
 0202مبادرة أفق 

٪ من مصادر التلوث  02إلى إزالة التلوث من البحر المتوسط عن طريق التصدي لما يمثل حوالي  0202تهدف مبادرة أفق 

 (.المخلفات الصلبة ، مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية، الملوثات الصناعية)به وهي 

، بمضاعفة الجهود إلزالة 0222العاشرة لقمة برشلونة في عام  وقد ألزم الشركاء اآلورومتوسطيون أنفسهم خالل الذكرى

وقد تمت المصادقة على  .(H2020) "0202مبادرة أفق "، فيما اصبح يعرف بـ0202التلوث من البحر المتوسط بحلول عام 

المبادرات  ، والتي أصبحت من0222خالل مؤتمر وزراء البيئة الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر عام " 0202أفق "مبادرة 

وفي القاهرة إعتمد الوزراء . 0220عند إنطالقه في باريس عام  (UFM) "اإلتحاد من أجل المتوسط"الرئيسية التي اعتمدها 

 :والتي تركز على 0202-0222خارطة الطريق للفترة من 

 تحديد المشروعات الرامية لتقليل التلوث من أكثر المصادر تلويثًا. 

 ات لمساعدة دول الجوار في إنشاء إدارات بيئية وطنية قادرة على وضع القوانين البيئية وحمايتهاتحديد تدابير بناء القدر. 

 إستخدام ميزانية األبحاث باإلتحاد األوروبي لتطوير وتبادل المعرفة بشأن قضايا البيئة المتعلقة بالبحر المتوسط. 

  0202وضع مؤشرات لمراقبة مدى التقدم المحرز في مبادرة أفق. 

 :قد تم تشكيل ثالث مجموعات عمل لتفعيل ومراقبة ورصد اإلجراءات التي نصت عليها خارطة الطريق وهيو

 اإلستثمار في مجال الحد من التلوث  (PR). 

 بناء القدرات (CB) 2020 لتحقيق أهداف مبادرة أفق  

 المراجعة والرصد واألبحاث  (PMR)  

. درات، والنتائج القائمة بالفعل لسد الثغرات من أجل تحقيق قيمة مضافةعلى المؤسسات، المبا" 0202أفق "تعتمد مبادرة 

وتعمل هذه المبادرة من خالل اإلطار القائم بالفعل لتطوير أدوات السياسات، ودعم تنفيذ اإللتزامات المتفق عليها في إطار 

 لمعالجة التلوث من المصادر البرية  (MAP/SAP)برنامج العمل اإلستراتيجي لخطة عمل المتوسط: إتفاقية برشلونة

(SAP/MED)اإلستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ، (MSSD) التي أطلقتها اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة 

(MCSD)  والتي تعمل تحت مظلة خطة عمل المتوسط ببرنامج األمم المتحدة للبيئة  (UNEP/MAP). 

والتوأمة وما  (TAIEX مثل المساعدات الفنية وتبادل المعلومات)ياسات لإلتحاد األوروبي باإلضافة إلى إستخدام أدوات الس

برنامج االمم المتحدة / مثل خطة عمل المتوسط)للتعاون ومحاولة التنسيق والتكامل مع كافة البرامج ذات الصلة ( إلى ذلك

 .وما إلى ذلك (MED LME) وبرنامج (GEF SP) والشراكة اإلستراتيجية لمرفق البيئة العالمية ((UNEP/MAP للبيئة

كما يشارك أعضاؤها على قدم المساواة . مسئولية اإلشراف على تنفيذ المبادرة" 0202أفق "وتتولى مجموعة التسيير لمبادرة 

 (EIB) وبنك اإلستثمار األوروبي (EC) المفوضية االوربية" )مؤسسات اإلتحاد االوروبي: في كافة األعمال وتضم اللجنة

، نقاط االتصال في الدول األعضاء باإلتحاد األوروبي ونقاط االتصال بدول المتوسط  "EEA"والوكالة االوروبية للبيئة

والمؤسسات  (IGOs) وأصحاب المصلحة اآلخرون مثل المنظمات الدولية (ENP) الشريكة في سياسة الجوار األوروبية

 .والسلطات المحلية والقطاع الخاص وما إلى ذلك (NGOs) ةوالمنظمات غير الحكومي (IFIs) المالية الدولية

ومع إنطالق اإلتحاد من أجل المتوسط توسع النطاق الجغرافي للمبادرة ليشمل نقاط االتصال في ألبانيا، البوسنة والهرسك، 

 0220تونس  ،0222مراكش )وقد تم إنعقاد ثالثة إجتماعات لمجموعة التسيير حتى تاريخه . كرواتيا والجبل األسود

 (0222ودوبروفنيك 

 :وهي" 0202أفق "ثالث مجموعات فرعية فنية مؤقتة لتحقيق أهداف " 0202أفق "وقد فوضت مجموعة التسيير لمبادرة 

 االستثمارات للحد من التلوث  (PR) 

 المراجعة والرصد واألبحاث  (RMR) 



 بناء القدرات (CB). 

ويندرج . مشروع تحت كل مكون باإلضافة إلى مشروعات ممولة من مصادر أخرىوتقوم المفوضية األوروبية حاليا بتمويل 

المعلومات البيئية ، ونظام  PPIF-MeHSIP مرفق تحضير وتنفيذ المشروع) –برنامج اإلستثمارفي النقاط الساخنة 

 ، في إطار مجال عمل مجموعتي اإلستثمار للحد من التلوث )ENPI/SEIS( المشتركة بمبادرة سياسة الجوار األوروبية

(PR)والمراجعة والرصد واألبحاث ، (RMR) 0202 بمبادرة أفق. 

) "H2020 CB/MEP (0202أفق "وفيما يتعلق بمكون بناء القدرات فإن برنامج البيئة المتوسطي لبناء القدرات بمبادرة 

ومن خالل برنامج البيئة المتوسطي . اإلجتماعي والمؤسسييهدف إلى تطوير القدرات لمعالجة مشاكل التلوث على المستويين 

كمكمل لبرنامج االستثمار  )WeB&THSiS (لبناء القدرات تمت إضافة دراسة النقاط الساخنة في منطقة غرب البلقان وتركيا

 .MeHSIP)  في النقاط الساخنة

 

 

http://www.h2020.net/ar/pollution-reduction-investments/the-project-mehsip-ppif.html
http://www.h2020.net/ar/capacity-building/the-project-enpi-cb-mep.html
http://www.h2020.net/ar/capacity-building/the-project-enpi-cb-mep.html
http://www.h2020.net/ar/pollution-reduction-investments/h2020-hot-spots-inventory-for-western-balkans-and-turkey.html

