFH-IL-5.3الحوافز على استخدام وتدوير المواد : 
EFH-IL-5.4 مرافق التدوير والبنية التحتية في : تكامل
 المحاجر النشطة
EFH-IL-5.5 البنية  –: مرافق التدوير في مراكز المدن

 التحتية واإلدارة والصحة/الرفاه

35 

 إدارة النفايات الصلبة
 
 
 
 
 
 

وسيُطلع النشاط المقترح التكيف على قانون النظافة القادم في إسرائيل ليشمل إنشاء وهدم النفايات التي لم تعالج 
بشكل كاٍف في قانون النظافة الحالي. حيث تمثل نفايات اإلنشاء والهدم ما قيمته أربعة طنًا من إحدى عشرة طنًا 

سنوات الحالية نمًوا في معدل تدوير النفايات نظًرا إلى تشغيل من النفايات في إسرائيل في كل سنة. وقد أظهرت ال
بعض المرافق المخصصة لتدوير هذه النفايات، ولكن ال زال يوجد هناك حاجة لمزيد من الدعم لهذه العملية على 

زودة وجه التحديد مع األخذ بعين االعتبار األحكام والحوافز. وكذلك، على السلطات المحلية أن تكون متنبهة وم
 باألدوات والقدرة على التعامل مع القضية.  

 األردن

 المياه:
  

 معالجة ندرة المياه الشديدة 
 
 

في األردن على قضية ندرة المياه الشديدة التي تواجهها البلد. ويشمل هذا:  SWIM SMوسوف تركز نشاطات  
حاالت الجذور الطبيعية وحاالت الجفاف التي تعود ألسباب بشرية المنشأ، وعلى وجه التحديد استخراج المياه 

 الجوفية غير المستدام وممارسات استخدام المياه غير الفعّالة. 
 

الخيارات والتدخالت 
 المستدامة

EFS-JO-1:  تعميم إدارة لمخاطر الجفاف، مع التركيز
 :على التدابير المسبقة

 
EFS-JO-1.1 تحديد ودعم التدابير الوقائية لتخفيف آثار :

حاالت الجفاف )بما فيها أنظمة التحذير المبكر وزيادة 
الوعي حول الموارد المائية غير تقليدية وتشجيع االستخدام 
الفعال للموارد المائية المتوفرة )بالتعاون مع مشروع 

GIZ-ACC.) 
 

EFS-JO-1.2 تعميم قضايا إدارة حاالت الجفاف في :
 القطاعات األخرى. 

 
EFS-JO-1.3 توفير التدريب حول نظام تقييم :

 والتخطيط للمياه كأداة لدعم إدارة حاالت الجفاف.
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إدارة مخاطر الجفاف 
 والفيضانات

ة لمعالجة إدارة حاالت ( التي تشير إلى الحاج2025-2016وقد أعد األردن اإلستراتيجية الوطنية لقطاع المياه )
وعالوة على ذلك، وتدعو الجفاف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ من خالل السياسات واألنظمة المعروفة. 

سياسة إعادة توزيع المياه باطالق حمالت التوعية التي تعالج أهمية القضايا مثل جمع المياه والحفاظ وحماية 
عادة استخدام المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الموارد، بينما تقترح سياسة االستبدال وإ

الري من أجل تمكين تحرير المياه العذبة من ليتم استخدامها في مجاالت االستخدام البلدية. كذلك توفر استخدام 
 وجودة التربة.متجنبة اآلثار السلبية للمياه  مياه الصرف الصحي المعالجة في النشاطات االقتصادية األخرى،

وقد وضعت اإلجراءات المقترحة لتدعم البلد في تعزيز الجاهزية والتجاوب للكوارث الطبيعية ذات العالقة 
بحاالت الجفاف وتعزيز الصمود في قطاع المياه من خالل سلسلة من النشاطات المترابطة التي يمكن أن تسهم 

 فيما يلي:
 إدارة الجفاف فضال عن اتخاذ تدابير لمعالجة المشاكل.)أ( التطور الناتج عن سياسات وأنظمة 

)ب( تطوير روابط األحكام القطاعية لضمان عدم تعارض السياسات القطاعية مع األهداف المقترحة للتخفيف من 
 حدة الجفاف وبذل الجهود ذات الصلة بالجاهزية.

ى تقديم الدعم لسياسات إدارة الجفاف )ج( إعداد مجموعة الضرورية الحاسمة من الخبراء والضباط القادرة عل
 وتنفيذها بطريقة فنية وتشغيلية.

 
 

تقييم مدى قابلية تأثر 
قطاع الموارد المائية 

 والمخاطر المتعلقة بذلك

EFS-JO-2 تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي :
 في خوض األزرق.بكثرةالمياه الجوفية  خراجنزاف ستال

التحكم والتنفيذ  30
والتطبيق. إصالح 
 األنظمة والحوافز.

سيدعم هذا النشاط تنفيذ استبدال مياه األردن وسياسة إعادة االستخدام التي تهدف الحد من استخراج المياه الجوفية 
الموجودة في خزانات المياه في األراضي المرتفعة إلى مستويات مستدامة للحفاظ على موارد مياه المنطقة 

 الخزان باعتباره منطقة عازلة ضد نقص المنياه السطحية الناتج عن الجفاف.  الحضرية وحماية قدرة
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موضوعات مشروع  المكون الدولة
"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 

أيام  المطالبة المرتبطة بالدول
 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

: دعم وحدة إدارة المشاريع، استهداف EFH-JO-1 احتياطات بيئية البيئة
 المستوى المحلي

38 

المساهمات العامة/ 
حوارات أصحاب 
 المصلحة المتعددة

وخالل المناقشات أثناء بعثة تقصي الحقائق مع نظرائهم الرسميين، اإلدارة األفريقية والشركاء الداعمين في 
يجب أن تعزز قدرات وحدة إدارة المشاريع في وزارة البيئة وكذلك أن تعزز  H2020 SMاألردن، استنتج أن 

 وتنفيذ للمشروعات أكثر فعالية.أوجه التآزر مع وزارة الشئون البلدية من اجل تحقيق تقييم إرشاد 
 

تقوية الوعي والتعليم من أجل التنمية  EFH-JO-2 احتياطات بيئية
المستدامة من منطلق التشجيع: طريق التحول من استخدام 

األكياس البالستيكية؛ و/أو استخدام موارد المياه غير 
 التقليدية

20 

الوعي والتعليم من أجل 
 التنمية المستدامة

شجعت األردن برامج التثقيف البيئي في المراحل الدراسية االبتدائية والثانوية بينما تم تنفيذ حمالت التوعية وقد 
ومع ذلك، لم يُقدم التعليم من أجل  العامة حول القضايا الموضوعية بواسطة العديد من الهيئات العامة والخاصة.

مدرسي. الهدف من هذا النشاط هو "اإليضاح" ومن المتوقع التنمية المستدامة حتى اآلن بشكل نظامي في النظام ال
أن يخدم األهداف المترابطة التالية: أ( تقديم مثال ملموس لتصميم وتطبيق برنامج للتعليم من أجل التنمية 
المستدامة لدعم تنفيذ واستخدام الموارد المائية غير التقليدية. ب( مساعدة الدولة على االستخدام الفعال 

تيجية البحر المتوسط حول التعليم من أجل التنمية المستدامة وخطة العمل )المتوقع أن يتم المصادقة عليها إلسترا
 ( للتكيف وفقًا لخطته التعليمية.2016في شهر ديسمبر 

 

: بناء القدرات للحد من التلوث من خالل EFH-JO-3 االقتصاد األخضر 
التحول نحو االقتصاد األخضر واالستهالك واإلنتاج 

المستدام )اآلالت القانونية واالقتصادية والحوافز لتشجيع 
 تدوير االقتصاد واالستهالك واإلنتاج المستدام( 

60 

االقتصاد األخضر، 
اقتصاد التدوير،   
االستهالك واإلنتاج 

سؤولية المستدام، الم
االجتماعية للشركات، 

النظام المصرفي 
 األخضر

وقد تم دمج الخطة اإلجرائية لالستهالك واإلنتاج المستدام وإستراتيجية االقتصاد األخضر في األردن في وثيقة 
مسودة التنمية واحدة ليتم اعتبارها وثيقة مهمة في تصميم المساعدة اإلضافية/بناء القدرات. كذلك، وكجزء من 

، فقد طورت الحكومة األردنية إستراتيجية وطنية إلدارة النفايات الصلبة. وتحدد إستراتيجية ليمية والمحليةاإلق

، خطة إلدارة النفايات خالل العشرين سنة القادمة 2015النفايات، التي صادقت عليها الحكومة في سبتمبر عام 
 خضر في هذا القطاع.والتي تشمل اإلجراءات من أجل الوصول إلى تطوير االقتصاد األ

 
وسيدعم هذا اإلجراء وزارة البيئة في تعزيز تنفيذ اإلستراتيجيات المذكورة أعاله وسيشمل عدد من النشاطات 
)ليتم إنهائها باستخدام البرنامج اإلطاري(، ذات الصلة باالقتصاد األخضر بما في ذلك تطوير األدوات القانونية 

ر االقتصاد، باإلضافة إلى االستهالك واإلنتاج المستدام للحد من التلوث،ولتمكين واالقتصادية والحوافز لتنفيذ تدوي
الحاالت الطارئة من األعمال واألعمال التجارية صديقة البيئة والنماذج التجارية الجديدة وتكامل القطاع غير 

 الرسمي، وما إلى ذلك.
 
 
 

 بيروت

إدارة المياه والنمو  المياه:
 الالمركزية

EFS-LB-1 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على :
مستوى حوض النهر مع التركيز على بناء القدرات 

 ونواحي التنفيذ:
 

EFS-LB-1.1 دورات تدريبية حول تطبيق اإلدارة :
المتكاملة للموارد المائية على مستوى حوض النهر من 

 ضمن سياق ظاهرة تغير المناخ

80 
 

اإلدارة الالمركزية 
في ذلك للمياه )بما 

 خطط اإلدارة(
 

سوف يدعم هذا النشاط تنفيذ مسودة القانون الجديد / ورمز المياه، الذي أعد وتمت المصادقة عليه من وزارة 
الطاقة والمياه، في تعزيز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى مستوى حوض النهر وتقديم األسس 

 خ وتطبيقاتها على موارد المياه وقابليتها للتعرض للضرر، بالتوافق معللمعرفة المتقدمة بشأن ظاهرة تغير المنا
 (.2020-2010اإلستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في الفترة )

 

EFS-LB-1.2 باإلضافة إلى دعم ترجمة مخرجات :
نموذج نظام تخطيط وتقييم الموارد المائية إلى أهداف 

التدابير لتحقيق هذه  السياسة المالئمة والبرنامج الناجم عن
 األهداف )أي من معلومات ونماذج إلى تدابير ملموسة(

 

وقد طورت وزارة الطاقة والموارد المائية نماذج التوازن المائي في أربعة أحواض لألنهار باستخدام نموذج نظام 
تخطيط وتقييم الموارد المائية. وتحتاج مخرجات النماذج لتقيّم وتترجم إلى أهداف سياسة مناسبة وباإلضافة إلى 

 دعم تصميم برنامج التدابير لتحقيق هذه األهداف. 
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موضوعات مشروع  المكون الدولة
"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 

أيام  المطالبة المرتبطة بالدول
 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

EFS-LB-1.3 بناء القدرات من أجل الحصول على :
توظيف كاٍف لمؤسسات حوض النهر )البناء واإلدارة 

 والتشغيل( 

يرغم قانون المياه الجديد وتوقيع ميثاق باريس، الذي يلزم لبنان بتقوية اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض 
النهر، على تعزيز إدارة التشغيل الداخلية لسلطات المياه )مؤسسات حوض النهر ومؤسسات المياه(. وسيساعد 

 لمياه كمكونات مهمة للتنفيذ الناجح. النشاط المقترح في تحسين مؤسسات حوض النهر ومؤسسات ا

أطر العمل التنظيمية 
 والقانونية 

EFS-LB-2 انضمام القطاع الخاص في البنية التحتية :
 للمياه مع التأكيد على مصانع المعالجة:

 

EFS-LB-2.1 تحديد الحوافز الالزمة وتوسيع صندوق :
الحساب البيئي في المصارف في لبنان لتشجيع استخدام 
موارد المياه غير التقليدية )و/أو أجهزة توفير المياه( في 

القطاعات ذات الصلة بالمياه )الزراعة والصناعة والمنزل 
والسياحة(. التعاون مع أصحاب المصلحة المناسبين لتمكين 
تأسيس و/أو توسيع النطاق الفني الموجود للتقييم والمصادقة 

 لتقييم التطبيقات.على التطبيقات، وتطوير المعايير الفنية 
EFS-LB-2.2 دعم وزارة البيئة والمياه وأصحاب :

المصلحة بشأن التفاعل بين القطاع الخاص والعام في نشاء 
مصانع معالجة مياه الصرف الصحي الخارجية والتشغيل 

والصيانة )بما في ذلك تعاقد مؤسسات المياه والقطاع 
 الخاص(

30 
  

إعادة استخدام مياه 
الصرف الصحي 

 لمعالجةا
 

تدعو اإلستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لألخذ بعين االعتبار الخيارات المختلفة لمساهمات القطاع الخاص التي 
تُرى على أنها قادرة على دمج المعرفة ورأس المال الجديد. وحتى اآلن ال زالت مساهمة القطاع الخاص في 

خالل المرحلة األولى من يهدف برنامج آفاق لبنان محدودة. لكن هناك عدة محاوالت ناجحة تكللت بالنجاح )
لبناء القدرات/ برنامج البيئة المتوسطي وبرنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه وخطة العمل البيئية  2020

األولية قصيرة ومتوسطة المدى( إلشراك البنوك المركزية/الوطنية والتجارية في تمويل مشاريع البيئة والمياه 
المتوسطة التي ال تهتم بها المؤسسات المالية الدولية بوجه عام. ال يزال عدة شركاء، من بينهم الصغيرة و

منطقة البحر األبيض المتوسط والوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا( ووكالة الواليات  -الشراكة العالمية للمياه 
جاّد في هذا المجال وأحرزت تقدًما ملحوًظا على  المتحدة للتنمية الدولية مشاركة في هذه المبادرة وتعمل بشكل

صعيد العمل، وعلى األخص في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان بمشاركة مصرف لبنان المركزي. 
المبادرة لتشمل استخدام الموارد المائية غير التقليدية في السياحة واالستزراع  EFS-LB-2.1سيوسع النشاط 

العامة للمياه من قبل البلديات. وقد يتم تفضيل العمل على دمج مشاريع المياه المبتكرة مع  المائي واالستخدامات
 استخدام خيارات الطاقة المتجددة.

( يمنح أيًضا المؤسسات المالية صالحيات لتخطيط وبناء وتشغيل وصيانة 4)المادة  221رغم أن القانون 
سات المائية على نشاطاتها على مياه الشرب. حتى اآلن، محطات وشبكات معالجة مياه المجاري، ستركز المؤس

تفتقر المؤسسات المالية للقدرة على تشغيل وصيانة منشآت معالجة مياه الصرف وبالتالي فإنها تستعين بمصادر 
إدارة العالقات بين المؤسسات المائية والقطاع  EFS-LB-2.2خارجية لتنفيذ هذه األعمال.  سيدعم النشاط 

 الخاص.

 التلوث الصناعي البيئة 
 التلوث الصناعي

EFH-LB-1 تطوير وحدة قياس وطنية للحد من التلوث :
 الصناعي

 
EFH-LB-1.1:  تصميم وتطوير وتطبيق وحدة قياس

 وطنية حول ترخيص وتفتيش وتعزيز القطاع الصناعي 
 

EFH-LB-1.2تنظيم ورشة تدريب وطني للمتدربين : 
 

EFH-LB-1.3قطاعات صناعية  : تطوير توجيهات حول
محددة )قطاعات الدواجن والدهان والطالء وممتلكات 

 الطباعة وصناعة الغسيل بالرمل ومحطات الغاز(
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التحكم والتنفيذ والتطبيق 
إصالح األنظمة 

 والحوافز
 
 و
 
 

النفايات الخطرة 
 والصناعية

يفتقر إطار العمل القانوني الذي يعالج النفايات الصناعية في لبنان إلى الهيكلية القوية بوجه عام. تتم معالجة إدارة 
بشأن حماية البيئة من التلوث الناتج عن النفايات الخطرة. وعلى  64/88النفايات الخطرة وفق القانون رقم 

لمنهج الجديد في المعالجة. لقد تم عرض األدوات االقتصادية الرغم من ذلك، يعتبر هذا القانون قديم وال يعكس ا
لتعزيز هذا االمتثال. وتعمل وزارة البيئة أيًضا على وضع اللمسات األخيرة  444/2002من خالل القانون رقم 

لمشروع قانون بشأن تصنيف وإدارة النفايات الخطرة. وقامت وزارة البيئة بإعداد خطة عمل )نشرت في عام 
تم إصدار مرسوم  2012تعالج إدارة النفايات الصناعية بالتشاور مع أصحاب المصلحة. وفي عام ( 2013

. وقد تم إعداد المواعيد النهائية لالمتثال 2016امتثال للمؤسسات الصناعية المصنفة وأصبح ملزًما في عام 
ارة المخاطرة المتعلقة بالتلوث لمختلف فئات المؤسسات. يوجد بعض المعايير الوطنية حول جودة البيئة وبنود إد

الصناعي. ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى أنه في غياب التشريعات المحددة بوضوح والنافذة والتوجيهات والضوابط 
الصارمة، فإن إدارة النفايات الصناعية والخطرة ليست فعّالة ويتم التخلص من جميع هذه النفايات الصناعية مع 

نظر إستراتيجية، يمكن لقطاعات الصناعة أن تستجمع قواها إلنشاء مرافق لمعالجة  النفايات البلدية. من وجهة
 النفايات الصناعية، وهو إجراء عملي يمكن أن يحظى بدعم من الحكومة المركزية. 

( سوف تحظى الحكومة المركزية، وعلى األخص وزارة البيئة، EFH-LB-1.1ومن خالل النشاط األول )
نفيذ المبادرات لرفع مستوى الوعي وتعزيز تطبيق إجراءات الحد من التلوث على مستوى بدعم من ومساندة في ت
 القطاعات الصناعية. 

( سوف يتلقى مختلف أصحاب المصلحة المهمين التدريب على EFH-LB-1.2ومن خالل النشاط الثاني )
 مختلف جوانب تطبيق التشريعات المتعلقة بالتلوث الصناعي.

( فسوف تحصل الهيئات المعنية من خالله على مساعدة في التطوير عن EFH-LB-1.3)أما النشاط الثالث 
 طريق المشاركة في التوجيهات لعدد من النشاطات الصناعية. 



 النشاطات التي سيتم تنفيذها تحت إشراف مرفق الخبراء لجميع البلدان الشريكة 1جدول 

53 

موضوعات مشروع  المكون الدولة
"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 

أيام  المطالبة المرتبطة بالدول
 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

  

: التدريب على تقنيات متاحة لمعالجة EFH-LB-2 إدارة النفايات الصلبة
 السائل المرشح

إدارة النفايات  25
  (1الصلبة )

النفايات الخطرة 
 والصناعية

ال تمتلك محطات معالجة مياه الصرف البلدية القدرة على معالجة النفايات العضوية والنيتروجينية الموجودة في 
نفايات السائل المرشح. إن تكون السائل المرشح في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتحديًدا في لبنان، 

ئمة. وسوف يعرض التدريب تقنيات محددة استخدمت بشكل شائع يلعب دوًرا حاسًما في اختيار التكنولوجيا المال
 في معالجة طمر السائل المرشح وطرق تكييف التكنولوجيا المقترحة بهذا الغرض في لبنان.

  

: ورشة عمل تدريبية حول تكاليف التدهور EFH-LB-3 احتياطات بيئية
 البيئي

8. 

التحكم والتنفيذ 
والتطبيق. إصالح 

 والحوافز.األنظمة 

تقيس تكلفة التدهور البيئي الرفاه االجتماعي المفقود لألمة بسبب التدهور البيئي الذي يمكن تصنيفه في فئات، 
مثل األراضي الزراعية والغابات والمياه وجودة الهواء والنفايات والمناطق الساحلية. إن الهدف من تكلفة 

ئة وتقديم قيم مادية مالية عن هذه األضرار. وإن الهدف من التدهور البيئي هو تصنيف كميات التدهور في البي
تدريب المدربين في دورة التدريب تعريفهم بأداة تكلفة التدهور البيئي وتقديم دراسات الحالة عن العرض 

 االقتصادي لحاالت التدهور البيئي في المنطقة.

المملكة 
 المغربية

اإلدارة الالمركزية  المياه: 
ذلك للمياه )بما في 

 خطط اإلدارة(

EFS-MO-1 تحسين إدارة أحواض األنهار )دعم :
الالمركزية( واإلدارة المحلية والمنهجيات التشاركية في 

الطرق المتوافقة مع التوجيهات اإلطارية بشأن المياه من 
 خالل نشاطات مترابطة: 

 

EFS-MO-1.1 دعم تحديد بيئة مؤسسية جديدة )تتضمن :
مرافق محلية وغيرها( لمجالس إدارة هيئات أحواض 

 األنهار وتشجيع إشراك المجتمع المدني ومستخدمي المياه. 
 

EFS-MO-1.2 دعم صياغة مراسيم وتوجيهات تشغيلية :
( وترجمة 36/15لتطبيق قانون المياه المعدل )القانون رقم 

شغيلية ودمج تشريعات المياه بنوده إلى إجراءات ت
 بالتوجيهات اإلطارية بشأن المياه.

 
EFS-MO-1.3( دعم مشاريع التوأمة :FR-ES-RO-

MA ( ببناء القدرات )مثال، حتى يتسنى لوكاالت أحواض
األنهار ومجالس إدارة هيئات أحواض األنهار أن تطلع 

بمهامها الموكلة إليها من اجل رفع مستوى الوعي ونشر 
ة حول منهج النظام البيئي وما إلى ذلك( وتقنيات المعرف

التحول )مثال، تطبيق الرصد طبقًا لمعايير التوجيهات 
العالمية بشأن المياه لتطوير نصوص تنفيذية ومستندات 

 توجيهية.

90 

اإلدارة الالمركزية 
للمياه )بما في ذلك 

 خطط اإلدارة(

" 15-36"القانون رقم  2015قانون المياه الجديد لعام سوف تدعم هذه النشاطات المترابطة المقترحة تطبيق 
)تتم حاليًا مناقشته في البرلمان ( إلدارة الموارد المائية بشكل متكامل والمركزي من حيث مبادئه األساسية 
"إدارة المياه بموجب ممارسات إدارية جيدة" تتضمن التشاور ومشاركة مختلف األطراف ذات الصلة 

 بالموضوع. 
 

بشأن مطابقة التشريعات الوطنية بشأن المياه مع التوجيهات  FR-ES-RO-MAمشروع دائم بين وهناك 
العالمية بشأن المياه. وسوف تقدم النشاطات مدخالت إضافية من الخبراء وسوف تكون هذه المدخالت منسجمة 
مع برنامج التقارب التنظيمي الوطني المطور التساق االقتصاد المغربي باألوروبي، وكذلك لالنسجام مع قضايا 

ق بقطاع المياه. وسوف يتم اإلبالغ عن النشاطات من خالل طرح أمثلة من التجارب األوروبية والدولية ونقل تتعل
 المعرفة.

 

 

األطر التنظيمية 
 والقانونية

EFS-MO-2 : دعم إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة

من خالل تقوية المؤسسات وتطوير الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص والمنهجيات التشاركية ورفع مستوى الوعي 

 والمحفزات: 
 

EFS-MO-2.1 تعزيز اإلعداد المؤسسي عن طريق :
تقديم المساعدة في مجال إدارة إعادة استخدام مياه الصرف 

أدوار الهيئات ذات المسئولية المشتركة )وزارة  وتوضيح
المياه ووزارة البيئة ووزارة اإلعالم ووزارة الزراعة( 

 وتحديد المعايير.
 

EFS-MO-2.2 دعم تطوير عقود الشراكات بين :
القطاعين العام والخاص بشأن إعادة استخدام مياه الصرف، 

30 

إعادة استخدام مياه 
الصرف الصحي 

 المعالجة

" )الذي تمت المصادقة عليه حاليًا 15-36"القانون  2015من قانون المياه الجديد لعام  يحدد الفصل الخامس
بشأن "تدوير واستخدام الموارد المائية غير التقليدية" والفقرة التي تنص على "إعادة استخدام مياه الصرف 

طوير المزيد من اللوائح المعالجة والحمأة" اإلطار التنظيمي إلعادة االستخدام ويخصص المناطق التي تطلب ت
والنصوص التنظيمية الداعمة. في هذه األثناء، سوف تتبع المرحلة األولى من خطة الصحة العامة الوطنية التي 

بالمرحلة الثانية )في خط األنابيب( التي ستركز على إعادة استخدام مياه الصرف  2019ستعمل حتى عام 
جدر اإلشارة إلى أن خطة إعادة استخدام مياه الصرف تجسد إعادة المعالجة في المناطق/المجتمعات الريفية. ت

، مستهدفة بذلك الري والصناعات 2030مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة حتى عام  325استخدام 
 ومالعب الغولف وما إلى ذلك. 

ي توضح الكفاءات الالزمة ستساعد هذه النشاطات المترابطة في إعداد المستندات الداعمة/النصوص التنفيذية الت
 ومسئوليات الهيئات المشاركة.

ثمة حاجة للدعم من أجل تعزيز تطوير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلعادة استخدام مياه الصرف 
المعالجة )بين المستخدمين النهائيين، المستلمين ومشغلي المحطات( وتعزيز االستحسان والقبول من قبل 

النهائيين والجمهور الواسع الذي تم تحديده كمعوق إلعادة االستخدام. وللتغلب على هذا المعوق، المستخدمين 
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مع التركيز على المنهجيات التشاركية مع المستخدمين 
 النهائيين ورفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة. 

 
EFS-MO-2.3 تقديم محفزات باستخدام مياه الصرف :

 المعالجة )للتقليل عمليات استخراج المياه غير المشروعة(

سيتم تنفيذ منهجيات وإجراءات عملية لرفع مستوى الوعي استناًدا إلى قصة النجاح المستمدة من أطراف أخرى 
 في منطقة حوض المتوسط وأبعد من ذلك.

عادة استخدام مياه الصرف من خالل مراجعة وتحديث معايير إعادة وسوف تدعم هذه النشاطات تطبيق خطة إ
 االستخدام ذات الصلة بالموضوع.

إن هذه النشاطات تكتسب أهمية لمساهمتها في التخفيف من الضغط على العمليات غير المشروعة الشائعة جًدا 
لتخفيف الضغط على موارد المياه الستخراج المياه ودعم اإلجراءات الحالية المقترحة طبقًا للقانون الجديد 

 الجوفية )الفصل الثامن حول حفظ وصيانة المياه(.

 

: دعم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر EFH-MO-1 ظاهرة تغير المناخ  البيئة
األمم المتحدة بشأن تغير المناخ: توفير الخبراء 

والميسرين للحدث الجانبي في الدورة الثانية والعشرين 
 لمؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 

5. 

قضايا تغير المناخ 
والدورة الثانية 

والعشرين لمؤتمر األمم 
المتحدة الذي ُعقد في 

 ملكة المغربيةالم

تعتبر الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ حدث مهًما على الصعيد العالمي واإلقليمي 
مع وجود مشاركة وأثر وطني عظيم. تعتبر المملكة المغربية البلد العربي األول والبلد األفريقي الثاني الذي 

ة كجزء من االتفاقية العالمية بشأن المناخ. وفي هذا السياق، فإن الهدف يساهم في تخفيض انبعاثات غاز الدفيئ
، مقارنة مع السيناريو الثابت لعام 2030% في عام 13الوطني من تخفيض انبعاثات غاز الدفيئة لتصل إلى 

لتستضيف % وفقًا للدعم المالي العالمي. ونظًرا اللتزامها، اختيرت المملكة المغربية 32( وقد يصل إلى 2010)
. وتستمر المملكة المغربية في 2016الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 

تحسين آدائها في النضال ضد ظاهرة تغير المناخ المالحظ من خالل الجهود التي تبذل بشأن تحول الطاقة. 
ة تنظيم الحدث وإعداد األحداث الجانبية المتعددة. وقد طلب وتتحمل المفوضية العليا للغابات ووزارة البيئة مسئولي

 H2020آلية الدعم  -المستخدمين النهائيين ووزارة البيئة دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
لميسرين من الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ من خالل مجموعة من الخبراء وا

لتنظيم الحدث )األحداث( الجانبية. سيتم توضيح تفاصيل الدعم معًا باستخدام البرنامج اإلطاري في المملكة 
 المغربية.

: دعم تطوير وتنفيذ التفويض لنظام إدارة EFH-MO-1 التلوث الصناعي
 النفايات الخطرة

35 

النفايات الخطرة 
 والصناعية

اتخذت المملكة المغربية مجموعة من اإلجراءات لمعالجة إدارة قضايا النفايات الصناعية والخطرة من خالل 
 2011تعزيز إطار العمل القانوني وتطوير الخطة الرئيسية لمعالجة النفايات الوطنية الخطرة التي تأسست عام 

( بشأن إدارة 2015يناير  20بتاريخ  85-14-2. وتم مؤخًرا اعتماد مرسوم رقم )2013وتم اعتمادها في عام 
النفايات الخطرة، ويتم في الوقت الحاضر تطبيق خطط إلنشاء مركز وطني خاص لمعالجة النفايات والتخلص 

 منها، والذي سيحسن الوضع بشكل ملحوظ. 
 

فايات الصناعية يستجيب هذا النشاط المقترح لمطلب وزارة البيئة المسئولة عن التخطيط واإلشراف على إدارة الن
لدعم تطوير وتطبيق نظام إلداري للمصادقة على النفايات الخطرة في إطار عمل الخطة الرئيسية لمعالجة 

 النفايات الوطنية الخطرة.
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: دعم تطوير النماذج السليمة لالقتصاد EFH-MO-1 االقتصاد األخضر 
 األخضر بالتركيز على إدارة المعرفة واالبتكار 

20 

األخضر، االقتصاد 
اقتصاد التدوير،   
االستهالك واإلنتاج 
المستدام، المسؤولية 

االجتماعية للشركات، 
النظام المصرفي 

 األخضر

االقتصاد األخضر قضية تحتل األولوية بالنسبة للملكة المغربية. أوصى كل من الميثاق الوطني للتنمية اإلقليمية 
الت عاجلة في هذه الموضوع. تبنت المملكة المغربية ( وبرنامج التخطيط الوطني بإجراء تدخ2015-2030)

مشروًعا حول "االستثمارات الخضراء" للحصول على تمويل خاص وتشجيع  30خطة من  2015في عام 
ل المملكة المغربية إلى "اقتصاد أخضر" حوالي   25الشراكات الخاصة بالدول. تبلغ قيمة الموازنة الالزمة لتحوُّ

( على تعزيز وزارة البيئة في FPعاًما. سيركز هذا النشاط )الذي سيحدد بواسطة  15مليار دوالر على مدى 
لم يتم معالجتها  2020استخدام نماذج من االقتصاد األخضر لمعالجة مجاالت ذات أولوية في مشروع آفاق 

 ( أو مشاريع أخرى ذات صلة.  SwitchMedميد )-بواسطة سويتش

: تعزيز اإلدارة الساحلية التشاركية للحد EFH-MO-1 النفايات البحري
تطوان والجهة -من مستنقعات المياه في مناطق طنجة

 الشرقية.  

30 

النفايات البحرية 
 والنفايات البالستيكية

إلى دعم المملكة المغربية لالمتثال اللتزاماتها في اتفاقية  EFH-MO-5و  EFH-MO-4يهدف النشاطان 
ات الصلة بإدارة النفايات البحرية وبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية(، برشلونة )الخطة اإلقليمية ذ

(. 2005تطوان والجهة الشرقية المحددة كبؤر ساخنة من قبل خطة العمل الوطنية )-وتحديًدا في مناطق طنجة
وة السمكية سيعزز هذا النشاطان من العملية التشاركية التي تضم جميع أصحاب المصلحة )قطاعات الثر

والسياحة والتطوير الحضري والصناعة والمياه وقطاعات أخرى( من اجل اإلدارة الفعالية للمناطق الساحلية 
 والبحرية وسوف يساهمان في تطوير خطة إدارة متكاملة وبناء رؤية مشتركة لتطوير وحماية البيئة في المنطقة.

اإلدارة المتكاملة  
 للمناطق الساحلية

EFH-MO-1:  المساهمة في تطوير إدارة متكاملة
 تطوان والجهة الشرقية-للمناطق الساحلية لمنطقة طنجة

28 

دعم تنفيذ خطط التكيف 
 الوطني مع المناخ

 فلسطين

تقييم مدى قابلية تأثر  المياه: 
قطاع الموارد المائية 

 والمخاطر المتعلقة بذلك

EFS-PS-1 تعميم إدارة لمخاطر الجفاف، مع التركيز :
 على التدابير المسبقة:

 

EFS-PS-1.1 وضع المخططات لموارد المياه الجوفية :
القابلة للتعرض للضرر والمخاطر مع األخذ بعين االعتبار 
خفض إعادة تغذية خزانات المياه الجوفية )كأثر مباشر لقلة 

سقوط المطر/حاالت الجفاف والتحضر/خفض األماكن 
 المفتوحة وتغيير استخدام األرض( 

 
EFS-PS-1.2 دعم نواحي تعميم ندرة حاالت :

لجفاف/المياه ضمن إطار عمل قانوني بشأن إدارة مخاطر 
الكوارث )حاليًا ضمن التنمية( وتوفير بناء القدرات 

 لمزودي خدمات المياه وأصحاب المصلحة.
 

EFS-PS-1.3 دورات تدريبية حول تكلفة التدهور :
 البيئي

إدارة مخاطر الجفاف  100
 والفيضانات

( حاالت الجفاف ضمن "تخفيف مخاطر تغير المناخ 2013تعالج السياسة واإلستراتيجية الوطنية للمياه )يناير 
والفيضانات" ينص على ضرورة  صياغة مناطق موثوقة لحماية المياه على أساس تقييم مفصل ومتقدم الضعف 

السياسة واإلستراتيجية الوطنية للمياه بتنفيذ التقييم السنوي من  18.3لجميع موارد المياه الرئيسية. يوصي البند 
 :2022إلى  2017لميزانية المياه. باإلضافة إلى كون هذا متطلب لخطة عمل قطاع المياه من عام 

( المترابطان السلطات الفلسطينية EFS-PS-1.1 and EFS-PS-1.2سوف يدعم النشاطان األول والثاني )
تطوير أنظمة إطار العمل لحاالت الجفاف كعنصر أساسي في إدارة حاالت الجفاف الوطنية والمحلية في 

وسيساعد في صياغة مناطق حماية المياه. كما سيوفران بناء القدرات بشأن إطار عمل قانوني متطور مع التأكيد 
 على المستوى المحلي.

المعنيين باألمر، مثل مسئولي ( فسوف يعمل على بناء قدرات الموظفين EFS-PS-1.3أما النشاط الثالث )
 التخطيط والموظفين رفيعي المستوى فيما يتعلق بالمنهجيات المستخدمة لتقييم تكلفة التدهور البيئي. 

اإلدارة المتكاملة     
 للموارد المائية

EFS-PS-2 دعم المؤتمر المزمع انعقاده حول اإلدارة :
المتكاملة للموارد المائية وحقوق المياه وغير ذلك من 

)المزمع انعقاده في مارس خالل دعوة الخبراء للمؤتمر 

 ، سيتم التأكيد على الوقت المحدد للمؤتمر(2017

20 

ICZM-IWRM 

لدولة ببرامج األعمال البيئية الدولية )لكي يتم طلب من الحكومة لتعزيز رؤية السياسات البيئية وضرورة ربط ا
 تحديديها بقدر أكبر بواسطة إعالن المستخدم النهائي وقسم المشتريات الميدانية(.
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موضوعات مشروع  المكون الدولة
"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 

أيام  المطالبة المرتبطة بالدول
 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

 

: تعزيز الوعي البيئي، بما في ذلك اإلعالم، EFH-PS-1 احتياطات بيئية البيئة
 ودعم تطبيق التعليم من أجل المستدامة. 

30 

أجل الوعي والتعليم من 
 التنمية المستدامة

تم في فلسطين تنظيم عدة برامج حول قضايا بيئية محددة وإطالق عدد من برامج التثقيف البيئي في المدارس 
لكن المشاركة اإلعالمية في البرامج المشار إليها أعاله كانت محدودة، وقد طلبت وزارة  األساسية والثانوية.

لتحقيق مشاركة إعالمية أفضل في هذه البرامج. في هذه األثناء، لم يتم البيئة ووزارات أخرى طلبت الدعم 
 عرض التعليم من أجل التنمية المستدامة بطريقة منهجية في النظام المدرسي.

 
الهدف من هذا النشاط هو "اإليضاح" ومن المتوقع أن يخدم األهداف المترابطة التالية: أ( تقديم مثال ملموس 

و/أو برنامج تعليمي من أجل التنمية المستدامة يدعم إدارة وتدوير النفايات أو استخدام لتصميم وتطبيق حملة 
الموارد المائية غير التقليدية. ب( مساعدة الدولة على االستخدام الفعال إلستراتيجية البحر المتوسط حول التعليم 

( للتكيف وفقًا 2016في شهر ديسمبر من أجل التنمية المستدامة وخطة العمل )المتوقع أن يتم المصادقة عليها 
 لذلك مع جدول البرامج التعليمية. 

  

: دعم التفتيش البيئي وتعزيز القوانين EFH-PS-2 احتياطات بيئية
 التشريعية البيئية

28 

التحكم والتنفيذ 
والتطبيق. إصالح 
 األنظمة والحوافز.

التفتيش وتعزيز التشريعات البيئية. سيعالج هذا  تحتاج المؤسسات في فلسطين للدعم والمساعدة الفنية في عملية
النشاط استخدام التعزيز البيئي وسوف يسهل عمل المؤسسات المحلية الوطنية في تعزيز المعايير والقوانين 
الوطنية والدولية وتطبيق سياسة تقييم األثر البيئي وفحص المرافق وتحديد الشروط الالزمة لتنظيم معالجة 

 والسائلة والتخلص منها. النفايات الصلبة

: تقديم المساعدة الفنية لمعالجة التلوث EFH-PS-3 التلوث الصناعي
 الصناعي والتركيز على صناعات محددة

النفايات الخطرة  30
 والصناعية

 
 أو

االقتصاد األخضر، 
اقتصاد التدوير،   
االستهالك واإلنتاج 
المستدام، المسؤولية 

االجتماعية للشركات، 
المصرفي  النظام

 األخضر

-2010لقد تم مبدئيًا تحديد تصور لإلستراتيجية الوطنية وخطة اإلدارة المتكاملة للمياه في فلسطين للسنوات 
والمتوقع أن  2020-2016. واآلن يوجد عملية معالجة إلعداد الخطة واإلستراتيجية الوطنية للسنوات 2014

ف يركز النشاط المقترح على بناء القدرات في التعامل مع قضايا تشمل بنوًدا للتعامل مع النفايات الصناعية. وسو
محددة )مثل السجل األوروبي للتخلص من الملوثات وتحويلها، وإعادة تأهيل المناطق الملوثة، وتصميم وتطبيق 
خطط إلدارة البيئة، وتطوير إرشادات وأدوات للحد والوقاية من التلوث( ألنواع محددة من هذه النفايات في 

 القطاعات الصناعية الرئيسية، مثل دباغة الجلود ومشتقات األلبان والطحينة ومعاصر الزيتون. 

 : دعم إدارة النفايات الخطرة EFH-PS-4 النفايات الخطرة

30 
النفايات الخطرة 
 والنفايات الصناعية

معظم هذه النفايات يتم التخلص فلسطين بحاجة ماّسة للدعم فيما يتعلق بالنفايات الخطرة. والمشكلة تكمن في أن 
منها مع نفايات صناعية وزراعية وبلدية. لقد تم تطوير خطة رئيسية إلدارة النفايات الخطرة في شهر فبراير 

 ، ولكن لم تتم المصادقة عليها.2010
ض من الممكن أن يؤدي هذا النشاط إلى الموافقة على الخطة الرئيسية وسوف يدعم تطبيقها وتنفيذها على أر

الواقع من حيث فصل النفايات الخطرة ومعالجتها وتخزينها والتخلص منها، بما في ذلك اعتماد معايير للمستويات 
 المقبولة من المواد الخطرة في النفايات التي يتم التخلص منها. 

 تشمل النشاطات: 
عايير للمستويات المقبولة من . فصل النفايات الخطرة ومعالجتها وتخزينها والتخلص منها، بما في ذلك اعتماد م1

 المواد الخطرة في النفايات التي يتم التخلص منها.
 . تقديم أفضل الممارسات التجريبية للتخلص من النفايات الخطرة )السائلة والصلبة على السواء(.2
 . تقديم أفضل الممارسات في تطوير الهيكلية المؤسسية إلدارة النفايات الخطرة.3



 النشاطات التي سيتم تنفيذها تحت إشراف مرفق الخبراء لجميع البلدان الشريكة 1جدول 

53 

موضوعات مشروع  المكون الدولة
"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 

أيام  المطالبة المرتبطة بالدول
 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

 تونس

إدارة المياه والنمو  المياه:
 (2الالمركزية )

EFS-TN-1 دعم تطوير ممارسات الحكم الرشيد على:
  المستوى المحلي )اإلدارة الالمركزية للمياه(:

 
EFS-TN- 1.1 تحديث المؤسسات القائمة وإشراك :

المجتمع المدني وتأسيس منهجيات تشاركية. دعم الجوانب 
المائية إلى  المتعلقة بتحويل مكتب المخزون والموارد

مؤسسة المركزية مستقلة )تمارس األعمال وتعالج 
التراخيص وتوقم بأعمال الرصد والتعزيز وما شابه ذلك(.  

 جلب الخبرات حول تطوير وأداء "الشرطة المائية".
 

30 
اإلدارة الالمركزية 
للمياه )بما في ذلك 

 خطط اإلدارة(

قانون المياه الجديد )الذي ينتظر المصادقة( يأخذ بعين االعتبار تطبيق دستور جديد يركز على خصائص جديد 
 إلدارة المياه، بما في ذلك الالمركزية والمشاركة العامة. 

 
تحليل أصحاب المصلحة/الفاعلين ومسئولياتهم، باإلضافة إلى أنماط المشاركة  EFS-TN- 1.1يشمل النشاط 

 ى الدروس المستفادة من خبرات متشابهة في الشرطة المائية. بناء عل
 

الخيارات والتدخالت 
 (2المستدامة )

EFS-TN-2:  المساعدة في تطوير إستراتيجية الصرف
  الصحي في المناطق الرئيفية

40 

 غير مطبق

تبعًا لذلك، يعتبر تطوير حتى اآلن، ال يوجد إستراتيجية مطبقة للصرف الصحي في المناطق الريفية في تونس. 
الصرف الصحي في المناطق الريفية معدوًما إذا ما قورن مع البيئة الحضرية. ويُعزى ذلك إلى )أ( انعدام إطار 
عمل مؤسسي واضح للصرف الصحي في المناطق الريفية. )ب( عدم توفر خطة وطنية للصرف الصحي في 

دخالت الفنية المطلوبة. )ث( انعدام المحفزات ووسائل التمويل المناطق الريفية. )ت( عدم تحديد تحديد أنواع الت
)منح وقروض ميسرة وما شابه ذلك( التي تلحق بركب التأخير. )ج( قلة المعلومات. )ح( عدم مشاركة 

 المستخدمين، إلخ.  سيدعم هذا النشاط تونس في تطوير إستراتيجية تعالج من خاللها جميع هذه الفجوات.
 
 

قابلية تأثر تقييم مدى 
قطاع الموارد المائية 

والمخاطر المتعلقة بذلك 
(2) 

EFS-TN-3 تعزيز إدارة الجوفية لخفض االستخدام :
المفرط وتلوث موارد المياه الجوفية، وكل ما يتعلق بإدارة 

 مخاطر الجفاف أيًضا:

 
EFS-TN-3.1 عرض وتطوير نهج مناطقي كأفضل :

شروط ومعايير  ممارسة لحماية موارد المياه الجوفية:
لتطوير مناطق حماية المياه الجوفية )باإلضافة إلى جوانب 

 التحلية(

40 

اإلدارة الالمركزية 
للمياه )باإلضافة إلى 
خطط اإلدارة( وإدارة 

مخاطر الجفاف 
 والفيضانات

م المياه " )الفصل الثالث حول استخدا2030تشير الدراسة اإلستراتيجية بعنوان "النظام المائي لتونس مع آفاق 
مليون متر  2.133مليون متر مكعب إلى  710سنة ازداد من  30الجوفية( بأن استخدام المياه الجوفية في آخر 

مكعب، بينما ازدادت عدد اآلبار بشكل ملحوظ ويتم في الوقت الحاضر استنزاف خزانات المياه الجوفية. لقد 
مياه الجوفية في الرأس الطيب وسيسب والقيروان أثرت ظروف الجفاف على موارد المياه الجوفية )خزانات ال

 وسيدي بوزيد والريف. الفصل الحادي عشر(.
سوف يساعد النشاط المقترح على تقديم وتطوير مشروع مناطقي بناء على قابلية التعرض لنظام )أنظمة( المياه 

)سيتم تحديدها، مثل مدينة  الجوفية المحلية. وسوف يتم تطبيق المنهج المناطق مبدئيًا في بؤرة ساخنة محددة
 قرنبالية(. 
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موضوعات مشروع  المكون الدولة
"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 

أيام  المطالبة المرتبطة بالدول
 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

 

: بناء القدرات السترداد وتدوير مجموعة EFH-TN-1 إدارة النفايات الصلبة البيئة
 متنووعة من النفايات مع التركيز على المناطق الريفية

20 

 إدارة النفايات الصلبة

تمتلك تونس إطار عمل قانوني جيد لتطوير محاور اإلدارة المتكاملة للمياه )ويعود ذلك إلى برنامج إدارة النفايات 
: 26/12/2005بتاريخ  3395-2005، باإلضافة إلى مرسوم رقم 2007الوطنية المستدامة والمتكاملة لعام 

البيئية(، ومرسوم رقم -لمختزنة )البطارياتتصويب شروط وإجراءات تجميع البطاريات المستعملة والبطاريات ا
: أحكام وشروط استرداد زيوت التشحيم ومصافي الزيوت المستعملة وإدارتها 1/4/2002بتاريخ  2002-693

 1102-97: تعديل مرسوم رقم 14/4/2001بتاريخ  843-2001فلتر(، ومرسوم رقم -ويت وإيكو-)إيكو
 استرداد وغدارة حقائب الرزم والرزم المستعملة.  بشأن شروط وإجراءات  1997يونيو  2بتاريخ 

سيساعد النشاط المقترح ليس فقط على تغطية تعزيز القوانين والسياسات أعاله، بل سيساهم أيًضا في تقييم وتقديم 
إجراءات معدلة على محاور محددة في اإلدارة المستدامة للمياه، باإلضافة إلى نفايات المغلفات والبالستيك 

يات اإللكترونية وإطارات السيارات وزيوت التشحيم والبطاريات المستعملة وما إلى ذلك، وتعزيز هذه والنفا
الممارسات وتمديدها لتصل إلى المناطق الريفية بعد التطورات األخيرة التي جرت في تونس والدفع باتجاه 

 الالمركزية واإلدارة المحلية المعززة على نحو أكبر.

: دعم تطبيق العليم من أجل التنمية EFH-TN-2 احتياطات بيئية
 المستدامة

15 

الوعي والتعليم من أجل 
 التنمية المستدامة

لم يتم بعد تقديم التعليم من أجل التنمية المستدامة  تم في تونس تنظيم عدة برامج للتثقيف البيئي في المدارس.
ن أجل عرض وتطبيق السياسات الفعالة. الهدف من "كأداة إدارية" إلنشاء تمكين البيئة لعرض وتنفيذ السياسات م

هذا النشاط هو "اإليضاح" ومن المتوقع أن يخدم األهداف المترابطة التالية: أ( تقديم مثال ملموس لتصميم 
وتطبيق برنامج للتعليم من أجل التنمية المستدامة لدعم تنفيذ واستخدام الموارد المائية غير التقليدية. ب( مساعدة 

على االستخدام الفعال إلستراتيجية البحر المتوسط حول التعليم من أجل التنمية المستدامة وخطة العمل  الدولة
 ( للتكيف وفقًا لذلك مع جدول البرامج التعليمية.2016)المتوقع أن يتم المصادقة عليها في شهر ديسمبر 

: الدعم المؤسسي والتكنولوجي لتسريع EFH-TN-3 االقتصاد األخضر 
 التحول باتجاه االستهالك واإلنتاج المستدام. 

53 

االقتصاد األخضر، 
اقتصاد التدوير،   
االستهالك واإلنتاج 
المستدام، المسؤولية 

االجتماعية للشركات، 
النظام المصرفي 

 األخضر

خ في بعض اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية في لقد تم إحراز ملحوظ في دمج القيود المناخية وآثار تغير المنا
تونس، لكن تبقى هذه الجهود متفتتة وغير متكاملة بشكل جيد. االقتصاد األخضر في قلب اإلستراتيجية الوطنية 

(. حددت تونس أيًضا هدفًا قصير األجل لدمج الوظائف الخضراء 2020-2014للتنمية المستدامة )
( 2036-2016( بينما تنتظر إستراتيجية االقتصاد األخضر )2017-2014ظيف )باإلستراتيجية الوطنية للتو

المصادقة عليها. تعتبر الدولة أن االقتصاد األخضر يجب أن يتطور في سياق الرؤية المتكاملة متعددة األبعاد 
ة والتطورات التي تأخذ بعين االعتبار الموارد الطبيعية المحدودة وإمكانية خلص فرص عمل مستدامة والتنافسي

 في الصناعة والحد من الفقر. 
سيقدم النشاط المقترح الدعم من خالل عرض دراسات الحالة وأفضل الممارسات واالبتكار البيئي داخل 
ل الدولة إلى اقتصاد أخضر وشامل يجب أن يلبي االحتياجات في مجاالت تطوير  الشركات كعنصر دافع لتحوُّ

التمويل والتقنيات من أجل تشجيع المبادرات في القطاع الخاص وخصوًصا  المهارات واالبتكار والوصول إلى
 مبادرات المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

  

: المساعدة الفنية في تطوير دليل وطني EFH-TN-4 التلوث الصناعي
 لتقييم مواد الجرف

15 

النفايات الخطرة 
 والنفايات الصناعية

تطوير عدة خطط )أو إرشادات أو أدلة( إلدارة النفايات، بما في ذلك النفايات أخذت وزارة البيئة على عاتقها 
( وتشمل 10/10/2000بتاريخ  2339-2000الخطرة. نُشرت قائمة النفايات الخطرة من خالل مرسوم رقم )

ت خطط إدارة النفايات )مثال: مواد الجرف، خصوًصا إذا احتوت على ترسبات هيدروكربونية( عموًما الصناعا
على مستوى القطاعات التي تقدم المقترحات المؤسسية والقانونية المتصلة بحلول تقنية محددة للنفايات وخيارات 
لمعالجتها. طلبت وزارة البيئة مساعدة فنية لتطوير دليل وطني لتقييم مواد الجرف، والذي ستماشى مع 

 اإلستراتيجية المذكورة أعاله بشأن اإلدارة المستدامة للمياه.
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موضوعات مشروع  المكون الدولة
"اإلدارة المستدامة 
والمتكاملة للمياه 

 -2002ومبادرة آفاق 
-SWIMآلية الدعم" )

H2002) 

أيام  المطالبة المرتبطة بالدول
 الخبراء

رابط للنشاطات 
 اإلقليمية

 العمل اإلستراتيجي للدولة االرتباط بإطار

: المساعدة الفنية لالستدامة ونقل نموذج EFH-TN-5 التلوث الصناعي
 مطابق لمعالجة إدارة بحيرة بنزرت

15 

المساهمات العامة/ 
حوارات أصحاب 
 المصلحة المتعددة

الخاصة باالتحاد  2020مبادرة آفاق تمت عنونة هذا البرنامج من قبل االتحاد من أجل المتوسط وهو جزء من 
. تأسس مشروع 2020األوروبي التي تهدف إلى القضاء على التلوث في منطقة حوض المتوسط حتى عام 

ود مشكلة تتعلق باإلدارة البيئية في . أكد ممثل مشروع بحيرة بنزرت وج2015يونيو  12بحيرة بنزرت في 
 منطقة حوض بنزرت وثمة حاجة لتقديم المساعدة في هذا الخصوص. 

 
ويمكن النظر في خيار تأسيس لجنة استشارية محلية لهذه الحالة الخاصة. يشمل النشاط تقديم المساعدة العتبارات 

 مشاريع أخرى للقضاء على التلوث. تتعلق بهيكليات إدارة بنزرت ونسخ نموذج مطابق لهذه الخبرة في 
 

 

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm

