
  1صفحة  

 

   2جدول 

خطة عمل لمشاركة خبرات النظير للنظير والحوارات، بما  خطة عمل للنشاطات التدريبية بما فيها الجولة الدراسية )الخطة الثالثة( الموضوعات

 فيها حلقة دراسية شبكية )خطة العمل الثانية(

جلسات مناقشة عبر  نظير إلى نظير رحالت دراسية تدريبات ميدانية إقليمية 

 شبكة االنترنت

: زيارة أنواع مختلفة من مرافق اإلدارة الفنية ST-1  ( #1إدارة النفايات الصلبة )

 للنفايات الصلبة 

P2P-1 االتجاهات الجديدة في التعامل مع إدارة :

 النفايات البلدية الصلبة بما فيها الجوانب التنظيمية 

 

 (1إدارة النفايات الصلبة )

 

ST-2 زيارة أنواع مختلفة من نظم إدارة الحمأة :

 العصرية 

P2P-2 تركز إدارة الحماة على إمكانيات :

 وظروف االستخدام/التطبيقات المختلفة 

 

اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية/ اإلدارة   

 (3المتكاملة للموارد المائية )

 ST-3 : زيارة مواقع تُطبق فيها اإلدارة المتكاملة

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )بما  -للموارد المائية 

 فيها المياه الجوفية(  

 WEB-1  

نظرة عامة للتطورات في أوروبا : REG-1 ( 3النفايات البحرية )

ومنطقة البحر األبيض المتوسط )انظر البروتوكول 

المناسب( في رصد النفايات البحرية. االرتباطات 

مع سياسات تتعامل مع استخدام المواد البالستيكية 

   )وخاصة األكياس البالستيكية(

P2P-3 إدارة النفايات البحرية مع التأكيد على :

 لنظامية المتعلقة بالنفايات البالستيكيةاألطر السابقة/ا

WEB-2 

: تعزيز دور الممارسات 2-استمارة طلب تسجيل (3االقتصاد األخضر )

الصديقة للبيئة في دعم االستثمارات في قطاع المياه 

 وخاصة مع إشراك البنوك الخاصة. 

 

P2P-4 : منهجيات االقتصاد األخضر والممارسات

المصرفية الصديقة للبيئة من أجل دعم مشاريع 

 المياه في الوسط 

 )شبه إقليمي(

 

: النظر بعمق إلى مخططات إدارة REG-3 (1التلوث الصناعي )

النفايات الناتجة عن الصناعات الغذائية وخاصة 

   مصانع زيت الزيتون.

P2P-5 : اإلدارة المستدامة للنفايات الناتجة من

 مصانع زيت الزيتون 

WEB-3 

 التلوث الصناعي و  

   (1النفايات الخطرة )

ST-4 زيارة أنواع مختلفة من المرافق الفنية التي :

 تتعامل مع النفايات الصناعية والخطرة    

P2P-6 : إدارة النفايات الصناعية لمعالجة المشكلة

 الحادة للتخلص من المواد الخطرة   

 

: 5-/ استمارة طلب تسجيل4-استمارة طلب تسجيل (2إدارة المياه والنمو الالمركزية )

القضايا التنظيمية والمؤسساتية إلدارة المياه ( 2)

الالمركزية، وكذلك التعامل مع تخطيط وتنفيذ 

ST-5  : القضايا التنظيمية والمؤسساتية إلدارة المياه

الالمركزية، وكذلك التعامل مع تخطيط وتنفيذ خطط 

 اإلدارة على المستوى شبه اإلقليمي

P2P-7/ P2P-8( :2 إدارة المياه الالمركزية؛ )

القضايا التنظيمية والمؤسساتية مع التأكيد على 

 التخطيط والموافقة وتنفيذ خطط اإلدارة.
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  خطط اإلدارة على المستوى شبه الوطني

تقييم مدى قابلية تأثر قطاع الموارد المائية 

 (2والمخاطر المتعلقة بذلك )

REG-6/ REG-7  :(2 النواحي الفنية )

  والتنظيمية المختلفة إلدارة مخاطر الجفاف

ST-6 النواحي الفنية والتنظيمية المختلفة إلدارة :

 مخاطر الجفاف

P2P-9تعميم إدارة مخاطر الجفاف : WEB-4  

النواحي الفنية والتنظيمية القانونية : REG-8 (2الخيارات والتدخالت المستدامة )

   والثقافية إلعادة استخدام مياه الصرف الُمعالجة

P2P-10 إعادة استخدام مياه الصرف الُمعالجة :

 مع التأكيد على النواحي التنظيمية/القانونية

 

يركز االقتصاد األخضر على الدعم : REG-9 (3االقتصاد األخضر )

الفني لالستهالك واإلنتاج المستدام الخاص 

بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على 

دورة الحياة الكاملة للخدمات والمنتجات )االقتصاد 

المتداول والتصميم االقتصادي واالبتكار 

 االقتصادي( 

   

: سوف يبحث هذا الحدث 10-استمارة طلب تسجيل ( 4رفع مستوى التعليم والوعي )

الخاص برفع مستوى الوعي والتعليم من أجل 

الحصول على التنمية المستدامة الخطة اإلجرائية 

لإلستراتيجية المتوسطة بشأن التعليم والتنمية 

المستدامة وسوف يساهم على الدوام في إعداد 

عام النظرة الوزارية المستقبلية المناسبة حتى نهاية 

2016  

    

: مراجعة مخططات 11-استمارة طلب تسجيل (3األطر التنظيمية والقانونية )

التحكم بالمياه العذبة مع التأكيد على تنفيذ وتعزيز 

التشريع وإعادة صياغة الـتنظيمية الالزمة وتقديم 

 الحوافز المناسبة.

    

سوف يركز الحدث على المساهمة : REG-12 (4انضمام أصحاب المصلحة )

المحلية/حوارات أصحاب المصالح المتعددة بما في 

ذلك أعضاء البرلمان وممثلي وسائل اإلعالم ولجان 

 كبار المسئولين. 

    

( / ترابط 2الخيارات والتدخالت المستدامة )

 (3المياه والطاقة والغذاء )

نواحي الترابط الخاصة : 13-استمارة طلب تسجيل

بالتحلية بما فيها اآلثار على النظم االقتصادية 
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 شبكة االنترنت

البحرية )التركيز على الكائنات الحية الدقيقة من 

 االستغالل عالي الحجم(

: حاالت الطوارئ الناتجة 14-استمارة طلب تسجيل ( 4تسهيل االستثمار المستدام )

تصميم مشاريع سريعة المسار عن تدفق الالجئين: 

حول الماء والنفايات الصلبة، والتدريب على تنظم 

اقتصاديًا/ تُدعم/تُدار من قبل برنامج االستثمار في 

 النقاط الساخنة للبحر األبيض المتوسط.

    

دعم تنفيذ تحديث البرامج المجتمعية : REG-15 (4االتصال والنشر والعمليات اإلدارية )

التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/   خطة عمل 

البحر األبيض المتوسط وخطة التكيف الوطنية، مع 

التأكيد على الدروس المستفادة والطريقة المتبعة 

من مذكرة  –)مكونات السياسة ومكونات االستثمار 

 أهداف البرنامج إلى صحائف المشروع(
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