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مرشوع إقليمي متميز

»إن التنمية املستدامة ملنطقة البحر األبيض املتوسط ذات أهمية اجتامعية واقتصادية هائلة لالتحاد األورويب وبلدان الجوار 
يف منطقة الجنوب. ولتحقيق ذلك، ال بُدَّ من حامية البيئة بطريقة مستدامة، ال سيام املياه التي تعترب موارد نادرة بشكل 

متزايد.
لقد عالج مرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه املمول من االتحاد األورويب، قضايا تلوث املياه والبيئة الحيوية 

يف املنطقة بطريقة شاملة.
وساهم املرشوع يف تطوير اسرتاتيجية إقليمية تقوم عىل مشاركة جميع دول املنطقة. وقد عمل عىل تيسري تنفيذ األهداف 

املشرتكة من خالل تعزيز القدرات الوطنية يف البلدان املستفيدة ورفع مستوى الوعي برضورة حامية البحر األبيض املتوسط. 
كام عمل املرشوع عىل نرش نهج ابتكارية اختربت ضمن مشاريع اإلثباتات العملية املمولة من االتحاد األورويب، وتنظيم 

عمليات تبادل للمامرسات الجيدة بني بلدان املنطقة.
وتم التعامل مع القضايا ذات األهمية مثل إدارة النفايات، والحد من االنبعاثات الصناعية، واالقتصاد األخرض، واالستخدام 

الفعال للمياه والتعليم من أجل التنمية املستدامة بشكل شامل. 
وما كان لهذا املرشوع - مرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 ليحقق النجاح إال من خالل 
الدعم القوي والشعور بامللكية من جانب الدول الرشيكة. ولقد لعبت مشاركة املنظامت اإلقليمية الرئيسية، مثل االتحاد من 

أجل املتوسط، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة /خطة عمل البحر املتوسط، والوكالة األوروبية للبيئة، وجامعة الدول العربية، 
دوًرا هاًما يف تسهيل عملنا.

يرسين أنه أن نستمر مع رشكائنا يف البناء عىل إنجازات هذا الربنامج مببادرات جديدة يف مجال البيئة الحيوية وقضايا املياه.«

مايكل أ. كولر
مدير منطقة الجنوب يف املديرية العامة 

للجوار ومفاوضات التوسع
املفوضية األوروبية

أبريل 2019



MOROCCO ALGERIA TUNISIA

LIBYA EGYPT JORDAN
ISRAEL

PALESTINE

LEBANON

SYRIA

3

الهدف العام 
املساهمة يف الحد من التلوث البحري واالستخدام املستدام ملوارد املياه الشحيحة يف منطقة البحر األبيض املتوسط 

مع الرتكيز عىل بلدان جنوب البحر األبيض املتوسط )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا واململكة املغربية 

وفلسطني، و ]سوريا[ وتونس(.

يهدف املرشوع إىل تحقيق  
• تعزيز التامسك والتعاون اإلقليمي يف مناهج منع التلوث البحري ومكافحته، واإلدارة املستدامة للمياه. 

• التغيريات اإليجابية الناتجة عن تصميم وتنفيذ األطر املؤسسية والسياسية والتنظيمية الوطنية ذات الصلة.

•  تعزيز قدرة البلدان الرشيكة عىل تشجيع االستثامر والفرص التجارية الالزمة إلدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية 

ومياه الرصف عىل النحو الصحيح.

• تسهيل الوصول إىل التمويل ملشاريع استثامر مستدامة مختارة.

• تحديد واختبار ومشاركة أفضل املامرسات وقصص النجاح.

• استخدام نتائج األبحاث يف صنع السياسات - تعزيز مامرسات أكرث استدامة يف املجاالت التي يغطيها املرشوع.

إطار التعاون
استند املرشوع إىل أوجه التآزر التي تم دعمها وتطويرها بشكل أكرب من خالل:

•  نقاط اتصال مرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 يف الوزارات املسؤولة عن املياه 

والبيئة يف البلدان الرشيكة.

•  الهيئات اإلقليمية التي شكلت الرشكاء  أملؤسسني للمرشوع، وهي:

-  االتحاد من أجل املتوسط، ومساعدته يف القضايا املتعلقة مبرشوع اسرتاتيجية املياه يف البحر األبيض املتوسط، واسرتاتيجية 

املياه يف غرب البحر األبيض املتوسط )5 + 5(، واملشاريع واالستثامرات ذات الصلة مع النقاط الساخنة بشأن التلوث يف 

البحر األبيض املتوسط.

-  خطة عمل البحر األبيض املتوسط الخاصة لربنامج األمم املتحدة للبيئة )برنامج األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل البحر 

املتوسط(، ودعم األنشطة املتعلقة باتفاقية برشلونة لحامية البحر األبيض املتوسط. مؤسسات االتحاد األورويب ذات الصلة 

املعنية بالبيئة واملياه: لجنة االتحاد األورويب للجوانب االسرتاتيجية، والبنك األورويب لالستثامر للحصول عىل التمويل، ونظام 

املعلومات البيئية للوكالة األوروبية للبيئة.

•  املبادرات واملشاريع اإلقليمية األخرى )برنامج سويتش-ميد، واملجتمع املدين املتوسطي لشبكة بلو-غرين، ومرشوع 

كليامساوث، واملحميات البحرية ملدمري املواد البالستيكية، وغريها(.

* ال يجوز تفسري هذه الداللة عىل أنها اعرتاف بدولة فلسطني مع عدم املساس باملواقف الفردية للدول األعضاء يف هذه املسألة.

1

2

3

4

5

6



4

املنهج 
انطالقًا من السياق اإلقليمي الذي يحكمه اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل املتوسط واتفاقية برشلونة ومبادرة آفاق 2020، طور املرشوع آلية مدفوعة بالطلب لالستجابة الحتياجات 

البلدان الرشيكة واملساعدة يف تحقيق أهداف البلدان املتعلقة بخفض التلوث البحري واالستخدام املستدام ملوارد املياه الشحيحة، وفيام ييل مكوناته الرئيسية: 

التلوث الصناعي

إدارة النفايات

النفايات الخطرة

النفايات البحرية   

بناء القدرات       نشاطات النرش والتعميم      التعليم ورفع املستوى التوعوي      إرشاك أصحاب املصلحة      تيسري االستثامرات املستدامة

تقييم قابلية املياه للتأثر بالعوامل 
املختلفة و املخاطر املتصلة بها

الالمركزية لتطوير وإدارة املياه

الخيارات والتدخالت املستدامة

تقييم املياه

منهجيات النظام البيئي يف اإلدارة 
املستدامة واملتكاملة للمياه   

التغري املناخي

التكامل البيئي

االقتصاد األخرض

 اإلدارة الساحليةاملتكاملة – اإلدارة
 املستدامة و املتكاملة للمياه

أطر العمل التنظيمية والقانونية

مياه الرصف الصحي يف املناطق الحرضية

مثلث املياه والطاقة والغذاء   

ي:
ق اإلقليم

سيا
ل

ط للمياه والبيئة وتغري املناخ 
ن أجل املتوس

برامج عمل االتحاد م

اتفاقية برشلونة

ق 2020
مبادرة آفا

اسرتاتيجية املياه 5+5

تطوير تقارير 
البلدان، رسم خرائط 

أصحاب املصلحة

التصفيةـ تحديد 
األولويات، تجميع 
األولويات مقابل 

املعايري 

بعثات تقيص الحقائق 
يف البلدان الرشيكة - 

مشاورات مع املسؤولني 
القطريني - جمع 
أولويات البلدان 

أولويات املساعدة 
الفنية املتخصصة 
واملستهدفة عىل 
املستوى الوطني 

أنشطة تتعلق 
بالدروس املستفادة 
واملامرسات الجيدة 

وقصص النجاح 

التحقق من خطة 
العمل واملصادقة 

عليها 

أنشطة التواصل 
والرؤية 

القدرة 
أنشطة البناء عىل املستوى 

اإلقليمي حول نفس 
املوضوع أو موضوع آخر 
مثل األولويات الوطنية 

املصممة 

»رسم بياين هيكل املرشوع حول موضوعاته »«العمودية«« و »«األفقية««:

هيكل املرشوع حول موضوعاته »العمودية« و »األفقية«:

خطة العمل 1 
مرفق الخرباء 

)املساعدة الفنية عىل 

املستوى الوطني(  خطة العمل 2 
تبادل الخربات والحوار 
)املستوى اإلقليمي - 

ندوات عرب اإلنرتنت، تبادل 
املعلومات بني األقران( 

خطة العمل 3 
أنشطة التدريب )املستوى 
اإلقليمي - ورش العمل، 

جوالت دراسية( 

خطة العمل 5
االستفادة من الدروس 
املستفادة واملامرسات 

الجيدة وقصص النجاح 

خطة العمل 6
أنشطة الدعم

خطة العمل 7
أنشطة الخروج

خطة العمل 4  االتصال والرؤية واالجتامعات السنوية

إعداد خطة العمل 

مكونآفاق 2020

قضايا متعددة الجوانب

املواضيع األفقية

أنشطة مرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومرشوع آفاق 2020 
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نقاط القوة
•  عزز الطابع اإلقليمي للمرشوع املشاركة اإلقليمية للبلدان عن طريق اقرتاح حلول وطنية لتنفيذ القرارات 

اإلقليمية.

•  آلية مرنة قامئة عىل الطلب، توفر أنشطة مساعدة موجهة ومصممة حسب الطلب عىل املستوى الوطني، 

وتلبي احتياجات البلدان الرشيكة.

•  تعزيز املعرفة واملهارات والقدرات من خالل أنشطة التدريب اإلقليمية املفضلة قطريا واإلرشادات الفنية 

من الدول األوروبية ودول منطقة الرشق الرشق األوسط وشامل أفريقيا والخرباء.  

•  تم بناء املرشوع عىل املنجزات السابقة لربنامج آفاق 2020 لبناء القدرات/ برنامج البيئة املتوسطي، ومرشوع 

آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020. وقد بدأ التعاون يف مجاالت جديدة مثل 

واجهة البحث والسياسة، وتم طرح مواضيع وأدوات جديدة، مثل تبادل الخربات بني األقران.

•  أنشطة مخصصة  بناءا عيل الدروس املستفادة واملامرسات الجيدة وقصص النجاح من املرشوعات األخرى.

• تسهيل التكامل مع أنشطة التعاون الثنايئ يف بلدان جنوب البحر األبيض املتوسط.

• تعزيز الحوار اإلقليمي والتعاون والتآزر مع الرشكاء املؤسسيني واملرشوعات واملبادرات األخرى.

• نرش مناهج مبتكرة تم اختبارها يف مشاريع تجريبية ميولها االتحاد األورويب.

التحديات خالل التنفيذ
• الصعوبات البريوقراطية / اإلدارية، مام يؤدي إىل تأخر اتخاذ القرار بشأن تصميم األنشطة الوطنية.

•  التغيريات الحكومية / اإلدارية يف الوزارات، مام يؤدي إىل تغيريات يف تحديد أولويات احتياجات البلد، األمر 

الذي يؤدي بدوره إىل مراجعات / تغيريات يف األنشطة الوطنية.

•  صعوبة الحصول عىل البيانات الالزمة لتنفيذ أنشطة محددة من الوزارات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف 

البلدان الرشيكة.

• البدء غري املتزامن باملشاريع التجريبية مام يؤدي إىل التباطؤ يف نرش املامرسات املبتكرة.

الفرص
•  خلق بيئة  داعمة لتحديد وتبادل أفضل املامرسات بني جريان الساحل الشاميل والجنويب، وكذلك بني بلدان 

الجنوب التي تعاين من مشكالت وتجارب مامثلة، وبالتايل توفري أساس لتحديد الخيارات املستقبلية بصورة 

تعاونية.

•  منصة فريدة تجمع بني أصحاب املصلحة الوطنيني / اإلقليميني املعنيني بحامية البيئة وإدارة موارد املياه 

واالتحاد األورويب واملانحني من خارج االتحاد األورويب واملنظامت واملبادرات لتقديم أنشطتهم واستكشاف 

أوجه التآزر والبحث عن التكامل والحد من التداخل.

•  إن البعد اإلقليمي للمنصة عىل شبكة اإلنرتنت يتسبب يف إرشاك جميع أصحاب املصلحة يف التطورات يف كل 

بلد ويف املنطقة وإلقاء الضوء عىل كيفية تحسني املرشوع لنوعية الحياة.
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املرشوع باألرقام: 
عدد املتدربني لكل بلد يف التدريبات 

اإلقليمية والوطنية

عدد املتدربني  لكل نوع من املؤسسات 
التي شاركت يف أحداث املرشوع 

التوازن بني الجنسني للمتدربني

عدد املكونات )مبادرة عىل نطاق املنظومة 

بشأن اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه / 

البيئة ومبادرة آفاق 2020(

 الجزائر 

 فلسطني

 تونس

 األردن

 مرص

 لبنان

 املغرب

 إرسائيل

 متدربون آخرون

أوساط أكادميية ومعاهد البحوث مواقع التواصل

41% ممثلو الوزارات

وكاالت حكومية

رجال نساء

غري ذلك

القطاع الخاص

الهيئات املحلية

ممثلو املنظامت غري الحكومية

عدد األنشطة، ومن بينها: 

تساو يف تخصيص املوارد للبلدان الرشيكة

عدد أوجه التآزر الرئيسية مع الرشكاء املؤسسيني، واملنظامت اإلقليمية وغريها من املشاريع

14 دورة تدريبية إقليمية )أو شبه إقليمية( يف املوقع مبشاركة من غرب البلقان وتركيا 

51 نشاطًا للمساعدة الفنية الوطنية، مبا يف ذلك 39 دورة تدريبية وطنية

آلية الدعم

عدد املواضيع
عدد شهور التنفيذ )فرباير 2016 - أبريل 2019(

    10 أنشطة من نظري إىل نظري

5 أنشطة متعلقة بالدروس املستفادة 

واملامرسات الجيدة وقصص النجاح

عدد مشاركة خرباء دوليني ومحليني غري رئيسيني

عدد عقد حلقات تشاور وطنية

عدد عقد اجتامعات وطنية يف البلدان الرشيكة

عدد فئة من أصحاب املصلحة املشاركني

عدد أملواقع إلأل كرتونية )املرشوع ومبادرة آفاق 2020( متوفرة باللغات اإلنجليزية 

والفرنسية والعربية

عدد صفحات وسائل التواصل االجتامعي )لينكد إن، فيسبوك(

112 متابع ملوقع لينكد إن

عدد ألبيانات ألصحفية أملنشورة

أمليزانية باليورو

عدد نرشات إخبارية تم توزيعها

عدد متابع موقع فيسبوك  

عدد مرات حالة وصول إىل الجهات املعنية / وسائل اإلعالم من خالل أنشطة 

التواصل لدينا

6 دراسات ميدانية

4 ندوات عرب اإلنرتنت



من خالل الحفاظ عىل توازن جيد بني األنشطة اإلقليمية والوطنية القامئة عىل الطلب، 

تعكس األنشطة التالية بُعًدا إقليميًا يف املياه والبيئة.  

اإلدارة الالمركزية للمياه
دورتا تدريب إقليميتان، مجموعات تركيز من نظري إىل نظري، جولة دراسية واحدة

تم تعريف أصحاب املصلحة مبفاهيم ونهج التوجيه اإلطاري للمياه كأداة مطبقة يف 

أوروبا لتعزيز اإلدارة الالمركزية للمياه وتطبيق املبادئ األساسية للمشاركة العامة 

ومفهوم هيئات املياه الجوفية كوحدات إلدارة املياه وحاميتها عىل املستوى املحيل. ثم 

قام املتدربون بزيارة مختلف مؤسسات إدارة املياه يف النمسا. ميكن للدول الرشيكة 

اآلن تطبيق مفاهيم ونهج اإلدارة الالمركزية للمياه عند تطوير خطط إدارة أحواض 

األنهار املحلية وتنفيذ عمليات املشاركة العامة الفعالة يف تخطيط موارد املياه.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف مرص ولبنان واملغرب.

إدارة مخاطر الجفاف
دورتا تدريب إقليميتان، مجموعة تركيز واحدة من نظري إىل نظري، جولة دراسية 

واحدة، ندوة واحدة عرب االنرتنت

تم تعريف أصحاب املصلحة مبفاهيم إدارة مخاطر الجفاف االستباقية، وتعميم إدارة 

مخاطر الجفاف، عىل هذا النحو ، مام أدى إىل تحسني قدراتهم التقنية عىل تطوير 

وتحليل املؤرشات ورسم خرائط ملخاطر الجفاف، وتم تعزيز معرفتهم من خالل زيارة 

مخطط إدارة مخاطر الجفاف يف حوض نهر سيغورا يف إسبانيا.

ميكن للدول الرشيكة دمج األنشطة املتعلقة مبراقبة الجفاف يف إطار مؤرشات منسقة 

مشرتكة، مام يسمح بإجراء تقييم مامثل للجفاف يف املنطقة، وميكنها اعتامد مامرسات 

جيدة لدعم اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة الجفاف.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف مرص واألردن 

وفلسطني وتونس.

إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة
تدريب إقليمي ميداين واحد، مجموعة تركيز واحدة من نظري إىل نظري

تم إطالق تبادل الخربات بني البلدان األوروبية ودول جنوب البحر األبيض املتوسط 

حول الجوانب الفنية واملؤسسية والتنظيمية واإلدارية إلعادة استخدام مياه الرصف 

املعالجة يف إطار التدريب اإلقليمي يف املوقع وتعزيز الحوار اإلقليمي. وقد أثبتت 

األمثلة العملية والدروس املستفادة من املشاريع التجريبية لإلدارة املستدامة واملتكاملة 

للمياه أنها ذات قيمة كبرية لتعزيز التالقح بني املشاريع التجريبية ومرشوع آليه 

دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020. وتم استكامل التدريب 

من خالل تبادل األقران بني األردن )جانب العرض( ومرص واملغرب والجزائر )جانب 

الطلب(، مام أدى إىل إرساء أسس التعاون املستقبيل.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف املغرب والجزائر.

النفايات البحرية
تدريب إقليمي ميداين واحد، مجموعة تركيز واحدة من نظري إىل نظري، ندوتان عرب 

االنرتنت

ركز املرشوع عىل التامسك والتعاون اإلقليميني من أجل معالجة مشكلة النفايات 

البحرية. وقد تم االسرتشاد باألطر الترشيعية الرئيسية بشأن مراقبة النفايات البحرية 

يف البحر األبيض املتوسط، أي نهج النظام البيئي التفاقية برشلونة.  وتم تعزيز تأثري 

التدريب اإلقليمي جنبًا إىل جنب مع الرؤى القيّمة من املؤمتر الختامي لربنامج 

Interreg Med ACT4LITTER املمول من االتحاد األورويب من خالل تبادل األقران 

بني الجزائر ومرص واملغرب، من خالل إجراء أنشطة النفايات البحرية عىل املستوى 

 »Marine Litter-MED« الوطني، وندوة عرب اإلنرتنت والتآزر الوثيق مع مبادرة

املمولة من االتحاد األورويب، والتي يتم تنفيذها وتنسيقها من قبل برنامج األمم 

املتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض املتوسط. يعتمد مرشوع االتحاد من أجل 

املتوسط ملكافحة النفايات البالستيكية عىل موروث أنشطة النفايات البحرية ملرشوع 

آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020.

نفايات البناء والهدم
جولة دراسية واحدة، مجموعة تركيز واحدة من نظري إىل نظري

بعد الجولة الدراسية لدراسة نفايات البناء والهدم يف بلجيكا )2017(، اتخذت الدول 

الرشيكة خطوات جريئة. فقد أطلقت تونس برنامًجا طموًحا يتضمن اتفاقًا بني وزارة 

الشؤون املحلية والبيئة ووزارة التجهيز ينص عىل أن عطاءات األشغال العامة ستلزم 

مقدمي العطاءات باستخدام ما ال يقل عن 20% من املواد من نفايات الهدم املعاد 

تدويرها. صاغت فلسطني الئحة داخلية للبناء والهدم، وتعكف لبنان عىل صياغة 

اسرتاتيجية لنفايات للبناء والهدم، وقامت إرسائيل بتطوير سياستها الوطنية للبناء 

والهدم، ويف مرص تم إعداد بروتوكول بني وزارة البيئة وهيئة اإلسكان والبناء.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف مرص وإرسائيل.

إدارة الحأمة
جولة دراسية واحدة، مجموعة تركيز واحدة من نظري إىل نظري

وفرت الجولة الدراسية إىل جزيرة شيتاليا قبالة ميناء بريايوس يف اليونان يف يونيو 2018 

الوصول إىل منشأة عرصية إلدارة الحأمة ملنطقة العاصمة أثينا، مبا يف ذلك واحدة من 

املرافق القليلة يف العامل املنتجة للوقود البديل من الحأمة )مرشوع تجريبي بتمويل 

من االتحاد األورويب(. واعتربت هذه الزيارة، باإلضافة إىل تبادل املعلومات بني األقران 

املدربني من قبل املرشوع، محفزًا لقرار املغرب بوضع إطار تنظيمي وفني إلدارة 

الحأمة.

7

األنتفاع بالنتائج عىل املستوى اإلقليمي

جولة دراسية إقليمية يف مرفق إدارة الحأمة »سيتايا«، 2018/06، اليونان
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إدارة مخلفات معارص زيت الزيتون
جولة دراسية واحدة، مجموعة تركيز واحدة من نظري إىل نظري، ندون واحدة عرب 

االنرتنت
شجعت زيارة أثينا التدريبية اإلقليمية والزيارات امليدانية بشأن اإلدارة املستدامة 
لنفايات مصنع زيت الزيتون الجزائر للتفكري يف تنفيذ املتطلبات العامة والخاصة 

إلدارة نفايات مصنع زيت الزيتون وتنظيم مسارات استعادة نفايات القطاع. ويف إطار 
التعامل بني األقران التي أعقبت التدريب اإلقليمي، نظم األقران املرصيون ووزارة البيئة 

املرصية وغريهم من املعنيني بصناعة زيت الزيتون يف القطاع الخاص اجتامًعا عىل 
املستوى الوطني ألغراض النرش. ويف فلسطني، تم تعزيز الربط الشبيك الوطني لإلدارة 

العامة وقطاع مصانع زيت الزيتون الخاص.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف إرسائيل.

إدارة السائل املستنض
جولة دراسية واحدة، مجموعة تركيز واحدة من نظري إىل نظري

يعترب السائل املستنض مصدر قلق خطري لجميع الدول الرشيكة. تم إنجاز جولة 
دراسية إقليمية فرعية ملرافق معالجة السائل املستنض يف لبنان يف يونيو 2018 مببادئ 

توجيهية مفصلة حول اإلدارة املستدامة للسائل املستنض وأفضل التقنيات املتاحة، 
مبا يف ذلك املزايا والعيوب والتكاليف ومعايري االختيار األخرى. وتم نرش املبادئ 

التوجيهية عىل نطاق واسع يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك املغرب وفلسطني حيث 
تم استخدامها ملراجعة تقييامت األثر البيئي وغريها من الدراسات الخاصة مبدافن 

النفايات.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف لبنان.

اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة املتكاملة 
للموارد املائية ضمن اإلطار املنهجي املتكامل

جولة دراسية واحدة، ندون واحدة عرب االنرتنت
نظمت جولة دراسية ملدة ثالثة أيام حول اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة 

املتكاملة للموارد املائية من قبل  مرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة 
للمياه ومبادرة آفاق 2020 املمول من االتحاد األورويب يف شهر يوليو 2018 يف دلتا 

بونا/ بوجانا يف ساحل الجبل األسود )مونتينيغرو( / ألبانيا ومتخض عنها مجموعة من 
التوصيات البناءة التي تم نقلها إىل األقران املضيفني يف الجبل األسود )مونتينيغرو( / 

ألبانيا. 
* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف املغرب وتونس.

تيسري االستثامر املستدام 
تدريب إقليمي ميداين واحد

استجابًة لتدفق الالجئني، تم تنظيم تدريب إقليمي مشرتك بالتعاون مع برنامج 
االستثامر يف النقاط الساخنة يف البحر املتوسط بشأن »تصميم مرشوع املسار الرسيع 

حول املياه ومياه الرصف الصحي والنفايات الصلبة« الذي جمع أصحاب املصلحة 
الرئيسيني من لبنان واألردن وفلسطني وتونس لتدريبهم عىل إدارة وتصميم معالجة 

مياه الرصف الصحي ومرافق النفايات الصلبة.

*MeHSIP-I:برنامج االستثامر يف النقاط الساخنة يف البحر املتوسط بدعم من البنك 
األورويب لالستثامر.

تعزيز التحول إىل االقتصاد األخرض يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط

تدريب إقليمي ميداين واحد
بالتعاون الوثيق مع منارصي االقتصاد األخرض و التدويري الرئيسيني ومبادرة سويتش-

ميد واملعهد العاملي للنمو األخرض، قدم مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة 

للمياه ومبادرة آفاق 2020 الدعم لبناء القدرات املرتابطة واملساعدة الفنية يف مختلف 
جوانب »االستهالك واإلنتاج املستدامني« يف جميع أنحاء املنطقة. استضاف مركز 
النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج املستدامني تدريبًا إقليميًا كبريًا حول تصميم 

اسرتاتيجيات االقتصاد التدويري يف قطاع تغليف األغذية واملرشوبات يف ديسمرب 2018. 
وقد أدى ذلك إىل تعزيز الدعم الوطني املستهدف املستمر، مبا يف ذلك تطوير القدرات 
للحصول عىل متويل ملشاريع االستهالك واإلنتاج املستدامني التي ستطور خطط أعامل 

االقتصاد األخرض الوطنية )إرسائيل واألردن واملغرب وتونس(. وأسفرت الزيارة الدراسية 
لوفد جزائري إىل برشلونة عن وضع لوائح جديدة لتغليف املنتجات وتحديد أفضل 
التقنيات املتاحة يف صناعات التغليف، أما تونس فهي  بصدد تطوير مرشوع لتنفيذ 

التصميم اإليكولوجي لقطاع التعبئة والتغليف.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف املغرب وتونس 
واألردن.

األعامل املرصفية الخرضاء
تدريب إقليمي ميداين واحد، مجموعة تركيز واحدة من نظري إىل نظري

عرضت النظرة العامة اإلقليمية الرسيعة للمرشوع الدور املحتمل للبنوك يف متويل 
املياه بالتزامن مع األعامل املرصفية الخرضاء أفكاًرا مشجعة حول كيفية مناقشة البنوك 

العربية بشكل جامعي لتمويل أهداف التنمية املستدامة وإقرار األعامل املرصفية 
الخرضاء.  مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق هو من 

بني املساهمني يف إخراج ذالك  إىل حيز الوجود. وتم تقديم مساهمة املرشوع من 
خالل تنظيم تدريب إقليمي للبنوك كجزء من »إدارة املياه يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا ومنطقة البحر املتوسط األوسع: تعزيز النزاهة ومتويل مؤمتر األمن 
املايئ والتنمية املستدامة يف ديسمرب 2017. عالوة عىل ذلك، قام املرشوع، بالتعاون مع 

مبادرة الرشاكة العاملية للمياه يف البحر األبيض املتوسط، بدعم التبادل بني األقران الذي 
مكن من رفع مستوى اإلنجازات اللبنانية يف »مشاركة القطاع الخاص يف البنية التحتية 

للمياه يف لبنان مع الرتكيز عىل دور البنوك« التي تم استنساخها من قبل جمعية البنوك 
يف األردن.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف لبنان.

األنتفاع بالنتائج عىل املستوى اإلقليمي

التدريب اإلقليمي، 2017/12، معرصة زيت الزيتون ، بيلوبونيز ، اليونان
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التعليم من أجل التنمية املستدامة
تتمتع جميع البلدان الرشيكة تقريبًا بخربة واسعة يف مجال التعليم البيئي، ولكن 

معظمها ينتقل إىل التعليم من أجل التنمية املستدامة لتحقيق أهداف خطة عمل 
2030 عىل نحو خاص. وقد تم متكينها بشكل كبري يف هذه العملية من خالل 

مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020، حيث تم 
تحويل خطة عمل اسرتاتيجية البحر املتوسط للتعليم من أجل التنمية املستدامة 

إىل سياسة وطنية ومرشوع للتنفيذ. تعمل خطط العمل الوطنية للتعليم من أجل 
التنمية املستدامة عىل تهيئة الظروف املواتية للتصدي للتحديات البيئية واالجتامعية 

واالقتصادية الكبرية التي تواجهها بلدان املنطقة، مثل الزيادة السكانية، ومناذج 
االستهالك واإلنتاج، وإدارة النفايات الصلبة وندرة املياه.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف الجزائر ومرص 
واألردن وفلسطني وتونس.

إرشاك أصحاب املصلحة يف خطط أعامل االتحاد من أجل 
املتوسط للبيئة واملياه

تم إطالع أعضاء الربملان واملنظامت غري  الحكومية  ووسائل يف البلدان الرشيكة 
ودول غرب البلقان العاملة يف مجال البيئة واملياه واالستدامة، وكذلك دائرة الربملانيني 
املتوسطيني من أجل التنمية املستدامة عىل حالة العمل يف إطار مبادرة آفاق 2020 

من أجل بيئة أكرث نظافة يف البحر األبيض املتوسط وجدول أعامل املياه ملنطقة البحر 
األبيض املتوسط يف قربص يف شهر نوفمرب 2017. استضاف الربملان القربيص جلسة خاصة 

ونرش نتائجها عىل الربملانات األخرى، وبعد ذلك بوقت قصري، تم إرسالها من قبل 
املرشوع إىل االتحاد من أجل املتوسط لتضمينها يف التخطيط املستقبيل.

األطر التنظيمية والقانونية
من خالل تقديم أمثلة عملية من أوروبا وتيسري تبادل الخربات بني املشاركني، عرض 

التدريب اإلقليمي تحت عنوان »اإلدارة الجيدة للمياه، مع الرتكيز عىل الجوانب 
التنظيمية وتصميم ومراقبة وتطبيق السياسات« أمام أصحاب املصلحة الرئيسيني يف 

قطاع املياه املبادئ الرئيسية للحكم الجيد واملشاركة العامة.

* تم تقديم املساعدة الفنية ذات الصلة عىل املستوى الوطني يف املغرب ولبنان.

فحص أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية
قدم مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 الدعم 
يف الجهود املبذولة لنقل أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية يف البلدان 
الجنوبية يف سياسة الجوار األوروبية )األولوية أيًضا لربنامج عمل مبادرة آفاق 2020 

من خالل إجراء عملية فرز تؤدي إىل اختيار أفضل املامرسات والتدابري والتكنولوجيات 
لقطاعني صناعيني تم اختيارهام )زيت الزيتون واإلسمنت( واستكاملها بإجراءات 

اقتصاد  تدويري  مالمئة للقطاعات املستهدفة.

تعزيز الواجهة بني سياسة البحث ومامرساته
تم تيسري عملية رسم واختبار أهم نتائج البحث واالبتكار ومخرجات املعرفة لرسم 

توصيات من أجل تحسني التفاعل بني البحث والسياسة. تعمل هذه التوصيات عىل 
تسهيل التفاعل األفضل بني األبحاث والسياسات التي تدعم بشكل مبارش املكون 

البحثي ملبادرة آفاق 2020 ملنظور البحر األبيض املتوسط، وكذلك عمل الوكالة 
األوروبية للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض املتوسط، 

واالتحاد من أجل املتوسط وآخرين. وقد تم توسيع النشاط ليشمل أداة مفيدة عرب 
 »)MedRCSOR( اإلنرتنت بعنوان »مستودع بيانات دراسات حالة األبحاث املتوسطية

الذي يقدم قاعدة معرفية منظمة حول مخرجات دراسات حالة أبحاث السياسات. 

التقييم الالحق الستدامة وتأثري آلية الدعم ملرشوع 
اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومشاريع اإلدارة 

املستدامة واملتكاملة للمياه يف املرحلة التجريبية )املرحلة 
األوىل(

من أجل تقييم فعالية وتأثري التدخالت السابقة لالتحاد األورويب يف مجال اإلدارة 
املتكاملة واملستدامة للمياه وتطوير قاعدة أدلة قوية لتوجيه قرارات املشاريع 

املستقبلية، أجري تقييم الحق بشكل عشوايئ لثالثة من مشاريع اإلدارة املتكاملة 
واملستدامة للمياه تم اختيارها وثالثة أنشطة مرشوع تجريبية لإلدارة املتكاملة 

واملستدامة للمياه . أظهر التقييم الالحق أن األنشطة التي تم تقييمها كانت ذات صلة 
وفعالة ومناسبة للغرض وأن بعض تطورات السياسات ذات الصلة قد حدثت كنتيجة 

للتدخالت. 

املراقبة الخارجية واملساعدة الخاصة ملشاريع تجريبية  
لإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه )املرحلة الثانية(

أظهر الرصد وتقييم منتصف املدة لثالثة مشاريع تجريبية أنها كانت نشطة بشكل 
ملحوظ وعىل الطريق الصحيح، عىل الرغم من حقيقة أنها واجهت تأخريات 

وصعوبات. ومن أجل تعزيز التالقح املتبادل ونرش أفضل املامرسات، شارك ممثلو 
املشاريع التجريبية يف فعاليات التدريب اإلقليمية للمرشوع. وتم استخدام املوقع 

اإللكرتوين ملرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 
كمنصة للرتويج لنطاق العمل ونتائج املشاريع التجريبية.

رسم خرائط إمدادات املياه وتوزيعها يف منطقة جنوب 
املتوسط

قدم هذا النشاط معلومات قيِّمة عن طريق رسم الخرائط، ألول مرة، وحالة العرض 
والتوزيع الحالية يف قطاع املياه يف الدول املشاركة يف مرشوع آلية دعم اإلدارة 

املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020. وكان الهدف هو مقارنة مناذج إدارة 
املياه االقتصادية واملؤسسية والرتكيز عىل األطر التنظيمية واإلدارية.

آلية تنسيق مبادرة آفاق 2020
ومن خالل العمل بالتعاون الوثيق مع املفوضية األوروبية وأمانة االتحاد من أجل 

املتوسط، يقدم املرشوع الدعم للتعاون يف الوقت املناسب واملتناغم بني العنارص »يف 
مبادرة« آفاق 2020 »من أجل بيئة أكرث نظافة يف مياه البحر األبيض املتوسط ولتوحيد 

نتائج املبادرة.  

مشاركة املنظامت غري الحكومية يف خطة العمل
تم تصميم ومراقبة مشاركة املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين يف جميع 

أنشطة آلية دعم مرشوع اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020، 
اإلقليمية والوطنية، من قبل آلية ربط شبكات املجتمع املدين املتوسطي بلو-غرين 

يف االتحاد من أجل املتوسط. بالتنسيق مع شبكات املنظامت غري الحكومية اإلقليمية 
الرئيسية النشطة يف املنطقة، ساعدت آلية ربط شبكات املجتمع املدين املتوسطي 

بلو-غرين يف االتحاد من أجل املتوسط يف تنسيق الجهود ودعم املنظامت البيئية غري 
الحكومية بطريقة منسقة ومتكاملة.

جولة دراسية إقليمية، 2018/06، مرفق معالجة السائل املستنض، لبنان

األنتفاع بالنتائج عىل املستوى اإلقليمي
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الجزائر 

املياه املفقودة
متاشيًا مع سياسة املياه الوطنية الجزائرية للحد من خسائر املياه، تم توفري الدعم من 

خالل املرشوع إلدخال نظم اإلدارة والتكنولوجيات الجديدة لكشف وإصالح الترسيبات 

يف شبكات التوزيع. واستناًدا إىل الدعم الفني املقدم، تم إصالح الترسيبات، وتم تحديد 

ألوصالت غري القانونية وتخفيض نسبة املياه املفقودة من 65% إىل 50%. تم توسيع 

املعرفة املكتسبة يف اإلدارة الوطنية للمياه الجزائرية/البليدة لتحديد الخسائر يف 

منطقة بورومي. عالوة عىل ذلك، ويف إطار “برامج الدعم لتنفيذ اتفاق الرشاكة يف نظم 

املعلومات الجغرافية، يجري وضع خطة عمل إلنشاء نظام معلومات ووحدة لنظم 

مرص 

اإلدارة الالمركزية للمياه
يحدد دليل استخدام املياه الذي تم تطويره كجزء من هذا املرشوع، تصنيًفا وترميزًا 

شائًعا الستخدامات املياه يف مختلف القطاعات االقتصادية، ويضع إرشادات للتقييم  

عىل املستوى الالمركزي. يقوم بإعداد إرشادات للتقييم وحساب التقديرات عىل 

املستوى الالمركزي. ميكن لجميع املحافظات اآلن استخدام هذا املنشور يف خططها 

إلدارة موارد املياه من أجل تقييم استخدامات املياه وأمناطها، وإجراء تقييامت ذات 

صلة بالسياسات، وتصميم تدابري إدارة  قوية ملوارد املياه و تحديد لألولويات واألهداف 

التي تأخذ يف االعتبار الفجوات الحالية يف أدارة املياه. عالوة عىل ذلك، يضع املخطط 

املقرتح لرصد استخدامات املياه واإلبالغ عنها قاعدة أساسية لتطوير نظام وطني 

ملعلومات استخدام املياه يف مرص. 

وميكن استخدام  نواتج  التدريب الخاصة مبدخرات املياه يف القطاعني املنزيل والصناعي 

كوثيقة توجيهية لتطوير برامج توفري املياه.

املعلومات الجغرافية عىل مستوى اإلدارة الوطنية للمياه الجزائرية وباستخدام البليدة 

كمرشوع تجريبي،  تم أعتامد خطة  عمل لخارطة الطريق التي طورها املرشوع إلنشاء 

وتشغيل وحدة نظام املعلومات الجغرافية داخل اإلدارة الوطنية للمياه الجزائرية يف 

البليدة.

التعليم من أجل التنمية املستدامة
يف أعقاب نشاط بناء القدرات الخاص من خالل التعليم من أجل التنمية املستدامة، تم 

توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة البيئة والطاقة املتجددة ووزارة التعليم الوطني والتي 

تنص عىل تنظيم برنامج تدريبي للمدرسني وقادة األندية البيئية يف مجاالت البيئة 

والتنمية املستدامة.

إدارة النفايات البحرية والسواحل
قدم املرشوع التدريب واملساعدة الفنية لتوصيف النفايات البحرية والساحلية يف 14 

والية ساحلية. وقد عزز هذا النشاط التعاون بني مختلف اإلدارات واملؤسسات يف إدارة 

النفايات البحرية. تتوقع وزارة البيئة والطاقة املتجددة أن يدعم هذا النشاط أيًضا 

تنفيذ أحد مكونات خطة »مري-ميدبول« )تقييم  مكونات التلوث  البحري والتحكم يف 

خطة عمل البحر املتوسط(، من خالل وكالة النفايات الوطنية، والتي سوف تستخدم 

أيضا نتائج النشاط لتطوير الخطة الوطنية إلدارة النفايات البحرية.

النفايات البحرية
بعد الزيارة التدريبية وامليدانية يف سبتمرب 2017، أجرت مرص استطالعات عن النفايات 

عىل الشاطئ خالل فرتة عام واحد من أجل زيادة الوعي وجمع البيانات الالزمة 

وتحديد التدابري األنسب إلدارة النفايات البحرية. من خالل توحيد الجهود مع مرشوع 

»النفايات البحرية« الذي ميوله االتحاد األورويب، يساعد مرشوع آلية دعم اإلدارة 

املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 أصحاب املصلحة املرصيني عىل تنفيذ 

الخطة اإلقليمية إلدارة الفضالت البحرية يف البحر املتوسط لربنامج عمل األمم املتحدة 

للبيئة / خطة عمل البحر األبيض املتوسط.

التعليم من أجل التنمية املستدامة
تقوم مرص بتطوير اسرتاتيجيتها الوطنية للتعليم من أجل التنمية املستدامة من خالل 

برنامج تجريبي حول التعليم من أجل التنمية املستدامة يف املدارس االبتدائية والثانوية 

يف املحافظات املختارة. خالل تدريبات مرشوع ألية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة 

للمياه ومبادرة آفاق 2020 واملشاورات بني املؤسسات التي متت يف ديسمرب 2018، 

تم االتفاق عىل إنشاء منصة التعليم من أجل التنمية املستدامة وتقديم توصيات إىل 

وزارة التخطيط )التي تقود عملية جدول أعامل 2030( إلثراء عنرص التعليم والتوعية 

االسرتاتيجية الوطنية املرصية للتنمية املستدامة.

نفايات البناء والهدم
ركزت املساعدة التقنية املشرتكة وبناء القدرات ملوظفي وكالة تنظيم إدارة النفايات 

املنشأة حديثًا وغريها من املؤسسات العامة يف مرص عىل تطوير اتجاه جديد إلدارة  

مخلفات البناء والهدم، وهو موضوع تم تناوله أيًضا من خالل زيارة دراسية إقليمية 

للمرشوع. باإلضافة إىل مفاهيم وجوانب املراقبة، أرشف املرشوع عىل تطوير مقرتح 

مرشوع لتسهيل  الحصول عىل التمويل.

أبرز األحداث واإلنجازات عىل املستوى الوطني

مشاورات وطنية لحامية املوارد املائية من التلوث، 2018/07، الجزائر

التدريب عىل الحفاظ عىل املياه وكفاءة استخدام املياه يف الصناعات، 2019/01، مرص
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”

إرسائيل 

مناهج النظام اإليكولوجي يف اإلدارة املتكاملة للموارد 
املائية

كجزء من الجهود الجارية من أجل تطوير شبكة املراقبة يف حوض نهر املقطع )نهر 
حيفا(، وضع املرشوع خطة استقصائية ملراقبة التلوث من مصادر غري محددة، بهدف 
تنفيذ خطة مراقبة أكرث شموالً يف حوض املقطع. كام تم تطوير دليل تدريبي ملراقبة 
التلوث من مصادر غري محددة، يف حني شارك العديد من أصحاب املصلحة يف ورشة 

تدريبية حول هذا املوضوع. وميكن أن يشكل هذا النشاط األساس لتطوير خطة وطنية 
لرصد التلوث من مصادر غري محددة.

كام ساعد املرشوع وزارة حامية البيئة يف تطوير برنامج »تبني جدول ماىئ« مجتمعي 
يهدف إىل الحفاظ عىل نظافة مجاري املياه وتوعية الجمهور بأهمية وجود جداول 

مائية قابلة للحياة.

املشرتيات العامة الخرضاء
سّهل املرشوع إنتاج خريطة القطاعات ذات األولوية التي سيتم إدراجها يف عملية 

الرشاء العامة الخرضاء. وتم استخدام تجربة االتحاد األورويب ذات الصلة لإللهام 
باإلضافة إىل املقابالت مع أصحاب املصلحة اإلرسائيليني. وستسهل هذه الخريطة العمل 

املستقبيل لوزارة حامية البيئة بخصوص املشرتيات العامة الخرضاء.

البالستيك والزجاج
تقوم اسرتاتيجية االتحاد األورويب للبالستيك بتوجيه إرسائيل يف تطوير اسرتاتيجيتها 

األردن 

ضعف املوارد املائية واملخاطر ذات الصلة
تم اعتامد مؤرشات مخاطر الجفاف التي طورها املرشوع بشكل مبارش من قبل وحدة 

إدارة الجفاف املنشأة حديثًا يف وزارة املياه والرّي، حيث تم تدريب املوظفني عىل 
حساب واستخدام املؤرشات كجزء من عملهم املستقبيل املتعلق بتوصيف الجفاف 
واإلنذار املبكر. وتم استخدام منوذج موارد املياه الجوفية يف عامن-الزرقاء الذي تم 

تطويره يف نظام تخطيط وتقييم املوارد املائية )وهو عبارة عن أداة للتخطيط للموارد 
املائية املتكاملة( من أجل تقييم  الجفاف يف املياه الجوفية، والذي يسّهل اآلن تطوير 

تدابري التخفيف املستهدفة. وسيتم متويل تدريب العاملني يف وزارة املياه والري لتطوير 
مناذج نظام تخطيط وتقييم املوارد املائية من خالل تطوير مناذج مامثلة يف األحواض 

األخرى، وبالتايل تحسني إدارة الجفاف ووضع ميزانية ملوارد املياه.

الوطنية الخاصة بالنفايات البالستيكية. وقد تم تناول نتائج التقييم والتوصيات ذات 
الصلة املقدمة من املرشوع من قبل قسم النفايات الصلبة يف وزارة حامية البيئة، 

وتم إنشاء لجنة توجيهية تضم العديد من أصحاب املصلحة. وتعاونت جمعية 
مصنعي إرسائيل مع وزارة حامية البيئة والطاقة الستضافة أول ورشة مشرتكة حول 

النفايات البالستيكية وإعادة  تدويرها. وقد تم تحقيق نتائج مامثلة يف قطاع الزجاج، 
حيث ساعد املرشوع عىل تحديد املشاكل والفرص  املتاحه يف إعادة تدوير النفايات 

الزجاجية. بناء عىل ذلك، أنشأت وزارة حامية البيئة منشأة فرز للزجاج.

نفايات البناء والهدم
إن تقييم املرشوع للجوانب الفنية يف تصنيف النفايات وإعادة التدوير يف إرسائيل، 

فضالً عن التوصيات املتعلقة بالترشيعات الجديدة واإلنفاذ، ساعد وزارة حامية البيئة  
عيل وضع  سياسة وطنية. يتمثل الهدف العام إلرسائيل يف زيادة إعادة تدوير مجاري 
النفايات املختلفة )البالستيك والزجاج ونفايات البناء والهدم( وتعزيز الحلول القامئة 

عىل أليات السوق.

وفيام يتعلق بـ اإلفراط يف استخراج املياه الجوفية، ميكن أن يستخدم األردن اآلن 
نتائج النموذج الذي طوره املرشوع ملحاكاة تأثري اإلفراط يف استخراج املياه الجوفية 

ومستويات امللوحة يف حوض األزرق. ويقوم النموذج بتقييم اآلثار االجتامعية 
االقتصادية املرتبطة به ويساعد يف توجيه القرارات املتعلقة بإدارة املياه الجوفية يف 

الحوض. وميكن تطبيق هذه الدراسة يف أحواض أخرى.

التعليم من أجل التنمية املستدامة
عقب إجراء مشاورة تدريبية ومشرتكة بني املؤسسات يف عام 2017، تم إنشاء قاعدة 

بيانات ملحتوى البيئة والتنمية املستدامة الستخدام معلمي املدارس، بينام يقوم متدّربو 
مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 بشكل 
منتظم بتدريب املعلمني عىل مبادئ ومنهجيات وأدوات التعليم من أجل التنمية 
املستدامة. يف ديسمرب 2018، تم إطالق األعامل التحضريية لالسرتاتيجية الوطنية 
للتعليم من أجل البيئة والتنمية املستدامة بالتعاون مع جميع أصحاب املصلحة 

املعنيني، مثل اللجنة الوطنية األردنية لليونسكو واملنظامت غري الحكومية املختصة. 
يشارك األردن بنشاط يف لجنة البحر املتوسط للتعليم من أجل التنمية املستدامة 

ويواصل مشاركته بشكل وثيق يف التطورات اإلقليمية.

االقتصاد األخرض
بالتعاون مع وزارة البيئة يف األردن ومعهد النمو األخرض العاملي، عالج مرشوع آليه 
دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 بعض التحديات التي 

ينطوي عليها ترجمة مفهوم النمو األخرض إىل مامرسة. وتم إعداد خطة العمل الوطنية 
لالستهالك واإلنتاج املستدام والخطة الوطنية للنمو األخرض ملساعدة األردن عىل 

التحول إىل االقتصاد األخرض. ومن خالل التدريب والتوجيه واإلرشاف عىل مدى ستة 
أشهر، عمل املرشوع عىل تحسني الوعي واملعرفة يف ستة قطاعات )النفايات وكفاءة 

الطاقة واملواصالت وغريها(، وتعزيز القدرة عىل تطوير مقرتحات مشاريع ناجحة بغية 
تشجيع  مشاركة  من القطاع الخاص.

السيد تاهل ياشفي، منسق نقطة اتصال مبادرة آفاق 2020 

ساهم املرشوع بشكل مبارش يف عمليات صنع القرار وإعداد وتنفيذ سياسة 

وطنية يف مختلف املجاالت. وقدم لنا املرشوع الدعم واملساعدة املهنية لتطوير 

سياسة مستقبلية بشأن معالجة نفايات الزجاج والبالستيك والبناء والهدم وزيت 

الزيتون والتقدم نحو حل أكرث استدامة إلدارة النفايات. كام أدى إىل إيجاد سياسة 

معززة لرتميم وإعادة تأهيل مجاري املياه. كام أدى إىل سياسة معززة الستعادة 

وإعادة تأهيل جداول املياه.

أبرز األحداث واإلنجازات عىل املستوى الوطني

“

رسم خرائط ملخاطر الجفاف يف مستجمع مياه عامن الزرقاء، األردن
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لبنان 

اإلدارة الالمركزية للمياه
دعم املرشوع وزارة الطاقة واملياه يف تصميم برنامج التدابري إلدارة الطلب غري املتحقق 

عىل املياه يف حوض نهر الكلب من خالل نهج تشاريك من من القاعدة ايل القمة. 
وشمل ذلك تقيياًم يستند إىل املحاكاة ألداء التدابري والتي ميكن  دمجها بربنامج 

التدابري يف الخطط اإلمنائية وخطط العمل املتعلقة بقانون املياه. واستناًدا إىل هذا 
املرشوع التجريبي، قامت وكالة املساعدة يف مجال التعاون التقني والتنمية بالفعل  

بتبني مرشوع مامثل يف حوض نهر آخر يف البلد )حوض نهر األسطون(. وقد تتبنى 
منظامت حوض النهر املستقبلية هذه املنهجية الشاملة لتطوير قدرات برنامج التدابري 

الالمركزية.

املغرب 

اإلدارة الالمركزية للمياه
واصل مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 عمله 

يف إدارة املياه الالمركزية من خالل دعم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيات واملاء 
لوضع اللمسات األخرية عىل نصوص تطبيق قانون املياه الجديد »36 - 15« وتقدميه 

للنرش، والذي يركز عىل إدارة الجفاف وندرة املياه وتحلية املياه وإنشاء مناطق  محمية 
لصون وحظر املوارد ملياه الرشب. 

إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة
وركز النشاط الثاين للمرشوع يف املغرب عىل تشجيع إعادة استخدام املياه العادمة 

املعالجة من خالل صياغة برنامج للتدابري )املؤسسية والتنظيمية واملالية(. وعىل هذا 

مشاركة القطاع الخاص يف البنية التحتية للمياه
بعد تقييم تفصييل للبيئة التمكينية ملشاركة القطاع الخاص والرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص يف لبنان يف إطار العمل املشرتك ملرشوع االتحاد من أجل املتوسط 
املسمى »الحوكمة والتمويل لقطاع مياه البحر األبيض املتوسط« ومرشوع آلية دعم 

مرشوع اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020، أجريت ثالث حوارات 
تشاورية وطنية من أجل )أ( تعزيز إمكانات مشاركة القطاع الخاص يف البنية التحتية 

للمياه يف لبنان، )ب( متكني القطاع املرصيف من املشاركة يف بعض املواضيع الحاسمة 
يف لبنان، )ج( وضع املعايري الختيار املشاريع القابلة للتمويل من املصارف. كام ميكن 

للبلد أن يستفيد من وثيقة توجيهية بشأن تدعيم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 
يف املياه ومياه الرصف الصحي، مع مراعاة أحكام / إجراءات القانون اإلطاري 48 بشأن 

تعادل القوة الرشائية الذي دخل حيز التنفيذ يف شهر سبتمرب سنة 2017.

خفض التلوث الصناعي
وفًقا لوزارة البيئة، فإن املساعدة الفنية وبناء القدرات املقدمة بشأن الحد من التلوث 
الصناعي كانت مفيدة للغاية للعمل اليومي للفريق، مثل عمليات التفتيش الروتينية 
يف القطاع الصناعي. قامت وزارة البيئة ووزارة الصناعة بوضع خطة مشرتكة لتبسيط 

اإلجراءات اإلدارية والفنية، وتطوير الترشيعات الالزمة لتعزيز نظام التصاريح الصناعية 
يف لبنان، وبناء قاعدة بيانات مشرتكة واحدة.

تكلفة التدهور البيئي
كانت ورشة العمل التدريبية حول تكلفة التدهور البيئي مفيدة للغاية يف توفري 

التوجيه الستعراض الدراسات البيئية )تقييم األثر البيئي، التدقيق البيئي، املراجعات 
البيئية، السياسات، االسرتاتيجيات، الخطط الرئيسية، إلخ(. كام شاركت الرشكات 

االستشارية يف ورشة العمل وأصبحت اآلن أكرث قدرة عىل تقييم  التدهور البيئي يف 
الدراسات واملشاريع التي يتعني عليهم إجراؤها وتقدميها لوزارة البيئة.

األساس، تقوم وزارة الداخلية بتجميع تقرير يجمع بني نتائج جميع الدراسات السابقة 
حول هذا املوضوع ويسلط الضوء عىل مشاريع للتنفيذ يف املستقبل.

النفايات البحرية
يعتزم وزير الدولة للتنمية املستدامة تكرار نشاط مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة 

واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 الذي ركز عىل الحد من النفايات البحرية يف 
مناطق طنجة - تطوان - الحسيمة والرباط سال - القنيطرة ويف مناطق أخرى من 

البالد. إن املنهجيات والربوتوكوالت التي أوىص بها مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة 
واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 لتقييم النفايات البحرية وتطوير خيارات اإلدارة 

املستهدفة تتامىش بالكامل مع الخطة اإلقليمية إلدارة النفايات البحرية.

اإلدارة املتكاملة للنفايات البحرية والسواحل
وافق أصحاب املصلحة الرئيسيون عىل التحليل التشخييص ملنطقة الرباط - سال - 

القنيطرة الساحلية، وهو تقرير مشرتك أعده املرشوع ومنطقة الرباط - سال - القنيطرة 
الساحلية ووزير الدولة للتنمية املستدامة. كام تم تطوير »رؤية الرباط ونداء العمل 

من أجل اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية يف منطقة الرباط - سال - القنيطرة 
الساحلية بشكل مشرتك، ووافق أصحاب املصلحة عىل العمل كقوة دافعة وراء تنفيذه. 

كام أعد املرشوع مسودة مرشوع وافق عليها البنك الدويل، والتي سيتم تطويرها 
لتصبح مذكرة  اطارية  كاملة لتمويل الجهات املانحة.

االقتصاد األخرض
ساهمت أنشطة املساعدة التقنية من أجل تطوير مناذج سليمة لالقتصاد األخرض 

يف بناء القدرات لتنفيذ سياسات االقتصاد التدويرى، واملسؤولية املوسعة للمنتجني، 
وعززت الجهود الشاملة للبالد من أجل االنتقال إىل اقتصاد التدويرى. وركز النشاط 

عىل إدارة املعرفة واالبتكار، وشارك املتدربني املغاربة يف األنشطة اإلقليمية بشأن دور 
األعامل املرصفية الخرضاء وبناء قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

أبرز األحداث واإلنجازات عىل املستوى الوطني

اجتامع عىل املسستوى الوطني، 2018/07، لبنان

تدريب حول تقييم النفايات البحرية، 2017/10، املغرب
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فلسطني 

إدارة مخاطر الجفاف
تتمتع سلطة املياه الفلسطينية اآلن بالقدرة عىل مراقبة مخاطر الجفاف بكفاءة 

باستخدام بيانات هطول األمطار واألرصاد الجوية، وتطبيق مناذج الربامج التي طورها 
املرشوع بشكل مبارش لحساب مؤرشات مخاطر الجفاف. وسيتم إنشاء فريق أسايس 

يضم أعضاء من سلطة املياه الفلسطينية، ودائرة األرصاد الجوية، ووزارة الزراعة لرصد 
تطور الجفاف وتغري املناخ.

بناء عىل املنهجيات التي وضعها املرشوع، تستطيع سلطة املياه الفلسطينية يف الوقت 
الراهن أن تستخدم إجراءات نظم 

املعلومات الجغرافية إلجراء تقييامت 
للجفاف وتحديد مناطق حامية املياه 

الجوفية يف مناطق تجريبية إضافية.
وتم كذلك تنفيذ أنشطة إدارة مخاطر 

الجفاف يف مرص واألردن.

إدارة املوارد املتكاملة 
للمياه

لقد كان مرشوع آليه دعم اإلدارة 
املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

2020 رشيًكا رئيسيًا ملنتدى فلسطني 
الدويل األول للمياه الذي نظمته سلطة 
املياه الفلسطينية يف يونيو 2018 تحت 

عنوان إدارة املوارد املائية املتكاملة: أفضل 

تونس 

الخيارات املستدامة والتدخالت
الرتتيبات العملية لتنفيذ الرصف الصحي الفردي أو شبه الجامعي يف املناطق الريفية 

)حدد املرشوع مناطق يقطنها أقل من 1000 شخص(. ميكن لتونس اآلن أن تبدأ 
يف تطوير اسرتاتيجية الرصف الصحي الريفية وتنفيذ اإلجراءات الالزمة الستكامل 
االسرتاتيجية )مثل حمالت نرش التوعية عىل نطاق أوسع، وبناء قدرات أصحاب 

املصلحة، وتكييف اإلطار الترشيعي(.

التعبئة والتغليف وإدارة النفايات البالستيكية
ساعدت أنشطة بناء القدرات وأنشطة املساعدة الفنية عىل إدارة نفايات التغليف 
متعدد الطبقات واألكياس البالستيكية عىل معالجة هذه املشكلة بشكل أفضل يف 

تونس. وستكون بنية قطاع التعبئة متعدد الطبقات رضورية لتنفيذ الدراسة الفنية 
واالقتصادية والبيئية التي ستطلقها قريبًا الوكالة الوطنية للترصف يف النفايات، 

املامرسات ونقل التكنولوجيا قدم املرشوع الدعم التقني واللوجستي للمنتدى.

تعزيز الوعي البيئي
أدت أنشطة مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 
التي استهدفت املعلمني ووسائل اإلعالم إىل توقيع  مذكرة تفاهم سنة 2017 بني سلطة 

جودة البيئة ووزارة الرتبية والتعليم ومذكرة تفاهم بني سلطة جودة البيئة وجمعية 
الصحفيني يف نفس السنة. وبفضل بناء قدرات املرشوع واملساعدة التقنية، يجري تنقيح 

املناهج الوطنية لتشمل الجوانب البيئية.  كام تساهم الدورات التدريبية والتشاورية 
يف الجهود التي تبذلها البالد لتنفيذ برنامج التعليم من أجل التنمية املستدامة من 

خالل اعتامد وتنفيذ خطة عمل اسرتاتيجية البحر املتوسط للتعليم من أجل التنمية 
املستدامة.

النفايات الصناعية والخطرة
تم إعداد اسرتاتيجية مشرتكة بني جميع الوزارات املعنية بالبيئة للفرتة 2022-2017. 

يدعم مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 تنفيذ 
هذه االسرتاتيجية. ويف الواقع، تم تعزيز التعاون بني سلطة جودة البيئة والوزارات 

األخرى. وتم وضع األدلة / املبادئ التوجيهية للتفتيش البيئي وإنفاذ الترشيعات البيئية 
باالشرتاك مع املفتشني من أجل تلبية االحتياجات الحقيقية. وسيتم دمج ذلك يف 

عمليات التفتيش واإلنفاذ الوطنية.
وتدعم نواتج مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 

فلسطني بشكل مبارش لالمتثال التفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة 
عرب الحدود والتخلص منها. كام مكنت عملية مراجعة الخطة الرئيسية إلدارة النفايات 

الخطرة الوطنية سلطة جودة البيئة من فهم الفجوات والحاجات والخيارات واملوارد 
املطلوبة بشكل أفضل، وما إىل ذلك. سيتم الحفاظ عىل فريق وطني إلدارة النفايات 

الخطرة وتقويته عىل أساس البنية املؤسسية املقرتحة إلدارة النفايات الخطرة.

والتي تشمل رشكاء رئيسيني يف القطاع. وتم عرض ومناقشة التقرير املتعلق بتقييم 
الترشيعات املتعلقة بحظر األكياس البالستيكية مع وزارة الشؤون املحلية والبيئة.

التعليم من أجل التنمية املستدامة
وصل املسؤولني يف وزارة الشؤون املحلية والبيئة يف تونس إىل قناعة بأن هذا الربنامج 

يساهم بشكل مبارش يف تغيري سلوك الطالب يف املدارس يف العديد من قضايا إدارة 
البيئة واملياه. اطلق برنامج بناء القدرات هذا ديناميكية تعليمية جديدة. ويجري وضع 
برنامج جديد كجزء من التعاون الثنايئ مع الربتغال إلدخال قضايا التنمية املستدامة يف 

املناهج الدراسية.

إدارة املواد املجروفة
شارك املرشوع مع املبادئ التوجيهية الوطنية لحامية البيئة يف تطوير أفضل إدارة 

للمواد املجروفة يف تونس، مبا يتوافق مع إرشادات البيئة / خطة عمل البحر املتوسط 
التي تم تكييفها مع خصوصيات البلد. وقد استكملت هذه املبادئ التوجيهية لوضع 

قامئة إجراءات وطنية ومستويات للمواد املجروفة مبا يتفق مع املبادئ التوجيهية 
لربنامج األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل البحر املتوسط واملنظمة البحرية الدولية.

الحوكمة لإلدارة الساحلية املتكاملة
قدم مرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 الدعم 

لدولة تونس يف تعزيز الهيكلية اإلدارية لإلدارة املستدامة لبحرية بنزرت. وتم استنساخ 
النهج التشاريك والخربة الشاملة يف تطوير ميثاق بحرية بنزرت يف منطقة خليج تونس 

من خالل »ميثاق التنمية املستدامة يف وادي مليان«. باإلضافة إىل ذلك، تم إطالق 
دراسة لتحديد مجموعة من التدابري املتكاملة الرامية إىل إزالة التلوث ملستجمعات 

املياه يف نهر مجردة، أكرب األنهار يف تونس.

أبرز األحداث واإلنجازات عىل املستوى الوطني

تصنيف استخدام األرايض يف شامل فلسطني

اإلدارة املستدامة لبحرية بنزرت، تونس
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عند االنتهاء من مرشوع كبري مثل مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه 

ومبادرة آفاق 2020، يجب أن تتضمن الدروس املستفادة العنارص األساسية والرشوط التي 

مكنت من نجاح تشغيل املرشوع وإنجازه، وكذلك تلك التي أعاقت وأخرت أو قللت من 

تأثري بعض األنشطة. الغرض من هذا القسم توفري »حكمة« مركّزة، ليس فقط إلرشاد مرشوع 

آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020، ولكن أيًضا إلعالم املشاريع 

األخرى ذات الصلة.

•  ولقد كان أحد األصول الرئيسية للمرشوع هو الجمع بني االحتياجات الوطنية ملرفق الخبري 

القائم عىل الطلب وبني األنشطة اإلقليمية ذات الصلة التي لعبت دوًرا هاًما يف وضع 

سياسات ومامرسات مستدامة إلدارة املياه ونهج متكامل للحد من التلوث مع التأثري 

اإلقليمي.

•  ومن األصول الرئيسية األخرى للمرشوع االلتزام السيايس القوي من جانب الدول الرشيكة، 

فضالً عن الثقة التي تم تطويرها بني القيادة السياسية واالتحاد األورويب ونقاط االتصال 

وفريق املرشوع. ومام ال شك فيه أن هذا التيسري جاء من خالل االستمرارية التي توفرها 

املراحل السابقة ملرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 

لبناء القدرات/ برنامج البيئة املتوسطي، واستخدام النتائج من املشاريع األخرى ذات الصلة 

واالستثامرات السابقة، باإلضافة إىل الحوارات املنهجية والهادفة مع األقران والسلطات 

وأصحاب املصلحة يف املرشوع، والتي يتم تنفيذها من مراحل التخطيط والرشوع حتى نهاية 

املرشوع. إن الوجود املنتظم عىل أرض الواقع لفريق املرشوع، واستخدام النهج من القاعدة 

إىل القمة، واالعتبارات  األنسانية يضمن تحقيق النتائج املستهدفة، وهو أمر حيوي لإلبقاء 

عىل اإلحساس بامللكية واالستجابة وإرشاك مختلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك، عىل نحو 

مهم، املجتمع املدين و القطاع الخاص.

•  وقد كانت معرفة فريق املرشوع العميقة باملنطقة وبالديناميات الدولية والوطنية من 

األسباب األساسية لتحقيق األهداف، مثل قدرة الفريق عىل إجراء مشاورات شفافة يف جذور 

كل نشاط مدفوع بالطلب.

•  وثبت أن تعزيز استمرارية الجهود للتصدي للتحديات اإلقليمية والوطنية أمر مهم لتهيئة 

الظروف من أجل االستدامة عىل املدى الطويل. االستمرارية ال تعني السكون. فهي تتضمن 

التوسع التدريجي وتعميق للمواضيع ومعالجة للقضايا الناشئة. ويف الوقت نفسه، تساعد 

عىل تعزيز وبناء الثقة بني جميع األطراف املعنية.

•  ومن املكونات املهمة للمرشوع الطريقة الدبلوماسية التي تم بها تيسري التعاون والتنسيق 

فيام بني املؤسسات وفيام بينها عىل املستوى الوطني لتبسيط األنشطة، وتعزيز الفهم 

املشرتك للقضايا، والحد من التداخالت، وتشجيع التآزر من أجل تعزيز وتطبيق السياسات 

التي تتطرق إىل اختصاصات مختلف الوزارات / الوكاالت.

•  ومن العوامل الرئيسية للنجاح مرونة املرشوع التي أتاحت له معالجة املواضيع الناشئة. وال 

آفاق املُستقبل
»يقوم االتحاد األورويب، من خالل اآللية األوروبية للجوار لبلدان الجنوب ومبادرة آفاق 2020 من أجل بيئة 

أكرث نظافة يف منطقة البحر األبيض املتوسط، بأداء دوره الكامل يف دعم البلدان الرشيكة يف جهودها الرامية إىل 
الوفاء بالتزاماتها اإلقليمية والوطنية للتصدي للتلوث البيئي وتأمني الوصول إىل املياه. تساهم الربامج اإلقليمية، 

مثل مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020، يف استقرار وازدهار منطقة 
البحر األبيض املتوسط.

وتوفر الرؤية وااللتزام عىل املدى الطويل بني الدول الرشيكة والرشكاء املؤسسيني يف إطار مبادرة آفاق 2020 
استمرارية تتجاوز الحدود الزمنية الضيقة للمرشوع.  وشجعت األنشطة امللموسة واملستندة إىل االحتياجات 

التي عالجت القضايا الرئيسية والناشئة أصحاب املصلحة املستهدفني عىل تنفيذ إجراءات عملية واستنساخ 
تدخالت ذات أهمية للمنطقة.

يرتبط مستوى نجاح وتأثري مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 ارتباطًا 
مبارًشا بجودة التصميم واإلعداد، ومعيار الخربة املقدمة والفهم العميق ملنطقة البحر املتوسط. إن اإلحساس 
بامللكية الجامعية من جانب الدول الرشيكة والتزامها باملحافظة عىل النتائج املحققة هو اعرتاف بقيمة ذلك. 

ومن األهمية مبكان الحفاظ عىل الزخم الذي يولده مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه 
ومبادرة آفاق 2020 وإلهام الخطوات املستقبلية.«

بد من زيادة هذه املرونة يف املستقبل مع وجود أحكام كافية. وميكن حجز بعض األموال يف 

مراحل التخطيط األولية للمرشوع الستخدامها الحًقا ملعالجة الطلبات الناشئة.

•  وقد أشار تقييم أنشطة بناء القدرات / التدريب إىل أنه من أجل تحقيق النجاح، يتعني عىل 

أصحاب املصلحة تقديم معارف نظرية حديثة وعالية الجودة وخربة عملية يتم تكييفها 

مع القدرة االستيعابية للمجموعات املستهدفة. ومن أجل تعزيز املهارات والكفاءات، يجب 

أن تكون الدورات التدريبية تفاعلية ومنسقة ومدعومة مبواد مالمئة للقارئ. ويتطلب بناء 

القدرات الناجح مزيًجا متوازنًا من األساليب التقليدية واإلبداعية، مبا يف ذلك التعليم عن بُعد 

والتعليم اإللكرتوين، وتدريب املدربني، والتدخالت العملية. ويجب أال تكون مدة أنشطة بناء 

القدرات قصرية جًدا أو طويلة جًدا )يومني إىل ثالثة أيام(، وإذا أمكن، ينبغي أن يتم دمجها 

مع أنشطة الزيارات / األنشطة العملية. ويجب تطبيق معايري االختيار لضامن املشاركة 

املناسبة، ويف نفس الوقت يجب تحديد املتطلبات بوضوح. لعب األقران امللتزمون يف متارين 

األقران دوًرا رئيسيًا، مام ساهم يف نجاح التامرين، عىل النقيض من الحاالت التي مل يكن فيها 

األقران ملتزمني.

•  ويتطلب النجاح يف معالجة القضايا اإلقليمية واملتداخلة الحاسمة العمل املنهجي والتآزر 

املتوازي عىل مستويات مختلفة، من املحيل / الوطني إىل اإلقليمي / الدويل، مبا يف ذلك الدول 

الرشيكة وأصحاب املصلحة واملنظامت واملؤسسات اإلقليمية الرئيسية )االتحاد من أجل 

املتوسط وبرنامج األمم املتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض املتوسط(.

•  يجب أن تستمر أنشطة مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

2020 وأن تذهب إىل »األعمق« يف املستقبل، مع التأكد، قدر املستطاع، عىل توفر أنشطة 

املتابعة للحفاظ عىل تواصل األطراف. وهذا من شأنه أن يسهل املزيد من استنساخ املناهج 

املبتكرة وتوسيع نطاقها ونقلها من املستوى الوطني إىل املستوى اإلقليمي، وكذلك تعزيز 

التنفيذ الوطني للعمليات واالسرتاتيجيات وخطط العمل اإلقليمية وما إىل ذلك.

•  إنفاذ القانون هو نقطة ضعف يف معظم البلدان الرشيكة. وهذا له تأثري سلبي عىل الجهود 

الرامية إىل تشجيع وتطبيق بعض تدخالت املساعدة الفنية املقرتحة. لذا، يجب عىل البلدان 

الرشيكة أن تستثمر أكرث يف الجهود لتحسني الظروف يف هذا املجال.

•  تؤدي التغيريات املتكررة لألشخاص املشاركني يف املرشوع - من القيادة السياسية إىل نقاط 

االتصال واإلدارة - إىل فقدان استمرارية وذاكرة الربنامج، مام يقلل من تأثريه واستدامته.

•  وعىل الرغم من أن التقدم الحازم ورصد األداء، كام هو مطبق يف هذا املرشوع، يضمن تقليل 

االنحرافات عن خطة العمل وتجنب األخطاء، يجب تخفيف العبء اإلداري املقابل لذلك.

•  تؤكد املقابالت التي أجراها املشاركون أن الجميع قد اكتسبوا الكثري من هذا املرشوع. ومتكن 

أكرث من نصفهم من تقديم توصيات ذات معنى إىل التسلسل الهرمي لديهم واملساهمة 

بشكل مبارش يف صياغة أو إصالح السياسات يف بالدهم.

الدروس املستفادة والتوصيات
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 السيدة حسينة حموش، 
منسقة اتصال آللية الدعم ملرشوع اإلدارة 

املستدامة واملتكاملة

مرص
السيدة دينا ممدوح، منسقة نقطة اتصال 
ملرشوع اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه

األردن
السيد عديل قنداح، املدير العام لجمعية البنوك 

يف األردن   

لبنان
السيدة ماري تريز مرهج سيف رئيسة جمعية 

انسان للبيئة والتنمية وممثلة غرب آسيا 
للمجتمع املدين واصحاب املصالح يف برنامج 

االمم املتحدة للبيئة     

املغرب
السيد عبد العزيز الحجاجي ، رئيس مرفق املياه 

يف املقاطعة ، املسؤول عن املياه ، وزارة التجهيز ، 
سكرتري الدولة

فلسطني
السيدة ماجدة عالونة، منسقة نقطة اتصال 
ملرشوع اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه 

تونس
السيد عرفة بن مرزو، مستشار )ممثل عن 

املنظامت غري الحكومية(

لقد قمنا بتنفيذ ثالثة إجراءات دعم شاملة ملرة واحدة يف إطار آلية الدعم ملرشوع اإلدارة املستدامة واملتكاملة ومبادرة آفاق 

2020. وقد أتاحت الطبيعة التشاركية للحضور فهم النتائج عىل النحو األمثل، ومتكنا من إطالق ديناميكية يف مجاالت إدارة 

املياه غري املعتمدة من حيث املوارد وحامية موارد املياه وزيادة الوعي إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة يف 

الجزائر. يجب الحفاظ عىل هذه الديناميكية وتوسيع نطاقها لتشمل البالد واملنطقة بأرسها.

إن الجهد الكبري، واألنشطة العظيمة، واإلرادة الجبارة، واآلمال الكربى، وااللتزام، والجهود املستمرة، والتفاين ، واملثابرة، 

واالجتهاد يف تقديم العمل املخطط تحت أي ظرف من الظروف وأي مواقف يحمل معنى واحًدا: النجاح«. هذا ما عهدته 

دوًما من جميع موظفي مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020الذين تعاملت معهم، 

شكرًا جزيالً. 

السيد عديل قنداح، املدير العام لجمعية البنوك يف األردن   

لقد سمحت مشاركة الجمعية يف أنشطة املرشوع بتبادل حقيقي للخربات والدروس املستفادة مع الدول األخرى. وشكلت 

هذه التبادالت محفزًا لجمعية البنوك يف األردن إلجراء دراسة حول دور البنوك األردنية يف متويل مرشوعات قطاع املياه. 

وتلتزم رشكة جمعية البنوك يف األردن بالحوار املستمر ألهميته يف دفع جدول أعامل متويل املياه إىل األمام يف األردن 

واملنطقة ككل. 

كانت فرص املشاركة الفعالة يف األنشطة اإلقليمية والوطنية ملرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة 

آفاق 2020 متكررة يف دورة مدتها ثالث سنوات. شعرت بأين مساهم يف تصميم املرشوع خالل مرحلة التأسيس. وبصفتي 

امرأة ترأس منظمة غري حكومية مقرها يف مدينة مثل مدينة جبيل تواجه العديد من التحديات البيئية، فإن فهم املرشوع 

الحتياجايت ويف نفس الوقت االعرتاف بدوري املضاعف كان مرضيًا للغاية. 

أغتنم هذه الفرصة ألشكر فريق آلية الدعم ملرشوع اإلدارة املستدامة واملتكاملة ومبادرة آفاق 2020 بأكمله عىل جودة 

املناقشات واملبادرات التي تم إطالقها، وكذلك القرتاحاتهم التي تتطلب من الدول التعاون من أجل إدارة متكاملة للمياه 

حول البحر املتوسط.

لقد كان مرشوع آليه دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 فرصة جيدة للربط الشبيك بني البلدان، 

وتبادل املعرفة والخربات. وميكن جني مثاره بعد التنفيذ الكامل للخربة املكتسبة والتي ميكن تحقيقها من خالل املزيد من 

املشاريع التجريبية. 

أتاح هذا التدريب الدينامييك للمشاركني اكتشاف طريقة لإلدارة يف الجزء الشاميل من البحر األبيض املتوسط، لذا فهو 

يوفر طريقة أخرى للتفكري والحوار. وكانت العالقات والروابط الشبكية التي أسست خالل التدريب وتبادل املعلومات 

بني املشاركني مفيدة للغاية. وقد عملنا عىل نهر بني تونس والجزائر، كام هو الحال يف ألبانيا والجبل األسود ... كان اإلنتاج 

العميل عظيامً.

آراء البلدان الرشيكة
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رشكاء االتحاد:
•  رشكة LDK للمهندسني االستشاريني واملخططني املساهمة املحدودة، اليونان 

)رشكة رائدة(

• الجمعية العربية ملرافق املياه )ACWUA( األردن

• الشبكة العربية للبيئة والتنمية )RAED( مرص

• رابطة املدن واألقاليم إلعادة التدوير واإلدارة املستدامة للموارد )ACR+(، بلجيكا

SCP/( وكالة كاتالن للنفايات )املعهد املُضيف ملركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج املستدام  •
RAC(، إسبانيا

• EEIG UT-SEMIDE. فرنسا

•  غلوبال وان املحدودة، اليونان

• هاسكونينغ DHV هولندا B.V هولندا

• رشكة LDK لالستشاريني أوروبا، رشكة بلجيكية مساهمة

 .)MIO-ECSDE( مكتب معلومات البحر األبيض املتوسط للبيئة، والثقافة، والتنمية املستدامة  •
اليونان

• رشكة ميليو املحدودة. بلجيكيا

• جامعة ناشونيال أند كابودسرتيان بأثينا. اليونان

• Umweltbundesamt GmBH. النمسا

• رشكة WS أتكينز العاملية املحدودة، اململكة املتحدة

فريق مرشوع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020:
)stavros@ldk.gr( السيد ستافروس داميانيديز

مدير املرشوع

)eu.scoullos@swim-h2020( الربوفيسور مايكل سكولوس
رئيس الفريق

 )eu.taha@swim-h2020( السيدة سوزان طه
خبرية مياه

 )eu.a.ismail@swim-h2020( السيد أنيس اسامعيل
خبري بيئي

الجهة املتعاقدة: 
املديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع

 وحدة NEAR B2 - الربامج اإلقليمية حي لدول الجوار يف الجنوب
ec.europa.eu@NEAR-B2

طبعت يف )شعار الورق املدور(
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