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تقدمي

تقد�

واجهت منطقة البحر املتوسط عىل مدى السنوات المثان املاضية،
منذ إعالن القاهرة ،حتديات بيئية ناشئة ،يف حني ظل الوضع البيىئ
للبحر املتوسط ميثل أولوية كربى عىل جدول األمعال السيايس.
ويتطلب حتقيق هدف مبادرة أفق  2020للقضاء عىل تلوث البحر
املتوسط حبلول عام  2020تعزيز اجلهود ،ومن بيهنا التنفيذ
األفضل للسياسات اليت تدمعها ويف املقام األول املعلومات البيئية
املشرتكة املسهتدفة واملوثوق هبا.
ويوفر التقرير احلايل ،الذي يسعدنا تقدميه هنا ،األدلة ذات الصلة
هبذة التطورات .وهو مثرة جهد مشرتك للك من الواكلة األوروبية
للبيئة ( )EEAوخطة معل املتوسط التابعة لربناجم األمم املتحدة
للبيئة ( ،)UNEP/MAPويبين عىل التقارير املشرتكة السابقة
للواكلة األوروبية للبيئة وخطة معل املتوسط .وقد اكن للعمل الذي
قامت به املجموعة الفرعية لملراجعة والرصد ملبادرة أفق  2020دورًا
أساسيًا يف إعداد التقرير ،مع احلصول عىل الدمع املاىل من قبل
املفوضية األوروبية.
ويرسنا أن نقر أن مبادئ نظام املعلومات البيئية املشرتكة يه
مبثابة الوسيلة لتنفيذ معلية املراجعة .قد يغيط اإلمتداد التدرجيى
لنظام املعلومات البيئية املشرتكة ليغيط املنطقة بأرسها يف
تيسري تبادل البيانات واملعلومات البيئية وإدارهتا بصورة أفضل،
مما سيكون له أثر إجياىب يف القضاء عىل التلوث يف البحر
املتوسط.
إننا نقدر معل لك من الرشاكء والسلطات الوطنية ،والذي اكن
عامال أساسيًا يف صياغة النتاجئ الرئيسية والتوصيات اخلاصة
بالتقرير احلايل ،وهو ما ميثل أداة مهمة يف هذا الوقت ونأمل أن
يمت استخدامها من قبل مجيع األطراف املعنيني يف املنطقة.
لقد مت إصدار التقرير احلايل يف الوقت املناسب ،إذ إنه يلىق
الضوء عىل حالة القضايا الثالث ذات األولوية ملبادرة أفق 2020
يف املنطقة ،مكا يقمي التقدم احملرز بشأن إجراءات القضاء عىل
التلوث عىل الصعيدين اإلقليمي والوطين .ويؤكد التقرير عىل أمهية
املجاالت املواضيعية الثالثة ذات األولوية (املخلفات البلدية ،ومياه
الرصف يف املناطق احلرضية ،والتلوث الصنايع) ،ويشري إىل

أمهية التصدي هلا جنبًا إىل جنب مع املجاالت األخرى ذات الصلة
بطريقة نظامية أكرث تاكمال.
ويدعو التقرير إىل تعزيز التعاون املؤسىس بني الرشاكء املعنيني
عىل املستوى الوطين لضامن استدامة معلية املراجعة والرصد
املنتمظة ألفق  ،2020خاصة يف وجود إماكنات هائلة لتحقيق
األهداف من خالل تعاون وتنسيق أقوى ومشاركة خمتلف اجلهات
الفاعلة داخل السياق الوطين وعرب املنطقة.
ويربز التقرير حتسينات كبرية يف أدوات الرصد وإعداد
التقاريرالوطنية ،مكا تشري إحدى التوصيات إىل استخدام
املامرسات الوطنية اجليدة وتعزيز النسخ املمتاثل كوسيلة لضامن
تبادل البيانات وبناء قاعدة معرفة صلبة مستحدثة ميكن الوصول
إلهيا لدمع معلية صنع القرار .ولقد حجنت مسامهات الدول يف
أن تكون هنجًا فعالًا لبناء القدرات وأداة مفيدة لتقيمي الدوافع
والضغوط البيئية الرئيسية عىل املستوى الوطين.
وعند األخذ بعني االعتبار لك اجلهود اليت استُمثِ رت حىت اآلن،
يتحمت علينا أن نواصل العمل معًا إلبداع قيادة قوية ،وتوفرياملزيد
من الدمع هلذه العملية ،ومضان االسمترارية يف تنفيذ االلزتام
املتفق هيلع.
وإذ نجشعمك عىل قراءة هذا التقرير بدقة ،ومناقشته علنًا مع
زمالئمك ،دعونا نتعرف عىل أفاكرمك من أجل االستجابة األفضل
للهدف الهنايئ وهو القضاء عىل تلوث البحر املتوسط حبلول عام
.2020

هانز برونينكس ميخياس
املدير التنفيذي
الواكلة األوروبية للبيئة

ماريا لويزا سيلفا
سكرترية تنفيذية ومنسقة
برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل
املتوسط
اتفاقية برشلونة
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شكر وتقدير

شكر وتقدير

شكر وتقدير واملؤلفون
مت إعداد التقرير املشرتك للواكلة األوروبية للبيئة وخطة معل املتوسط
التابعة لربناجم األمم املتحدة للبيئة بواسطة الواكلة األوروبية للبيئة
واملركز األوروىب لملياه الداخلية والساحلية والبحرية التابع هلا،
وبرناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط.
رئيسا حترير هذا التقرير مها السيدة /سيسيل رودييه-كيفيليك
من الواكلة األوروبية للبيئة والسيدة/لكوديت سبيتريي من املركز
األوروىب لملياه الداخلية والساحلية والبحرية .ونذكر فميا ييل
املسامهون الرئيسيون طبقًا للرتتيب األجبدي :سوزانا اكزانوف
(خبرية  -خطة معل املتوسط اخلاصة بربناجم األمم املتحدة للبيئة
 - UNEP/MAPبرناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف
منطقة البحر املتوسط  )MED POLوجان بيري جريو (اخلطة
الزرقاء  -خطة معل املتوسط/برناجم األمم املتحدة للبيئة) وتاتيانا
محا (خطة معل املتوسط/برناجم األمم املتحدة للبيئة  -برناجم
تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط) واليكس
الساكراتوس (خبرية  -خطة معل البحر األبيض املتوسط اخلاصة
بربناجم األمم املتحدة للبيئة  -برناجم تقيمي وماكحفة التلوث
البحري يف منطقة البحراألبيض املتوسط) وسيسيلرودييه-كيفيليك
(الواكلة األوروبية للبيئة  )EEAولكوديت سبيرتى (املركزاألوروىب
لملياه الداخلية والساحلية والبحرية).
وذلك فضال عن املسامهات اإلضافية للك من :جورج عقل
(املرشوع اخلاص مببادرة أفق )MeHSIP-PPIF 2020؛
فرانسوا بريتون (جامعة برشلونة املستقلة)؛ أنطونيو كروزادو
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(خبري  -خطة معل املتوسط اخلاصة بربناجم األمم املتحدة للبيئة
 - UNEP/MAPبرناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف
منطقة البحر املتوسط )MED POL؛ فرانسوا جوربري (أمانة
االحتاد من أجل املتوسط)؛ دمييرتيس بورسانيدس (حملل نظم
املعلومات اجلغرافية).
تقر لك من الواكلة األوروبية للبيئة وخطة معل املتوسط التابعة
لربناجم األمم املتحدة للبيئة التعليقات اخلاصة مبسودة التقرير
والواردة من املنسقني الوطنيني لنظام املعلومات البيئية املشرتكة
املقدم من اآللية األوروبية للجوار والرشاكة  .ENPI-SEISوقد
أدرجت التعليقات بقدر مناسب يف النخسة الهنائية للتقرير .ويرس
لك من الواكلة األوروبية للبيئة وخطة معل املتوسط التابعة لربناجم
األمم املتحدة للبيئة يف توجيه الشكر لملنسقني الوطنيني لنظام
 ENPI-SEISومجليع املسامهني اآلخرين الذين شاركوا يف
إعداد التقيميات عىل املستوى الوطين.
والشكر أيضًا ممتد إىل باتريك ماك موالن (الواكلة األوروبية
للبيئة) لتحرير التقرير وإىل بيا مشيدت واكرسنت إيفرسن
لإلصدار .وقد قامت الواكلة األوروبية للبيئة بتقدمي الدمع والتوجيه
عن طريق لك من :ديزسو جابورميكوس ،جالينا جورجيفا
هاريستوفا ،حبيب احلرب ،بيدرجنسن ،إينيس بودجايساك ،ديفيد
ستانرز ،ورونان أهول ،هاريستوفا ،حبيب احلرب ،بيدرجنسن،
إينيس بودجايساك ،ديفيد ستانرز ،ورونان أهول.

امللخص التنفيذي

امللخص التنفيذي

تعاونت الدول املطلة عىل البحر املتوسط عىل مدى السنوات
األربعني املاضية محلاية النظام األيكولويج اهلش والضعيف
للبيئة البحرية للبحر املتوسط .وقد أقر املؤمتر الوزاري
األورومتوسىط حول البيئة ،الذي عقد يف القاهرة منذ مثانية
أعوام "مبادرة أفق  )H2020( "2020اليت هتدف إىل
القضاء عىل تلوث البحر املتوسط حبلول عام .2020
وجكزء من مكون املراجعة والرصد ملبادرة أفق ،2020
وإلنشاء آلية رفع تقارير دورية لملبادرة ،قامت الواكلة
األوروبية للبيئة ،بالتعاون مع خطة معل املتوسط اخلاصة
بربناجم األمم املتحدة للبيئة ،ودول اجلوار األوروىب-اجلنوب،
بوضع التقرير التقييمي اإلقلميى األول .ويعد هذا التقرير
تقيمي ملبادرة أفق  2020ملنطقة البحر املتوسط ،الذي دعت
إليه خارطة طريق القاهرة اخلاصة باملبادرة ( )1األول من نوعه
الذي يستند إىل البيانات واملعلومات املقدمة من دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب( .)2ولقد مت دمع معلية إصدار هذا التقرير
بواسطة نظام املعلومات البيئية املشرتكة املقدم من اآللية
()3
األوروبية للجوار والرشاكة واملمول من االحتاد األوروىب ،
والذي ُيطلق هيلع مرشوع ( .)4()ENPI-SEISويعمل
نظام املعلومات البيئية املشرتكة من خالل ثالث راكئز يه:
احملتوى ،وهيالك البنية األساسية واحلومكة.وقد وجهت هذه
الراكئز الثالث معلية املراجعة واكنت هلا فائدة يف إرشاك
األطراف املعنيني يف أول معلية من أجل إعداد تقرير مبادرة
أفق .2020
إن تقرير املتوسط ملبادرة أفق  2020هو مثرة جهد مشرتك
للواكلة األوروبية للبيئة وخطة معل املتوسط التابعة لربناجم
األمم املتحدة للبيئة .وهو نتاج إنشاء آلية دورية ملراجعة التقدم
البيىئ يف املجاالت الثالثة ذات األولوية ملبادرة أفق ،2020
ويه :املخلفات البلدية ،ومياه الرصف يف املناطق احلرضية،
والتلوث الصنايع .مكا يسامه التقرير أيضًا يف مراجعة
"منتصف املدة" ملبادرة أفق .2020
()1
()2
)(3
()4

ينقسم تقرير املتوسط ملبادرة أفق  2020إىل ثالثة أجزاء:
•يقدم اجلزء األول ملخصًا للعملية اليت وضعت آلية
لملراجعة الدورية .وهو يتضمن كذلك التوصيات
الرئيسية.
•يقدم اجلزء الثاين حتليال إقلمييًا استنادًا إىل املؤرشات
الرئيسية املتفق علهيا يف إطار املراجعة والرصد ملبادرة
أفق  ،2020ويسلط الضوء عىل الدوافع الرئيسية
للتغريات البيئية يف منطقة البحر املتوسط وآثارها عىل
محاية البيئة البحرية .مكا يوفر هذا اجلزء التقيميات
املواضيعية لملجاالت الثالثة ذات األولوية ملبادرة أفق
( 2020مياه الرصف والرصف اليحص ،واملخلفات
البلدية الصلبة ،واالنبعاثات الصناعية) اليت ُوضعت
عىل أساس البيانات واملعلومات اليت أبلغت عهنا الدول
نفهسا.
•يضطلع اجلزء الثالث بتجميع التحليالت املكتوبة بواسطة
الدول يف املجاالت الثالثة ذات األولوية ألفق ،2020
ويعاجل حاالت حمددة خاصة بالدول ،ويستعرض
اإلجراءات الوطنية املُتخذة ،واملشالك واحللول املرتبطة
هبا.
ويؤكد حتليل األجزء الثالثة احلاجة إىل املزيد من تعممي
وتنسيق اكفة متطلبات املعلومات ،فضال عن حتسني مجع
البيانات وتبادهلا بني الدول .ويقدم التقرير توصيات لتغطية
بعض أوجه القصور املوجودة ،ويه تدور حول الراكئز
الثالث لنظام املعلومات البيئية املشرتكة اليت يرد ذكرها يف
اجلزء األول من التقرير.
لقد اكنت معلية املراجعة اخلاصة مببادرة أفق  2020مفيدة
الستخالص الرسائل الرئيسية من املؤرشات املختارة ألفق
 ،2020باإلضافة إىل البيانات واملعلومات املتبادلة بني
الدول وآراء اخلرباء .وتعترب الرؤى الرئيسية التالية اليت
تتناول االجتاهات الرئيسية؛ (بناء قاعدة املعرفة؛ والقدرات،

إعالن القاهرة -املؤمتر الوزارى األورومتوسىط حول البيئة -القاهرة 20 -نومفرب http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/ - 2006
pdf/2020_timetable_phase 1_en.pdf
اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،األردن ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،تونس
http://ec.europa.eu/environment/seis/
مرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة ( )SEISاخلاص باآللية األوروبية للجوار والرشاكة ( )ENPIيمت تنفيذه بواسطة لك من الواكلة األوروبية للبيئة والدول
الرشيكة يف الفرتة من 2014-2010
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واحلومكة) مبثابة مسامهة مهمة يف مناقشات مراجعة
منتصف املدة.
االجتاهات الرئيسية

ف
مت
حص
� إحراز تقدم مطرد ي� احلصول عىل خدمات رصف ي
حمسنة منذ عام  2003يف مجيع دول اجلوار األوروىب-

اجلنوب .فيف عام  ،2011استطاع  %92من الساكن يف
منطقة جنوب اجلوار األوروىب احلصول عىل خدمات رصف
حصي حمسنة باملقارنة بنسبة  %87.5عام  ،2003ويرجع
ذلك إىل حد كبري إىل اإلستمثارات اإلقلميية والدولية .و ُيقدر
أن  11.5مليون نمسة من  17.6مليون نمسة ممن يفتقرون
إىل خدمات الرصف اليحص يرتكزون يف املناطق الساحلية.
وبالتايل فإن الوصول إىل نظم الرصف اليحص ال يزال
يستحق االهمتام يف بعض املناطق .إن الوصول إىل خدمات
رصف حصي حمسنة يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،هو
بصفة عامة أعىل من املتوسط العاملي.

أدت اهلجرة من الريف إىل احلرض إىل هظ�ور "جيوب" الفقر
رض
رض
الكب� ين
احل� ية والر يفية،
ب� املناطق
احل� ية والتفاوت
ري

حيث تزداد الفجوة بني الريف واحلرض ،فبيمنا يقطن املناطق
احلرضية أكرث من  5.5مليون نمسة ،عاىن ما ال يقل عن 12
مليون من ساكن الريف من عدم وجود خدمات رصف حصي
حمسنة يف  .2011وخالل الفرتة من  2003إىل ،2011
زاد عدد ساكن املدن الذين ال يستطيعون الوصول إىل
خدمات رصف حصي محُ سنة بشلك ملحوظ.

ً
ف
تقي� التقدم احملرز ي� إدارة
ويبدو من الصعوبة مب�اكن حاليا مي
البيا�ت املتاحة ال توفر ة
ان
أدل
مياه الرصف البلدية حيث أن
ت
قليم .ولكن بصورة
حصيحة أو ج
ا�اهات عىل املستوى إ
ال ي

عامة ،لوحظ حدوث زيادة يف مكية مياه الرصف اليت يمت
مجعها ومعاجلهتا يف تلك الدول اليت تتوافر عهنا البيانات،
وهذه الزيادة ال تغيط فقط المنو الساكين املزتامن لكهنا
تعكس أيضًا التحسن النسيب ملامرسات إدارة مياه الرصف
يف املنطقة .ومع ذلك ،فإنه ال ميكن تأكيد ما إذا اكنت هذه
االجتاهات يه نتيجة لزيادة البيانات أو نتيجة الستمثارات
مخضة يف معاجلة مياه الرصف مما يؤدى إىل التمنية
االجمتاعية واالقتصادية ،إىل مزجي من اإلثنني معًا .وهناك
إشارة قوية إىل أن الساكن والبيئة يف مستجمعات املياه
الساحلية اليت تصب يف البيئة البحرية مه األكرث تأثرًا بعدم
وجود أنمظة الرصف اليحص املناسبة .وعىل الرمغ من
التحسينات احمللية امللحوظة ،فإنه من الصعب تقيمي التقدم
عىل النطاق اإلقليمي .ومع ذلك ،فإن إعادة استخدام مياه
الرصف سواء املعاجلة أوغري املعاجلة حمدودة بنسبة %1
يف الرشاكة اجلنوبية لسياسة اجلوار األوروىب (دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب).
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ف
الوار
إن تولد املخ لفات البلدية الصلبة ي� دول جنوب ج
أ
ف
إزد�د ( %15 +عىل مدى السنوات
ورو� ال يز�ال ي� اي
ال ىب

العرش املاضية) ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل المنو الساكين
واالقتصادي .وتُقدر املخلفات البلدية الصلبة املُولدة حاليًا
يف أوروبا بضعف المكية املولدة يف دول جنوب اجلوار
األوروىب ،يف حني أن الوضع خيتلف عىل نطاق واسع بني
الدول وباألخص من منطقة حملية واحدة إىل أخرى .ويبدو
أن متوسط إنتاج املخلفات البلدية الصلبة يبلغ حوايل 270
جكم/للفرد/العام يف دول اجلوار األورويب-اجلنوب مقارنة
مبقدار  520جكم/للفرد/العام يف االحتاد األورويب.27-
ومتثل املخلفات العضوية أكرب حصة من املخلفات البلدية
الصلبة ،لكن نسبة املخلفات القابلة للتحلل اخنفضت بعد
التغريات يف أمناط االسهتالك ،اليت ترجع إىل حد كبري إىل
إسترياد السلع املصنعة ،يف حني ارتفعت حصة البالستيك
واملواد االصطناعية األخرى.
وعىل الرمغ من التحسينات املهمة اليت حدثت يف العقد
املايض ،فإن مجع ومعاجلة املخلفات البلدية الصلبة
يه قضية مهمة يف معظم دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب ،وقد جنح عدد قليل مهنا يف الوصول إىل
التغطية الاكملة مجلع املخلفات خاصة يف املناطق
الريفية (نسبة امجلع الوطين حوايل  .)%76وقد مت
بذل جهود كبرية يف العقد املايض للقضاء عىل املقالب
املفتوحة غري املنمظة وفتح مدافن حصية ُمراقبة؛ إال
أن إدارة املخلفات البلدية الصلبة يف معظم دول جنوب
اجلوار األوروىب تعمتد بشلك شبه حرصي عىل املقالب
املفتوحة ،حيث يمت التخلص من  %58من املخلفات
اليت يمت مجعها يف مقالب مفتوحة ومن  %31من هذه
املخلفات يف املدافن الصحية .ومتثل حصة التدوير
والتمسيد أقل من  %10من إمجايل المكية املُجمعة .ومع
وضع سياسات أكرث تاكمال إلدارة املخلفات ،أفادت الدول
بإزدياد مبادرات فرز املخلفات اليت تجشع التدوير وإعادة
االستخدام.

اث
واملغذ�ت باستخدام
االنبعا�ت الصناعية
وقد مت تقيمي
اي
البيانات املُبلغ عهنا بالفعل بواسطة الدول إىل برناجم تقيمي
وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط (MED
 )POLاخلاص خبطة معل البحر املتوسط .وقد أكد
التحليل أن الضغوط من املصادر الربية ال تزال كبرية
وإنه جيب توجية االهمتام إىل القطاعات الرئيسية التالية:
إنتاج الطاقة ،وصناعة املنتجات النفطية املكررة ،ومعاجلة
مياه الرصف يف املناطق احلرضية ،وتغليف املواد الغذائية،
وصناعة اإلمسنت واملعادن .واليحمس وجود اثنني فقط من
التقارير (عايم  2003و )2008باستنتاجات دقيقة ،مما
يسلط الضوء عىل أمهية اإلبالغ السنوي عن امللوثات .من
اجلدير بالذكر إن اإلبالغ السنوي عن امللوثات لربناجم
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السياسات املتوسطية (تقيمي وماكحفة التلوث البحرى يف
منطقة البحر األبيض املتوسط  )MED POLوإنشاء جسل
إطالق امللوثات ونقلها ( )PRTRيعترب إستمثارًا جديرًا
باالهمتام .وهذا من شأنه أن حيدث فارقًا كبريًا يف التدفق
املستدام للبيانات ألغراض اإلبالغ ،ومتابعة االجتاهات يف
جمال احلد من التلوث ،وقياس فاعلية التدابري املتخذة .وتدمع
معظم القوانني والترشيعات الوطنية الرصد ،إال إن هناك
افتقار إىل التنفيذ املهنيج ألنشطة الرصد.

إعداد قوامئ لمللوثات لك سنتني ولك مخس سنوات يف
أمانة خطة معل املتوسط التابعة لربناجم األمم املتحدة
للبيئة .ورمغ من حتسن تلك القوامئ وكذلك قدرات اإلبالغ
اخلاصة بدول البحر املتوسط بني عايم  2003و2008
فإن إقامة نظام ممتاسك ومستدام يتطلب بذل املزيد
من اجلهود عىل املستويات اإلقلميية والوطنية ،وال
سميا فميا يتعلق باجلزء الرشيق واجلنويب للبحر
املتوسط.

بناء قاعدة املعرفة

القدرات واحلومكة

تزتايد املعرفة حول إدارة املوارد املائية يف املنطقة إال
التقار� والرصد ال يز�اال حب�اجة إىل حت� ين
س� ،ال
أن وضع
ري
س� اب�لنسبة إلدارة مياه الرصف .وتتاح البيانات بشأن
امي
الوصول إىل نظم الرصف اليحص وإدارة مياه الرصف
للعامة عىل املستوى الوطين ،لكن ليس عىل مستوى
حوض الهنر الساحيل ،وبسبب عدم وجود نظم معلومات
متاكملة لملياه .حاليًا ،ال يمت احتساب مياه الرصف اليت
ال تزال غري مجمعة (وبالتايل غري معاجلة) ،وتظل البيانات
املوثوقة حول نوع وكفاءة معاجلة مياه الرصف عىل النطاق
اإلقليمي مفقودة إىل حد كبري .وقد أدى هذا ،باإلضافة إىل
عدم فاعلية نسبة كبرية من حمطات معاجلة مياه الرصف،
إىل إعاقة اجلهود املبذولة لتقيمي كفاءة هيالك البنية
األساسية املقامة.

لقد حتسنت قدرات اإلبالغ حتسنًا كبريًا خاصة يف جمال
الرصف اليحص ،رمبا نتيجة للدمع السيايس والعمليات
القامئة اليت هتدف إىل حتسني ومراقبة الوصول إىل مرافق
الرصف اليحص (من خالل معلية األهداف اإلمنائية
لأللفية) .ويف معظم دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،يتعدى
الوصول إىل مرافق الرصف اليحص اآلن  ،%90مما
يعين أن اجلهود ينبيغ أن تسهتدف حتقيق نسبة .%100
ويف العقود األخرية ،استجابت دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب ملشلكة ندرة املياه من خالل االستمثار بكثافة يف
هيالك البنية األساسية وإدارة املوارد املائية ،والدخول
يف رشااكت القطاعني العام واخلاص  .PPPوجيب
تعريف الغايات وأهداف االمتثال عىل طول سلسلة إدارة
مياه الرصف ،اليت تأخذ يف االعتبار حلقة الوصل بني
الرصف اليحص ،ومجع مياه الرصف البلدية ،ومعاجلهتا،
والتخلص مهنا بطريقة شاملة .وقد يدمع إنشاء هُنج أكرث
نظامية ،مثل حماوالت توفري قمي إقتصادية وبيئية لملياه
(املعروفة بامس حماسبة املياه) ،وقد يدمع تقيمي التقدم
احملرز يف جمال مياه الرصف والرصف اليحص.

ولقد حتسنت بشلك كبري املعرفة حول العمليات املعقدة
املتعلقة بدورة إدارة املخلفات يف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب .لكن إنتاج بيانات موثوق هبا والرصد
املنتظم لملخلفات ال يزال رضوريًا لدمع اختاذ
قرارات مستنرية .كذلك اليزال يتطلب اعمتاد واستخدام
املعايري الدولية إلنتاج اإلحصاءات جهودًا إضافية لبناء
القدرات والتنسيق بني املؤسسات الوطنية لضامن إحراز
حتسن فعيل يف إنتاج البيانات .وبالنسبة ملعظم الدول،
يوجد نقص يف الوصول إىل البيانات واملعلومات الذي
ُيعد عائقًا عند إنتاج املؤرشات املتعلقة بتولد النفايات
وإدارهتا.
وقد وضعت مجيع دول البحر املتوسط نظامًا للرصد
وإعداد تقارير بشأن التلوث البحري من املصادر
الصناعية وذلك يف إطار خطة معل املتوسط التابعة
لربناجم األمم املتحدة للبيئة  ،UNEP/MAPباإلضافة
إىل أطر السياسة األخرى لالحتاد األوروىب  .EUويمت

لقد وضعت مجيع الدول سياسات ،وبراجم و /أو
اسرتاتيجيات لدمع مياه الرصف وإدارة املخلفات
البلدية الصلبة ،ومع ذلك ،فإن املراقبة الفعالة إلنفاذ تلك
االسرتاتيجيات ما زالت ضعيفة .لذلك جيب عىل منطقة
البحر املتوسط أن تعيط أولوية كبرية ملزيد من التعزيز
املؤسيس عىل املستويات الوطنية واإلقلميية ملواجهة
حتديات التحمك يف التلوث وماكحفته .ويعترب تعزيز قدرات
السلطات العامة ،عىل وجه اخلصوص ،عىل رصد وإنفاذ
الترشيعات البيئية أمرًا يف غاية األمهية .ويعد تنفيذ
نظم املعلومات البيئية املوثوقة رضوريًا لتحديد مصادر
التلوث الرئيسية اليت ينبيغ معاجلهتا عىل أساس األولوية،
فضال عن وضع وتنفيذ التدابري املناسبة أو خطط العمل.

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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I

خلفية

 1.Iمبادرة أفق  - 2020العملية
عىل الرمغ من اإلجراءات املُتخذة لتحسني النظم
اإليكولوجية والبيئة البحرية يف منطقة البحر املتوسط عىل
مدى العقود امخلسة املاضية ،فإن األدلة ضعيفة عىل
حتقيق تقدم.
لقد مت اإلقرار منذ فرتة طويلة برضورة التعاون والتنسيق
بني مجيع الدول املطلة عىل البحر املتوسط .وقد أدى
ذلك إىل ما يقرب من أربعني عامًا من اجلهود الدولية
محلاية هذا النظام البييئ اهلش .واكنت مضن تلك
اجلهود خطة معل املتوسط ( )MAPواتفاقية برشلونة
محلاية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر األبيض
املتوسط وبروتوكوالهتا ،والرشاكة األوروبية املتوسطية
 EUROMEDاملشار إلهيا بعملية برشلونة ،اليت مت
إعادة إطالقها مرة أخرى عام  2008بامس "االحتاد من
أجل املتوسط" (.)1()UfM
ويف عام  ،2005يف الذكرى العارشة لعملية برشلونة،
إلزتم رشاكء "األورومتوسطية" بتخفيض التلوث يف منطقة
البحر املتوسط بشلك كبري حبلول عام  .2020وأصبح
ذلك ُيعرف بامس "مبادرة أفق  ."2020وقد مت إقرار

مبادرة "أفق  "2020خالل املؤمتر الوزاري البيىئ الثالث
الذي ُعقد يف القاهرة يف نومفرب  ،2006ويه تعترب
أيضًا إحدى املبادرات الرئيسية اليت أقرها "االحتاد من
أجل املتوسط" عند إطالقة يف باريس عام .2008
وتُبىن مبادرة أفق  2020عىل العمل الذي تقوم به
املؤسسات وكذلك احملاوالت القامئة اليت هتدف إىل
حتقيق قمية مضافة يف بعض املجاالت اليت يوجد هبا
ثغرات .تعمل املبادرة يف إطار أدوات السياسة البيئية
القامئة واملتطورة وتدمع تنفيذ إلزتامات احلد من التلوث
املُتخذة يف إطار خطة معل املتوسط ( )MAPواتفاقية
برشلونة.
خالل املؤمتر الوزاري عام  ،2006مت اقرتاح عدد من
اإلجراءات اململوسة ،فضال عن جدول زمين قابل للتنفيذ
حول كيفية القضاء عىل التلوث يف البحر املتوسط حبلول
 .2020وأعقب ذلك قيام الوزراء باعمتاد خارطة طريق
لملرحلة األوىل من التنفيذ ( )2013-2007وقد اكن ذلك
مبثابة معملًا هامًا للتعاون البييئ اإلقليمي وااللزتام .وقد
ركزت خارطة الطريق عىل ما يىل:
•حتديد املشاريع للحد من أمه مصادر التلوث؛

إعالن القاهرة الصادر عن املؤمتر الوزاري األورومتوسيط حول البيئة ،القاهرة 20 ،نومفرب 2006
 ...وزراء البيئة األورومتوسطية وغريمه من رؤساء الوفود يف املؤمتر الوزاري يف القاهرة  ...مت إقرار جدول زمين ملبادرة
أفق  2020للقضاء عىل تلوث البحر األبيض املتوسط حبلول عام  - 2020مرفق هبذا اإلعالن ... .تتعهد  ...بإختاذ
اخلطوات الالزمة لتطوير نظم املعلومات البيئية الوطنية املتاكملة إلنتاج بيانات ومعلومات إحصائية موثوقة
وقابلة لملقارنة يف الوقت املناسب لدمع أهداف أفق 2020
'املصدرhttp://ec.europa.eu/environment/enlarg/med :

( )1اكنت تُعرف سابقًا بامس معلية برشلونة .مت إعادة إطالق اتفاقيات تعاون مع رشاكء األورومتوسيط يف عام  2008بامس االحتاد من أجل املتوسط .مضن دول
االحتاد األوروىب المثاين والعرشين ،وهناك مخس عرشة دولة واقعة جنوب البحر املتوسط باإلضافة إىل دول أفريقية ورشق أوسطية أعضاء يف االحتاد من أجل
املتوسط :ألبانيا ،اجلزائر ،البوسنة واهلرسك ،مرص ،ارسائيل ،األردن ،لبنان ،موريتانيا ،موناكو ،اجلبل األسود ،املغرب ،فلسطني ،سوريا (معلقة) ،تونس ،وتركيا.
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•حتديد إجراءات بناء القدرات ملساعدة الدول املجاورة
عىل إنشاء إدارات بيئية وطنية تستطيع تطوير ومراقبة
القوانني البيئية،
•استخدام مزيانية االحتاد األوروىب للبحوث لتطوير
وتبادل املعرفة اخلاصة بالقضايا البيئية ذات الصلة
بالبحر املتوسط،
•تطوير مؤرشات لرصد جناح مبادرة أفق 2020
ويف املرحلة األوىل للتنفيذ ( ،)2013-2007ركزت مبادرة
أفق  2020عىل ثالثة جماالت ذات أولوية ،ويه :املخلفات
البلدية ،ومياه الرصف يف املناطق احلرضية ،واالنبعاثات
الصناعية .ومن املتعارف هيلع أن املجاالت الثالثة مسوئلة
معًا عن ما يصل إىل  %80من التلوث يف البحر األبيض
املتوسط .أما بعض املواضيع األخرى ،مبا يف ذلك
التصحر ،وتغري املناخ ،والتنوع البيولويج ونوعية اهلواء،
فيمت دراسهتا من خالل منظور طويل األجل .وتُعاجل هذه
القضايا إما لكيًا أو جزئيًا من خالل معليات أخرى مثل،
هنج النظم اإليكولوجية اخلاص خبطة معل املتوسط التابعة
لربناجم األمم املتحدة للبيئة ،وإسرتاتيجية دول البحر
املتوسط للتمنية املستدامة ،والرشاكة االسرتاتيجية للنظام
اإليكولويج البحري الكبري للبحر املتوسط.
ويرشف عىل تنفيذ مبادرة أفق  2020فريق توجهيى يشارك
أعضاؤه عىل قدم املساواة ،فضال عن نقاط االتصال لدول
اجلوار األوروىب يف البحر املتوسط ،ونقاط االتصال للدول

األعضاء يف االحتاد األوروىب ،ومؤسسات االحتاد األوروىب
(املفوضية األوروبية ،وبنك اإلستمثاراألورويب ،والواكلة
األوروبية للبيئة) واألطراف املعنيني اآلخرين مثل املنمظات
احلكومية الدولية ،واملؤسسات املالية الدولية ،واملنمظات غري
احلكومية ،والسلطات احمللية والقطاع اخلاص ،وما إىل
ذلك .ويدمع الفريق التوجهيى ألفق  2020ثالث مجموعات
فرعية مواضيعية ُأنشئت لإلرشاف عىل تنفيذ املبادرة،
نذكرها فميا يىل:
1 .1احلد من التلوث :هبدف دمع تعريف التلوث،
وحتديد األولويات ،وتنفيذ املشاريع األكرث أمهية
للحد من التلوث ،مكا تعاجل مصادر التلوث الرئيسية
(برائسة بنك االستمثاراألورويب)،
2 .2بناء القدرات :لدمع تنفيذ أفق  2020من خالل
حتديد الثغرات الرئيسية وتعزيز إجراءات بناء
القدرات عىل املستوى اإلقليمي والوطين واحمليل
(برائسة مكتب معلومات البحر املتوسط للبيئة
والثقافة والتمنية املستدامة الذي ميثل منتدى يضم
أكرث من  100منمظة غري حكومية يف منطقة البحر
املتوسط)،
3 .3املراجعة والرصد والبحوث :لرصد التقدم احملرز
يف تنفيذ مبادرة أفق  ،2020من خالل وضع
مؤرشات عامة ونظم معلومات مشرتكة تدمع آلية رفع
تقارير دورية حول القضايا البيئية (برائسة الواكلة
األوروبية للبيئة).

شلك  1.Iمكونات مبادرة أفق  2020واملشاريع املتعلقة هبا
الفريق التوجهيي ملبادرة أفق 2020

احلد من التلوث
القيادة :بنك اإلستمثار األوروىب

بناء القدرات
القيادة :مكتب معلومات البحر املتوسط
للبيئة والثقافة والتمنية املستدامة

برناجم استمثار النقاط الساخنة
يف البحر املتوسط  -إعداد
املرشوع ومرفق التنفيذ
إعداد قامئة بالنقاط
( )MeHSIP-PPIFالساخنة لغرب البلقان وتركيا
جكزء ممكل لـ MeHSIP
()WeB&T HSIS
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يدمع لك مجموعة فرعية مشاريع ممولة من االحتاد األوروىب
الذي يقود ويدمع العملية (الشلك :)1.I
•املرشوع املخصص لملجموعة الفرعية املعنية باحلد
من التلوث بعنوان "برناجم استمثار النقاط الساخنة
يف البحر املتوسط"  -إعداد املرشوع ومرفق التنفيذ
()MeHSIP-PPIF؛
•املرشوع املخصص لملجموعة الفرعية املعنية ببناء
القدرات هو "برناجم بناء القدرات/بيئة البحر املتوسط
ألفق .)H2020 CB/MEP( "2020
•املرشوع املخصص لملجموعة الفرعية املعنية باملراجعة
والرصد والبحوث بعنوان "مرشوع نظام املعلومات
البيئية املشرتكة املقدم من اآللية األوروبية للجوار
والرشاكة"( )2()ENPI-SEISو ُي َعُّد تقرير البحر
املتوسط ملبادرة أفق  2020هو إحدى النتاجئ الرئيسية
ملرشوع (.)ENPI-SEIS

بدأ تنفيذ مبادرة أفق  2020عام  2007حيث مت حتديد
املشاريع ذات األولوية للحد من التلوث ،وكذلك اجلهود األولية
بشأن إجراءات بناء القدرات ذات األولوية يف الدول الرشيكة.
ومبقتىض مرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة املقدم
من اآللية األوروبية للجوار والرشاكة ،بدأت األنشطة املتعلقة
بعملية املراجعة والرصد يف  .2010واكنت الراكئز الثالث
لنظام املعلومات البيئية املشرتكة (احملتوى ،وهيالك البنية
األساسية واحلومكة) نقاط انطالق لعملية املراجعة وإلرشاك
األطراف املعنيني يف تقامس البيانات.

 2.Iإصدار تقرير املتوسط ملبادرة
أفق 2020
ُي َعُّد تقرير البحر املتوسط احلايل ملبادرة أفق  2020هو
مثرة جهد مشرتك للك من الواكلة األوروبية للبيئة وخطة
معل البحر املتوسط التابعة لربناجم األمم املتحدة للبيئة.
وهو يلخص العمل الذي تقوم به املجموعة الفرعية لملراجعة
والرصد والبحوث ،حتت قيادة مرشوع ENPI-SEIS
من أجل إعداد آلية مراجعة دورية للتقدم البيىئ يف جمال
املخلفات البلدية ومياه الرصف احلرضية واالنبعاثات
الصناعية .وهذا ما دعا إليه الوزراء يف مؤمتر القاهرة يف

عام  .2006ويعد هذا التقرير األول من نوعه يف إطار معلية
أفق  ،2020ويبىن عىل التقارير السابقة املشرتكة للواكلة
األوروبية للبيئة ،وخطة معل املتوسط التابعة لربناجم األمم
املتحدة للبيئة (.)3
واستنادًا إىل البيانات واملؤرشات اليت أبلغت عهنا الدول
املتوسطية الرشيكة وإىل حتليالت الدول ،فإن اهلدف من
التقرير له شقان :أوال :اإلبالغ عن مستويات التلوث يف
املنطقة ،وثانيا :تقيمي التقدم احملرز يف الرصد واإلبالغ عىل
الصعيدين اإلقليمي والوطين.
وينقسم تقرير املتوسط ملبادرة أفق  2020إىل ثالثة أجزاء:
•يقدم اجلزء األول ملخصا يصف العملية اليت
وضعت آلية لملراجعة الدورية .مكا يذكر التوصيات
الرئيسية.
•يقدم اجلزء الثاين حتليال إقلمييًا استنادًا إىل املؤرشات
الرئيسية املتفق علهيا يف إطاراملجموعة الفرعية لملراجعة
والرصد ملبادرة أفق  ،2020ويسلط الضوء عىل الدوافع
الرئيسية للتغريات البيئية يف منطقة البحر املتوسط
وآثارها عىل محاية البيئة البحرية .مكا يؤكد عىل أمهية
التقيميات املواضيعية لملجاالت الثالثة ذات األولوية ملبادرة
أفق ( 2020مياه الرصف والرصف اليحص ،واملخلفات
البلدية الصلبة ،واالنبعاثات الصناعية) اليت ُوضعت
عىل أساس البيانات واملعلومات اليت أبلغت عهنا الدول
الرشيكة جنوب املتوسط.
•يضطلع اجلزء الثالث بتجميع التحليالت املكتوبة بواسطة
الدول يف املجاالت الثالثة ذات األولوية ألفق ،2020
ويعاجل حاالت حمددة خاصة بالدول ،ويستعرض
اإلجراءات الوطنية املُتخذة ،واملشالك واحللول املرتبطة هبا.

 1.2.Iمعلية املراجعة
هذه العملية مستوحاة من خربة الشبكة األوروبية لملعلومات
واملراقبة البيئية اخلاصة بالواكلة األوروبية (EEA/
 )4()Eionetيف جمال تقدمي التقيميات القامئة عىل
املؤرشات حول حالة البيئة .وتقوم املجموعة اخلاصة بالبيئة
الفرعية لملراجعة والرصد والبحوث بوضع معلية مراجعة
عن طريق تطوير جتارب للك جمال مواضييع ألفق .2020

( )2مرشوع  ENPI-SEISيمت تنفيذه من قبل الواكلة األوروبية للبيئة باإلشرتاك مع دول اجلواراألورويب-اجلنوب (اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،األردن ،لبنان ،ليبيا،
املغرب ،فلسطني وتونس) يف الفرتة 2014-2010
( )3حالة وضغوط بيئة البحر املتوسط البحرية والساحلية .التقرير رمق  2000/5اخلاص بالواكلة األوروبية للبيئة ،القضايا ذات األولوية يف البيئة املتوسطية .التقرير
رمق  2005/5اخلاص بالواكلة األوروبية للبيئة-كوبهناجن.
( Eionet )4يه شبكة رشاكة بني الواكلة األوروبية للبيئة والدول األعضاء والدول املتعاونة معها .وتتكون من الواكلة األوروبية للبيئة نفهسا ،وستة مراكز أوروبية
وشبكة تضم حواىل  1000خبري من  39دولة وأكرث من  350واكلة بيئة وطنية وجهات أخرى تتعامل مع املعلومات البيئية .تلك يه نقاط االتصال الوطنية واملراكز
املرجعية الوطنية.
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وتستند معلية املراجعة إىل خمتلف مستويات مجتيع وحتليل
املعلومات البيئية ( :)MDIAKالرصد والبيانات ،واملؤرشات،
والتقيمي واملعرفة .ولقد مت تطوير سلسلة  MDIAKإلعداد
التقارير من قبل الواكلة األوروبية للبيئة لدمع تقدمي املالحظات،
ومعاجلة البيانات ،وإنتاج املؤرشات اليت تقوم علهيا التقيميات
اليت ميكن أن تدمع صنع السياسات يف مرحلة الحقة ،عىل
أساس املعرفة املكتسبة واستخدامها.
لقد بدأت التجارب لتقدمي تقيمي للوضع احلايل واملشالك
املرتبطة به وحتديد احللول عىل املستويات القطرية واإلقلميية
أو دون اإلقلميية ،وكذلك معاجلة أحد املجاالت املواضيعية أو
الثالثة يف نفس الوقت .إن اهلدف من التجارب هو التوصل
إىل جماالت فهم مشرتك حول أوجه التآزر بني خمتلف
اجلهات الفاعلة عىل خمتلف املستويات ،اليت تقدم املسامهة
من خالل معارفها ،وخرباهتا ومعلوماهتا يف خمتلف مراحل
معلية املراجعة .تتكون معلية املراجعة  -اليت ُوجهت من قبل
املجموعة الفرعية للرصد واملراجعة والبحوث  -من ثالث
مراحل متداخلة (الشلك :)2.I
منذ عام  ،2011مت دجم تنفيذ معلية املراجعة املقرتحة
بالاكمل يف أنشطة (نظام املعلومات البيئية املشرتكة)
وهو املرشوع الذي هيدف إىل التطوير التدرجيي ملبادئ
نظام املعلومات البيئية املشرتكة ( )6()SEISيف دول اجلوار
األوروىب .وقد استخدم إطار نظام املعلومات البيئية املشرتكة
املفاهيمي القامئ عىل ثالث راكئز :احملتوى وهيالك البنية
األساسية واحلومكة ،لتصممي وتنفيذ معلية ممتاسكة
للتحليالت املنتمظة القامئة عىل املؤرشات ،مما يؤدى إىل
تنفيذ مهمة املجموعة الفرعية لملراجعة والرصد والبحوث.
()5

ويف السياق املتوسىط مضن مبادىء نظام املعلومات البيئية
املشرتكة السبعةُ ،يعد لك من مبدأ "املعلومات جيب إدارهتا
ويه قريبة من مصدرها ما أمكن" وكذلك "إمجع مرة واحدة
وشارك اآلخرين ألغراض كثرية" ذا أمهية خاصة.
وفميا يتعلق باحملتوى ،فقد مت تنظمي العمل يف املجاالت
ذات األولوية املحُ ددة يف أفق  :2020ويه املخلفات البلدية،
ومياه الرصف احلرضية ،واالنبعاثات الصناعية .ويف أعقاب
املشاورات األولية مع دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،مت
توسيع نطاق املجاالت املواضيعية ملوضوع املياه لتمشل املياه
العذبة والبحرية من حيث النوعية والمكية عىل حد سواء.
وتمت معاجلة ومجتيع البيانات حول املجاالت ذات األولوية
عىل أساس التعاريف العامة واألساليب واملعايري املتناسقة،
مؤرشات ممتاسكة إقلمييًا وتقيميات قامئة عىل املؤرشات.
واهلدف الهنايئ هو زيادة املعرفة املتعلقة بالبيئة ،كوسيلة
لدمع تنفيذ السياسات الصحيحة من أجل محاية تلك البيئة.
أما خبصوص التعاون ،فقد مت الرتكزي عىل إنشاء -
واحلفاظ عىل  -شباكت (إنسانية) قوية وطويلة األجل
بني مقديم ومستخديم البيانات تضمن تبادل البيانات
واملعلومات واملعارف الالزمة عىل اكفة املستويات احمللية
والوطنية واإلقلميية .ويعد هذا التعاون القوى بني املؤسسات
ُ
رضوريًا من أجل الوصول للشلك الهناىئ لتدفق
أمرًا
البيانات وهيالك البنية األساسية للشباكت.
وبشأن هيالك البنية األساسية ،ركزت اجلهود عىل تطبيق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة عىل شبكة اإلنرتنت
لتحسني وتهسيل وصول امجلهور إىل املعلومات .ويمت

شلك  2.Iاألنشطة واملخرجات اخلاصة بالتنفيذ التدرجيي آللية املراجعة الدورية ملبادرة أفق 2020
العملية

مجموعة من األسئلة املتفق علهيا
املخرجات
األنشطة

تدفق البيانات القامئ

1B

صياغة األسئلة العملية/
واخلاصة بالسياسة
1A

التقيمي ُمعد
2B

إجراء التقيمي

تطويراملعلومات
2A

احملتوى

()5
()6
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http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/workplan/south
النظام اخلاص باملفوضية األوروبية بعنوان "حنو نظام معلومات بيئية مشرتكة"
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0046:FIN:EN:PDF
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حاليًا تبادل البيانات بني املؤسسات بشلك رئييس من خالل
التقارير الورقية واملعلومات املنشورة عىل مواقع االنرتنت.
وتعمتد مثل هذه اهليالك األساسية للبىن الفنية املشرتكة عىل
استخدام أدوات تبادل متوافقة ومتاحة إلنتاج حمتوى ذي
صلة بالسياسات وقابل لملقارنة.
وطوال تنفيذ جتارب آلية املراجعة ،حيدث متيزي بني إنتاج
"احملتوى" املطلوب ملعاجلة التقدم يف قضايا أفق 2020
وإعداد "معلية" إبالغ دورية .وتقوم العملية عىل إنشاء -
واحلفاظ عىل  -هيالك البنية األساسية والتعاون الالزم
للمساح بتبادل البيانات واملعلومات .وقد مت ذكر اخلطوات
الرئيسية اخلاصة بإعداد آلية املراجعة يف الشلك  .2.Iويمت
توجيه اخلطوات  1Aو 1Bيف املقام األول من خالل أهداف
أفق 2020؛ أما اخلطوات  2Aوجزء من  ،2Bفتتعلق أساسًا
بإجراء العملية من خالل إقامة هيالك البنية األساسية (هيالك
البنية األساسية واألدوات ،واملعايري املشرتكة ،ومواصفات
البيانات ،وتمسية مراسل البيانات الوطنية) اليت تحمس بتبادل
 والوصول إىل  -البيانات داخل الدولة الواحدة ،ويف مجيعالبالد ،باتباع مبادئ نظام املعلومات البيئية املشرتكة .ويعد
توفري مجموعات البيانات املتناسقة هو جوهر التقيمي اإلقلميى
القامئ عىل املؤرشات ،املوحض يف اخلطوات  3Aو 3Bيف
اجلزء الثاين من هذا التقرير.

تطو� املعلومات إلنتاج حمتوى أفق 2020
2.2.I
ري
يعترب تصممي معلية مؤرشات إقلميية ممتاسكة هو األساس
ملراجعات منتمظة قامئة عىل املؤرشات حول تقدم أفق
 ،2020وتتألف هذه العملية من اخلطوات التالية:
•اختيار مجموعة من املؤرشات ذات األولوية اليت تلتقط
حالة واجتاهات القضية عىل أمكل وجه ليمت رصدها؛
•وضع مبادئ توجهيية مفصلة حتدد اجلوانب
املهنجية والتعاريف .ومجيع ما يمت مجتيعه مفصل
يف نرشات مواصفات املؤرشات (أنظر احلاشية
السفلية )10؛
•إنشاء تدفقات البيانات الالزمة والبنية األساسية
املشرتكة من أجل تقدمي البيانات؛
•استخدام مجموعات البيانات األساسية لتجميع
املؤرشات املختارة اليت هتدف إىل توفري قياس مكي
قابل لملقارنة يف التقيمي واالتصال املتعلق باحلالة
واالجتاهات عىل مر الزمن.

ويستند اختيار مؤرشات أفق  2020عىل معل اجلهات
الفاعلة اإلقلميية الرئيسية ،وبصفة أساسية برناجم تقيمي
وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط اخلاص
خبطة معل املتوسط  ،MAPومركز األنشطة اإلقلميية التابع
للخطة الزرقاء خبطة معل املتوسط ( )Plan Bleuوآلية
()7
إعداد تقارير بيئة البحر املتوسط (، )MERM-MED
والتوجيه اإلطاري لالسرتاتيجية البحرية األوروبية ،ومعلية
الرصد والتقيمي البحرية األوروبية السابقة ()EMMA
( ،)8ومؤرشات الواكلة األوروبية للبيئة ،ومركز البيئة والتمنية
لإلقلمي العرىب وأوروبا (سيدارى) ،وجامعة الدول العربية،
فضال عن املبادرات الدولية ،مثل األهداف اإلمنائية لأللفية.
وهناك عدد من املعايري اليت حتمكت يف اختيار املؤرشات
ذات األولوية ملبادرة أفق  ،2020نعرضها فميا يىل:
•جيب أن تكون بسيطة ومبارشة وموجزة وهسلة التفسري؛
•جيب أن تكون حمددة بقضية ولكهنا جيب أن تكون ذات
داللة بالنسبة مجليع الدول؛
•جيب أن تُبىن عىل األنشطة واملبادرات السابقة يف
املنطقة لضامن االستفادة الاكملة من املعلومات والبيانات
القامئة؛
•جيب أن توفر قاعدة واقعية للوضع الراهن؛
•جيب أن تكون التغطية شاملة ،ولكن غري حرصية
لملجاالت ذات األولوية؛
•جيب أن تحمس بالتحديث والتقيمي الدوري ،متشيًا مع
التطورات املستقبلية.
إن معلية تطوير املؤرشات ،اليت ُوجهت بواسطة املجموعة
الفرعية لملراجعة والرصد والبحوث ،قد أجريت بواسطة
فريق معل نظام املعلومات البيئية املشرتكة املعىن
باملؤرشات( ،)9والذي يتألف من عضوين معينني من قبل
نقاط االتصال الوطنية يف لك دولة تابعة لسياسة اجلوار
األوروىب-اجلنوب .وقد قام املسوئلون املعينون ،الذين ميثلون
املنمظات اإلحصائية والبيئية عىل التواىل ،بإختيار ستة
مؤرشات رئيسية ملبادرة أفق  .2020لك مهنا يرتبط بسؤال
حمدد متعلق بالسياسات.
وفميا يىل مؤرشات أفق  2020املختارة لرصد التقدم:
املخلفات:
 .1تولد املخلفات البلدية
 -معلومات إضافية :مكونات املخلفات البلدية

(http://coordination.h2020.net/rmr/documents/mer_med_01_06_2007.pdf )7
(http://circa.europa.eu/Public/irc/env/marine/library?l=/workingsgroups/europeansmarinesmonitori&vm=detailed& )8
sb=Title8
(http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/data-and-indicators/working-group-environmental-indicators-south )9
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 .2املخلفات البلدية املُجمعة واملعاجلة
 معلومات إضافية :عدد ونوع وموقع املدافن الصحيةاملياه:
 .3نسبة الساكن يف احلرض والريف الذين حيصلون عىل
نُظم رصف حصي محُ سنة.
 .4مكية مياه الرصف اليت يمت مجعها ،مبا يف ذلك مكية
املياه اليت يمت معاجلهتا ،ونوع املعاجلة.
 .5تركزيات املغذيات يف املياه االنتقالية والساحلية
والبحرية.
االنبعاثات الصناعية:
 .6إطالق املواد السامة واملغذيات من القطاعات الصناعية
وتتعلق اخلطوة الثانية من معلية تطويراملؤرشات بإعداد
نرشات مواصفات املؤرشات ( ،)10حيث يمت توثيق واحض
للجوانب املهنجية ،مثل التعاريف ،والوحدات ،والتغطية
اجلغرافية والزمنية ،وأساليب سد الفجوات والشكوك.
وأخريًا ،هناك حاجة لرمس اخلرائط وإنشاء تدفقات
البيانات الوطنية لتقدمي البيانات وفقًا لنرشات مواصفات
املؤرشات .وتتطلب معلية رمس اخلرائط امجلع بني لك

اجلهات الوطنية الفاعلة اليت تشارك يف إنتاج مجموعات
البيانات املتفق علهيا ،وحتديد اخلطوات الالزمة لتعبئة
هذه البيانات .وتتضمن معظم هذه اخلطوات اتفاقًا عىل
احملتوى املشرتك والتعاون والبنية األساسية املشرتكة.

أ
ال ة
سئل اهليلكية
3.2.I
من أجل رصد تقدم مبادرة أفق  2020بشلك فعال،
مت وضع العديد من األسئلة وأهداف السياسات .وقد
استُخدمت هذه األسئلة كإطار توجهيى طوال فرتة تنفيذ
مرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة وكذلك معلية
إعداد التقرير اخلاص بأفق  ،2020مبا يف ذلك حتديد
املؤرشات.
ويركز لك من إعالن القاهرة الوزاري واجلدول الزمين
ألفق  2020عىل اهلدف األمسى وهو القضاء عىل تلوث
البحر املتوسط حبلول عام  .2020لذلك ،فإن السؤال
األسايس هو :ما هو التقدم احملرز ف� ة
إزال تلوث البحر
ي
املتوسط؟ لتقيمي التقدم احملرز عىل مستوى املجاالت
الثالثة ذات األولوية ،يمت تقسمي سؤال السياسة العامة
إىل أسئلة موجهة حنو املشلكة مكا هو موحض يف الشلك
.3.I

شلك  3.Iمجموعة من األسئلة اهليلكية
ما هو التقدم احملرز يف إزالة تلوث البحر األبيض املتوسط؟

 .1ما يه املشلكة؟
•
•

ما يه مصادر التلوث الرئيسية؟
ما يه املستويات واإلجتاهات؟

 .4ما يه اخلطوات التالية؟
•
•
•
•

ما يه الدروس املستفادة؟

ماذا ميكننا أن نفعل أفضل؟

ما يه تلكفة ذلك؟

ما يه مصادر التلوث األخرى اليت
أصبحت مهمة؟

 .2ما الذي مت؟
•

ما يه اإلجراءات و املشاريع اليت مت تنفيذها
ملعاجلة مصادرالتلوث؟

 .3هل مت التشغيل؟
•
•
•

()10
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هل ميكننا قياس الـ

هل اكنت هذه اإلجراءات ناحجة؟

ما هو األداء املقارن هلذه اإلجراءات؟

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/project-activities/data-and-indicators/factsheet-consultation
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ف أ
ومموعات
غرا� لفق  - 2020املناطق ج
 4.2.Iالسياق ج
ال ي
الدول
توفر لك من الدول اإلثنني والعرشين املطلة عىل البحر
املتوسط وكذلك األردن السياق اجلغرايف ملبادرة أفق
 .2020ويركز التقيمي الوارد يف اجلزء الثاين من هذا
التقرير يف املقام األول عىل دول اجلوار األوروىب-اجلنوب
المثان (اجلزئر ،مرص ،ارسائيل ،األردن ،لبنان ،املغرب،
فلسطني ،وتونس) .ومع ذلك ،من أجل تقدمي منظور متوسىط
شامل ،يمت اإلشارة إىل الدول األوروبية التسع املطلة عىل
البحر األبيض املتوسط (قربص ،اسبانيا ،فرنسا ،اليونان،
كرواتيا ،إيطاليا ،موناكو ،مالطا وسلوفينيا) اليت ُيطلق علهيا
دول االحتاد األوروىب املتوسطية ،لكام أمكن ذلك .ويمت أيضًا
النظر بعني االعتبار إىل مجموعة ثالثة من الدول (ألبانيا
والبوسنة واهلرسك واجلبل األسود وتركيا ،املشار إلهيا
بغرب البلقان وتركيا (الشلك .)4.I
أما سوريا فقد مت تعليق التعاون معها يف الوقت الراهن،
مكا اهنا مل تشارك يف معلية إعداد التقرير .وعندما يمت

توفري بعض األرقام عن سوريا فإهنا تأيت من مصادر
دولية.
املستويات اجلغرافية

عند إجراء التقيمي القامئ عىل املؤرشات يمت النظر إىل
ثالثة مستويات جغرافية رئيسية :املناطق الوطنية ،واملناطق
الساحلية ،واألحواض الساحلية اهليدرولوجية (الشلك
 .)5.Iوللك جمال من جماالت األولويةُ ،يشار إىل املستويات
اجلغرافية املختلفة عىل النحو التايل:
•املناطق الوطنية والساحلية لملخلفات البلدية؛
•املناطق الوطنية واألحواض الساحلية اهليدرولوجية
لملياه (الرصف اليحص ومياه الرصف) وبعض النقاط
الساخنة احملددة لملغذيات؛
•االنبعاثات الصناعية  -يغىط النطاق اجلغرايف مجيع
االنبعاثات اليت تصل إىل البحر املتوسط بطريقة
مبارشة أو غري مبارشة مكا هو حمدد يف برناجم العمل
األسرتاتيىج للسياسة املتوسطية .MED POL

شلك  4.Iدول البحر املتوسط اليت تغطهيا مبادرة أفق 2020
دول االحتاد األوروىب املتوسطية
غرب البلقان وتركيا
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب

500 Km

ملحوظة:

0

دول االحتاد األوروىب املتوسطية :كرواتيا ،قربص ،فرنسا ،اليونان ،إيطاليا ،مالطا ،موناكو ،سلوفينيا واسبانيا.
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،األردن ،لبنان ،املغرب ،فلسطني وتونس.
دول غرب البلقان وتركيا :ألبانيا والبوسنة واهلرسك واجلبل األسود وتركيا

املصدر:

اخلطة الزرقاء2014 ،

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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شلك 5.I

خريطة مناطق البحر املتوسط  -ترسمي املناطق الساحلية واألحواض الساحلية اهليدرولوجية

0

500 Km

دول االحتاد األوروىب الغري متوسطية
دول االحتاد األوروىب املتوسطية
غرب البلقان وتركيا
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب

املناطق الساحلية
املتوسطية
األحواض اهليدرولوجية
املتوسطية
حدود املناخ احليوى

املصدر :اخلطة الزرقاء.2014 ،

يف جدول  1.Iيمت ذكر التقديرات بالنسبة للساكن يف
املناطق الساحلية للبحر املتوسط واألحواض اهليدرولوجية
وعالقهتا بالساكن احملليني .ويرتكز حواىل ثلث ساكن
منطقة البحر املتوسط يف املناطق الساحلية ،يف حني أن
أكرث من نصف الساكن يقمي يف األحواض الساحلية
اهليدرولوجية .ومل ُيدرج األردن يف هذا اجلدول ،حيث
تطل سواحله عىل البحر األمحر .وبالرمغ من أن األردن
ال يوجد لديه منطقة ساحلية مطلة عىل البحر املتوسط،
والحيتوي عىل أي أحواض هيدرولوجية متوسطية ،فإن
نقاط االتصال الوطنية قررت إدراج اكمل األراىض
األردنية يف التقيمي املتعلق بقضايا أفق .2020

يعترب مخسة وسبعون حوضًا هيدرولوجيًا يف الدول املطلة
عىل البحر املتوسط حوضًا ساحليًا (شلك  )7.Iويبلغ
ساكهنم حوايل  250مليون نمسة ( %55من املجموع اللكي
للساكن) .ويف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،يرتكز %65
من الساكن (حوايل  120مليون نمسة) يف األحواض
اهليدرولوجبة الساحلية للبحر املتوسط.

مضن املناطق املطلة عىل البحر املتوسط والبالغة 739
(باستثناء األردن) ،هناك  224منطقة ساحلية .ويبلغ عدد
الساكن يف هذه املناطق الساحلية حوايل  150مليون نمسة

بالنسبة لبعض الدول ،مثل ارسائيل ولبنان وفلسطني ،فقد
تقرر النظر إىل األرايض الوطنية (أي ليس فقط األحواض
اهليدرولوجية للبحر املتوسط) اكألحواض اهليدرولوجية
الساحلية.

املناطق واملدن الساحلية
()11

مما يعين أن ثلث ساكن الدول تقطن يف  %15من املساحة.
وعالوة عىل ذلك ،ترتكز حوايل  1600مدينة وما يقرب
من  100مليون نمسة يف املناطق الساحلية للبحر املتوسط
(شلك .)6.I
األحواض اهليدرولوجية الساحلية

( )11هذه املناطق يه كيانات إحصائية تعادل أصغر مستوى للتمسية األوروبية للوحدات اإلقلميية لإلحصاء http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/nuts_nomenclature/introduction
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جدول  1.Iساكن الدول  -نسبة الساكن يف املناطق الساحلية للبحر املتوسط ويف األحواض اهليدرولوجية
للبحر املتوسط ()2008 - 2001
الدول
قربص
اسبانيا
فرنسا
اليونان
كرواتيا
ايطاليا
موناكو
مالطا
سلوفينيا

كود أيزو
2
CY

766

100

ES

40 847

39

45

FR

63 202

11

23

GR

10 786

59

88

HR

4 437

50

15

IT

60 045

55

97

MC

32

100

100

MT

404

100

100

SI

1 964

5

13

182 484

36

56

3 170

68

100

BA

3 799

6

18

ME

673

67

54

TR

70 586

20

27

78 228

22

30

DZ

34 460

39

70

EG

72 579

35

93

IL

6 991

84

80

LB

3 755

72

90

LY

5 324

83

85

MA

29 892

11

12

PS

3 762

68

38

SY

19 880

9

10

TN

دول االحتاد
األوروىب املتوسطية

ألبانيا
البوسنة واهلرسك
اجلبل األسود
تركيا

AL

غرب البلقان وتركيا

اجلزائر
مرص
ارسائيل
لبنان
ليبيا
املغرب
فلسطني
سوريا
تونس
دول اجلوار
األوروىب  -اجلنوب
إمجاىل املتوسط

الساكن احملليون
(باأللف)

الساكن يف املناطق
الساحلية للبحر املتوسط
( %من ساكن البالد)

الساكن يف األحواض
اهليدرولوجية للبحر املتوسط
( %من ساكن البالد)
100

10 126

69

84

186 768

36

65

447 480

33

55

املصدر UNEP/MAP RAC-Plan Bleu :تمت العملية احلسابية عىل أساس البيانات الواردة من ماكتب اإلحصاء الوطنية.
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شلك 6.I

املناطق الساحلية للبحر املتوسط واملدن الرئيسية القريبة من الساحل

املدن الرئيسية القريبة من الساحل
املناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط

املصدر :اخلطة الزرقاء.2014 ،

شلك  7.Iاألحواض اهليدرولوجية الساحلية للبحر املتوسط
األحواض اهليدرولوجية
دول االحتاد األوروىب املتوسطية
غرب البلقان وتركيا
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب

املصدر.2013 ،UNEP/MAP RAC-Plan Bleu :
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تدفقات ان
وتطو� البنية
ت
البيا�
ري
أ
الساسية

II

يستلزم وضع آلية لملراجعة إجراء تدفقات منتمظة للبيانات،
واإلعداد لبنية أساسية دامعة ومناسبة (مثل نظام املعلومات
وأدوات التقرير ،إخل) .وحيمك احملتوى تطورات هذه البنية
األساسية .ويقوم فريق معل تكنولوجيا املعلومات ملرشوع
نظام املعلومات البيئية املشرتكة املقدم من اآللية األوروبية
للجوار والرشاكة بدمع تدفقات البيانات ملؤرشات أفق 2020
املختارة لرصد التقدم ( .)12ويتألف الفريق من اثنني من
خرباء تكنولوجيا املعلومات اللذين ميثالن املنمظات البيئية
واإلحصائية واللذين مت ترشيحهام من قبل نقاط االتصال
الوطنية يف لك دولة من دول سياسة اجلوار األوروىب-
اجلنوب .و ُيبىن هذا عىل العمل املنجز بشأن املؤرشات
والبيانات من قبل فريق العمل املعىن باملؤرشات البيئية
ملرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة .ومن أجل إعداد
أول تقرير ملبادرة أفق  ،2020وافق فريق معل تكنولوجيا
املعلومات عىل استخدام أدوات الواكلة األوروبية للبيئة لتقدمي
البيانات لملؤرشات املختارة ألفق .2020

لدمع وحتسني تدفق البيانات واملعلومات البيئية .ويطلق
عىل ذلك النظام املكون من تلك األدوات (تقرير نت)
 Reportnetوهو يساعد الدول عىل إعداد تقارير
رمسية من خالل املعلومات والبيانات املُبلغ عهنا ،وكذلك
متابعة مجيع االلزتامات ،مبا يف ذلك مضان جودة
البيانات املُسملة (شلك .)8.I
وتتكون معلية اإلبالغ من اخلطوات التالية:

ولقد ُأتيحت لدول اجلوار األوروىب-اجلنوب البنية
األساسية للواكلة األوروبية للبيئة ومجموعة من األدوات
والتطبيقات ذات الصلة عىل شبكة اإلنرتنت ،وذلك
شلك 8.I

•إنشاء قاعدة بيانات "الزتام اإلبالغ"  -ويه وحدة
نظام اإلبالغ اليت تربط البيانات مبتطلبات السياسة؛
•بناء شبكة وطنية لإلبالغ اليت حتدد وتعني األخشاص
املسوئلني يف لك دولة وتُعد دليال للنظام باإلضافة إىل
األذونات؛
•صياغة مواصفات بيانات موحدة؛
•إنشاء هيلك املجلد الرضوري يف مستودع بيانات
املتوسط ( )MDRوبالتايل إعداد النظام لتليق
الحشنات؛

أدوات (تقرير نت)  Reportnetلتهسيل تدفق املعلومات البيئية يف أوروبا

دليل الشبكة

الزتامات
اإلبالغ

قاموس
البيانات

وحدات تبادل
البيانات

مستودع
البيانات

خدمات بيانات
الواكلة األوروبية
للبيئة

منتجات
املعلومات

جسل
احملتوى

املصدر :نظام (تقرير نت)  Reportnetلملبتدئني ،النخسة ( 2يوليو  )2008الواكلة األوروبية للبيئة.2008 ،
()12

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/seis-infrastructure/working-groups-information-technology/south
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•اسرتجاع البيانات من قواعد البيانات الوطنية،
وتسلميها يف بنية متناسقة؛

وتساعد هذه املواصفات الدول عىل مطابقة العنارص الآلزمة
يف قواعد بياناهتا الوطنية مع احلقول الالزمة يف اهليلك
املوحد اإلقليمي وإعداد البيانات للتسلمي

•بناء قاعدة بيانات ملنطقة البحر املتوسط.

إنشاء مستودع بيانات البحر املتوسط

•حفص  -والتحقق من  -التسلمي؛

إنشاء قاعدة بيانات الزتام اإلبالغ ()ROD

هناك الزتامات عديدة لإلبالغ تتعلق مبجموعة كبرية
ومتنوعة من املؤسسات الوطنية واإلقلميية والدولية .وعادة
ما تكون تلك اإلجراءات معقدة ،مما جيعل من الصعب عىل
لك من الدول واملؤسسات التعرف عىل االلزتامات بالضبط،
واملواعيد الهنائية ،والشلك الذي ينبيغ تقدمي البيانات
واملعلومات مبوجبة .ويعترب أساس نظام اإلبالغ هو النظرة
العامة املستحدثة عن املتطلبات ومعليات التسلمي .وتتاح
قاعدة بيانات الزتام اإلبالغ للجميع ،ويمت حتديهثا اآلن
لتمشل االلزتام بتسلمي البيانات لدمع معلية أفق .2020
ترشيح مراسيل البيانات

البيانات اليت يمت محتيلها يف نظام اإلبالغ يه البيانات
الرمسية املقدمة من الدول .وبالتايل ،يعين هذا أنه يتحمت
عىل الدول ترشيح األخشاص املسوئلني الذين سيقومون
بتحميل البيانات أو توفري وصالت للبيانات املطلوبة يف
الشلك املطلوب ،وجيب علهيم التأكد من أن البيانات
املقدمة يه البيانات الرمسية .ومراسلو البيانات مه وسائل
االتصال الرئيسية لإلستفسار عن أية أسئلة أو إيضاحات
متعلقة بالبيانات املبلغ عهنا .و ُيعد هذا الرتشيح خطوة
مهمة يف العملية لضامن تقامس البيانات وتسلميها بطريقة
شفافة وممتاسكة .لقد قامت سبع من أصل تسع دول
تابعة لسياسة اجلوار األوروىب-اجلنوب برتشيح مراسىل
البيانات بصفة رمسية .وقام فريق نظام املعلومات البيئية
املشرتكة بتجميع دليل الشبكة اخلاص مبراسيل البيانات
وتوفري األذونات الرضورية.
املواصفات املتسقة للبيانات

تُستخدم نرشات مواصفات املؤرشات لتوضيح احتياجات
البيانات ودمع العملية الطويلة لتوصيف البيانات .وتُغيط
مواصفات البيانات اكفة اجلوانب املتعلقة بالبيانات مثل:
•العنوان ،والتعريف وجحم احلقول؛
•قوامئ الرموز املختلفة املستخدمة (رموز الدولة ،الرموز
اإلقلميية ،رموز أساليب مجع البيانات ..اخل)؛
•القمية املتوقعة للحقول؛
•نوع البيانات املتوقعة؛
•وحدات القياس املتوقعة؛
•املهنجية اليت يمت استخدامها مجلع البيانات.
22
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مت تزويد نظام اإلبالغ بوحدة تعترب خمزن للبيانات اليت
يمت تسلميها .وتتجمع اكفة دول البحر املتوسط يف نظام
مستودع بيانات املتوسط ( )MDRوهو مستودع بيانات
البحر املتوسط ،ويتيح النظام التحقق من اجلودة بطريقة آلية
بسيطة ،ويمت استخدام هذا النظام لتقدمي املالحظات بشأن
البيانات املسملة .وتتضمن الوحدة اخلاصة هبذا املستودع
ظروف للك طالب وجملدات للك الزتام .ويقوم الفريق
اخلاص بـنظام املعلومات البيئية املشرتكة بإعداد الظروف
واملجلدات الالزمة لتجهزي النظام الستقبال البيانات اخلاصة
مببادرة أفق  .2020وتكون لك دولة مسوئلة عن إدارة
املظروف اخلاص هبا حبيث تُدار املعلومات ويه قريبة من
مصدرها ما أمكن.
توفري البيانات من خالل قواعد البيانات الوطنية

عىل املستوى الوطىن ،يمت ختزين البيانات الالزمة
لملؤرشات اإلقلميية يف العديد من قواعد البيانات يف
خمتلف الوزارات أو املؤسسات .وتكفل نقاط االتصال
الوطنية التنسيق عىل املستوى الوطين من أجل مجتيع
وإعداد البيانات وفقًا للشلك املطلوب ،ومن مث يقوم املراسل
بتسلمي تلك البيانات لتهسيل هذه العملية .ولدمع التنسيق
الفعال بني املؤسسات والرشاكء املعنيني ،قامت الدول بإنشاء
فرق أو جلان وطنية لإلرشاف عىل ذلك ،مكا هو احلال يف
فلسطني وتونس.
املصادقة والتحقق من اجلودة

يمت متكني النظام من إجراء تقيميات اجلودة اآللية وتوفري
املالحظات الالزمة ،إال أنه مل يمت اإلعداد لذلك بالنسبة
للجولة األوىل لتسلمي بيانات أفق  .2020ويمت حفص -
والتحقق من  -حصة ونوعية البيانات حاليًا بطريقة يدويه.
وعند احلاجة ،يمت االتصال باملراسلني بصفة خشصية
لتوضيح التناقضات.
بناء قاعدة بيانات إقلميية

يمت بناء املؤرشات اإلقلميية املختارة ألفق  2020باستخدام
عدة مجموعات للبيانات .وتوفر لك دولة لك مجموعة بيانات
يف جملد خمتلف .وجيعل ذلك النظام شفافًا مع وجود
تقسمي واحض لملسوئليات ،ولكنة جيعل استخدام البيانات
للتقيميات اإلقلميية صعبًا .ولتهسيل هذه العملية ،يقوم فريق
معل نظام املعلومات البيئية املشرتكة بتجميع قاعدة بيانات
إقلميية عن طريق دجم الحشنات املختلفة يف قاعدة بيانات
واحدة كبرية .وتمسى قاعدة بيانات البحر املتوسط.
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III

تقي�ت الدول
وضع امي

أثناء املناقشات اليت جرت خالل االجمتاع الثالث
لملجموعة الفرعية لملراجعة والرصد والبحوث الذي ُعقد
يف كوبهناجن يف يونيو  ،2012وكذلك االجمتاع الثاين
ملجموعة العمل حول املؤرشات البيئية الذي ُعقد يف
كوبهناجن يف أكتوبر  ،2012أكد اجلانبان اهمتامهام
بوضع تقيميات قطرية جكزء من معلية إعداد تقرير أفق
.2020

يتضمن اجلزء الثالث من هذا التقرير ستة تقيميات للك
من مرص وارسائيل واألردن واملغرب وفلسطني وتونس،
بيمنا مل تكن الدول األخرى يف وضع يحمس هلا بإصدار
أو تقدمي مثل هذا التقيمي لبعض األسباب مثل االفتقار إىل
الوسائل الفنية و/أو املالية أو مواجهه معلية وطنية طويلة
للتحقق من حصة تقيميهام ألفق  .2020ومع ذلك ،فقد
شارك امجليع بنشاط يف هذه العملية.

ويعترب القسم اخلاص بالتقيمي القطرى يف تقرير أفق
 2020فرصة لعرض األوضاع الوطنية واالستجابات.
يف نفس الوقت ،وقد تدمع تلك التحاليل اخلاصة بالدول
األنشطة الوطنية "حلالة البيئة" ،والتقيميات اإلقلميية
الرئيسية األخرى( ،مثل حالة البيئة البحرية والساحلية
اخلاصة خبطة معل املتوسط ،اسرتاتيجية البحر املتوسط
للتمنية املستدامة ،توقعات البيئة األفريقية ،وتوقعات املنطقة
العربية) فضال عن الطلبات العاملية (مثل UNEP-Live
ومعلية جيو  .)GEOمكا يوفر هذا الرسد الوطين
معلومات حول الظروف الفريدة اليت تؤثر عىل تنفيذ
السياسات الوطنية واحمللية.

إن التقيمي عىل مستوى الدولة له أربعة أهداف :األول هو
حتليل الوضع البيىئ والتوقعات يف الدول بشأن املجاالت
الثالثة ذات األولوية ألفق .2020

هيدف التقيمي عىل مستوى الدولة (اجلزء الثالث من هذا
التقرير) إىل تقدمي وجهة نظر متضافرة للجهود البيئية
الوطنية يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوبُ .يمكل هذا
التقيمي أيضًا التقيمي اإلقليمي القامئ عىل املؤرشات،
واملعروض يف اجلزء الثاين من هذا التقرير ،وبالتاىل يمُ كِ ن
الدول من الرتكزي عىل القضايا ذات األولوية من منظور
وطين ،مع وضع احلقائق املتنوعة يف الدول يف سياقها
الصحيح ،وتسليط الضوء عىل القضايا اخلاصة بلك دولة.
وتعترب التقيميات عىل مستوى الدولة يه أيضًا فرصة
لنرش قضايا ذات اهمتام وطين ُمعني.
وقد مت إعداد التقيميات عىل مستوى الدولة من جانب
الدول ذاهتاُ ،مسرتشدة يف ذلك بالواكلة األوروبية للبيئة
وفريق املرشوع .وقد ُوضعت وثيقة توجهييه وبعض
المناذج ( )13هلذا الغرض .ونأمل أن يمت إصدار تقارير
دورية للدول وليست مؤقتة.
()13

واهلدف الثاين هو توفري فهم أفضل لتنوع وتعقيد الوضع
الوطين .ومبا أنه الميكن أن تتحمل أية دولة وحدها
مسوئلية تدهور بيئة البحر املتوسط  ،فإنه ال ميكن ألى
دولة محايه تلك البيئة من خالل العمل وحدها .يسامه
حتليل احلقائق القامئة للدول سيسامه يف املزيد من
اإلجراءات املنسقة اليت تعزز التعاون اإلقليمي.
وبالتاىل ،فاهلدف الثالث هو توفري احلزي الذي ميكن للدول
من خاللة تسليط الضوء عىل مشالك إضافية ذات أمهية
خاصة لتلك الدول.
اهلدف الهنايئ هو النظر إىل ما وراء التفاصيل الدقيقة
للتقرير اإلقليمي ،ودراسة كيفية اعتبار معلية املراجعة
والرصد ،وتعترب مبادرة أفق  2020ويه "الوسيلة
املنفردة" لوضع هنج فعال لتحليل الدول.
وتدورالتقيميات القطرية حول مجموعة من األسئلة
التوجهيية املنمظة حول املجاالت الثالثة ذات األولوية
ألفق  2020حبيث يمت تقيمي لك حالة وطنية ويمت وصفها
بطريقة قابلة لملقارنة .وللك جمال من جماالت األولوية
تتبع األسئلة إطار « DPSIRالقوى الدافعة ،الضغوط،
احلالة ،اآلثار ،اإلستجابات» وهو املستخدم لتقيمي وإدارة
املشالك البيئية مكا هو مبني يف الرمس البياين التايل.

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu
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شلك 9.I

اإلطار التحلييل لـ « DPSIRللقوى الدافعة ،الضغوط ،احلالة ،اآلثار ،اإلستجابات»

التقيميات القطرية احلالية متاحة عىل اإلنرتنت عىل:
http://www.eea.europa.eu/publications/horizon2020-mediterranean-report.
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IV

ن
إال ج�ازات والدروس املستفادة

يف الوقت الذي يدمع فيه نظام املعلومات البيئية املشرتكة
اخلاص باآللية األوروبية للجوار والرشاكة مهمة املجموعة
الفرعية لملراجعة والرصد والبحوث ،فإنه يقدم التوجيه
من أجل إعداد آلية إعداد تقارير مستدامة ومسمترة ألفق
 .2020وتحمس هذه اآللية بتحسني تبادل البيانات البيئية،
اليت سوف تدمع إنتاج احملتوى الالزم لتقيمي التقدم احملرز
يف قضايا أفق  .2020ولقد اكن هناك عدد من اإلجنازات
والدروس املستفادة سواء من حيث العملية نفهسا والتنفيذ
التدرجيي لنظام املعلومات البيئية املشرتكة ،أو من حيث إنتاج
وتطوير املؤرشات املختارة.

 1.IVالتعاون بني املؤسسات عىل املستوى
الوطين واإلقليمي
أحد العوامل الرئيسية يف التنفيذ الناحج الشامل هو
إقامة  -واحلفاظ عىل  -تعاون وتنسيق قوى بني املؤسسات
عىل املستوى الوطىن .ويتعدى هذا التعاون املؤسسات
اليت تشارك مبارشة يف مبادرة أفق  ،2020ومرشوع
نظام املعلومات البيئية املشرتكة اخلاص باآللية األوروبية
للجوار والرشاكة ويمشل مجيع الرشاكء املعنيني األخرين
مثل منيجت البيانات ،وأحصاب البيانات ،وكذلك مستخديم
البيانات للك مؤرش .وختتلف مجموعة الرشاكء املعنيني من
دولة إىل أخرى ولكهنا قد تمشل وزارات الداخلية والصناعة
واملياه والري ،وكذلك الرشاكت القابضة اخلارجية .ويف
بعض الدول ،يظل التعاون بني املؤسسات ضعيفًا جدًا ،ويقوم
عىل طلبات مؤقتة مكا هو احلال يف مرص ولبنان وفلسطني.
ويف دول أخرى ،مت إنشاء جلان ومجموعات معل وطنية متثل
خمتلف املؤسسات من أجل تنفيذ نظام املعلومات البيئية
املشرتكة ،مثل جلان التنسيق مجليع القطاعات يف األردن،
واملنتخب الوطين لتطوير نظام املعلومات البيئية يف فلسطني،
وفريق نظام املعلومات البيئية املشرتكة يف تونس.
ويف بعض احلاالت ،مت إضفاء الطابع الرمسى عىل مثل هذه
االتفاقيات من خالل مذكرات تفامه بشأن تبادل البيانات ،مكا
هو احلال بالنسبة لفلسطني .وهذا إجناز كبري يف تنفيذ نظام
املعلومات البيئية املشرتكة .ومن أجل دمع إقامة تعاون بني
املؤسسات ،مت تنظمي عدد من ورش العمل الوطنية يف مجيع
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب المثانية خالل الفرتة من مارس

إىل يونيو  .2013لقد اكن هدف هذه الورش هو مجع أحصاب
الرشاكء املعنيني الوطنيني ،وتعيني اجلهات الوطنية املشاركة
يف ملء مؤرشات أفق  ،2020واحلصول عىل نظرة ثاقبة
حول مدى تطور نظام املعلومات البيئية املشرتكة يف لك دولة،
وحتقيق تفامه مشرتك حول العملية الشاملة .وقد أثبتت ورش
العمل جدارهتا كوسيلة فعالة لتحقيق هذه األهداف.
ولضامن التنسيق السلمي مع أنشطة وشبكة خطة معل
املتوسط التابعة لربناجم األمم املتحدة للبيئة ،خاص ًة بشأن
احلد من التلوث وأنشطة املؤرشات ،مت تنفيذ املرشوع ومت
وضع آلية ملراجعة مبادرة أفق  2020بالتعاون الوثيق بني
الواكلة األوروبية للبيئة وخطة معل املتوسط التابعة لربناجم
األمم املتحدة للبيئة.
وقد مت التنسيق أيضًا مع نقاط االتصال املواضيعية األخرى
وخاصة مبادرة أفق  2020ونقاط االتصال لربناجم سياسات
املتوسط  ،MED POLوبرناجم املساعدة الفنية اإلقليمي
لإلدارة املستدامة املتاكملة لملياه ،باإلضافة إىل شبكة
تبادل املعلومات واخلربة بشأن املخلفات اإلقلميية الصلبة
 SWEEP-Netوقد مسح هذا التنسيق بتعزيز األنشطة ،ال
سميا فميا يتعلق ببناء القدرات.

 2.IVإنشاء شبكة مواضيعية
إن إنشاء شبكة نقاط اتصال لنظام املعلومات البيئبة
املشرتكة مجتع بني ممثل من املؤسسات اإلحصائية وآخر
من املؤسسات البيئية ،باإلضافة إىل خرباء من تكنولوجيا
املعلومات وخرباء مواضيعني وطنيني من دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب هو مبثابة منصة لتبادل خربات الدول
وجناحاهتا وحتدياهتا وكذلك آلية للتبادل الوطىن اإلقلميى .وقد
مت إنشاء هذه الشباكت بالفعل يف بعض دول البحر املتوسط
مثل سياسات املتوسط ومنظومة Eionet؛ أما بالنسبة للدول
األخرى ،فإن هذه الشباكت حتت التجهزي .غري أهنا سامهت
يف حتقيق تقدم ملحوظ يف بعض الدول اليت تمتتع فهيا نقاط
االتصال الوطنية باالستقرار واالسمترارية واالستدامة وكذلك
فريق العاملني يف نظام املعلومات البيئية املشرتكة.
وتهسم هذه االسمترارية يف تعزيز القدرات الوطنية ،اليت
تشلك أساس املبادرات اإلقلميية الناحجة.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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 3.IVاختيار مؤرشات أفق 2020
تنطوي املؤرشات الستة املختارة عىل بعض االجتاهات
الرئيسية املتعلقة باملواضيع ذات األولوية ،إال أهنا ليست اكفية
لتوفري قاعدة معلومات اكملة إلعداد تقارير بيئية منتمظة يف
املستقبل عن حالة البيئة .وينبيغ أن متتد نفس العملية اليت
اجريت هنا إىل مؤرشات أخرى (أنظر التوصيات).
وجكزء من إعداد آلية إبالغ ألفق  ،2020مت تنفيذ عدد من
اخلطوات ذات الصلة بتطوير املؤرشات .ومشل ذلك :وضع
بيان تفصيىل واحض لتوافر إتاحة البيانات؛ وتقيمي التغطية
الزمنية واملاكنية للبيانات املتاحة ،وإعداد نرشات مواصفات
املؤرشات مع ذكر املواصفات اخلاصة ،وتوثيق الشكوك
والقيود اليت تؤثر عىل مجموعات البيانات الوطنية ،مع حتديد
أحصاب ومقديم البيانات .ولقد أثبتت تلك النرشات فائدهتا
يف تقيمي التقدم والقيود اليت تؤثر عىل آلية اإلبالغ يف لك
دولة للك جمال من جماالت األولوية.

 4.IVتوافر البيانات
إحدى معايري إختيار املؤرشات تمتثل يف البناء عىل األنشطة
واملبادرات السابقة يف املنطقة ،لضامن االستفادة الاكملة من
املعلومات والبيانات القامئة ،إال أنه يف بعض احلاالت ،تمتزي
مجموعة البيانات املُقدمة بوجود جفوات زمنية وماكنية ،عىل
النحو الذي مت تناوهلا من خالله يف اجلزء الثاين للك جمال
من جماالت األولوية .ويعين هذا أنه حىت بالنسبة لملؤرشات
القامئة بالفعل ،فإن البيانات ،عندما تكون متاحة يف الدول ،ال
تكون مركزية بل تكون موزعة عرب خمتلف الرشاكء املعنيني،
وهو ما يحُ د الوصول لتلك البيانات يف الوقت احلارض.
ولقد مت إجراء متيزي بني املستويات اجلغرافية للك منطقة ذات
أولوية .واكن اهلدف من اختيار املستويات اجلغرافية (املناطق
الساحلية ،األحواض اهليدرولوجية الساحلية يف مقابل
الوطنية) هو احلصول عىل تقدير واقيع لمكيات التلوث اليت
تصل إىل البحر األبيض املتوسط .وحيث أن البيانات اكنت
حمدودة جدًا عىل خمتلف املستويات اجلغرافية احملددة ،فإن
معظم التقديرات املقدمة يف اجلزء الثاين تركز بشلك رئييس
عىل املستوى الوطين.
ولقد ُبذلت جهود كبرية للحصول عىل بيانات قابلة لملقارنة
وموثوق هبا ،من خالل استبيان البيانات األعىل يليه تطوير
نرشات املؤرشات بالتشاور مع الدول ،وتنسيق التعاريف
وأساليب اإلنتاج .ويلزم بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة

املستويات اجلغرافية املسهتدفة وتنسيق مجموعات البيانات
اإلقلميية ،لتهسيل تناول البيانات عىل املستوى اإلقليمي،
ووضع قاعدة بيانات إقلميية شاملة.
وقد اكن التأسيس التدرجيي لنظام املعلومات البيئية املشرتكة
يف الدول ذات التمنية املتوازنة براكئزه الثالث وسيلة فعالة
لتحديد احتياجات لك دولة ،مبا يف ذلك احتياجات بناء
القدرات فميا يتعلق باألجهزة ،والقياسات ،والربط التوجهيى
بإدارة التلوث .ولقد مت التنسيق مع مكون بناء القدرات
ألفق  2020لتكثيف حضور الدورات التدريبية لشبكة نظام
املعلومات البيئية املشرتكة اخلاص باآللية األوروبية للجوار
والرشاكة ،وكذلك شبكة مجموعة املراجعة والرصد والبحوث.
ومل يمت تناول أبعاد الرصد والبيانات حتديدًا يف أنشطة
بناء القدرات ألفق  ،2020وهناك حاجة إىل املزيد من الدمع
يف بناء القدرات الوطنية يف جمال الرصد وحتليل البيانات
(أنظر التوصيات).

 5.IVتسلمي البيانات
متت إقامة البنية األساسية (أدوات ومعايري تبادل البيانات،
تعريف هيلك البيانات والتصممي ،مبا يف ذلك مضان
ومراقبة اجلودة ،تعيني املراسلني الوطنيني ..إخل) اليت تحمس
بتسلمي البيانات يف هيلك متفق هيلع ومتناسق .وهذا يشلك
جزءًا أساسيًا من مهمة فريق معل تكنولوجيا املعلومات.
وجكزء من معلية اإلبالغ ،قدم فريق معل تكنولوجيا
املعلومات الدمع الفين للخرباء املواضيعني ،وذلك باستخدام
وثيقة توجهيية مفصلة ترشح اخلطوات املطلوبة لتقدمي
()14
بيانات أفق  2020بإستخدام شبكة Reportnet
لملؤرشات ( 4-1مؤرشات املياه واملخلفات) .وتطلبت هذه
اخلطوة يف معلية اإلبالغ إرشاك فريق العمل للك من
تكنولوجيا املعلومات واملؤرشات للمساح بتطوير األدوات
الالزمة لدمع احملتوى وتدفقات البيانات .ومع ذلك ،فإن
مسوئليات لك فريق معل يف بعض احلاالت مل تكن واحضة
املعامل ورمبا تداخلت.
أما فميا يتعلق باملؤرشات  5و( 6املغذيات واالنبعاثات
الصناعية) ،فقد مت استخدام نظام املعلومات اخلاص
بسياسات املتوسط وخطة معل املتوسط للوصول إىل بيانات
الرصد املتاحة وتطوير املؤرشات .ومتشيًا مع أنشطة
سياسات املتوسط مت تقدمي الدمع إىل الدول إلنشاء جسل
إطالق امللوثات ونقلها ( )PRTRمن أجل اإلبالغ عن
االنبعاثات الصناعية بطرق أكرث استدامة.

(http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu//communication/seiscommunicationpaper/enpi_seis_communication_feb 2013. )14
pdf
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نوقش اختيار شبكة تقرير نت  )15(Reportnetكأداة
لتبادل البيانات املشرتكة (املؤرشات  ،4-1والبيانات عن
مؤرشات  5و 6يمت اإلبالغ عهنا مبارشة إىل سياسات
املتوسط) عىل نطاق واسع ،و ُوضعت اقرتاحات ألدوات
وبراجم أخرى ولكهنا مل تتطور يف هذه املرحلة.
ولقد استُخدمت أدوات شبكة تقرير نت Reportnet
عىل نطاق واسع خالل العملية الشاملة ،ولكن دولتني فقط
استخدمتا الشبكة كأداة لتبادل بياناهتام املُسملة (جدول
 )2.Iبيمنا قامت الدول األخرى بتسلمي بياناهتا من خالل
الربيد اإللكرتوين ،ويف معظم احلاالت يف أعقاب االتفاق عىل
المناذج .لقد حددت مجموعات العمل احلاجة إىل املزيد من
الدمع لفهم املواصفات ،والوظائف ،والتطبيق عىل املستوى
الوطين (أنظر التوصيات).

 6.IVتقامس البيانات
استجابت الدول إىل طلبات مرشوع نظام املعلومات البيئية
املشرتكة ولكهنا مل تربطها بالزتامها جتاه مبادرة أفق
 .2020ومت وضع أهداف قصرية األجل لملرشوع إلجراء
إنتاج جتريىب منظم لملؤرشات وتنظمي تدفقات البيانات.
ونتيجة لذلك ،توجد حاجة إىل فهم أقوى حول ما إذا اكنت
ستؤدى تطورات ونتاجئ املرشوع  -عىل املدى القصري  -إىل
معليات ثابتة ومسمترة عرب جمال أوسع من املؤرشات
البيئية عىل املدى الطويل.
ولقد ُوضعت اخلطوات األوىل حنو إعداد آلية إبالغ
مشرتكة .ومع ذلك ،هناك حاجة إىل املزيد من العمل والدمع
للوصول إىل وضع جيد يمت معه استخدام نظام املعلومات
املشرتكة لتبادل مجموعات البيانات املتناسقة بصورة
منتمظة.

تلك وفقًا ملبادىء نظام املعلومات البيئية املشرتكة ستهسل
الوصول إىل البيانات املُبلغة واستخدامها.

 7.IVالرتكزي اجلغرايف
تسببت التغطية اجلغرافية املختلفة ملكونات مرشوع أفق
 2020باإلضافة إىل التوزيع اجلغرايف السيايس يف
املنطقة (االحتاد األوروىب ،وسياسة اجلوار األوروبية،
والدول املنضمة) يف بعض الصعوبات يف تنفيذ معلية
اإلبالغ وحدت من التنفيذ املتاكمل ملبادرة أفق  2020يف
حوض البحر املتوسط لكه.
وأحد املعوقات الرئيسية هو عدم التطابق بني البيانات
املتاحة مقارنة باحتياجات تقيمي القضايا البيئية عىل نطاق
حصيح .وهذا هو احلال بالنسبة ألحواض األهنار ،حيث
تكون معظم البيانات متاحة فقط مضن احلدود اإلدارية.
والعائق الثاين يتعلق بطريقة تنظمي البيانات واالحتفاظ
هبا عىل خمتلف املستويات اإلدارية (البلديات واملقاطعات،
اإلقلميية والوطنية) وداخل املؤسسات املختلفة ،واليت حتد
من إماكنية الوصول إىل البيانات.

 8.IVتقيمي التقدم
مت حتقيق إجنازات يف احملتوى والبنية األساسية والتعاون
بشلك رئييس من خالل آراء ومقرتحات الدول وكذلك
مشاركهتا يف االجمتاعات املنتمظة ملجموعات العمل .ومع
ذلك ،ينبىغ وضع مقياس مهنيج يحمس بتقيمي التقدم العام
يف إنشاء آليات إبالغ مستدامة.

ومل يمت استخدام أداة تبادل البيانات املختارة طبقًا
ألماكنياهتا القصوى يف دمع معلية تبادل البيانات التجريبية.

ومن اجلدير بالذكر أن القدرة عىل قياس ومقارنة النجاحات
والتحديات اليت تواجهها الدول املختلفة ،عىل سبيل املثال
يف تقدمي البيانات والتنسيق ،سوف تساعد عىل تجشيع
والدمع يف هذا االجتاه بني الدول األخرى.

ولقد اعتُربت سياسة البيانات احلالية "لسياسات املتوسط"
(اقتصار احلصول عىل البيانات من خالل "سياسات
املتوسط" فقط) قيدًا كبريًا .عىل أن مراجعة سياسة البيانات

ولسوف يساعد استخدام الراكئز الثالث لنظام املعلومات
البيئية املشرتكة لتحليل التقدم عىل تقيمي األنشطة الالزمة
إلحراز تقدم عىل مستوى الدولة.

()15

http://www.eionet.europa.eu/reportnet
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جدول 2.I

حالة تسلمي البيانات من دول اجلوار األوروىب-اجلنوب

امس مجموعة
البيانات
نسبة الساكن الذين
حيصلون عىل
نظام رصف حصي
محُ سن

امس مجموعة
البيانات
مجع مياه الرصف
ومعاجلهتا

نسبة التسلمي %

امس اجلدول
فلسطني

ارسائيل

تونس

لبنان

100

100

100

100

0

0

0

0

رصف حصي
محُ سن  -وطين
رصف حصي
محُ سن يف احلوض
اهليدرولويج

نسبة التسلمي %

امس اجلدول
فلسطني

مياه الرصف املُجمعة
واملُعاجلة يف الدولة

45

املخلفات البلدية
املُعاجلة يف الدولة
املخلفات البلدية
املُعاجلة يف املنطقة
الساحلية
املخلفات البلدية
املُعاجلة يف املدينة
الساحلية

54.54

لبنان

0

0

فلسطني

تونس

مرص

100

100

61.5

84.62

92.3

100

100

0

42.85

92.85

0

0

a

a

a

0

ارسائيل

100

100

55.5

77.77

100

100

0

60

70

0

0

a

a

a

0

100

امس وموقع املدفن
الصىح

100

100

0

امس وموقع املقلب
املفتوح

0

0

0

0

0

التسلمي الرمسي باستخدام المنوذج :فلسطني؛ ارسائيل؛
التسلمي غري الرمسي باستخدام المنوذج :تونس؛ لبنان؛
التسلمي غري الرمسي مع عدم استخدام المنوذج :املغرب.

50

فلسطني ارسائيل

83

a

27.27

36.36

تونس

لبنان

مرص

92.3

100

0

تونس

لبنان

النسبة اإلمجالية %
لبنان

a

50

0

نسبة التسلمي %

0

50

72.72

66.66
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22.5
0

تونس

لبنان

النسبة اإلمجالية %

100

 aقامئة املدن الساحلية ليست هنائية.
 bبيانات املدن الساحلية مقدمة.

28

تونس

100

فلسطني ارسائيل

املخلفات البلدية
املُجمعة يف املنطقة
الساحلية
املخلفات البلدية
املُجمعة يف املدينة
الساحلية

ملحوظة:

ارسائيل

امس اجلدول

تولد ومجع ومعاجلة املخلفات البلدية
املخلفات البلدية
املُجمعة يف الدولة

فلسطني

ارسائيل

50

مياه الرصف املُجمعة
واملُعاجلة يف احلوض
اهليدرولويج
الساحىل

امس مجموعة
البيانات

النسبة اإلمجالية %

83

19.5

55.32

b

107.9
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V

التوصيات الرئيسية من أجل إعداد معلية
مراجعة ورصد دورية

تؤكد نتاجئ التحليل املواضييع يف اجلزء الثاين ،والتقدم
احملرز يف معلية أفق  2020تؤكد احلاجة إىل مزيد من
تعممي وتنسيق متطلبات املعلومات ،ومجع البيانات وتبادهلا
بني الدول .تركز التوصيات  -اليت تغيط بعض أوجه
القصور املوجودة  -عىل الراكئز الثالث لنظام املعلومات
البيئية املشرتكة :احملتوى/قاعدة املعرفة ،والبنية األساسية/
تدفق البيانات والتعاون/احلومكة .وتبىن التوصيات أيضًا
عىل اإلجنازات والدروس املستفادة املذكورة يف اجلزء
السابق.

 1.Vالرتكزي اجلغرايف
إن املجاالت املواضيعية الثالثة ذات األولوية  -املخلفات
البلدية ،ومياه الرصف احلرضية ،واالنبعاثات الصناعية -
مازالت قامئة وحتتاج إىل مزيد من التطوير .حتتاج الدول
إىل مواصلة الزتامها يف هذا االجتاه.
يف ضوء املعلومات الالزمة لصنع السياسات ،حتتاج
معلية اإلبالغ الدورية إىل التطوير حنو جماالت أخرى
مثل :األحواض اهليدرولوجية وأحواض األهنار واملناطق
الساحلية والنظم اإليكولوجية.
يف مرحلة اإلبالغ املقبلة ،جيب أن تكون القضايا الرئيسية
األخرى املثرية للقلق يف البحر األبيض املتوسط (ندرة
املياه ،والتوسع العمراين ،وتآلك األرايض ،والنقل
البحري ،واألنواع الغازية ،ووضع اجلودة البيئية ،وتغري
املناخ) مدجمة بالاكمل مع بعضها البعض مع رضورة
معاجلهتا بطريقة نظامية.
جيب تعزيز واحلفاظ عىل إستدامة الصلة القوية بالبحوث
ومؤسسات متويل البحوث لدمع حتسني قاعدة املعرفة يف
البحر األبيض املتوسط.
لقد أثبتت حتليالت الدول (التقيمي عىل مستوى الدولة)
قدرهتا أن تكون هنجًا فعالًا لبناء القدرات وأداة مفيدة
لتقيمي الدوافع والضغوط البيئية الرئيسية وحتليل عالقهتا
بعمليات أخرى عىل املستوى الوطين .وهذا ميكن أن ُيبىن
هيلع وسيحمس مبزيد من التجمع عىل املستوى اإلقليمي

وينبيغ وضع مقياس مهنيج لتقيمي التقدم العام احملرز
بشأن إعداد آليات إبالغ وطنية وإقلميية .ستكون هذه
األداة ليس فقط مفيدة يف توفري مقياس منتظم لألداء
الوطين واإلقليمي ،ولكن من شأهنا أن تساعد أيضًا يف
حتديد املجاالت اليت حتتاج إىل املزيد من الدمع.

 2.Vالبنية األساسية/تدفق البيانات
لقد اكنت معلية املراجعة وسيلة لتحسني أدوات اإلبالغ
والنرش الوطنية ،فضال عن تقدمي الدمع لنظام املعلومات
البيئية الوطنية لضامن تبادل البيانات وتدفقها .ملواصلة
هذا التقدم ،جيب إنهتاج وحمااكة املامرسات اجليدة عىل
املستوى الوطىن .و ُيعترب مثال تدفقات بيانات األولوية لـ
 Eionetتجشيعًا عىل إداء أفضل من خالل "التنافس
الودى" والذي يركز عىل الثناء عىل اإلجنازات بدال من
اللوم عىل الفشل .وتُستخدم املراجعات السنوية املنتمظة
لتدفقات البيانات حكجج لمتكني إجراء التغيريات وإحراز
التقدم عىل املستوى الوطين.
وفميا يتعلق مبؤرشات أفق  ،2020هناك حاجة إىل املزيد
من اجلهود من أجل:
•التنسيق األفضل مع إلزتامات اإلبالغ اإلقلميية
والدولية األخرى ،من خالل تنفيذ نظام معلومات وطين
مشرتك خيدم الزتامات اإلبالغ املتعددة؛
•تضمني عنارص أخرى لإلطار التحلييل DPSIR
(القوى الدافعة ،الضغوط ،احلالة ،اآلثار،
اإلستجابات) جكزء من دورة اإلبالغ الدورية
للمساح بإجراء تقيمي اكمل إلزالة التلوث الذي
يمشل القوى الدافعة واآلثار واإلستجابات ،بالتآزر
مع املبادرات األخرى يف املنطقة ،بالتعاون مع
.UNEP/MAP
•احلفاظ عىل تدفقات البيانات القامئة وتجشيع الدول
عىل استخدام هذه التدفقات يف تقارير "حالة البيئة"
الوطنية اليت تُعد بصفة منتمظة .ومن شأن هذا
النظام تهسيل إعداد "تقيمي للتقيميات" عىل املستوى
اإلقليمي.
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 3.Vالتعاون/احلومكة
تبدو البنية املختارة حلومكة وتسيري معليات ااملراجعة
مناسبة ،وينبيغ تعزيزها لتمشل اخلدمات البيئية الرئيسية
األخرى حسب االقتضاء ،ووفقًا ألولويات مبادرة أفق
 .2020وتمشل النقاط ذات األولوية ما يىل:
•تعيني والزتام املنسقني الوطنيني لنظام املعلومات البيئية
املشرتكة .وتتطلب مشاركهتم االعرتاف هبم وتقدمي املزيد
من الدمع عىل الصعيد الوطىن.
•التعاون بني الرشاكء عىل املستوى الوطين داخل
املؤسسات والتآزر بني الشباكت القامئة .وهذا حيتاج
إىل مزيد من إضفاء الطابع املؤسيس لضامن استدامة
العملية ،وال سميا فميا يتعلق مبا يىل:
– –رفع التقارير مبوجب بروتوكول املصادر الربية خلطة
معل املتوسط واتفاقية برشلونة وخطهتا اإلقلميية
السبع؛
– –اسرتاتيجيات وبراجم الرصد اإلقلميية اليت جيري
تطويرها حاليًا يف إطار هنج النظام اإليكولويج
( )ECAPالذي تنفذه خطة معل املتوسط؛

– –نشاطات االحتاد من أجل املتوسط حول تعزيز نظم
املعلومات الوطنية لملياه وتنسيق مجع البيانات من
أجل نظام معلومات املياه املشرتكة،
– –املشاريع البحثية ذات الصلة وبراجم التمنية
اإلقلميية

•جيب تجشيع املشاركة وااللزتام من قبل مجيع دول
البحر املتوسط حنو مبادرة أفق .2020
•يتحمت مشاركة مجيع دول االحتاد األوروىب املتوسطية
من أجل النقل الفعال لملعارف والدراية ،والتنفيذ الاكمل
ألفق  2020عىل املستوى اإلقلميى ،وكذلك عرض فوائد
تنفيذ نظام املعلومات البيئية املشرتكة.
•سري العمل باملجموعة الفرعية لملراجعة والرصد
والبحوث ( )RMRاستنادًا إىل اخلربات املكتسبة حىت
ومنسقة
األن ،وقد معلت هذه املجموعة كهيئة مؤسسية ُ
مناسبة لتوجيه معلية املراجعة.
• ُيعترب مرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة لآللية
األوروبية للجوار والرشاكة  ENPI-SEISوسيلة جيدة
لتوفري اإلطار الالزم لتنفيذ ودمع مراجعة ورصد أفق
 2020عىل املدى الطويل.
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•ينبىغ تعزيز الروابط بني املجموعة الفرعية لملراجعة
والرصد والبحوث ( )RMPونظام املعلومات البيئية
املشرتكة املقدم من اآللية األوروبية للجوار والرشاكة واملكونات
األخرى ألفق ( 2020بناء القدرات واالستمثار يف احلد
من التلوث) مكا جيب ختطيط أنشطهتا من أجل تطوير
أوجه التآزر .ومن أمثلة ذلك:
– –دجم التدريب عىل بناء القدرات يف اسرتاتيجيات
الرصد ،واستخدام املعدات واملبادئ التوجهيية
واملعايري ،واحلصول عىل البيانات ومعاجلهتا
وإنتاج الدالالت..اخل و ذلك استنادًا إىل االحتياجات
اليت يمت حتديدها من قبل فريق املجموعة الفرعية
لملراجعة والرصد والبحوث ( )RMPوونظام
املعلومات البيئية املشرتكة.
– –توسيع مجموعة املؤرشات والرصد املنتظم لتمشل
املؤرشات عىل املستوى اللكي اليت توفر توجهيات
بشأن أماكن استمثارات إزالة التلوث.
– –تقيمي فاعلية املشاريع االستمثارية يف جمال إزالة
التلوث باستخدام مؤرشات أفق  2020حسب
االقتضاء.
•ينبيغ وضع املزيد من الرتكزي عىل تعزيز القدرات
الوطنية ،عىل سبيل املثال من خالل تنفيذ مشاريع
جتريبية مملوسة تركز عىل االحتياجات اليت حتددها
الدول .ويمشل ذلك زيادة الدمع الفين بشأن فهم
مواصفات البيانات ،ووظيفة أدوات تبادل البيانات
والتطبيقات اليت حيددها فريق معل تكنولوجيا
املعلومات.
•تعمتد آلية اإلبالغ الدورية عىل األطر القانونية
الراخسة واملُنفذة .والوضع يف دول البحر املتوسط
خيتلف كثريًا ،فلدى الدول األعضاء يف االحتاد
األوروىب خربة يف تبادل البيانات وإنتاج املؤرشات
منذ فرتة طويلة بسبب الزتامات اإلبالغ الدورية اليت
تنمظها ترشيعات أطر االحتاد األوروىب .وتبادل
البيانات ليس دوريًا نظرًا ألهنا ال ختضع ألطر قانونية
خبصوص دول منطقة  ENPI-SEISملزمة .وعالوة
عىل ذلك ،فإن املتطلبات القانونية التفاقية برشلونة ال
تغيط بالاكمل النطاق املواضييع ألفق  .2020ووضع
واعمتاد وتنفيذ اإلطار القانوين يظل رشطًا أساسيًا
لبناء قاعدة املعرفة ومضان بنية أساسية فاعلة .لذلك
مفن األفضل أن ُيشرتط تأييد معلية وضع إطار قانوين
لدمع إعداد تقرير أفق  2020وأنشطة املراجعة.
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1

ما الذي ي ج�عل البحر املتوسط وحوضه
ين
فريد� من نوهعما؟

يعترب البحر املتوسط أكرب البحار األوروبية شبه املغلقة:
وتغيط مساحة حوضه حوايل  2.6مليون مك ،2أي %0.82
من سطح احمليطات يف العامل .وحتيط به  22دولة تشرتك
يف خط ساحىل طوله  46 000مك .و ُت َعُّد منطقة البحر
املتوسط موطنًا حلوايل  480مليون خشص يعيشون يف
ثالث قارات :آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويُسمَ َّ ى حوض البحر املتوسط غالبًا "مبهد احلضارة
العاملية" ،وهو ذو تارخي مديد ،وتراث طبييع وثقايف غاية يف
الرثاء .وقد وفر طريقًا قدميًا مه ً
ام للتجار واملسافرين ،مما
أتاح التبادل التجارى والثقايف بني شعوب املنطقة .وهو ال
يزال أحد أكرث ممرات الحشن ازدحاما يف العامل :حبوايل
ُثلث إمجايل الحشن التجاري يف العامل  -أو حواىل 000
 220سفينة جتارية حبمولة قدرها أكرث من  100طن  -تعرب
البحر لك عام.

 1.1املناخ وتغري املناخ
مناخيًا ،يمتزي البحر املتوسط بشتاء معتدل وصيف حار
وجاف .ويتبع متوسط درجات احلرارة السنوية تدرجًا
عرضيًا ممزيًا ويبلغ أدىن متوسط لدرجة احلرارة حواىل 5
درجات موئية يف املرتفعات العالية جلبال األلب ،بيمنا يصل
متوسط درجة احلرارة السنوية إىل أكرث من  20درجة موئية
يف اجلزء اجلنويب (أنظر خريطة .)1.1
ويرتاوح إمجاىل هطول األمطار السنوي من  1 500ممل إىل
 2 000ممل يف بعض مناطق مشال البحر املتوسط ،مثل
جبال األلب ومناطق الربانس ،ويصل إىل  100ممل يف بعض
دول جنوب البحر املتوسط (أنظر اخلريطة  .)1.1ويرتكز
هطول األمطار يف اخلريف والشتاء وأوائل الربيع ،حيث
يسقط حوايل  %90من األمطار السنوية (UNEP/MAP/
 .)MED POL, 2003وخيتلف توزيع هطول األمطار
السنوي اختالفا كبريًا بني دول المشال واجلنوب ،وحتصل
الدول اجلنوبية عىل  %10فقط من مجموع الهتطال .ورمغ
أن التدرج العام بني المشال واجلنوب جيسد أمناط هطول
األمطار السنوية ،ميكن للهطول أن خيتلف بشلك كبري خالل
السنة وبني السنوات ،مع وجود فرتات من اجلفاف الشديد
تلهيا نوبات من االمطار الغزيرة .ويعترب لك من التباين الشديد
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يف معدل هطول األمطار بني الصيف والشتاء ،وتعاقب فرتات
اجلفاف والسيول مها اخلاصيتان احملددتان لملناخ يف البحر
املتوسط (.)UNEP/MAP 2013
ويتبع الترصيف الهنرى التغريات املومسية يف الهتطال
ودرجة احلرارة؛ ويكون أدىن ترصيف خالل أهشر الصيف
نتيجة لالخنفاض الشديد أو عدم وجود أمطار وإرتفاع درجات
احلرارة ( .)MerMex, 2011وتعترب اإلختالفات الكبرية
يف ترصيف األهنار يه أيضًا مسة رئيسية ألهنار البحر
املتوسط ،مع وجود االختالفات األكرث تطرفًا  -واليت جتسدت
يف األهنار غري الدامئة (الوديان)  -يف دول جنوب املتوسط
اليت حتدث بعد نوبات األمطار الغزيرة أو السيول .ومثل هذه
األمطار الشديدة قصرية األمد ،اليت تؤثر عىل مستجمعات
ساحلية صغرية ،حتدث عادة خالل فصيل الربيع واخلريف،
ويه السبب الرئييس للفيضانات الساحلية يف املناطق
القاحلة وشبه القاحلة يف منطقة البحر املتوسط (برناجم
األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط.)2013 ،
وحيد املزجي من املستوىات املنخفضة هلطول األمطار وارتفاع
درجات احلرارة (معدالت التبخر) من موارد املياه العذبة
املتاحة ،مكا يؤدى إىل نقص املياه .وبشلك عام ،مجيع حاالت
نقص أو ندرة املياه ناجتة عن عدم التوازن بني االحتياجات
املائية (الطلب) وإمدادات املياه ،واليت ميكن أن تأخذ شلك
ارتفاع معدالت استخدام املياه باملقارنة بالعرض املتاح (نظام
معلومات املياه األورومتوسىط ( .))EMWIS, 2007وتبدو
هذه املشلكة أكرث بروزًا يف دول جنوب البحر املتوسط ،حيث
تصل املوارد املائية املتاحة للفرد إىل مستوى اإلجهاد املايئ
(أقل من  1000م/3فرد/سنة) ويصل نقص املياه إىل (أقل
من  500م/3فرد/سنة) عىل مدار السنة (أنظر الشلك .)1.1
خالفًا لنقص املياه املومسي يف دول البحر املتوسط المشالية
الذي يزتامن مع األهشر اجلافة ،فإن مومس اجلفاف يف
بعض دول اجلنوب قد يسمتر لفرتة أطول من ستة أهشر ،مما
يؤدي إىل ظروف "اجلفاف السنوية" (نظام معلومات املياه
األورومتوسىط (.))EMWIS, 2007
إن مؤرش استغالل املياه ،الذي يعرف بأنه متوسط إمجايل
الطلب السنوي عىل املياه العذبة ،مقسومًا عىل متوسط موارد
املياه العذبة عىل املدى الطويل ،يشري إىل القمي/النطاقات
احلدية التالية اليت توحض مستويات اإلجهاد املايئ( :أ)
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خريطة 1.1

خرائط تظهر االختالفات يف متوسط درجات احلرارة السنوية وهطول األمطار بني مشال
وجنوب البحر املتوسط

متوسط درجة
احلرارة السنوية

حوض البحر املتوسط :متوسط درجة احلرارة السنوية
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حوض البحر املتوسط :متوسط هتطال األمطار

0
100
200
400
600
1 000
1 400
2 000
2 800
4 000
5 600
8 000
10 000
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دول غري مجُ هدة  :أقل من ( ،%10ب) إجهاد ضعيف:
من  10إىل أقل من ( .%20ج) إجهاد :من  20إىل أقل
من  ،%40و(د) إجهاد ماىئ حاد :ما يتعدى  .%40وهذه
القمي/النطاقات احلدية يه متوسطات ،ومن املتوقع أن تهشد
املناطق اليت يتعدى مؤرش استغالل املياه هبا  %20إجهادًا
مائيًا شديدًا خالل فرتات اجلفاف أو اخنفاض تدفق الهنر.
إن معلية احتساب مؤرش استغالل املياه (الشلك  )2.1تبني
أن دول اجلوار األوروىب-اجلنوب( )1يه مضن دول البحر
املتوسط ذات مؤرش استغالل مياه يتعدى  ،%40حيث
يتجاوز  %80يف مرص وارسائيل وسوريا وليبيا .ويعىط
"مؤرش استغالل املياه" داللة عىل الضغط الذي يضعة
إمجايل الطلب عىل املياه عىل املوارد املائية ،عملًا بأن القمي
()1

اليت تتعدى  %40تدل عىل اإلجهاد املاىئ الشديد .ويرتبط
جحم املوارد املائية للفرد عكسيًا مع مؤرش استغالل املياه
فميا يتعلق بدول اجلوار األوروىب-اجلنوب ذات املوارد املائية
احملدودة للغاية ،والرتتيب األعىل يف مؤرش استغالل املياه.
ولقد مت تعريف منطقة البحر املتوسط كإحدى النقاط الساخنة
الرئيسية لتغري املناخ (جيوريج ،)2006 ،أي إحدى املناطق
األكرث استجابة لتغري املناخ .وحيث تواجه دول البحر
املتوسط بالفعل قضايا مهمة اكإلجهاد املايئ واألحداث
املناخية املتطرفة مثل الفيضانات واجلفاف ،فإن تغري املناخ
سيؤدى عىل األرحج إىل تفامق هذه املشالك ،مما يرتتب هيلع
خسائر برشية واقتصادية كبرية.

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب المثان يه اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،األردن ،لبنان ،املغرب ،فلسطني ،تونس.
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شلك 1.1

موارد املياه للفرد يف دول البحر املتوسط
م/3فرد/سنة
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املصدر :منمظة األغذية والزراعة-اخلطة الزرقاء.2013 ،

شلك 2.1

مؤرش استغالل املياه بالنسبة ملوارد املياه العذبة املتجددة الطبيعية يف دول البحر املتوسط
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واخنفض يف جنوب أوروبا حيث مت تجسيل اخنفاض بواقع
.%20

وخالل القرن العرشين ،ومع تسارع واحض منذ عام ،1970
سجُ لت زيادة يف درجات احلرارة بواقع ما يقرب من 2
درجة موئية يف جنوب غرب أوروبا (شبه اجلزيرة األيبريية
وجنوب فرنسا) .وقد لوحظت أيضًا الزيادة نفهسا يف
مشال أفريقيا ،وإن اكن نقص البيانات يف هذه احلالة جيعل
من الصعب التقدير .واالستثناء الوحيد هو اليونان ،اليت
هشدت حىت أوائل هذا القرن اخنفاضًا يف درجات احلرارة.
إن االرتفاع يف درجات احلرارة عىل حنو أكرث وضوحًا يف
الشتاء عنه يف الصيف ،للحد األدىن وليس احلد األقىص
للدرجات .وهكذا ،فإن نطاق الدورة الهنارية يتقلص (بنك
االستمثار األوروىب ،اخلطة الزرقاء .)2008 ،أما بالنسبة
هلطول األمطار ،فقد زاد اهلطول يف مشال جبال األلب
جدول 1.1

واستنادًا إىل مجموعات البيانات اجلديدة عىل املستوى
املاكين الصغري ،فإن املرشوع رمق  03-34اخلاص باملنتدى
األورومتوسىط ملعاهد العلوم االقتصادية (،)FEMISE
الذي نفذه فريق من المشال واجلنوب( ،)2قدم حتليال
إحصائيًا لتغري املناخ لعدد  808منطقة جيولوجية يف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب من  1900إىل  .2008وأظهرت
النتاجئ أن تلك الدول قد هشدت بالفعل تغريًا كبريًا يف املناخ
خالل القرن املاىض سواء من حيث ارتفاع درجة احلرارة
(اجلدول  )1.1أو اإلخنفاض يف الهتطال (اجلدول .)2.1

التغريات يف متوسط درجات احلرارة يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب
التغيري اهليلكي

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
ليبيا
املغرب
سوريا
تونس

متوسط درجة احلرارة

التغري يف درجة
احلرارة

()°C

السنة

قبل

2008–2000

)(°C

1971

23.1

24.0

+ 0.9

1967

22.0

22.9

+ 0.9

1971

19.9

20.2

+ 0.3

1982

19.3

19.7

+ 0.4

1972

17.3

17.9

+ 0.6

1978

22.3

23.3

+ 1.0

1971

19.1

19.6

+ 0.5

1971

18.1

18.7

+ 0.6

1971

20.0

21.2

+ 1.2
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جدول 2.1

التغريات يف سقوط األمطار السنوية يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب
1929–1900

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
ليبيا
املغرب
سوريا
تونس

1959–1930

1989–1960

2008–1990

نسبة التغيري

109

94

87

89

– 17.90

36

20

18

33

– 8.80

298

195

165

146

– 51.10

239

150

125

108

– 54.70

1 035

727

654

568

– 45.10

86

41

39

43

– 49.60

215

185

181

187

– 13.20

479

365

333

272

– 43.30

242

244

237

242

– 0.10

املصدر.http://www.grabovrat.com/mapsViews/mapsViews83.html :

( )2فريق المشال :نيكوالس برييدى ومارك برونتو (جامعة جنوب طولون -فار ،فرنسا) .فريق اجلنوب :أمحد غنمي (جامعة القاهرة ،لكية االقتصاد والعلوم
السياسية ،مرص).
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وطبقًا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (،)IPCC
من املتوقع أن ترتفع درجة احلرارة يف منطقة البحر املتوسط
من درجتني إىل ثالث درجات موئية يف املتوسط حبلول عام
 2050ومن ثالث إىل مخس درجات موئية حبلول عام .2100
وطبقًا لتوقعات اهليئة لدول اجلوار األوروىب-اجلنوب لعام
 ،2007سيمت تجسيل زيادة يف درجة احلرارة تصل إىل
درجتني خالل  20-15سنة املقبلة ،ومن  4إىل  6.5درجات
موئية حبلول هناية القرن احلادى والعرشين .وهذه الزيادة
يف درجة احلرارة من احملمتل أن يقابلها اخنفاض آخر يف
مستوى هطول األمطار .يف سيناريو اهليئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ،وميكن أن تنخفض األمطار الصيفية حبلول
هناية القرن بنسبة  %35عىل احلافة اجلنوبية ،وبنسبة %25
عىل احلافة المشالية (.)IPCC 2013
وتمشل اآلثار األخرى لتغري املناخ ارتفاع مستوى سطح
البحر .تبني االجتاهات يف ارتفاع مستوى سطح البحر املطلق
خريطة 2.1

 والقامئ عىل أساس مؤرش مناخ الواكلة األوروبية للبيئة( - )3()CLIM 012أنه يف البحر املتوسط ،هناك مناطق
تتجاوز الزيادة فهيا  6ممل/عام وأخرى يتعدى اإلخنفاض
هبا  4ممل/عام (أنظر خريطة  ،)2.1باملقارنة مبتوسط ارتفاع
مستوى سطح البحر العاملي والبالغ حواىل  3ممل/عام خالل
العقدين األخريين .وال يرتفع مستوى سطح البحر بشلك
موحد يف مجيع املواقع ،حىت داخل حوض حبر معني،
وبعض املواقع تعاين من االختالفات اليت يه أكرب بكثري (أو
أقل) من املتوسط ،مدفوعة بعمليات فزييائية خمتلفة .وعىل
الرمغ من االختالفات احمللية ،لوحظ بوضوح يف حوض
البحر املتوسط االجتاه املزتايد يف ارتفاع مستوى سطح
البحر حنو الرشق.
وال تزال التوقعات املستقبلية للمنط املاكين الرتفاع مستوى
سطح البحر غري مؤكدة إىل حد كبري .وتتوقع اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ارتفاع مستوى سطح

االجتاه يف مستوى سطح البحر املطلق يف مجيع أحناء أوروبا عىل أساس قياسات األمقار
الصناعية2011-1992 ،

املصدر :الواكلة األوروبية للبيئة.2012 ،

( )3ارتفاع مستوى سطح البحر األوروىب والعاملى ( )CLIM 012عىل أساس قياسات األمقار الصناعية (http://www.eea. )2011-1992
europa.eu/data- and-maps/indicators/sea-level-rise-1/assessment
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البحر من  0.1مرت إىل  0.3مرت حبلول عام  ،2050ومن
 0.1مرت إىل  0.9مرت حبلول عام  ،2100مع آثار ملحوظة
ورمبا كبرية عىل جزء من دول اجلوار األوروىب-اجلنوب،
بسبب املناطق الساحلية املنخفضة يف دول مثل مرص
واملغرب واجلزائر وتونس وليبيا .وعىل سبيل املثال ،تعترب
مرص واحدة من أكرب مخس دول يف العامل اليت من املتوقع
أن تتأثر بصورة كبرية من ارتفاع  1مرت فوق مستوى سطح
البحر.
وتعترب منطقة البحر املتوسط عرضة بشلك كبري خلطر تأثري
تغري املناخ نظرًا لندرة املياه ،وتركزي األنشطة االقتصادية
يف املناطق الساحلية واالعمتاد عىل الزراعة ذات احلساسية
الكبرية لملناخ .ومع ذلك ،فإن املنطقة نفهسا تنتج مستويات
منخفضة من غازات االحتباس احلراري باملقارنة مبناطق
أخرى يف العامل .ومن املعروف أن ثاين أكسيد الكربون
هو أمه غازات االحتباس احلراري الناجتة عن األنشطة
البرشية .وقد أظهرت بيانات االنبعاثات أنه يف عام ،2009
سامهت دول البحر املتوسط مجيعًا بتوليد  %6.7من
انبعاثات العامل أي ما يعادل أكرث من  2مليار طن من ثاين
أكسيد الكربون ،وقد زاد هذا الرمق مبعدل أربعة أضعاف
يف امخلسني سنة املاضية.
وقد سامهت دول اجلوار األوروىب-اجلنوب بتوليد %2
من انبعاثات العامل من ثاين أكسيد الكربون عام .2009
وخالل امخلسني عاما املاضية ،وارتفعت مسامهة دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب يف انبعاثات البحر املتوسط من
ثاين أكسيد الكربون من  %9إىل  .%30وخالل نفس
الفرتة ،اخنفضت مسامهة دول االحتاد األوروىب املتوسطية
من  %88إىل ( %54الشلك  .)3.1ومعروف أن املصادر
الرئيسية لثاىن أكسيد الكربون يه حرق الوقود األحفوري
وصناعة األمسنت ،مبا يف ذلك ثاين أكسيد الكربون املُنبعث
أثناء اسهتالك الوقود الصلب والسائل والغاز وأثناء حرق
الغاز.

شلك 3.1

االجتاه يف مستوى سطح البحر
املطلق يف مجيع أحناء أوروبا عىل
أساس قياسات األمقار الصناعية،
( ،)2011-1992بالنسبة املوئية

دول االحتاد األوروىب املتوسطية
غرب البلقان وتركيا

املصدر:

دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب

مركز حتليل معلومات ثاين أكسيد الكربون ،شعبة العلوم
البيئية ،خمترب أوك ريدج الوطين ،والية تينييس ،الواليات
املتحدة األمريكية.

ويف عام  ،2009تفاوتت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
للفرد من أقل من طن للفرد يف فلسطني إىل ما بني  9و10
طن للفرد يف ارسائيل وليبيا (خريطة  ،)3.1ووصل نصيب
الفرد يف معظم دول اجلوار األوروىب-اجلنوب إىل أقل من
 4طن .ومنذ عام  1990قامت معظم دول البحر املتوسط
بتخفيض إنبعاثاهتا من ثاين أكسيد الكربون وذلك للك
دوالر من الناجت احمليل اإلمجايل باستثناء مرص واملغرب
(الشلك  .)4.1وترتاوح انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
يف ليبيا واألردن وسوريا بني حواىل  650و  700جرام
للدوالر .أما دول اجلوار األوروىب-اجلنوب األخرى ،فقد
َّ
ول َدت من  280إىل  450جرام للك دوالر من الناجت احمليل
اإلمجايل.
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انبعاثات ثاين أكسيد الكربون للفرد يف دول البحر املتوسط (( ،)2009جكم/للفرد)

خريطة 3.1

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون للفرد
(جكم/للفرد)
0.5–1.5
1.5–4.0
4.0–7.0
7.0–10.0

املصدر :مركز حتليل معلومات ثاين أكسيد الكربون ،شعبة العلوم البيئية ،خمترب أوك ريدج الوطين ،والية تينييس ،الواليات املتحدة.2013 ،

شلك 4.1

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون/الناجت احمليل اإلمجايل يف دول البحر املتوسط
( 1990و 2000و( ،)2009مج/دوالر)
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إطار 1.1

املشاريع املختارة اليت تركز عىل تقلبات التغري املنايخ يف منطقة البحر املتوسط

•هيدف مرشوع  ClimVarاخلاص مبرفق البيئة العاملي إىل دجم تقلبات وتغري املناخ يف االسرتاتيجيات الوطنية من
أجل تنفيذ بروتوكول اإلدارة املتاكملة لملناطق الساحلية يف البحر املتوسط (مشاركة اخلطة الزرقاء).
•هيدف مرشوع  Clima Southاخلاص باآللية األوروبية للجوار والرشاكة ،والذي يدمع التخفيف والتكيف مع تغري
املناخ يف دول اجلوار األوروىب -اجلنوب ،إىل تعزيز التعاون اإلقليمي بني االحتاد األوروىب وجريانه املتوسطيني
(االحتاد األوروىب واجلنوب) وبني دول جنوب اجلوار األوروىب فميا بيهنم (اجلنوب  -اجلنوب) بشأن التخفيف
والتكيف مع تغري املناخ وذلك بصفة أساسية من خالل تمنية القدرات وتبادل املعلومات.
•هيدف الربناجم األوروىب للتكيف مع املناخ  Climate-ADAPTإىل دمع أوروبا يف التكيف مع تغري املناخ.
•هيدف الربناجم اإلطاري السابع :املعلومات احمللية لملناخ يف منطقة البحر املتوسط اليت تستجيب الحتياجات
املستخدمني ،بشأن( )2014-2011( )CLIM-RUNإىل وضع بروتوكول لتطبيق مهنجيات جديدة ،وأدوات محُ سنة
للمنذجة وتقليص نطاقات أدوات التوفري املعلومات املناخية املالمئة عىل املستوى اإلقليمي واحملىل ذات الصلة مبختلف
قطاعات املجمتع ،واليت يمت إستخدامها بواسطهتم (صناع القرار ،والصناعة ،واملدن ،اخل).

 1.2املياه وديناميكية املغذيات
ُيعترب املد واجلزر حمدودًا يف البحر املتوسط حيث يبلغ
نطاقة أقل من  50مس .ويقلل هذا من إماكنية ختفيف وتشتت
النفايات الذائبة واجلسميات .و ُيعد البحر املتوسط أيضًا أحد
أكرثالنظم احمليطية حُشًا (أي الفقري يف املغذيات) ،ويمتزي
هذا النظام الحشيح بالتدرج الطويل الذي يتجه حنو الرشق.
ويمكن املصدر الرئييس لملغذيات يف البحر املتوسط يف
مياه سطح احمليط األطليس املتدفق عىل مستوى مضيق
جبل طارق .وتتدفق هذه املياه رشقًا عىل طول السواحل
األفريقية يف غرب البحر املتوسط ،مث تعرب مضيق صقلية
وتواصل تدفقها مرة أخرى عىل طول السواحل األفريقية
المشالية .وعندما تتحرك املياه يف اجتاه الرشق من مضيق
جبل طارق ،تنضب املغذيات ،ويف الوقت الذي تصل فيه إىل
السواحل املرصية تكون بصمة املغذيات قد إختفت تقريبًا.
يضاف إىل ذلك ،أن «بصمة املغذيات» لهنرالنيل نتيجة
إلنشاء السد العاىل عام  .1960وسامه لك ذلك يف جعل
احلوض الشاىم (يف اجلزء الرشيق من البحر املتوسط) من
أكرث املناطق الحشيحة يف حميطات العامل.
وتوجد مصادر إضافية لملغذيات يف البحر املتوسط ،لكهنا
صارت موضعية وذات تأثري حمدود .وأحد هذه املصادر هو
تدفق املياه السطحية للبحر األسود إىل حبر إجيه ،واليت هلا

تأثري يقترص عىل مشال حبر إجيه .واملصدر الثاين هو هنر
بو ،الذي يصب يف البحر األدرياتييك عىل ساحله الغريب.
واملياه األكرث ثرا ًء باملغذيات يف احلوض الغريب توجد عىل
الشاطئ المشايل ،عند مصب األهنار الكبرية الرون وإبرو.
وتعترب مدخالت املغذيات الهنرية منخفضة نسبيًا ،حيث أن
معظم أنمظة ترصيف األهنار يف البحر املتوسط صغرية ،عىل
أن مدخالت املغذيات الكبرية لألهنار الصغرية قد تكون مهمة
يف معظم أودية مشال أفريقيا حيث تقوم بتجميع النفايات
الغنية بمكيات كبرية (دجاىم ومصباح .)2008 ،ويف هذه
األهنار/األودية ،تصل املعادن والنرتات والكربون العضوي
إىل الرتكزيات اليت ميكن أن تؤثر عىل الاكئنات البيولوجية
بعد هطول أمطار غزيرة بعد فرتات اجلفاف (نيكوالو وآخرون،
.)2006
وتحُ دد اخلصائص البيولوجية الكمييائية الفريدة للبحر
األبيض املتوسط مصري الدورات الكمييائية الطبيعية
والبيولوجية اليت تؤثر عىل مجيع جوانب العمليات
اإليكولوجية .ويمت ختفيض اإلنتاج األويل والكتلة احليوية
للعوالق النباتية بسبب الطبيعة الحشيحة للحوض ،مما
يؤدى إىل ظهور مياه ساحلية وحبرية شفافة .ويمت أيضًا
التحمك يف اإلنتاجية األولية عىل النطاق احمليل عن طريق
عوامل أخرى غري املدخالت احملدودة لملغذيات ،مبا يف
ذلك التقسمي الطبىق ألمعدة املياه ،والشفافية ،والتيارات
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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السطحية .ويشيع اإلثراء الغذايئ جدًا يف املسطحات املائية
البحرية احملمية ،مثل املوانئ واخللجان شبه املغلقة عىل
طول ساحل البحر املتوسط ،خاصة يف املناطق القريبة
من املدن الساحلية اخلاضعة ملياه الرصف احلرضية غري
املعاجلة أو املعاجلة جزئيا اليت حتتوي عىل مكيات كبرية من
املغذيات واملواد العالقة (املتحللة أو اخلاملة).

 3.1املناطق االيكولوجية ذات التنوع البيولويج
الكبري
ُت َعُّد منطقة البحر املتوسط إحدى النقاط الساخنة للتنوع
البيولويج العاملي ،وتوصف بأهنا منطقة ذات قمية استثنائية
فميا يتعلق بالتنوع البيولويج ،وحتتوى عىل عدد كبري من
األنواع املستوطنة (اخلاصة فقط باملنطقة) ومستويات حرجة
من فقدان املوائل .وعىل الصعيد العاملي ،تدمع منطقة البحر
املتوسط  %10من أنواع النباتات اجليدة املعروفة و%7
من األنواع البحرية الزرقاء (برناجم األم املتحدة للبيئة/خطة
معل املتوسط  -اخلطة الزرقاء .)2008 ،وتوزع النباتات
واحليوانات يف البحر املتوسط عىل خمتلف األحواض واملناطق
اإليكولوجية :توجد  %87من أشاكل احلياة املعروفة يف غرب
البحر املتوسط ،و %49يف البحر األدرياتييك ،و %43يف
رشق البحر املتوسط (مبا يف ذلك حبر إجيه وحبرالشام)،
وكثري مهنا يوجد يف حوضني أو ثالثة .ويؤدي املناخ دورًا
رئيسيا يف حتديد البيئة املادية ومجموعة كبرية من املناظر
الطبيعية ،مما يهسم يف التنوع البيولويج الرثى.
وطبقًا لتصنيف املناطق اإليكولوجية البحرية العاملية ،املقرتح
من قبل سبالدينج وآخرين ( ،)2007ينقسم حوض البحر
املتوسط إىل سبع مناطق إيكولوجية( :أ) البحر األدرياتييك،
(ب) حبر إجية( ،ج) حبر الشام( ،د) اهلضبة التونسية/
خليج سدرة( ،ه) البحر األيوين( ،و) غرب البحر املتوسط،
و(ز) حبر البوران .ومن املرحج أن يتحدد تكوين أنواع
املناطق اإليكولوجية( )4عن طريق همينة عدد قليل من النظم
اإليكولوجية و/أو مجموعة ممتزية من مالحم احمليطات أو
املالحم الطبوغرافية مثل ال َعزْل ،املوجات املتقلبة ،مدخالت
املغذيات ،تدفق املياه العذبة ،أنمظة درجة احلرارة ،أنمظة
اجلليد ،قابلية التعرض ،الرواسب ،التيارات ،وقياس األمعاق
أو التعقيد الساحيل .وتشري التقديرات إىل أن ما ال يقل عن
 12 000 - 10 000من األنواع البحرية تزدهر يف البحر
املتوسط ،واليت تضم ما يقرب من  8 500من احليوانات
املاكروسكوبية ،وأكرث من  1300نوع من النباتات ،و2500
نوع من مجموعات تصنيفية أخرى .وحوايل  %20إىل
 %30من هذه األنواع متوطنة (.)UNEP/MAP, 2013
()4

40

و ُيعتقد أن هذا التنوع البيولويج الكبري يرجع إىل املالحم
اجليومورفولوجية و اهليدروغرافية اخلاصة حلوض البحر
املتوسط ،وتارخية اجليولويج ،وماكنته باعتباره واجهة بني
املناطق املدارية واألحيائية املعتدلة (برناجم األم املتحدة للبيئة/
خطة معل املتوسط  -اخلطة الزرقاء.)2009 ،
إن املوارد الطبيعية الغنية حلوض البحر املتوسط جتعله فريدًا
من نوعه إال أن نظامه اإليكولوىج يظل هشًا .وهتدد مجموعة
من األنشطة البرشية العديد من األنواع .ويرجع فقدان التنوع
البيلوىج إىل التلوث من املصادر الربية ،مثل ترصيف املغذيات
الزائدة واملواد اخلطرة ،والقاممة البحرية ،والصيد اجلائر
وتدهور املوائل احلرجة .ويمُ ثل إدخال األنواع الغريبة الغازية،
والذي ُيشار إليه أحيانًا بالتلوث البيولويج هتديدًا للتنوع
البيولويج وكذلك للبنية ،وهتديدًا أيضًا لعمل واستقرار النظام
البييئ الذي مت غزوة .ولقد زاد عدد األنواع الغريبة بشلك
ملحوظ خالل القرن العرشين (برناجم األم املتحدة للبيئة/
خطة معل املتوسط  -اخلطة الزرقاء )2009 ،ويه األن حواىل
 1000نوع (زينيتوس وآخرين.)2012 ،
وخيتلف توزيع األنواع غري األصلية يف مجيع أحناء حوض
البحر املتوسط ،حيث مت تجسيل أعىل عدد من األنواع (أكرث
من  )700يف احلوض الرشيق عىل مقربة من قناة السويس.
ويف احلوض الغريب ،يمت إدخال معظم األنواع عن طريق النقل
البحري واالسزتراع (زينيتوس وآخرين( )2012 ،أنظر اخلريطة
 .)4.1وتشري الدراسات إىل أن هشاشة النظام البييئ جتاه
األنواع الغازية يمُ كن أيضًا أن يكون له صلة حبالة البيئة :البيائت
امللوثة أو املتدهورة أكرث عرضة للغزوات من املواقع البكر.

 4.1احلضارة والتطورات التارخيية
يعود حوض البحر املتوسط ،بتارخية املجسل إىل أكرث من
مخسة آالف عام ،وهو موطن لبعض أقدم حضارات العامل.
ومنطقة البحر املتوسط يه حمور احلضارة القدمية ذات
الرتاث واملشاهد الثقافية اليت تعىط معىن إضافيًا إىل
الشعور باالنمتاء للبحر املتوسط .وعىل مدى آالف السنني،
ربطت عالقات قوية بني شعوب البحر املتوسط ،نظرًا
جلغرافية املنطقة وتارخيها اللذين ارتبطا معًا بواسطة حبر
مشرتك .إن الشعوب ال جيمعها البحر فقط ،ولكن أيضًا
البيئة الطبيعية اليت وصفها املؤرخ فريناند برودل بإهنا "أبعد
ما تكون عن اخلصوبة وغالبًا ما تكون قاسية ،فقد فرضت
قيودًا طويلة األمد وعقبات" .وعىل الرمغ من تنوعها ،فقد مت
تعزيز اهلوية اإلقلميية لدول البحر املتوسط خالل قرون من
التجارة واالتصاالت ( ،IEB-1990البنك الدويل).

املنطقة اإليكولوجية يه منطقة حتتوى عىل أنواع متجانسة نسبيًا ،خمتلفة بشلك كبري عن األنمظة املجاورة.
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خريطة 4.1

ملحوظة:
املصدر:

نسبة األنواع البحرية غري األصلية املعروفة أو اليت من املرحج ادخاهلا عن طريق مجيع املمرات
الرئيسية بواسطة املنطقة الفرعية للتوجية اإلداري إلطار معل االسرتاتيجية البحرية ()MSFD

()5

تصل النسب إىل أكرث من  ،%100حيث ترتبط بعض األنواع بأكرث من ممر.
زينيتوس وآخرين.2012 ،

( )5طبقًا للتوجيه اإلداري إلطار معل االسرتاتيجية البحرية ،ينقسم البحر املتوسط إىل  4مناطق فرعية :البحر املتوسط الغرىب ،والبحر األدرياتييك ،والبحر األيوين
ووسط البحر املتوسط وحبر إجية املرشيق.
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2

ما ه العوامل امت
االج�عية واالقتصادية
ي
رث
ال� تؤ� عىل البيئة؟
الرئيسية تي

تهشد منطقة البحر املتوسط تغريات ساكنية ،واجمتاعية،
وثقافية ،واقتصادية وبيئية كبرية .ويؤدى المنو الساكين ،جنبًا
إىل جنب مع منو املراكز الساحلية شبه احلرضية إىل ضغوط
بيئية متعددة نامجة عن زيادة الطلب عىل موارد املياه والطاقة،
وتوليد ملوثات اهلواء واملياة بسبب ترصيف مياه الرصف أو
فيض مياه املجارى ،وتوليد املخلفات ،واسهتالك األرايض،
وتدهور املوائل واملناظر الطبيعية والسواحل .وتتمخض هذه
الضغوط من جراء تطوير السياحة ،اليت غالبا ما ترتكز يف
املناطق الساحلية للبحر املتوسط.
وينطوى التغري يف أمناط االسهتالك نتيجة لزيادة التمنية
عىل زيادة كبرية يف مكية وتوزيع املخلفات املتولدة ومكية
املياه املستخدمة ومياه الرصف الناجتة عن الساكن ،وال
سميا يف دول جنوب رشق البحر املتوسط .ويف الوقت
نفسه ،فإن التقدم يف جمال إدارة املخلفات ومعاجلة مياه
الرصف ليس اكفيًا لتلبية االحتياجات املزتايدة.

 1.2المنو الساكىن
تزايد عدد ساكن دول البحر املتوسط (مبا يف ذلك األردن)
بشلك مطرد عىل مدى السنوات امخلسني املاضية (أنظر
الشلك  ،)1.2مكا تضاعف عددمه من  240مليون نمسة
عام  1960إىل  480مليون عام  .2010ولقد تغري توزيع
الساكن بشلك كبري بني دول االحتاد األوروىب املتوسطية
ودول اجلوار األوروىب  -اجلنوب :يف عام  ،1960مثلت
دول االحتاد األوروىب املتوسطية  %59من مجموع
الساكن ،بيمنا اخنفض هذا الرمق اليوم إىل  .%40وقتل
ساكن دول اجلوار األوروىب-اجلنوب العرش (الذين بلغ
عددمه  210مليون يف عام  %44 )2010من ساكن
البحر املتوسط عام  ،2011بيمنا مل تزد النسبة عىل %27
يف عام  .1960ويف عام  ،2000جتاوز عدد ساكن دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب ساكن دول االحتاد األوروىب
املتوسطية (أنظر الشلك  .)1.2وقد زادت نسبة الساكن
يف غرب البلقان وتركيا ( 81مليون) من  %13.9إىل
 %16.8خالل نفس الفرتة.
وتعترب لك من مرص واجلزائر واملغرب ،مضن دول جنوب
اجلوار األورويب ،األكرث ساكنًا حيث يقطهنا  151مليون
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شلك 1.2

إمجاىل المنو الساكين لدول البحر
األبيض املتوسط ( )2011-1960مليون
نمسة
مليون
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دول االحتاد األوروىب املتوسطية

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب

غرب البلقان وتركيا

املصدر :األمم املتحدة ومصادر وطنية.2013 ،

نمسة ،ميثلون  %71من الساكن يف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب .واليزال معدل المنو الساكىن يف هذه الدول مازال
حيث بلغ  %1.6خالل هذا القرن (إنظر الشلك
مرتفعا
ً
.)2.2

 2.2منو ساكن احلرض
ختتلف اجتاهات التحرض اختالفا كبريًا بني احلافات
المشالية واجلنوبية للبحر املتوسط .خالل امخلسني عامًا
املاضية ( ،)2010-1960ارتفع عدد ساكن احلرض يف
منطقة البحر املتوسط بشلك ملحوظ :عام  ،1960وشلك
ساكن احلرض  %48من ساكن البحر املتوسط كلك ،بيمنا
يف عام  ،2010بلغ ساكن املناطق احلرضية حوايل %67
من الساكن .أما يف دول اجلوار األوروىب -اجلنوب ،فقد
زاد عدد ساكن احلرض بنحو  100مليون نمسة ،حيث بلغ
 123مليون عام ( 2011أنظر الشلك .)3.2
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شلك  2.2إمجاىل المنو الساكين يف دول البحر املتوسط ( 1990و 2000و)2010
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املصدر :األمم املتحدة ومصادر وطنية.2013 ،

شلك 3.2

المنو الساكين احلرضي لدول البحر
األبيض املتوسط ( )2011-1960مليون
نمسة
مليون
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دول االحتاد األوروىب املتوسطية

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب

غرب البلقان وتركيا

املصدر :تقديرات العاملني بالبنك الدويل استنادًا إىل األمم املتحدة ،آفاق
التحرض يف العامل.2013 ،

وقد اكنت نسبة ساكن املناطق احلرضية يف دول االحتاد
األوروىب املتوسطية مرتفعة عام  1960حيث بلغت %57
بيمنا بلغت هذة النسبة حوايل  %76يف عام  .2011أما
يف غرب البلقان وتركيا ،ودول اجلوار األوروىب-اجلنوب،
فقد اكن المنو بصورة أكرب :من  %30إىل  %70ومن
 %36إىل  ،%58عىل التوايل.
وخبصوص دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،تُعترب ارسائيل
ولبنان واألردن األكرث حترضا (حيث تتعدى نسبة ساكن
احلرض ( )%80أنظر الشلك  .)2.4أما فميا يتعلق مبرص،
اليت يوجد فهيا  36مليون فرد يف املناطق احلرضية (10
مليون نمسة عام  ،)1960فإهنا حتتوى عىل أدىن نسبة
لساكن احلرض (.)%44
وجترى معظم أمعال التحرضعىل طول املناطق الساحلية
(خريطة  .)1.2فقد زاد عدد الساكن يف املدن الساحلية
لدول االحتاد األوروىب املتوسطية (روما ،أثينا ،برشلونة،
نابويل ومرسيليا) إىل أقل من الضعف بني عايم 1950
و .2010أما المنو يف املدن الساحلية لدول اجلوار
األوروىب-اجلنوب ،فقد اكن عىل نطاق أوسع كثريًا .خالل
الفرتة الزمنية نفهسا ،وعىل سبيل املثال بلغ المنو يف
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شلك 4.2

نسبة ساكن احلرض يف دول البحر املتوسط ( 1990و 2000و )2010كنسبة موئية من مجموع
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املصدر :تقديرات العاملني بالبنك الدويل استنادًا إىل األمم املتحدة ،آفاق التحرض يف العامل.2013 ،

شربا اخلمية (مرص) نسبة  28ضعفًا ،مكا منت معان
والرباط واسطنبول بنسبة  10إىل  15ضعفا .أما بشأن
دمشق ،وبريوت ،وأنقرة ،والدار البيضاء ،وتل أبيب واجلزائر،
فقد بلغت نسبة المنو  5إىل  10أضعاف ،ويف القاهرة
وتونس واألسكندرية ،بلغت النسبة من  3إىل  5أضعاف.
وختتلف الكثافة الساكنية يف املناطق الساحلية يف مجيع
أحناء حوض البحر املتوسط ،واليت ترتاوح ما بني  0و10
فرد للك مك 2عىل طول أجزاء من غرب البلقان وجنوب
تركيا واليونان وليبيا الساحلية ،إىل ما يتعدى  5000فرد
للك مك 2يف بعض املواقع يف فلسطني وارسائيل (أنظر
اخلريطة  .)2.2وبصورة عامة ،توجد أعىل الرتكزيات يف
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غرب البحر املتوسط وسواحل منطقة بالد الشام .ويعترب
حوض النيل اهليدرولوىج من أكرث املناطق كثافة حيث
يبلغ ساكنه من 250إىل  500فرد للك مك( 2أنظر اخلريطة
.)3.2
وتعىط الكثافة الساكنية مؤرشًا عىل الضغط الساكين
املبذول .ومقارنة الكثافة الساكنية الساحلية ( 120نمسة/
مك )2بالكثافة الساكنية الوطنية ( 58نمسة /مك )2تربز
بوضوح أن معظم ساكن البحر املتوسط يرتكزون يف املنطقة
الساحلية .ومتيل املناطق الساحلية إىل أن تكون أكرث ساكنا
من غريها من املناطق بسبب األنشطة االقتصادية املختلفة
مثل السياحة ،والرتفيه ،وصيد األمساك واملوانئ.
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خريطة 1.2

ساكن املدن الساحلية للبحر املتوسط (العام األخري املتاح)

الساكن (آالف نمسة)
40
400

4 000

مناطق البحر األبيض املتوسط

املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط ،مركز األنشطة اإلقلميية التابع للخطة الزرقاء ،استنادًا إىل مصادر خمتلفة.2013 ،

خريطة 2.2

الكثافة الساكنية لملناطق الساحلية للبحر املتوسط (العام األخري املتاح)

الكثافة الساكنية (فرد/مك)2
100-0
1 000-100
5 000-1 000
10 000-5 000
17 000-10 000

املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط ،مركز األنشطة اإلقلميية التابع للخطة الزرقاء ،استنادًا إىل مصادر خمتلفة.2013 ،
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خريطة 3.2

الكثافة الساكنية لألحواض الساحلية اهليدرولوجية للبحر املتوسط
(العام األخري املتاح  -تقريبًا )2008

الكثافة الساكنية (فرد/مك)2
100-0
250-100
500-250
1 000-500
أكرث من 1 000

املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط ،مركز األنشطة اإلقلميية التابع للخطة الزرقاء ،احلسابات عىل أساس التعداد الوطين.2013 ،

 3.2المنو والتمنية

شلك 5.2

اخنفضت مسامهة الناجت احمليل اإلمجايل للبحر املتوسط
يف الناجت احمليل اإلمجايل العاملي بشلك طفيف خالل
السنوات العرشين املاضية من أكرث من  %13.5عام 1990
إىل  %11.5عام  .2010ويف الوقت نفسه ،ظلت نسبة
ساكن منطقة البحر املتوسط ثابتة عند حوايل  %79باملقارنة
بساكن العامل.

منو الناجت احمليل اإلمجايل لدول البحر
املتوسط ( )2011-1980بالنسبة املوئية
للناجت احمليل اإلمجايل لملتوسط
%
90
80
70

يف عام  ،2011سامهت دول االحتاد األوروىب املتوسطية
بأكرث من  %69يف الناجت احمليل اإلمجايل للبحر املتوسط،
باملقارنة بنسبة  %82عام ( 1980أنظر الشلك  .)5.2ومتثل
الدول الثالث الكربى (أسبانيا وفرنسا وإيطاليا)  %64من
هذا املجموع.
وتبدو معدالت منو الناجت احمليل اإلمجايل يف دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب أعىل كثريًا من تلك اخلاصة بدول االحتاد
األوروىب املتوسطية ،إال أن هذا المنو ليس مهام إذا ما ُقورن
مبعدل المنو الساكين املقابل .والفجوة ال تزال مرتفعة بني
دول االحتاد األوروىب املتوسطية و دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب :ويف عام  ،2011بلغ متوسط دخل الفرد يف دول
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العامل .فيف عام  ،2010استأثرت املنطقة بعدد  285مليون
ساحئ أو  %28من السياحة الدولية يف العامل ( %5يف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب) .ومنذ عام  ،1995منت السياحة
يف منطقة البحر املتوسط بنحو ( %75الشلك .)7.2
وتشري الدالئل إىل أنه من املتوقع أن يسمتر تزايد عدد
الوافدين ،وميكن أن يصل إىل  637مليون ساحئ حبلول عام
( 2025اخلطة الزرقاء.)2012 ،

اجلوار األوروىب-اجلنوب (حوايل  6000دوالر)  4.6مرة
أقل من متوسط الدخل يف دول االحتاد األوروىب املتوسطية.
ويف عام  ،1980اكنت هذه الفجوة أعىل مبعدل مخسة
أضعاف .وتتبع معدالت منو الناجت احمليل اإلمجايل يف
غرب البلقان وتركيا عن كثب تلك املجسلة لدول اجلوار
األوروىب-اجلنوب للفرتة من  1980إىل .2011
وتُعد الفجوات مهمة أيضًا فميا بني دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب :فيف عام  ،2010بلغ متوسط دخل الفرد حوايل
 5 000دوالر يف املغرب وسوريا واألردن ومرص ،وحوايل
 8 000دوالر يف اجلزائر وتونس ،و 25 000دوالر يف
ارسائيل (أنظر الشلك )6.2

وخيتلف الوضع يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب أيضًا
بشلك كبري عن منطقة االحتاد األوروىب املتوسطية من حيث
عدد السياح الدوليني الوافدين مقارنة بساكن البالد .وتبلغ
نسبة السياح الدوليني يف اجلزائر باملقارنة بساكن البالد
حواىل  5للك  1 000نمسة ،بيمنا يصل العدد يف األردن
وتونس إىل ما بني  650و 750للك  1 000نمسة ،و ذلك
إذا قورنت بوجهات شعبية لالحتاد األوروىب مثل إيطاليا
وفرنسا واسبانيا واليونان (أنظر اخلريطة )4.2

 4.2السياحة
ال غرو أن املناظر الطبيعية اجلذابة ،والتنوع البيولويج
الغين ،والرتاث الثقايف وأمناط احلياة التقليدية ،إىل جانب
الظروف البيئية املواتية مثل املناخ املعتدل ،والشواطئ،
ومياه البحر الواحضة  -لكها جممتعة قد جعلت من حوض
البحر املتوسط أحد املقاصد السياحية األكرث شعبية يف
العامل .وبرشيطها الساحيل الذي يبلغ طوله  46 000مك،
تُعتربمنطقة البحر املتوسط الوجهة السياحية الرائدة يف
شلك 6.2

والسياحة يه أحد أمه القطاعات االقتصادية يف البحر
املتوسط ،والسميا بالنسبة لملناطق ذات التمنية الصناعية
أو الزراعية احملدودة .فيف عام  ،1970حققت السياحة
الدولية عائدات قدرها  5.6مليار دوالر عرب حوض البحر
املتوسط .ويف عام  ،2011بلغت العائدات  224مليار
دوالر ،أي إيرادات عام  1970مرضوبة بمُ عامل 40

تعادل القدرة الرشائية للناجت احمليل اإلمجايل للفرد بالدوالر األمريىك( )2005يف دول البحر
املتوسط ( 1990و 2000و)2010
تعادل القدرة الرشائية للناجت احمليل اإلمجايل للفرد
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شلك 7.2

(اخلطة الزرقاء .)2012 ،وعند النظر إلهيا كنسبة موئية من
إمجايل الصادرات ،تعىط عائدات السياحة الدولية مؤرشًا
عن جحم القطاع يف االقتصاد اللكي.

منو توافد السياح الدوليني يف
دول البحر املتوسط ()2010-1995
باملليون
مليون
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اإلمجايل

دول االحتاد األوروىب املتوسطية

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب

غرب البلقان وتركيا

املصدر :منمظة السياحة العاملية ،عام .2013

خريطة 4.2

وترتكز السياحة يف منطقة البحر املتوسط بقدر كبري عىل
طول الرشيط الساحيل ( %40منه مكتظ باملباىن) ،وتصل
إىل أعىل معدالهتا خالل فصل الصيف .ولذلك فإهنا
ختتلف باختالف املاكن واملومس .ويؤدى تركزي السياحة إىل
تفامق اآلثار عىل البيئة نتيجة لزيادة إنتاج النفايات ،وزيادة
ترصيف مياه الرصف غري املعاجلة ،مكا يزيد الضغوط عىل
املوارد الطبيعية .ويكثف التدفق املومسي الكبري للزوار،

توافد السياح الدوليني ( )2010باملليون ،وعدد السياح للك  1 000نمسة

توافد السياح الدوليني
(عدد السياح)

توافد السياح الدوليني (عدد
السياح للك  1 000نمسة)

100 000 000

500-0
1 500-500

50 000 000
1 000 000

املصدر :منمظة السياحة العاملية ،عام .2013
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وبشأن عائدات السياحة الدولية لدول اجلوار األوروىب
اجلنوب لعام  ،2010فقد استأثرت لبنان وفلسطني واألردنوسوريا بأكرث من  .%30وبلغت النسبة حوايل  %27يف
املغرب ومرص ،واكنت تلك النسبة منخفضة جدًا يف اجلزائر
وليبيا (أنظرالشلك  .)8.2وعىل الرمغ من األرقام العالية
يف بعض الدول ،فإن العالقة بني عائدات السياحة والتمنية
اإلقلميية ال تزال موضع شك .وكذلك التمنية املستدامة يف
هذا القطاع تعين إعادة التوزيع العادل للرثوة اليت تنتجها،
فضال عن التقليل من آثارها البيئية.
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شلك 8.2

عائدات السياحة الدولية عام ،2010
كنسبة موئية من إمجايل الصادرات
البانيا
لبنان
كرواتيا
فلسطني
األردن
سوريا
مرص
املغرب
قربص
اليونان
مالطا
تركيا
تونس
اسبانيا
البوسنة
واهلرسك
سلوفينيا
فرنسا
ايطاليا
ارسائيل

باإلضافة إىل االجتاه العام لزيادة عدد الساكن ،خاصة يف
املراكز احلرضية ،الضغوط عىل لك من البيئة الساحلية -
بسبب معليات البناء  -واملوارد املائية يف فرتات اإلجهاد
املايئ ،مما ينتج عنة زيادة توالد النفايات ،وترصيف مياه
الرصف من املصادر احمللية والصناعية ،واالستغالل
اجلائرلملوارد الطبيعية (الزراعة/املياه ،والطاقة/النفط،
ومصايد األمساك/التنوع البيولويج ،وغريها) .ويؤدى تأثري
لك هذه الضغوط إىل تدهور البيئة.
وهناك عالقة ذات اجتاهني بني تأثري السياحة عىل البيئة،
وتأثري نوعية البيئة عىل إماكنات التمنية السياحية .فعىل
سبيل املثال ،قد يؤدى سوء نوعية املياه الناجتة عن زيادة
ترصيف مياه الرصف اليحص خالل موامس الذروة بدوره
إىل اخنفاض عائدات السياحة بسبب تاكثر الطحالب.
وهتدد لك من التمنية اجلائرة والتدهور البييئ جاذبية العديد
من الوجهات السياحية ،مما يتسبب يف تراجع القطاع
السيايح ،وإذا إخنفضت جاذبية املنطقة الساحلية ،مفن
املرحج أن ينخفض بشلك كبري املصدر الرئييس للدخل
عنرص مه ٌم
هلذه املناطق .هذه العالقات ذات االجتاهني يه
ٌ
ملفهوم قدرة التحمل السياحية لملقصد السياىح ،استنادًا
إىل األبعاد املادية واإليكولوجية والبيئية واالجمتاعية
والدميوغرافية واالقتصادية والسياسية.

اجلزائر
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عائدات السياحة الدولية كنسبة موئية من إمجايل الصادرات
املصدر :منمظة السياحة العاملية وصندوق النقد الدويل وتقديرات صادرات
البنك الدويل.2013 ،
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3

ة
مسأل ذات أولوية
تعت� املخ لفات البلدية الصلبة
ملاذا رب
ف
ي� منطقة البحر املتوسط؟

منذ منتصف السبعينات ،أصبحت إدارة املخلفات مصدرًا
كبريًا للقلق لدول البحر املتوسط اليت قامت باالستمثار
بكثافة يف مجع ،ومعاجلة ،والتخلص من املخلفات ،ومؤخرًا
يف الوقاية مهنا والسيطرة علهيا وتدويرها (برناجم
األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط  -اخلطة الزرقاء،
 .)2009ومتثل املخلفات خسارة هائلة لملوارد يف شلك
مواد وطاقة ،ويف الوقت نفسه ،إذا أديرت املخلفات بشلك
سيئ ،فإهنا تتسبب يف العديد من املخاطر املبارشة وغري
املبارشة للك من البرش والبيئة ،اليت تأخذ شلك األمراض
املعدية ،وتلوث الرتبة واملياه اجلوفية والسطحية من جراء
اإلرتشاح ،وتلوث اهلواء نتيجة النبعاث الغازات امللوثة،
وأساليب مجع املخلفات والتخلص مهنا (تقدر بنحو  %5من
إمجايل االنبعاثات) .ونظرًا لوجود نسبة كبرية من الساكن
واألنشطة البرشية يف املناطق الساحلية املطلة عىل البحر
األبيض املتوسط ،تشلك املخلفات ضغطا كبريًا عىل البيائت
الساحلية والبحرية ،مما يتسبب يف التلوث البرصي ويهسم
يف مقامة الشاطئ والقاممة البحرية .وتعترب مثل هذه
الهتديدات للساحل والبحر جسمية خاصة يف املناطق اليت
مازالت تستخدم املقالب الساحلية أو بالذات اليت تستخدمها
بدون إعادة تأهيل.
وترتبط مكية املخلفات البلدية الصلبة املتولدة يف دولة ما
ارتباطًا وثيقًا بالتمنية االقتصادية ،ومعدل التحرض ،وأنواعه،
وأمناط اسهتالك املواد اخلام ،ودخل األرساملعيشية،
وأمناط احلياة .ويف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،تُعد
إطار 1.3

االجتاهات املزتايدة للساكن ،ال سميا يف املناطق احلرضية،
والصناعات السياحية املتنامية ،ومستويات املعيشة
مبثابة احملراكت الرئيسية لقضايا املخلفات .ومع انفتاح
اقتصادات هذه الدول بصورة كبرية أمام التجارة الدولية،
ُيولد االسهتالك املزتايد تغريات يف إنتاج وتكوين املخلفات،
مبا يف ذلك االجتاهات اجلديدة مثل النفايات اإللكرتونية
ونفايات التغليف.
وإدارة املخلفات البلدية الصلبة ،أي مجع املخلفات
ومعاجلهتا والتخلص مهنا ،ويه واحدة من أمه اخلدمات
اليت تقدمها السلطات احمللية واملدن .يه ال تزال
إحدى األولويات األوىل للدول ،ويستفيد ذلك القطاع من
االستمثارات الكبرية ،اليت ،لألسف ،ال حتقق دامئا أفضل
النتاجئ .ورمغ أن املخلفات البلدية الصلبة يه جزء واحد
فقط من مجموع املخلفات املتولدة يف لك دولة ،إال أن
إدارهتا غالبا ما تعكس أكرث من ثلث اجلهود املالية للقطاع
العام للحد من التلوث وماكحفته (OECD Facebook,
 .)2010وبسبب طابعها املعقد وتوزيعها بني العديد من
منيجت املخلفات ،تُعترباإلدارة السلمية لملخلفات البلدية
الصلبة معقدة من الناحية البيئية .فاإلدارة السلمية مهمة من
الناحية البيئية واالجمتاعية ،إال أهنا ميكن أن تشلك عبائ
اقتصاديا عىل الصناعات والبلديات وا ُألسرَ باملنازل ،خاصة
يف الدول النامية.
ويف معظم الدول ،تكون احلكومة إما املمول الرئييس
مجلع املخلفات البلدية الصلبة و التخلص مهنا (يف لبنان

تعريف املخلفات البلدية

يمت مجع املخلفات البلدية بواسطة البلدية أو من ينوب عهنا .وتمشل املخلفات اليت تنشأ من ساكن املنازل واملخلفات املامثلة
من التجارة والتبادل التجاري ،واخلدمات اخلاصة والعامة ،واملؤسسات مبا فهيا املدارس واملستشفيات ،ويف كثري من األحيان
احلرف الصغرية أو املشاريع الصناعية الصغرية .ويستثين هذا التعريف املخلفات من شباكت الرصف اليحص البلدية
وشباكت املعاجلة أو خملفات البناء واهلدم .ومع ذلك ،غالبا ما تكون هذه األنواع من املخلفات خمتلطة مع املخلفات البلدية
يف معظم دول البحر املتوسط ،مما يشلك مشلكة بالنسبة للتمسيد (عندما يكون هناك زجاج ،أو معدن أو بالستيك خمتلط
مع املخلفات العضوية) .املصدرH2020 factsheets at http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/data -and- :
.indicators/resources/H2020_indicator_factsheets
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وتونس ،عىل سبيل املثال) ،أو تقوم مبلء الفجوة بني تاكليف
وإيرادات املخلفات البلدية الصلبة (مكا يف اجلزائر ومرص
واألردن وفلسطني).

وذلك ألنه مل يكن من املمكن مجتيع البيانات واملعلومات
املقدمة من نقاط االتصال الوطنية واملؤسسات وتقدمي تقيمي
دقيق لملناطق الساحلية.

ويمت اسرتداد التاكليف جزئيا يف اجلزائر ،ومرص،
واألردن ،ولبنان (زحلة فقط) وفلسطني .وال تسرتد لك من
املغرب وتونس التاكليف من خالل تشغيل اخلدمات .ويف
مرصواألردن ،توضع ترتيبات اسرتداد التاكليف من خالل
فواتري الكهرباء.

وللتقريب ،يمت استخدام نسبة ساكن املناطق الساحلية
للبحر املتوسط يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ونصيب
الفرد من املخلفات البلدية الصلبة املولدة الحتساب املخلفات
البلدية الصلبة لملناطق الساحلية .وتبلغ مكية املخلفات
البلدية الصلبة املتولدة يف املناطق الساحلية للبحر املتوسط
حوايل  20مليون طن ،ويه متثل عىل األقل  %41من المكية
املتولدة عىل املستوى الوطين ،والمكية املتولدة للفرد يف
املناطق الساحلية للبحر املتوسط ( 294جكم للفرد الواحد)
يه أعىل من املتوسط الوطين ( 272جكم للفرد).

ويمت االعرتاف بإدارة املخلفات باعتبارها جماال ذا أولوية
يف بروتوكول محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث من
املصادر واألنشطة الربية اخلاص بإتفاقية برشلونة (LBS
 )Protocolوبرناجم العمل االسرتاتيجي ملعاجلة التلوث من
األنشطة الربية يف منطقة البحر املتوسط (،)SAP MED
وخطط العمل الوطنية اليت ُوضعت ونُفذت من قبل دول البحر
املتوسط .وعند حتديد األولويات إلعداد خطط معل وبراجم
وإجراءات للقضاء عىل التلوث من مصادر وأنشطة برية،
يمت النظر يف املقام األول إىل القطاعات التالية يف بروتوكول
املصادر الربية:
•إدارة املخلفات البلدية الصلبة؛
•قطاع إدارة املخلفات؛
•حرق املخلفات وإدارة رواسهبا.
وتضطلع اسرتاتيجية البحر املتوسط للتمنية املستدامة
( )2005بتجشيع معليات اإلنتاج واملنتجات واخلدمات
السلمية بيئيا من خالل تطوير مبادرات تطوعية واحلد
من َت َوُّلد املخلفات باعمتاد هنج (( )3Rالتخفيض وإعادة
االستخدام والتدوير) .وحتدد اسرتاتيجية التمنية املستدامة
املستحدثة لالحتاد األوروىب هدف "جتنب املخلفات وتعزيز
االستخدام الفعال لملوارد الطبيعية من خالل تطبيق
مفهوم فكر دورة حياة املخلفات وتعزيز إعادة االستخدام
والتدوير".

 1.3ما هو الوضع بالنسبة ُّ
لتولد وإدارة املخلفات
البلدية الصلبة يف دول اجلوار األورويب-
اجلنوب؟
ميكن تقيمي الوضع بشأن ُّ
تولد وإدارة املخلفات البلدية
الصلبة من خالل املؤرشات التالية :مكية املخلفات البلدية
الصلبة املولدة ،واملجمعه واملعاجلة؛ ونوع املعاجلة .ومن
الناحية املثالية ،مضن سياق برناجم أفق  ،2020يمت إنتاج
هذه املؤرشات عىل مستوى املنطقة الساحلية .ومع ذلك ،مت
عرض الوضع العام يف هذا التقيمي عىل املستوى الوطين،

يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،مت ُّ
تولد  272جكم من
املخلفات البلدية الصلبة للفرد الواحد عام  ،2010مضن 50
مليون طن مت ُّ
تولدها ،ومت مجع ( ،%76أنظر اجلدول .)1.3
من هذا المكية ،مكا مت التخلص من  %58يف مقالب مفتوحة
و %31يف املدافن الصحية .ومتثل املخلفات الىن مت تدويرها
واملخلفات احملولة إىل مساد فقط  %7و %4عىل التوايل.
وعىل سبيل املقارنة ،مت ُّ
تولد  503جكم من املخلفات البلدية
الصلبة للفرد عام  2011يف االحتاد األوروىب  ، 27-يف حني
متت معاجلة  486جكم فقط من املخلفات البلدية الصلبة للفرد.
ولقد متت معاجلة هذه املخلفات بطرق خمتلفة :مت مطر ،%37
ومت حرق  ،%23ومت تدوير  %25ومت حتويل  %15إىل
مساد (يوروستات .)2012 ،وبالرمغ من أن الوضع خيتلف
عىل نطاق واسع من دولة إىل آخرى ،وباألخص من منطقة
حملية إىل أخرى ،فإنه من اإلنصاف القول إن متوسط إنتاج
املخلفات البلدية الصلبة يف االحتاد األوروىب  27-هو ضعف
الذي يمت ُّ
تولده حاليًا يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب.

 2.3ما يه اجتاهات ُّ
تولد املخلفات البلدية
الصلبة؟
رمغ أن املخلفات املولدة للفرد يف منطقة اجلوار األوروىب-
اجلنوب ال تزال منخفضة جدًا مقارنة بالدول األوروبية ،ارتفع
نصيب الفرد من إنتاج املخلفات يف تلك املنطقة بنسبة %15
عىل مدى السنوات العرش املاضية .ومن املتوقع أن تسمتر تلك
املخلفات يف المنو يف السنوات القادمة ومن املقدر أن تصل
إىل ما يقرب من  135مليون طن؟ حبلول عام  .2025وميكن
أن تُعزى هذه االجتاهات إىل منو الساكن واالقتصادات يف
الدول املطلة عىل البحر املتوسط .استنادًا إىل بيانات املؤرش،
وحتتفظ مرص بأعىل معدل ُّ
لتولد املخلفات ( 21.4مليون طن
سنويًا) ،وذلك بسبب احتالهلا لملركز األول من حيث الكثافة
الساكنية ( 82.5مليون نمسة) ،تلهيا اجلزائر ( 9.3مليون طن
سنويًا) (أنظر اجلدول .)2.3
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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جدول 1.3

املخلفات البلدية الصلبة يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ( :)2012-2010بعض املؤرشات الرئيسية

عدد الساكن (مليون نمسة)
ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة
(مليون طن/سنة)
ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة
للفرد (جكم/سنة)
ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة
(ج/دوالرأمريىك)
املواد العضوية ()%

معدل امجلع ()%
املخلفات اليت يمت التخلص مهنا
يف املقالب املفتوحة ()%
املخلفات اليت يمت التخلص مهنا
يف املدافن الصحية ()%
املخلفات اليت يمت تدويرها ()%
املخلفات املحُ ولة إىل مساد
()%

ارسائيل

فلسطني

تونس

اجلزائر

مرص

األردن

لبنان

املغرب

36.0

82.5

7.8

6.2

4.3

32.3

4.0

10.7

9.3

21.4

4.8

2.6

1.9

6.7

1.5

2.4

258

252

615

420

459

209

365

221

34

47

23

87

36

49

27

62

55

40

50

53

65

59

68

80

65

99

77

100

72

89

50–100

67

83.5

0

40

30

57

76

15

26

5

87

50

51

33

22

70

7

2.5

13

10

8

10

2

10

0

9

0

0

11

1

0

5

املصدر :مصادر وطنية UNSD ،SWEEP-Net ،وموجز ميدسات .2013 ،2006

جدول 2.3

ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة ( 1000طن)
2000

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10 625
14 500

9 300

18 769
3 847

1 801

21 400 21 300 21 100 20 800 20 400 20 000
3 978

2 892

4 086

4 227

4 304

4 434

4 551

4 594

4 776

3 063

2 999

2 867

2 742

2 496

2 687

2 630

1 234

1 271

891
6 558
1 072

1 102

1 133

1 198
2 025

1 309

4 898

1 940

6 300
1 165

2011

2012

6 670
1 346

1 385

2 200

1 426

1 468

1 513

2 364

املصدر :مصادر وطنية( UNSD ،SWEEP-Net ،اجلزائر وتونس عام ( UNSD ،)2011اجلزائر عام  )2003وموجز
ميدستات ( 2006مرص عام  ،2000لبنان عام  ،2007املغرب عام  2000وتونس عام .2013 )2004

وعندما تمت تسوية ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة بالنسبة
للفرد ،فإن ارسائيل ولبنان حتصالن عىل أعىل معدل يبلغ
 615جكم /فرد/سنة و 459جكم/فرد/سنة ،عىل التوايل.
وقد اخنفضت هذه المكية يف األردن من  574جكم /فرد/
عام  2002إىل  425جكم/فرد/سنة عام  .2011أما يف
فلسطني ،فقد ظل معدل نصيب الفرد من املخلفات املولدة
ثابتًا عند حوايل  350جكم/فرد/سنة من عام  2000إىل
عام  .2011وحققت املغرب أقل رمق ( 209جكم /فرد/سنة)
(أنظر الشلك )1.3
إن مكية املخلفات البلدية الصلبة املولدة للفرد الواحد يه أعىل
بصفة عامة يف املناطق احلرضية ( 250جكم/فرد/سنة إىل
 550جكم /فرد /سنة) عن املناطق الريفية ( 55جكم/فرد/
52
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سنة إىل  310جكم/فرد/سنة) .وهذا االختالف بني احلرض
والريف قد يصل إىل رمق مرضوب يف معامل  ،5مكا هو
احلال بالنسبة لتونس (أنظر الشلك  .)2.3أما يف األردن ،فإن
معدل الريف ( 310جكم/فرد/سنة) أعىل من املعدل احلرضى
يف لك من تونس وفلسطني واملغرب ومرص واجلزائر.
وتعترب معلية احتساب ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة وربطها
بالناجت احمليل اإلمجايل وسيلة لرؤية انفصال ُّ
تولد املخلفات
عن المنو االقتصادي .إن فصل الزيادة يف ُّ
تولد املخلفات
عن منو الناجت احمليل اإلمجايل يشلك جزءا من أهداف
إدارة املخلفات لعام  2015اليت وضعهتا اسرتاتيجية البحر
املتوسط للتمنية املستدامة عام .2005واهلدف من ذلك هو
خفض معدل المنو احلايل يف ُّ
تولد املخلفات بنسبة ،%50
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شلك 1.3

ُّ
تولد املخلفات البلدية للفرد (جكم/فرد/
سنة)

شلك 2.3

ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة للفرد
(جكم/فرد/سنة) (العام األخري املتاح)

جكم/فرد/سنة
700

تونس

600

فلسطني

500

املغرب

400

لبنان

300

األردن

200

ارسائيل
مرص

100

اجلزائر

-

14

12

10

08

06

04

02

00

98

20

20

20

20

20

20

20

20

مرص

األردن

املغرب

تونس

500

19

اجلزائر

ارسائيل

لبنان

فلسطني

700

600

املصدر :مصادر وطنية و( SWEEP-Netاجلزائر وتونس عام ،)2011
شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة (اجلزائر عام  )2003وموجز
ميدستات ( 2006مرص عام  ،2000لبنان عام  ،2007واملغرب
عام  2000وتونس عام .2013 ،)2004

400

200

300

-

100

جكم/فرد/سنة
اإلمجايل

احلرضي

الريف

ُّ
(تولد املخلفات) استنادًا إىل بيانات  ،SWEEP-Netعام
املصدر:
.2013

شلك 3.3

ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة بالنسبة
للناجت احمليل اإلمجايل (جكم1000/
دوالر أمريىك طبقًا للسعر الدوىل الثابت
لعام .)2005

جكم 1000/دوالر أمريىك طبقًا للسعر الدوىل الثابت لعام 2005
180

فضال عن مضاعفة معدالت التدوير ،وحتويل ما ال يقل عن
نصف مقالب املخلفات غري املنمظة إىل مدافن حصية .ويعترب
فصل ُّ
تولد املخلفات عن المنو االقتصادي هو أيضًا أحد أمه
أهداف سياسة االحتاد األوروىب.

140
120
100
80
60
40
20
12
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08

06

04

02

00

98

20

20

20

20

20

20

20

اجلزائر

ارسائيل

لبنان

فلسطني

مرص

األردن

املغرب

تونس

19

ويف حوايل عام  ،2010تراوحت مكية املخلفات البلدية الصلبة
املتولدة بالنسبة للناجت احمليل اإلمجايل من  23جكم1000 /
دوالر مرييك يف ارسائيل  -طبقًا للسعر الدوىل الثابت خالل
 2005إىل  81جكم يف مرص (أنظر الشلك  ،)3.3مقارنة
باملتوسط اإلقليمي البالغ  40جكم 1000/دوالر أمرييك (طبقًا
للسعر الدوىل الثابت لعام  )2005يف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب .وبصفة عامة ،فإن فصل ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة
عن المنو االقتصادي مل يكن واحضًا متامًا ،إال لعدد قليل من
الدول .وهذا ،الفصل مهم جدًا للك من األردن ومرص .فىف
األردن ،إخنفضت مكية املخلفات املتولدة من  151جكم يف
عام  2002إىل  81جكم يف  .2011ويف مرص ،إخنفضت
المكية بني عايم  2003و  ،2012من  61جكم1000 /
دوالرأمريىك طبقًا للسعر الدوىل الثابت لعام  2005إىل 47
جكم 1000/دوالر أمريىك طبقًا للسعر الدوىل الثابت لعام
( 2005الشلك .)3.3

160

املصدر :مصادر وطنية و( SWEEP-Netاجلزائر وتونس عام ،)2011
شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة (اجلزائر عام  )2003وموجز
ميدستات ( 2006مرص عام  ،2000لبنان عام  ،2007واملغرب
عام  2000وتونس عام .2013 ،)2004
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 3.3ما هو تكوين املخلفات البلدية الصلبة؟

شلك 4.3

أدى تغيري أمناط االسهتالك ،الناجت بشلك كبري عن
استرياد السلع املصنعة إىل التغيري يف تكوين املخلفات.
وحتتوي املخلفات البلدية الصلبة يف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب حاليًا عىل ضعف مكية املخلفات العضوية وعىل
مكية خملفات من الكرتون أقل مرتني من صناديق القاممة
األوروبية .ويتغري التباين مع بعض الفائت مثل البالستيك،
حيث تظهر زيادة يف دول البحر املتوسط .وتسري نسبة
املخلفات القابلة للتحلل يف اجتاه هبويط واحض يف معظم
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،يف حني أن حصة البالستيك
وغريها من املواد االصطناعية يف ازدياد .وميكن تضمني
بعض النفايات اخلطرة مثل البطاريات واملعدات الكهربائية
واإللكرتونية يف تكوين املخلفات البلدية الصلبة؛ حيث يمت
التخلص مهنا دون أي فرز و/أو معاجلة( .اخلطة الزرقاء،
 .)2012وما زالت النفايات العضوية متثل أكرب حصة من
املخلفات البلدية الصلبة ،اليت ترتاوح بني  %40يف ارسائيل
و %68يف املغرب (أنظر اجلدول  ،)3.3باملقارنة بـ %20
إىل  %25يف الدول املتقدمة.
ووفقًا للبيانات الوطنية الرسائيل ولبنان وفلسطني ،باإلضافة
إىل بيانات  SWEEP-Netللدول األخرى ،يمت ذكر تكوين
املخلفات البلدية الصلبة يف الشلك .4.3

 4.3ما يه المكية اليت يمت مجعها من املخلفات
البلدية الصلبة؟
يمت مجع املخلفات البلدية الصلبة من نقطة التولد (السكنية،
والصناعية والتجارية واملؤسسية) إىل نقطة املعاجلة أو
التخلص مهنا بطرق عديدة (من مزنل إىل مزنل ،صناديق
القاممة املجمتعية ،مركبات مجع املخلفات والتسلمي
الخشىص...اخل) .
جدول 3.3

املواد
العضوية

الورق والورق
املقوى

2011

62

9

املنسوجات

مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس
100

60
%

80

40

20

املواد العضوية

املنسوجات

الزجاج

الورق والورق املقوى

البالستيك

املعادن

-

مواد

غري عضوية
أخرى

املصدر :مصادر وطنية و SWEEP-Netللجزائر واملغرب وتونس،
.2013

ويتطلب مجع املخلفات الصلبة ،من قبل السلطات احمللية
أو من ينوب عهنا وسائل مالية ولوجستية هائلة ،تزيد مع
حتسن معدل مجع املخلفات .ويف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب ،ال تزال معظم مزيانية إدارة املخلفات الصلبة
خمصصة مجلع املخلفات.
وتشري بيانات املؤرش إىل أن مكية املخلفات البلدية الصلبة
اليت مت مجعها يف منطقة اجلوار األوروىب-اجلنوب تبلغ
حوايل  40مليون طن/السنة .ويبلغ معدل مجع تلك املخلفات
حوايل  ،%76ويرتاوح بني  %50و ( %100أنظر اجلدول
 )5.3ويكون امجلع شبه اكمل يف لك من لبنان وارسائيل
والدول األوروبية.

البالستيك

الزجاج

املعادن

املواد األخرى
غري العضوية

12

1

2

14

2012

55

11

5

16

5

3

5

2005

40

25

4

13

3

3

12

2013

50

16

15

2

2

16

2010

53

16

2011

65

8

2012

59

15

2011

68

9
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اجلزائر

تكوين املخلفات البلدية ()%
السنة

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس

تكوين املخلفات البلدية الصلبة ،العام
األخري املتاح
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جدول 4.3

مجع املخلفات البلدية الصلبة ( 1000طن)
2000

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس

2003

2004

2005

2006

2008

2007

2009

2010

2011

2012

8 500
13 700

14 000

13 500

13 700

13 800

14 000

4 198

4 266

4 395

4 510

4 552

4 733

4 841

2 310

2 207

2 111

1 922

2 069

1 720

1 930

12 200
3 819

3 951

1 445

1 440

1 474

934

1 066

1 119

1 387

4 058
2 359

6 500
931

2 772
1 147

1 165

2 025

4 802
1 181

1 225

1 269

1 351

1 392

1 316

املصدر :مصادر وطنية ويونستات (اجلزائر عام  ،2003لبنان  ،2009-2001املغرب عام  2000وتونس عام .2013 ،)2004

جدول 5.3

معدل مجع املخلفات البلدية الصلبة ()%
2000

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس

2003

2004

2005

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

80
65
99.3

99.3

77.0

70

70

65

65

65

99.3

99.3

99.3

99.1

99.1

99.1

99.1

98.8

77.0

77.0

77.0

77.0

77.0

77.0

90.7

90.7

90.3

77.0

99.5
44
86.8

80.2

89.0

89.0

72
87.7

89.0

92.0

92.0

املصدر :مصادر وطنية ويونستات (اجلزائر عام .2013 ،)2003

وخيتلف مجع املخلفات البلدية الصلبة بني الدول وكذلك
داخل لك دولة عىل حدة .وبصورة عامة فإن التغطية اخلاصة
جبمع املخلفات البلدية الصلبة ومعدالت امجلع تكون أعىل
يف املناطق احلرضية عهنا يف املناطق الريفية (أنظر اجلدول
 .)6.3وعىل سبيل املثال ،يرتاوح معدل امجلع يف القاهرة
بني  %72و  ،%85باملقارنة باملعدل الوطين البالغ %60
(اخلطة الزرقاء.)2010 ،
وتُعترب التغطية املتعلقة جبمع املخلفات البلدية الصلبة قضية
مهمة يف معظم دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،حيث مل
أى من تلك الدول يف الوصول إىل التغطية الاكملة
يحجن ُّ
مجلع املخلفات خاصة يف املناطق الريفية .ويمت إلقاء
املخلفات غري املُجمعة مبارشة يف الشوارع أو امليادين.
ومما ال شك فيه أن التغطية األفضل ستحول دون التفريغ
العشواىئ ،أو مطر املخلفات يف املقالب غري املُدارة ،أو
دفهنا أوحرقها وتولد مقامة حبرية وغري ذلك من التأثريات
الضارة عىل الصحة والبيئة .وهنالك مسة مهمة من مسات
امجلع يه الفصل عند املنبع ،مما يؤثر عىل مكية املخلفات
اليت يمت تدويرها وعىل نوعية املواد اليت يمت تدويرها.

شلك 6.3

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
a
املغرب
فلسطني
تونس
ملحوظة:

املصدر:

معدل مجع املخلفات البلدية الصلبة ()%
يف املناطق احلرضية والريفية (العام
األخري املتاح)
املناطق احلرضية

املناطق الريفية

% 85

% 60

% 75–40

% 50–30

% 90

% 70

% 100

% 99

% 85
% 100

% 80

% 100–80

% 100–50

 aيف املغرب ،معدل امجلع يف املناطق احلرضية الذي مت
تقدمية من قبل املصدر الوطين هو  %85( %80بالنسبة لـ
«سويب نت» )SWEEP-Net
مصادر وطنية للقمية الوطنية  SWEEP-Netلملعدالت
احلرضية والريفية.2013 ،
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إطار 2.3

القاممة البحرية :البحر املتوسط هو البحر اإلقليمي األول الذي يعمتد إجراءات ملزمة قانونًا

إلدارة القاممة البحرية

يمكن السبب اجلذري لوجود مقامة حبرية من جراء "أنشطة اخلط الساحيل واألنشطة الرتفهيية"  -يف حقيقة أن إدارة املخلفات
الصلبة يف معظم دول البحر املتوسط ال تزال تُنفذ بشلك سيئ جدًا .ويعترب المتويل والتوعية واملامرسات الفردية اجليدة إلدارة
املخلفات غري اكفية يف هذه املنطقة .وتسامه املامرسات القانونية وغري القانونية احلالية ملناولة النفايات يف وجود القاممة البحرية.
و ُي َعُّد اإللقاء غري املقصود للقاممة من املدافن الصحية الساحلية ،باإلضافة إىل القاممة املوجودة يف وسائل النقل املائية والشواطئ
الرتفهيية وعىل جانب الطريق ،فضال عن اإللقاء غري املرشوع للقاممة املزنلية والصناعية يف املياه الساحلية والبحرية  -لك ذلك ُيعد
من املامرسات اليت تسامه يف مشلكة القاممة البحرية (برناجم األمم املتحدة للبيئة  .)2009 -وتصل النفايات أيضًا إىل السواحل
سواء من خالل اجلداول واألهنار واملصارف أو عن طريق األمواج والتيارات واملد واجلزر ،وبالتايل ينبيغ أيضًا أن يمت تناوهلا
مكصدر بري يتطلب توفري خدمات إلدارة املخلفات الصلبة وبنية أساسية مناسبة للرصف .وخالل مومس الصيف ،يكون عدد ساكن
املدن الساحلية يف بعض األحيان ضعف عددمه يف فصل الشتاء .ويف بعض املناطق السياحية ،يمت ُّ
تولد أكرث من  %75من
النفايات السنوية خالل مومس الصيف.
ولقد أصبحت القاممة البحرية قضية عاملية تتصدر جدول األمعال البييئ العاملي .واكن اهلدف اجلديد األوحد املتفق هيلع يف ريو +
 20هو القاممة البحرية .وتعترب اسرتاتيجية هونولولو ،والزتام هونولولو ،وبرناجم العمل العاملي محلاية البيئة البحرية من األنشطة
الربية ( )UNEP/GPAيه اآلليات العاملية اليت تعزز اإلدارة السلمية للنفايات البحرية بني مجيع األطراف املعنيني.
ويف أوروباُ ،عقد مؤمتر برلني يف أبريل  ،2013الذي مجع بني دول من خمتلف أحناء أوروبا ،وأربعة حبار إقلميية أوروبية ،واملنمظات
غري احلكومية ،والقطاع اخلاص ،وقطاع البحوث والسياسيني .وقد قام امجليع بتسليط الضوء عىل رسالة برلني :عىل الرمغ من
احلاجة لتوسيع قاعدة املعرفة بشأن القاممة البحرية ،هناك ما يكيف من املعرفة يف متناول اليد الختاذ اإلجراءات الالزمة اآلن.
لقد مت التعرف عىل مشلكة القاممة البحرية يف البحر املتوسط منذ زمن طويل ،حيث بدأت خطة معل البحر املتوسط التابعة
لربناجم األمم املتحدة للبيئة العمل النشط عىل هذه املشلكة منذ  30عاما تقريبًا .ويف عام  ،1980مت اعمتاد بروتوكول املصادر
الربية ،الذي اعرتف رصاحة بأمهية التعامل مع مشلكة القاممة البحرية ،مكا اعمتدت األطراف املتعاقدة يف اتفاقية برشلونة
املزيد من الربوتوكوالت اليت هلا اثار مبارشة أو غري مبارشة عىل إدارة القاممة البحرية .وباإلضافة إىل ذلك ،مت حتديد البحر
املتوسط مكنطقة خاصة ألغراض امللحق اخلامس من االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن ( )MARPOL 73/78الذي مت
تعديلها مؤخرًا.
وتعود أول إجراءات إقلميية مشرتكة خاصة بالقاممة البحرية إىل عام  ،1991حيث مت وضع الترشيعات الالزمة وإنفاذ القانون
السلمي ،وإقامة دراسات استقصائية منتمظة و/أو مراقبة الرباجم (مبا يف ذلك تنظيف الشواطئ) ،وتصممي وتنفيذ الرباجم
التعلميية ،وتجشيع استخدام املواد االصطناعية القابلة للتحلل واالهمتام بالبحوث.
ولقد مت إجراء تقيميني رئيسيني شاملني عن حالة إدارة القاممة الساحلية يف البحر املتوسط .أشارت نتاجئ التقيمي إىل أن سوء
إدارة النفايات الساحلية الصلبة يه املسوئلة عن وجود القاممة عىل الشواطئ ،سواء الطافية عىل املاء أو تلك املوجودة يف قاع
البحر (القاعية) .يف الواقع ،فإن املشلكة متعلقة بإنفاذ السياسات ،اليت يه ،بشلك عام ،ضعيفة.
ولقد وضع تقيمي  2008أساسًا سلميًا إلعداد "إطار اسرتاتيجي إلدارة الفضالت البحرية يف البحر املتوسط "2020-2012
الذي اعتمُ د يف االجمتاع السابع عرش لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية محاية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط
وبروتوكوالهتا ( )COP 17يف باريس بفرنسا عام  .2012واستُلهم اإلطار من معل برناجم البحار اإلقلميية لربناجم األمم املتحدة
للبيئة ،واكنت لملنمظات غري احلكومية مسامهات كبرية به .ومبوجب املادة  15من بروتوكول املصادر الربيةُ ،اسند إىل األمانة
العامة خلطة معل املتوسط مهمة إعداد خطة إقلميية إلدارة الفضالت البحرية .باإلضافة إىل ذلك ،إعمتدت اتفاقية محاية البيئة
البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط قرارًا مه ً
ام آخر حول اهلدف البييئ املتعلق بالقاممة البحرية ،وأحد األهداف البيئية
األحد عرش ،يف سياق هنج النظام اإليكولويج لتنفيذ خارطة الطريق اخلاصة خبطة معل املتوسط ،بالتآزر مع التوجيه اإلطارى
لالسرتاتيجية البحرية لالحتاد األوروىب (.)EU MSFD
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إطار 2.3

القاممة البحرية :البحر املتوسط هو البحر اإلقليمي األول الذي يعمتد إجراءات ملزمة قانونًا

إلدارة القاممة البحرية (تابع)

وتنص اخلطة اإلقلميية إلدارة الفضالت البحرية يف البحر املتوسط اليت اعمتدها االجمتاع الثامن عرش لألطراف املتعاقدة يف
اتفاقية برشلونة ،يف الفرتة من  6-3ديمسرب عام  ،2013عىل إجراءات مطوح ومبتكرة وملزمة قانونًا يف جمال إدارة املخلفات
الصلبة  ،مكا تنص عىل تدابري وقائية (احلد من ُّ
تولد النفايات البحرية عند املنبع) باإلضافة إىل تطبيق أدوات مستحدثة لإلنتاج
واالسهتالك املستدامني .وهتدف اخلطة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي الختاذ إجراءات وتدابري مملوسة ،جنبًا إىل جنب مع اجلهود
الرامية إىل حتسني الرصد والبحوث والتقيمي ،لسد الفجوة املعرفية ودمع تنفيذ اإلجراءات  ،وتعزيز اإلنفاذ ،وإجياد رشااكت مع
السلطات احمللية والقطاع اخلاص واملجمتع املدين هبدف إحداث فرق .وحتدد اخلطة اإلقلميية للفضالت البحرية مواعيد هنائية
صارمة ( 2020و )2025لتنفيذ اإلجراءات.
ولتعزيز فهم امجلهور هلذه القضية ،تقوم الواكلة األوروبية للبيئة بإطالق تطبيق يمسى "مرصد القاممة البحرية" Marine
 Litter Watchالذي يستخدم التكنولوجيا احلديثة لملساعدة يف معاجلة مشلكة الفضالت البحرية .وميكن ملجموعات منمظة
وأعضاء من عامة الشعب استخدام التطبيق لتحميل البيانات حول القاممة اليت توجد عىل شواطهئم .وسوف تستخدم هذه البيانات
فهم أفضل لملشلكة ،ومن املأمول أن تساعد يف دمع استجابة السياسات ،مكا متت صياغهتا يف التوجيه اإلطارى
لرتسيخ ٍ
لالسرتاتيجية البحرية لالحتاد األوروىب ( EU MSFDأنظر http://www.eea.europa.eu/highlights/new-mobile-
_phone-app-will?&utm_ campaign=newsletter.2014-03-03.7097415447&utm_medium=email&utm

.)source=EEASubscriptions

 5.3ما يه المكية اليت يمت معاجلهتا من
املخلفات البلدية الصلبة؟
بعد معلية امجلع ،يمت نقل املخلفات البلدية الصلبة بصفة
عامة إىل أحد املواقع حيث يمت تفريغ السيارات .وقد يكون
املوقع منشأة ملعاجلة املواد ،أو حمطة نقل ،أو مدفن حصي،
أو مقلب مفتوح.
ويحمس معدل معاجلة املخلفات البلدية الصلبة بقياس كفاءة
نظام إدارة املخلفات ،عىل أن إمجايل املخلفات البلدية
الصلبة املعاجلة يف دول اجلوار األوروىب  -اجلنوب ليست
معروفة جيدا ،باستثناء ارسائيل واألردن وفلسطني (أنظر
اجلدول  .)7.3وال تتوافر أية بيانات عن اجلزائر واملغرب
وتونس .ويف عام  ،2012بلغت نسبة املعاجلة  %100من
املخلفات البلدية الصلبة اليت مت مجعها يف ارسائيل .أما
فميا يتعلق مبرص ،وفلسطني ،واألردن ،ولبنان ،فقد بلغت
إطار 3.3

النسبة  ،%50 ،%31 ،%19و %70عىل التوايل .ويبني
اجلدول  8.3مكية املخلفات البلدية الصلبة املعاجلة عن
طريق المطروالتدوير لتلك الدول اليت تتوافر عهنا بيانات.
وقد ظلت معدالت التدوير ثابتة نسبيًا عىل مدى فرتة طويلة
(منذ عام .)2000
وقد ساعدت املعلومات اليت مت مجعها يف تقارير SWEEP-
 Netعىل توفري صورة شاملة عن توزيع أنواع معاجلة
املخلفات للسنة األخرية املتاحة .يمت التخلص من أكرث من
نصف املخلفات املُجمعة يف مقالب مفتوحة ،ويه الوسيلة
الرئيسية "ملعاجلة" املخلفات يف معظم دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب (أنظرالشلك  .)5.3وينطبق ذلك عىل  %83.5من
املخلفات الصلبة يف مرص ،و %76يف فلسطني ،و %67يف
اجلزائر و %62يف املغرب .وهذه القمية منخفضة يف تونس
( )%13وال يوجد مقالب مفتوحة يف ارسائيل (.)%0

طرق معاجلة املخلفات

المطر :يعين إيداع املخلفات يف/أو عىل األرض ،مبا يف ذلك المطر هندسيا والتخزين املؤقت ألكرث من عام.
احلرق :يعين املعاجلة احلرارية لملخلفات يف حمطة احلرق.
التدوير :يعين أي معلية إصالح يمت فهيا إعادة تصنيع مواد النفايات وحتويلها إىل منتجات أو مواد ،سواء لألغراض األصلية
أو غريها ،باستثناء استخدامها كوقود.
التمسيد :يعين املعاجلة البيولوجية (اهلوائية أو الالهوائية) لملادة القابلة للتحلل ،مما يؤدى إىل منتج قابل لالسرتجاع.
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جدول 7.3

معاجلة املخلفات البلدية الصلبة ( 1 000طن) ومعدل معاجلة املخلفات البلدية الصلبة (2012 ،)%

2000

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس

مكية املخلفات البلدية الصلبة املُعاجلة (باأللف طن)

2004

2003

3 847

2005

3 978

694

289

331

290

2006

2008

2007

2009

In %

2010

2011

4 086

4 227

4 304

4 434

4 551

4 594

4 776

1 179

1 155

1 104

1 056

961

1 035

1 012

347

356

361

366

380

393

419

2012

2012

2 600

19

4 898

100
50

1 350

70

431

31
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جدول 8.3

معاجلة املخلفات البلدية الصلبة طبقًا لنوع املعاجلة
2000

ارسائيل

لبنان

فلسطني

تونس

المطر
( 1000طن)
التدوير
( 1000طن)
معدل التدوير
()%
المطر
( 1000طن)
التدوير
( 1000طن)
معدل التدوير
()%
المطر
( 1000طن)
التدوير
( 1000طن)
معدل التدوير
()%
المطر
( 1000طن)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3 507.8

3 628.5

3 714.5

3 807.3

3 877.0

3 968.3

4 078.1

4 152.1

470.5

457.4

512.0

496.7

556.9

582.5

515.6

624.0

11.8

11.2

12.1

11.5

12.6

12.8

11.2

13.1

2012

1 118
155
12.2
279.2

319.9

335.7

344.2

349.4

354.3

367.4

380.6

405.2

417.5

9.3

10.7

11.2

11.5

11.6

11.8

12.2

12.7

13.5

13.9

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

1 500

1 690

1 000

املصدر :مصادر وطنية.2013 ،

والمطر اليحص هو وسيلة املعاجلة الثانية األكرث شيوعًا،
وهو يشلك  %31من املخلفات اليت يمت مجعها%87 :
يف ارسائيل ،و %70يف تونس ،و حواىل  %50يف لبنان
واألردن ،و %5يف مرص ،ويه نسبة منخفضة جدًا ،حيث
تُعد نسبة التخلص من املخلفات البلدية الصلبة يف مقالب
مفتوحة يه األعىل بني دول اجلوار األوروىب-اجلنوب.
فيف القاهرة الكربى ،تمت خدمة  %35فقط من الساكن من
خالل املدفن اليحص (اخلطة الزرقاء 2010؛ دراسة وطنية
ودراسة حالة عن إدارة املخلفات احلرضية يف مرص ،رايم
الرشبيىن ولزي ديبو) .وجتدر اإلشارة إىل أنه يف إطار
سياسة االحتاد األوروىبُ ،يعترب المطر هو املالذ األخري،
وجيب أن ُيستخدم فقط عندما تُستنفد مجيع خيارات املعاجلة
58
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األخرى .فقط املادة اليت ال ميكن إعادة استخدامها ،أو
تدويرها أو معاجلهتا بأى طريقة يه اليت جيب مطرها .ورمغ
كونه وسيلة املعاجلة األوىل ،إال أن المطر يتناقص باطراد
منذ عام .1995
وتعد نسبة التدوير والتمسيد منخفضة بصفة عامة (أقل من
 )%14 - %13يف مجيع الدول .ويف عام  ،2011مت تدوير
أو تمسيد  %40من املخلفات البلدية الصلبة املعاجلة لدول
االحتاد األوروىب السبع والعرشين ،باملقارنة حبوايل %27
عام ( 2001يوروستات) .ومع ذلك ،مفن املتوقع زيادة نسبة
املواد القابلة للتدوير يف منطقة اجلوار األوروىب-اجلنوب نتيجة
للتمنية االقتصادية .و جدير بالذكر أن تسييل املخلفات اليت
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مت اسرتجاعها من خالل التدوير يقدم فرصة اقتصادية مهمة.
ويبلغ أعىل معدل للتمسيد يف مرص ولبنان ،حيث يصل إىل
 %9و %11من املخلفات البلدية الصلبة املعاجلة عىل التواىل.
ويمت تدوير  %2.5من املخلفات الصلبة يف مرص433 200 :
طن يمت تدويرها من قبل القطاع الرمسي ،و 979 400طن يمت
تدويرها بواسطة القطاع غري الرمسي (الزبالني) (CWG-
 .)GIZ, 2011واستنادًا إىل البيانات املتاحة عن مرص ،هناك
حاليًا  34حمطة تشارك يف التدوير والتمسيد ،وال توجد أنمظة
للحرق ،وهناك أربعة مدافن حصية حلوايل  29.69مليون طن
من املخلفات اليت مت مجعها عام .2009
وتعمتد العديد من املدن عىل املقالب املفتوحة غري املنمظة
(أنظر اجلدول  .)9.3وقد ُوجدت هذه املقالب عىل مدى عقود
للتخلص من مجيع أنواع املخلفات ،ولكن قدراهتا ال تستطيع
مواكبة اإلنتاج احلايل .ونادرًا ما يمت تنظمي هذه املقالب أو
السيطرة علهيا ،مكا أهنا ال حتتوى عىل األغشية اجلغرافية
محلاية الرتبة .وبالتايل ،فإن ترصيف معلية االرتشاح قد يلوث
املياه اجلوفية والبيئة املبارشة .إن التحول من مقالب املخلفات
إىل املدافن الصحية املُدارة بشلك جيد  -مبا يف ذلك إعادة
تأهيل احملاجر املهجورة  -له أثر بييئ وحصى وإجمتايع
كبري .وتتفادى املدافن الصحية اإلزعاج ،والرواحئ ،واحلرائق
والدخان (غالبا مع انبعاثات الديوكسني) ،مكا تتفادى كذلك
تأثريات جريان املياه ،وتلوث الرتبة ،واملخاطر الصحية (من
جراء انبعاثات امليثان الذي يؤثر عىل املساكن املجاورة).
وعىل الرمغ من التحسن امللحوظ يف هذا املجال يف العديد من
شلك 5.3

معاجلة املخلفات البلدية الصلبة طبقًا
لنوع املعاجلة ( ،)%العام األخري املتاح
تونس
فلسطني
املغرب
لبنان
األردن
ارسائيل
مرص
اجلزائر

100

80

60

%

20

40

املقالب املفتوحة

التدوير

المطر الصىح

التمسيد

املصدر SWEEP-Net :ومصادر وطنية.2013 ،

0

جدول 9.3

عدد املدافن الصحية واملقالب املفتوحة
عام 2012

2012

املدافن املفتوحة

مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
فلسطني (*)
تونس (*)

املدافن الصحية
8

140

14

0

16
670

4

160

1
10

ملحوظة:

(*) هذه األرقام اكنت ثابتة منذ عام  2000يف فلسطني ومنذ
عام  2001يف تونس

املصدر:

مصادر وطنية.2013 ،

الدول ،إال أنه مازالت هناك حاجة إىل املزيد من اجلهد ،خاصة
يف املدن متوسطة احلجم واملناطق الريفية.
وقد حتتوى بعض املجمتعات عىل مراكز نقل ،حيث تقوم
املركبات بنقل املخلفات اليت يمت مجعها إىل مقالب القاممة،
مع أخذ النفايات املزنلية ونفايات املستشفيات وبعض
النفايات الصناعية بشلك عشواىئ .وبالرمغ من وجود
بعض نظم الفرز وامجلع خاصة ألنواع معينة من املخلفات،
فإنه تمت معاجلة مكية حمدودة فقط من تلك املخلفات  -ويه
األنواع القابلة لالسرتجاع بهسولة .ويمت تشغيل هذه النظم
من قبل بعض العاملني يف األسواق الذين حيصلون عىل
إيراد ضئيل ،مع أجحام تداول حمدودة .ويف معظم الدول،
يتوىل معلية الفرز القطاع غري الرمسى.
وخالل العقد املايض ،بدأت معظم دول اجلوار األوروىب -
اجلنوب معلية تغيريات ترشيعية ومؤسسية من أجل حتسني
سياسات اإلدارة املتاكملة لملخلفات البلدية الصلبة عىل
املستوى الوطين واحمليل (تقرير لـ RECCO Baltic 21
.)tech, Fundacio ENT
االسرتاتيجيات واخلطط الرئيسية

مت تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية يف معظم الدول ،حيث
مت وضع اسرتاتيجيات وخطط رئيسية يف املغرب واجلزائر
وتونس ومرص وفلسطني ،ومت إعداد مرشوع اسرتاتيجية/
سياسة إلدارة املخلفات الصلبة يف لبنان واألردن.
وقد مت تفعيل إدارة املخلفات الصلبة يف املغرب واجلزائر
وتونس ،ومت إعداد مرشوع قانون إلدارة املخلفات الصلبة يف
لبنان وفلسطني .ويف مرص ،جاري حاليًا إعداد قانون إدارة
املخلفات الصلبة ليحل حمل قانون النظافة العامة لعام .1999
ويف عام  ،2006وضعت ارسائيل خطة رئيسية مستدامة
إلدارة املخلفات الصلبة حىت عام  .2020ويف عام  ،2012مت
اعمتاد خطط رئيسية إقلميية لملخلفات العضوية.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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إطار 4.3

مؤرشات املخلفات البلدية الصلبة :القضايا املهنجية

يف معظم الدول ،يمت احلصول عىل بيانات عن إدارة املخلفات البلدية الصلبة من مسوحات حمددة تُنفذ عىل فرتات منتمظة ،ومن
خالل أساليب إحصائية .وميكن أن تتعرض موثوقية البيانات للخطر من جراء مجع املخلفات والتخلص مهنا بطريقة غري مكمتلة،
وانعدام وجود نظام الرتجيح يف مواقع مطر املخلفات .ويف الدول اليت يمت فهيا مجع  %100من املخلفات البلدية الصلبة ،يساوي
مجموع املخلفات البلدية الصلبة املتولدة مجموع املخلفات البلدية الصلبة املُجمعة من قبل السلطات البلدية أو من ينوب عهنا ،مكا
يمت التخلص مهنا من خالل نظام إدارة املخلفات .ويف الدول األخرى اليت ال تمت فهيا تغطية بعض املناطق أو تمت تغطيهتا جزئيا
فقط بواسطة نظام مجع املخلفات البلدية الصلبة ،يمت تقدير مكية املخلفات املتولدة باستخدام مكية املخلفات البلدية الصلبة املُجمعة
والنسبة املوئية للساكن الذين تمت خدمهتم من خالل نظم مجع املخلفات البلدية الصلبة.
والفرق بني "املخلفات البلدية الصلبة املولدة" و "مكية املخلفات البلدية الصلبة املُجمعة " يعيط مؤرشًا عن مكية املخلفات
البلدية الصلبة اليت ال يمت مجعها ،واليت تؤثر عىل مكية املخلفات املتناثرة يف البيئة ،خصوصا القاممة البحرية .وعند حتديد
أن "املخلفات البلدية الصلبة يمت مجعها من قبل السلطات البلدية أو من ينوب عهنا " ،تجَ در اإلشارة إىل أهنا مرتبطة مبسوئلية
امجلع ،وليس باحملتوى أو مبصادر ُّ
تولد املخلفات! لكهنا مربكة بصفة عامة.
إن موقع مجع املخلفات ميكن أن يكون خمتلفًا جدًا عن موقع معاجلة املخلفات ،وجيب أن نكون عىل دراية بتدفقات البلديات يف
البالد من أجل حتسني إدارة املخلفات وتقليل األثر البييئ .إن البيانات التمكيلية عن ترسب امللوثات من مقالب القاممة إىل البحر
(عرب املياه اجلوفية واملياه السطحية) ،ونوعية البيئة اخلاصة باملناطق احمليطة مبقالب القاممة رضورية أيضًا.
وهناك عدد من الشكوك املرتبطة باملؤرشات الرئيسية لملخلفات ،مكا هو موحض أدناه:
الشكوك املهنجية
•تمشل املخلفات البلدية الصلبة النفايات املزنلية .ومعظم الدول األوروبية ،تُولد األرس باملنازل ما بني  %60و  %90من
املخلفات البلدية الصلبة ،يف حني ميكن أن يعزى البايق إىل مصادر جتارية وإدارية.
•رمغ إحراز تقدم كبري يف توحيد التعاريف ،فإن إختالفات واسعة ال تزال سائدة ،وهو أمر ينعكس عىل أساليب احلصول
عىل البيانات (اإلعالن واملسوح والتقديرات).
•من املفرتض أن الواردات والصادرات من املخلفات البلدية الصلبة يف الدول/املناطق الساحلية منخفضة نوعا ما ،وبالتايل
فهي ال تحُ تسب ،ما مل تكن هناك أدلة إلظهار أن هذا اجلزء ال ُيسهتان به .واملشالك الرئيسية من حيث قابلية البيانات
لملقارنة تتعلق بالنفايات اخلاصة بالتجارة والتبادل التجاري ،وامجلع املنفصل للنفايات الذى تقوم به الرشاكت اخلاصة.
ويعكس مفهوم املخلفات البلدية الصلبة ممارسات خمتلفة إلدارة املخلفات يف البلديات ،خاصة فميا يتعلق بمكية املخلفات
املُتولدة من الرشاكت الصغرية واملاكتب واملؤسسات العامة .وهذا جيعل تفسري االختالفات بني الدول أكرث صعوبة.
الشكوك اخلاصة مبجموعات البيانات
من الصعب قياس ُّ
تولد املخلفات البلدية الصلبة من املنبع ،إذ أهنا تعمتد بشلك كبري عىل طريقة امجلع من قبل السلطات احمللية،
وعىل ما إذا اكنت املخلفات قد مت التخلص مهنا فعال يف النظام الرمسي.
وميكن حساب مكية املخلفات البلدية الصلبة املُولدة ،ويمت ذلك معوما باستخدام ما يىل:
•الساكن وتولد املخلفات للفرد (احلرض والريف)؛
•معدل امجلع ومكية املخلفات البلدية الصلبة املُجمعه.
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إطار 4.3

مؤرشات املخلفات البلدية الصلبة :القضايا املهنجية (تابع)

إن مصطلح "املخلفات البلدية الصلبة" يصبح أكرث وضوحًا إذا ما مت تفسريه يف ضوء دورالبلديات يف محاية الصحة العامة
بإعتبارها إحدى اخلدمات األساسية اليت تقدمها للعامة .ومضن تلك اخلدمات مجع املخلفات اليت قد ختتلف كثريًا عن بعضها
البعض .فهى تتكون معوما من خملفات املنازل والنفايات املامثلة الناجتة عن األنشطة التجارية ،واخلدمات اخلاصة  ،وخدمات
البلدية واملدارس واملستشفيات ،والورش والرشاكت  ،وأحيانا األنشطة الصناعية .وما يمت مجعه قد حيتوي أيضًا عىل خملفات
حفر من جراء تنظيف الشوارع ،بيمنا يمت مجع املخلفات الصناعية بواسطة مجموعة قنوات موازية .ويف البحراملتوسط ،جيسد
هذا اإلطار دول مشال البحر املتوسط وتركيا .ويف املغرب وتونس ،عىل سبيل املثال ،متزي اللواحئ بني النفايات اخلطرة وغري
اخلطرة؛ وغالبا ما يمت خلط النفايات الناجتة عن احلرف الصغرية واملؤسسات الصناعية ،والنفايات املولدة من قبل األسواق ،مع
النفايات املزنلية يف معظم املدن الكربى (.)UNEP/MAP-RAC/Plan Blue, 2009; Plan Bleu, 2010
وفميا يتعلق بالتعريف املامثل لملخلفات ،فإنه من الصعب يف بعض األحيان إزالة خملفات اهلدم الصناعية والزراعية اليت مجتعها
البلديات.
وخيتلف تعريف مصطلح "املعاجلة" أيضًا بني الدول واملناطق .وتؤدى نظم إدارة املخلفات األكرث تعقيدا (الفرز واملعاجلة املياكنيكية
البيولوجية ،اخل) إىل مزيد من الشكوك.

امث ف
االست�ر ي� جمال املخ لفات الصلبة
مشار يع
تتوفر  %20من املرشوعات البالغ عددها  912واملخصصة
محلاية البحر املتوسط من التلوث عىل إدارة املخلفات الصلبة
يف املنطقة .ويتعلق حوايل  182مرشوعًا بتجمعات أكرث من
 200 000نمسة .وتمت إدارة  %82من املخلفات الصلبة من
خالل مشاريع خطط العمل الوطنية بيمنا ُيدار اجلزء املتبىق
عن طريق  117مرشوعًا متاكمال .وتعمل حواىل  %31من
تلك املشاريع بيمنا يوجد  %29حتت اإلنشاء .باإلضافة إىل
ذلك ،حنو  %38من املشاريع لدهيا المتويل الالزم .ويف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب ،ركز  93مرشوعًا عىل املخلفات
الصلبة ويه متثل  %22من املشاريع البالغ عددها  421اليت
مت حتديدها بواسطة االحتاد من أجل املتوسط عام .2013

ة
املسئول عن وضع السياسات والتخطيط
املؤسسات
جيري تقامس مسوئليات سياسة إدارة املخلفات الصلبة
والتخطيط عىل املستوى الوطين بصفة عامة بني الوزارات
وبعض املؤسسات.
•توجد واكالت خمصصة إلدارة املخلفات الصلبة يف
اجلزائر وتونس؛
•توجد جلان وطنية يف املغرب ،ومرص ،ولبنان؛
•وزارة اإلدارة احمللية/احلكومة يه املسوئلة يف
فلسطني؛

•وزارة البيئة يه املسوئلة يف األردن ،واملاكتب اإلقلميية
واحمللية التابعة لوزارة محاية البيئة يه املسوئلة عن
تنفيذ سياسة إدارة املخلفات يف ارسائيل.
ويف معظم الدول تكون السلطات احمللية يه املسوئلة عن
التعاقد واإلرشاف عىل مجع  -والتخلص من  -املخلفات
البلدية الصلبة.

مشاركة القطاع خ
الاص
يشارك القطاع اخلاص يف مجع املخلفات البلدية الصلبة
والتخلص مهنا يف املغرب ،ولبنان ،ويف املدن الرئيسية
يف مرص .ويف تونس ،يشارك القطاع اخلاص أيض ًأ يف
التخلص من املخلفات البلدية الصلبة ويف نظم اسرتداد
الغاز من املدافن الصحية .ويف األردن ،بدأت مشاركة
القطاع اخلاص يف نظام اسرتداد الغاز من املدافن الصحية
الذي مت إنشاؤه يف معان.
وعىل الرمغ من لك هذه اجلهود الترشيعية واملؤسسية يف
معظم دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،ال تزال إدارة املخلفات
البلدية الصلبة يواجهها عدد من القضايا.
لقد صدرت العبارات التالية من استنتاجات ورش العمل
الوطنية لنظام املعلومات البيئية املشرتكة اخلاص باآللية
األوروبية للجوار والرشاكة( )6ومن بعض التقارير األخرى
مثل تقارير RECO BALTIC 21 TECH, Activity
 5.6و :MEDA cooperation
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•اإلدارة الترشيعية والبيئية لملخلفات البلدية الصلبة ال
تزال ضعيفة،

•هناك العديد من األنشطة غري الرمسية يف إدارة
املخلفات البلدية الصلبة؛

•ال توجد سياسات للحد من النفايات؛

•هناك تباين إقليمي قوي بني املناطق احلرضية والريفية؛

•امجلع املستقل هو معليا غري موجود؛

•هناك نقص يف البيانات ،وبصفة أساسية عن ُّ
تولد
املخلفات وتكويهنا.

•هناك نقص يف املعرفة حول مرافق إدارة املخلفات
البلدية الصلبة احلديثة؛

إطار 5.3

خيارات للتحسني

•تطبيق أو استمكال اإلطار التنظيمي لملخلفات البلدية الصلبة يف معظم الدول املشرتكة يف SWEEP-Net
(ويه اجلزائر ،ومرص ،واألردن ،ولبنان ،وموريتانيا ،واملغرب ،وسوريا ،وتونس ،و فلسطني ،والمين).
•توضيح وتعزيز أدوار ومسوئليات واختصاصات اجلهات الفاعلة يف إدارة املخلفات الصلبة (الدولة واحملافظات
والبلديات والقطاع الرمسي وغري الرمسي ومولدات النفايات) ،وذلك لتحقيق االستدامة املالية من خالل تطبيق احملاسبة
الاكملة للتاكليف ،وإعمتاد مبدأ "امللوث يدفع" يف المتويل واسرتداد التلكفة.
•تجشيع مسامهة الرشاكء املعنيني املتعددين يف لك مراحل من إدارة املخلفات الصلبة.
•دجم القطاع غري الرمسي يف أي نظم مقرتحة إلدارة املخلفات الصلبة.
•احلد من النفايات من خالل اإلنتاج األنظف واملواد خفيفة الوزن.
•إضافة التقنيات اجلديدة الستخدام املخلفات (مثل الغاز احليوي والنفايات ملشاريع الطاقة).
•إنشاء شباكت إدارة املخلفات الصلبة الوطنية لتوحيد املعلومات حول إدارة املخلفات الصلبة ،املقدمة من املؤسسات
واملامرسني املختلفني.
•توفري التدريب وبناء القدرات للسلطات احمللية يف إدارة ومراقبة عقود إدارة املخلفات الصلبة ،وكذلك يف إدارة مواقع
دفن النفايات.
•تطوير اسرتاتيجية اتصال وطنية حول إدارة املخلفات البلدية الصلبة.
املصدر :سويب نت.2012 ،

()6
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http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/meetings/2013/egypt-indicators-national-workshop
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4

ف
تعت� املياه قضية ذات أولوية ي� منطقة
ملاذا رب
البحر املتوسط؟

موارد املياه حشيحة يف دول سياسة اجلوار األوروىب-
اجلنوب :فاألمطار احملدودة واملتفرقة جتعل املياه موردًا
هشًا لكنه ذا قمية طبيعية كبرية .وحيدث نقص املياه
عادة يف املناطق ذات اهلطول املنخفض لألمطار والكثافة
الساكنية العالية ،أو يف املناطق اليت تهشد تكثيفًا لألنشطة
الزراعية أو الصناعية .والمنو امللحوظ للساكن يف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب (من  65مليون عام  1960إىل
 185مليونًا عام  2003و 210مليونًا عام  ،)2011وزيادة
الطلب عىل املياه ألغراض الزراعة والسياحة كثفا الضغط
عىل املوارد املائية املتاحة .وعىل الرمغ من أن ندرة املياه
مشلكة واسعة االنتشار وطويلة األجل ،مفن املرحج أن
يؤدي تغري املناخ إىل تفامق هذه القضية ،ال سميا من خالل
زيادة تواتر ،وطول وشدة األحداث املتطرفة ،مثل اجلفاف.
إن إحدى الطرق لتقليل الطلب عىل املياه العذبة يه من
خالل استخراج املياه اجلوفية .ويف املناطق اليت يتجاوز
فهيا مقدار استخراج املياه اجلوفية معدالت التغذية اليت
تعمتد عىل مياه األمطار ،قد حيدث إفراط يف املياه اجلوفية
املستخرجة ،مما يتسبب يف االستغالل اجلائر ملوارد املياه
اجلوفية وتدهور نوعيهتا ،من خالل ترسب املياه املاحلة ،عىل
سبيل املثال .وعىل الرمغ من أن املياه اجلوفية تعترب موردًا
مه ً
ام لملياه العذبة يف منطقة البحر املتوسط ،فإهنا مل تُدرج
يف التقيمي احلايل.
ومما يزيد الضغوط عىل موارد املياه التلوث الناجت عن
األنشطة البرشية الذي يؤدي إىل تدهور نوعية املياه ،واحلد
من استخدامها بشلك كبري .إن أحد املصادر الرئيسية
لتلوث املياه يف منطقة سياسة اجلوار األوروبية-اجلنوب
هو ترصيف مياه الرصف البلدية والصناعية غري املعاجلة
بشلك اكف يف البيئة .ويف املناطق اليت ال يمت فهيا تزويد
نسبة كبرية من الساكن بإمدادات املياه والرصف اليحص
املالمئ ،تتدفق مياه الرصف مبارشة إىل خزانات املياه
اجلوفية والرتع واجلداول واألهنار والبحريات الساحلية
واألودية .ويف هناية املطاف ،تصل املياه إىل املناطق
الساحلية والبحرية ،وتتسبب يف خماطر مرضية من خالل
تلوث األمساك واملنتجات البحرية وتدهور نوعية مياه
السباحة .وهلذا السبب ،تركز مبادرة أفق  2020جهودها
عىل إزالة تلوث البحر املتوسط الناجت عن ترصيف مياه

الرصف املعاجلة بشلك غري اكف ،من أجل محاية موارد
املياه الداخلية القمية ،فضال عن احلصول عىل مياه البحر
املتوسط الساحلية والبحرية .وتركز مبادرة أفق  2020عىل
مياه الرصف احلرضية ،لكن يف مرشوع نظام املعلومات
البيئية املشرتكة اخلاص باآللية األوروبية للجوار والرشاكة
يمت توسيع النطاق ليمشل املياه الداخلية ،ومياه الرصف،
واملياه البحرية ،من أجل تقيمي أثر سياسات وممارسات
إدارة املياه عىل املياه الساحلية والبحرية.
عىل مدى العقود القليلة املاضية ،استجابت دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب ملشلكة ندرة املياه من خالل االستمثار
بكثافة يف البنية األساسية (أنظر اجلدول  ،)1.4مبا يف
ذلك مشاريع مياه الرصف ،اليت يمت االعرتاف هبا اآلن
مكورد مهم جدًا .وطبقًا لبنك اإلستمثار األوروىب ،بني عاىم
 2003و  ،2008مت تقدمي قرض مببلغ  692مليون يورو
من خالل مرفق األورومتوسيط لالستمثار والرشاكة لدمع
الوصول إىل موارد املياه ومعاجلة مصادر التلوث األكرث
خطورة يف البحر املتوسط .إن القدرة املالية للقطاع العام
يف معظم الدول حمدودة وغري قادرة عىل توفري املوارد
الالزمة لالستمثار يف املياه (برناجم األمم املتحدة للبيئة
  .)2010وهلذا السبب ،فإن دوال مثل األردن ،واملغرب،واجلزائر تشارك بشلك مزتايد يف رشااكت القطاعني العام
واخلاص ملشاريع املياه املختلفة مثل :تطوير وإدارة شباكت
مياه الرشب ونظم الرصف اليحص ،وإنشاء حمطات
معاجلة مياه الرصف إال أن هذه االستمثارات مل تكن دامئا
مصحوبة بالتغيريات املؤسسية الالزمة وتلك اخلاصة
بالسياسات ،وغالبا ال تولد العوائد االقتصادية املثىل.
ويبدو أن قضية املياه أصبحت تتصدر جداول األمعال
السياسية يف معظم دول اجلوار األوروىب-اجلنوب (حومكة
املياه يف منطقة الرشق األوسط :السياسات واملؤسسات،
 ،)2009ونفذت العديد من الدول خططًا وطنية لملياه وقامت
بإجراء إصالحات للسياسات املائية .ومع ذلك ،يبىق عدم
إنفاذ القوانني والسياسات مشلكة عامة تظل عقبة رئيسية
يف املنطقة .كذلك يعوق تفتت قطاع املياه عىل املستوى
الوطين حتقيق احلومكة الرشيدة لملياه والتنفيذ الناحج
لإلدارة املتاكملة لملوارد املائية.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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جدول  1.4القمية اإلمجالية ملشاريع املياه ومياه
الرصف املقرتحة يف دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب (مليار دوالر أمرييك)
مشاريع املياه

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
ليبيا
املغرب
فلسطني
سوريا
تونس
اإلمجايل
املصدر:

مشاريع مياه الرصف

10 471

775

8 250

6 185

2 420

1 000

1 989

675

475.3

737

7 200

3 000

4 149

3 038

192

173

1 800

525

480

630

36 951

16 738

http://www.globalwaterintel.com/archive/6/1/
market- insight/thirsting-for-investment.html

 1.4ما هو التقدم احملرز يف الوصول إىل نظم
رصف حصي حمسنة؟
تتعلق مرافق الرصف اليحص احملسنة بإدارة الرباز
البرشي عىل مستوى الساكن باملنازل ،وتتضمن االتصال
بالشبكة العامة للرصف الصىح ،وبنظام البيارات،
ومبراحيض تنظف بصب املاء ،ومراحيض حفر ،ومراحيض
حفر ذات هتوية محُ سنة (منمظة الصحة العاملية ومنمظة
اليونيسيف) .فقط املرافق اليت ليست مشرتكة أو عامة،
واليت تفصل الفضالت الناجتة عن املالمسة البرشية،
يه تلك اليت تُعترب حمسنة .حلول الرصف اليحص اليت
تُعترب غري حمسنة تمشل املراحيض العامة أو املشرتكة،
واملراحيض املفتوحة ومراحيض الدلو.
يشلك الرصف اليحص غري املالمئ خماطر حصية ،بدءًا
من مياه الرشب امللوثة وانهتاءًا باإلهسال الذي هيدد حياة
األطفال الرضع ،وخاصة الرشاحئ األكرث فقرًا من الساكن
الذين مه أكرث تعرضًا لعدم كفاية التخلص من النفايات

البرشية .وعىل الصعيد العاملي ،ميوت ما يقرب من 2 000
طفل يوميًا من أمراض اإلهسال ،ترتبط  1800حالة مهنا
باملياه والرصف اليحص والنظافة العامة(.اليونيسيف،
( )2013أنظر http://www.unicef.org/media/
 .)media_68359.htmlومن بني األهداف اإلمنائية
المثانية لأللفية اليت اعتمُ دت يف مؤمتر مقة األلفية يف
سبمترب  2000مبقر األمم املتحدة يف نيويورك ،يركز اهلدف
السابع عىل مضان االستدامة البيئية ،وذلك جزئيا من خالل
الوصول إىل املياه والرصف اليحص املحُ سن .واهلدف
العاملي املقرر هو خفض نسبة األفراد الذين ال ميكهنم
احلصول باسمترار عىل مياه الرشب املأمونة والرصف
اليحص األسايس حبلول عام  2015إىل النصف( .اهلدف
( )10اجلدول  .)2.4وقد اعتمُ د هذا اهلدف أيضًا من قبل
األطراف املتعاقدة يف اتفاقية برشلونة عام  ،2005جكزء من
اسرتاتيجية البحراملتوسط للتمنية املستدامة.
لقد بلغت اخلسائر االقتصادية املرتبطة بسوء الرصف
اليحص ومكية إمدادات املياه  260مليار دوالر سنويًا
يف الدول النامية .ومع ذلك ،تشري التقديرات إىل أن فوائد
الرصف اليحص املحُ سن متثل  %90من إمجايل الفوائد
االقتصادية السنوية لتحقيق غاية األهداف اإلمنائية لأللفية
( 54مليار دوالر من  60مليار دوالر أمرييك) (منمظة الصحة
العاملية .)2012 ،وفقًا ألحدث تقرير لألهداف اإلمنائية
لأللفية ( ،)2013استطاع  1.9مليار خشص يف العامل
الوصول ملرافق رصف حصي محُ سنة منذ عام  .1990ورمغ
هذا التقدم امللحوظ ،فإن هناك حاجة إىل املزيد من اجلهود
واإلستمثارات لزيادة التغطية املنخفضة نسبيًا يف املناطق
الريفية ،والوصول إىل األهداف احملددة حبلول عام .2015
وجكزء من برناجم أفق  2020لتقيمي التقدم احملرز يف
القضاء عىل التلوث يف البحر املتوسط ،مت اختيار مؤرش
الوصول إىل نظم رصف حصي محُ سنة كوسيلة لرصد
التقدم احملرز حنو خدمات رصف حصي أكرث مالءمة،
سواء يف املناطق احلرضية أوالريفية .إن خدمات الرصف
اليحص يه أساس "سلسلة إدارة مياه الرصف" ،اليت تنظر
بعني االعتبار إىل الصلة بني الرصف اليحص ومجع مياه

جدول  2.4حصة إمجاىل الساكن ( )%الذين إستطاعوا احلصول عىل نظم رصف حصي حُمسنة يف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب عام  ،2011مقارنة باألهداف احملددة لعام  ،2015عىل أساس القمي
اخلاصة بعام 1990
اجلزائر
1990
2011

اهلدف

2015

مرص

ارسائيل

89.0

72.0

100.0

97.0

53.0

95.1

95.0

100.0

98.1

69.7

94.5

86.0

100.0

98.5

76.5

املصدر :قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية ،شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة.
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فلسطني

تونس
73.0

94.3

89.8
86.5
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الرصف البلدية ومعاجلهتا والتخلص مهنا بطريقة مشولية.
وعىل الرمغ من أن خدمات الرصف اليحص حتدد بقوة مكية
ونوعية املخلفات البلدية اليت يمت إنتاجها ،فإن توافر مرافق
الرصف اليحص املالمئة هلا مبفردها ال تضمن محاية البيئة
الساحلية والبحرية من ترصيف مياه الرصف غري املعاجلة.
وبعبارة أخرى ،يف املناطق اليت جيري فهيا حاليًا توفري
خدمات الرصف اليحص الاكفية ،اليت تمتزي بوجود نسبة
عالية من الساكن اللذين يمت ربطهم بنظم رصف حصي
محُ سنة ،ينبيغ أن يقرتن ذلك جبمع ومعاجلة مياه الرصف
بصورة مالمئة ،من أجل احلفاظ عىل املسطحات املائية،
ومتاشيًا مع أهداف أفق ( 2020أنظر اجلزء  .)3.3حتتاج
أهداف وغايات االمتثال إىل تعريف عىل إمتداد سلسلة
إدارة مياه الرصف ،ألنه حىت يف حالة وجود مرافق معاجلة
معقولة ،فإن سوء الصيانة والتشغيل يف كثري من األحيان
يؤدي إىل الفشل يف التحمك يف مستويات النفايات السائلة،
وبالتايل عدم محاية البيئة املتلقية هلا.
إطار 1.4

ويف عام  ،2011استطاع حوايل  %92من الساكن يف
منطقة اجلوار األوروىب-اجلنوب ( )7االتصال بنظم رصف
حصي محُ سنة ،ويف معظم الدول بلغت معدالت االتصال
 %95من مجموع الساكن (الشلك  ،)2.4و ذلك إذا ما
قورنت بنسبة  %87.5عام  .2003ويعين هذا أنه قد مت
إحراز تقدم مطرد منذ عام  2003يف مجيع دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب ،ال سميا يف مرص وتونس ،حيث
زادت التغطية بنسبة أكرث من  %5من مجموع الساكن
خالل الفرتة من عام  2003إىل عام  .2011ومنذ عام
 ،2003مت ربط أكرث من ثالثة ماليني خشص بنظم الرصف
اليحص املحُ سنة يف املنطقة ،مما يعود إىل حد كبري إىل
االستمثارات الناجتة عن التعاون اإلقليمي والدويل.
وعىل الرمغ من أن بيانات املؤرش تُظهر التقدم العام يف
االتصال بنظم الرصف اليحص ،فإهنا ال تأخذ متامًا بعني
االعتبار المنو الساكين احلايل ،والزحف العمراين (خاصة

االتصال بنظم رصف حصي حُمسنة :القضايا املهنجية

تعمتد العملية احلسابية "لملؤرش الثالث" :حصة إمجاىل الساكن ،وساكن احلرض ،وساكن الريف الذين مت ربطهم بنظم
رصف حصي محُ سنة" عىل إحصاءات لساكن احلرض والريف .وميثل هذا مصدر شك ،إذ أن خصائص املناطق احلرضية
والريفية ختتلف من بلد إىل آخر .واإلحصاءات عن ساكن احلرض والريف تأيت مبارشة من تعداد الساكن ،لكن المتيزي بني
لتعريف واحد ينطبق عىل مجيع الدول .وعالوة عىل ذلك ،فإن هناك بلدان متزي بني املناطق
ساكن احلرض والريف ال خيضع
ٍ
الطائفية واملناطق غري الطائفية ،بيمنا تعترب بعض الدول الالجئني مجموعة ساكنية منفصلة ،واملجموعة الثالثة من الدول ال
متزي بني الريف واحلرض عىل اإلطالق.
الجسالت اإلدارية واملسوح األرسية مها املصدران الرئيسيان هلذا املؤرش .وقد يؤدي إن املزجي من املهنجيات املختلفة إىل
التضارب بني مجموعات البيانات املختلفة.
شلك 1.4

مثال لتحليل توافر مجموعات البيانات إلستمكال املؤرش الثالث ألفق 2020
نسبة الساكن الذين
حيصلون عىل نظام رصف
حصي محُ سن
 5أ/الساكن الذين حيصلون
عىل نظام رصف حصي
حُمسن

5أ /1ساكن احلرض
الذين حيصلون عىل
نظام رصف حصي
محُ سن

املصدر:

()7

5أ /2ساكن الريف
الذين حيصلون عىل
نظام رصف حصي
محُ سن

5ب/مجموع الساكن

5ب /1ساكن
احلرض

5ب /2ساكن
الريف

EMWIS Mediterranean Water Information Mechanism, 2011 (http://www.emwis.net/medwip/topics/WSS/
.)donnees- chiffrees/analyse-de-la-disponibilite-des-donnees/wat-p05-part-de-la-population-ayant-acces-un
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شلك 2.4

النسبة املوئية إلمجاىل الساكن الذين
إستطاعوا احلصول عىل نظم رصف
حصي حُمسنة يف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب يف الفرتة من  2003إىل 2011
إمجايل الساكن

%

100
95
90
85
80
75
70
65
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

اجلزائر

لبنان

فلسطني

مرص

ليبيا

سوريا

ارسائيل

املغرب

تونس

األردن
ملحوظة:

البيانات اخلاصة بإرسائيل واألردن وفلسطني وتونس و(لبنان)
مت تقدميها من قبل الدول يف إطار مرشوع .ENPI-SEIS
مصدر البيانات للجزائر ومرص وليبيا واملغرب وسوريا يه
قاعدة بيانات األمم املتحدة .مل تقدم املغرب بيانات عن املؤرش
الثالث يف سياق  .ENPI-SEISواكنت هذه البيانات عىل
مستوى األحواض الساحلية اهليدرولوجية ،وال ميكن دجمها
مع البيانات الوطنية من دول أخرى.

غري الرمسي) اللذين ُيعتربان مضن الدوافع والضغوط
الرئيسية يف املنطقة .ولذا ينبيغ أن تفرس هذه األرقام
حبذر ،وهو ما ميثل احنيازًا من املمكن أن يصور وضعًا
أفضل مما هو هيلع يف الواقع .ورمغ أن معظم الدول قد
وصلت بالفعل للهدف احملدد لعام ( 2015اجلدول ،)2.4
فإن بيانات عام  2011تشري إىل أن ما ُيقدر حبوايل 17.6
مليون خشص مازالوا يعمتدون عىل حلول غري محُ سنة
للرصف اليحص ،مما يتطلب بذل املزيد من اجلهود احمللية.
وجتدر اإلشارة إىل أن بيانات األمم املتحدة الواردة يف
اجلدول  2.4ختتلف قليال عن تلك املقدمة من الدول يف
سياق مرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة املقدم
من األلية األوروبية للجواروالرشاكة (أنظر الشلك 2.4
واملالحظات اخلاصة به) .وذلك ألن مصادر البيانات الوطنية
قد ال تكون يه نفهسا ،واملهنجيات املستخدمة قد ختتلف
أيضًا (أنظر اإلطار .)1.4
ومكا هو موحض يف اجلزء األول ،فإن الرتكزي اجلغرايف
ملبادرة أفق  2020بشأن موضوع أولوية املياه هو مستجمعات
()8
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املياه الساحلية اليت تصب يف البحر املتوسط .وتشري بيانات
املؤرش حول االتصال بنظم الرصف اليحص ،املقدمة من دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب يف إطار مرشوع نظام املعلومات
البيئية املشرتكة املقدم من األلية األوروبية للجوار والرشاكة،
وكذلك البيانات التمكيلية الواردة من مصادر دولية ،بالتحديد
قاعدة بيانات األمم املتحدة ،إىل املستوى الوطين .وباستثناء
املغرب (أنظر اإلطار  ،)2.4البيانات املوثوق هبا عىل املستوى
اجلغرايف املنشود ال تتاح .وعىل افرتاض أن حواىل %65
من الساكن يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب يقميون يف
مستجمعات املياه الساحلية(( )8أنظر اجلدول ُ ،)1.1يقدر أن
 11.5مليون نمسة (من إمجاىل  17.6مليون نمسة) ممن
ال يستطيعون االتصال بنظم الرصف اليحص يرتكزون يف
هذه املستجمعات الساحلية .ورمغ أن هذه معلية حسابية
تقريبية للغاية ،فإهنا إشارة قوية إىل أن الساكن والبيئة يف
مستجمعات املياه الساحلية اليت تصب يف املياه البحرية مه
األكرث تأثرًا من جراء عدم كفاية شباكت الرصف اليحص.
ووفقًا لتعريف لك من منمظة الصحة العاملية واليونيسيف،
تمشل "نظم الرصف اليحص املحً سنة" االتصال بالشبكة
العامة للرصف الصىح ،فضال عن نظم البيارات،
واملراحيض اليت تنظف بصب املاء ،واملراحيض احلفر
واملراحيض احلفر ذات الهتوية املحُ سنة ،وغريها من املرافق
غري املشرتكة اليت تفصل فضالت اإلنسان عن املالمسة
البرشية .ويف بعض الدول ،نذكر مهنا فلسطني عىل سبيل
املثال ،تتفاوت نسبة األرس باملنازل املتصلة بشبكة الرصف
اليحص بني  %43.6عام  2003و %55عام .2011
ويف عام  ،2010اكنت حواىل  %39من األرس باملنازل
الفلسطينية ،خاصة تلك اليت تقمي يف الضفة الغربية،
ال تزال تعمتد عىل املرافق احملسنة األخرى مثل احلفر
االمتصاصية .واحلفر االمتصاصية أو البالوعات يه أيضًا
الطريقة األكرث شيوعًا للتخلص من مياه الرصف يف املناطق
الريفية يف األردن .وهذه احلفر االمتصاصية ،اليت مت
تصمميها وبناؤها معدا دون بطانة مملوسة للمساح بالترسب
إىل باطن األرض ،تنطوى عىل عدد من املخاوف البيئية .مفع
مرور الوقت ،متتىلء احلفر االمتصاصية مبياه الرصف،
األمر الذي يتطلب تفريغ دوري بواسطة ناقالت شفط .وغالبا
ما يمت ترصيف مياه الرصف اليت مت مجعها يف ناقالت يف
الوديان (جماري األهنار اجلافة ،اليت قد تشلك يف بعض
األحيان ينابيع متقطعة) ،مما يؤدى إىل تلويث البيئة وإحداث
راحئة كرهية ،ال سميا خالل أهشر الصيف .ويف أوقات
األمطار الغزيرة ،تتحول مياه الرصف غري املعاجلة إىل
"فيض الرصف اليحص" ،مما يتسبب يف تدهور نوعية البيئة
اخلاصة باألرايض الزراعية احمليطة ،وتعريض الصحة
العامة للخطر.
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إطار 2.4

الوصول إىل نظم الرصف اليحص يف األحواض الساحلية اهليدرولوجية يف املغرب

منذ  ،1960ركزت املغرب بشلك كبريعىل تطوير قطاع املياه ،وال سميا عىل تنفيذ اهليالك اهليدروليكية اليت تساعد عىل
الوصول اآلمن ملياه الرشب .ومع ذلك ،فإن تطوير نظم الرصف اليحص ،مبا يف ذلك شباكت املجارى ومعاجلة مياه الرصف،
اكن ذا أولوية منخفضة ،مما أدى إىل تغطية غرياكفية وتأخريات كبرية .مكا أدى االفتقار إىل خدمات رصف حصي اكفية
إىل تدهور نوعية املوارد املائية والبيائت الطبيعية ،مما شلك خطرًا عىل الصحة العامة والتمنية االجمتاعية واالقتصادية يف
املنطقة .وملواجهة هذا الوضع ،وافقت احلكومة املغربية عام  2005عىل الربناجم الوطين للرصف اليحصProgramme( ،
 )d'Assainissement liquide et d'epuration des eaux usees) (PNAالذي هيدف إىل حتقيق معدل وصول
بنسبة  %80إىل شبكة الرصف اليحص يف املناطق احلرضية ومعدل  %60ملعاجلة مياه الرصف حبلول عام .2020
ويسامه هذا الربناجم من خالل حتسني شبكة الرصف اليحص أيضًا يف احلد من التلوث يف املياه املستقبلة.
ويف إطار مرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة املقدم من اآللية األوروبية للجوار والرشاكة  ENPI-SEISوضعت املغرب
الرتكزي اجلغرايف وهو :عدد  16حمافظة ومقاطعة يف احلوضني اهليدرولوجيني الساحليني وواد ملوية وطنجة يف منطقة
البحر األبيض املتوسط .وتغيط هاتان املنطقتان مساحة  74 000مك 2و 9000مك 2عىل التوايل ،ويبلغ مجموع الساكن هبام
حنو  2.5مليون نمسة ،أي حواىل  %8من املجموع اللكي للساكن.
وبشلك عام ،لوحظ وجود زيادة مطردة خالل الفرتة الزمنية  2003-2011يف احملافظات الست عرشة (أنظر الشلك 3.4
أدناه) .واستنادا إىل البيانات املتاحة ،فقد جتاوز معدل االتصال بنظم الرصف اليحص عام  %90 ،2011يف الست
حمافظات التالية :براكن ،تاوريرت ،شفشاون ،مضيق فنيدك ،تاطوان واحلسمية .ويف منطقة تركزي نظام املعلومات البيئية
املشرتكة ،زادت التغطية من حواىل  %63عام  2003إىل  %88عام  ،2011مما يشري إىل تقدم كبري يف خدمات الرصف
اليحص .ومع ذلك ال يمشل هذا التقدير حمافظات جرادة ،وأوجا ،وأوجاد ،وميدلت ،وتاجنر أصيلة ،وكرسيف ،وتازة ،وبلدية
واحدة يف براكن ،وبلدية واحدة يف الدريوش ،ومخس بلديات يف الناظور ،وبلديتني يف تاوريرت ،وبلغ إمجاىل عدد الساكن
هبا مجيعًا  1.9مليون نمسة عام  2003و 1.3مليون نمسة عام  ،2011وال يوجد بشأهنا أي بيانات متاحة .وعىل املستوى
الوطين ،يبلغ معدل االتصال بنظم الرصف اليحص حوايل ( %70أنظر اجلدول .)2.4
ووفقًا لتعريف لك من منمظة الصحة العاملية واليونيسيف ،تمشل "نظم الرصف اليحص املحً سنة" االتصال بالشبكة العامة
للرصف الصىح ،فضال عن نظم البيارات ،واملراحيض اليت تنظف بصب املاء ،واملراحيض احلفر واملراحيض احلفر ذات
الهتوية املحُ سنة ،وغريها من املرافق غري املشرتكة اليت تفصل فضالت اإلنسان عن املالمسة البرشية .يف بعض الدول،
نذكر مهنا فلسطني عىل سبيل املثال ،فإن نسبة األرس باملنازل املتصلة بشبكة الرصف اليحص تفاوتت بني  %43.6عام
 2003و %55يف عام  .2011ويف عام  ،2010اكنت حواىل  %39من األرس باملنازل الفلسطينية ،خاصة تلك اليت تقمي
يف الضفة الغربية ،ال تزال تعمتد عىل املرافق احملسنة األخرى مثل احلفر االمتصاصية ،واحلفر االمتصاصية أو البالوعات
يه أيضًا الطريقة األكرث شيوعًا للتخلص من مياه الرصف يف املناطق الريفية يف األردن .وهذه احلفر االمتصاصية ،اليت
مت تصمميها وبناؤها معدا دون بطانة مملوسة للمساح بالترسب إىل باطن األرض ،تنطوى عىل عدد من املخاوف البيئية.
مفع مرور الوقت ،متتىلء احلفر االمتصاصية مبياه الرصف ،األمر الذي يتطلب تفريغ دوري بواسطة ناقالت شفط .وغالبا
ما يمت ترصيف مياه الرصف اليت مت مجعها يف ناقالت يف الوديان (جماري األهنار اجلافة ،اليت يف بعض األحيان قد
تشلك ينابيع متقطعة) ،مما يؤدى إىل تلويث البيئة وإحداث راحئة كرهية ،وال سميا خالل أهشر الصيف .ويف أوقات األمطار
الغزيرة ،تتحول مياه الرصف غري املعاجلة إىل "فيض الرصف اليحص" ،مما يتسبب يف تدهور نوعية البيئة اخلاصة
باألرايض الزراعية احمليطة ،وتعريض الصحة العامة للخطر.
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إطار 2.4
شلك 3.4

الوصول إىل نظم الرصف اليحص يف األحواض الساحلية اهليدرولوجية يف املغرب (تابع)
نسبة الوصول إىل نظم رصف حصي يف  16حمافظة مغربية استنادًا إىل البيانات
املتاحة
الوصول إىل نظام الرصف اليحص
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مجموع احملافظات

وجدة اجناد
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2002

ملحوظة:

ال يتضمن مجموع احملافظات لكًا من جرادة ،والعوجة وأوجاد ،وميدلت ،وطنجة-أصيلة ،وكرسيف ،وطازة ،وبلدية واحدة يف براكن،
بلدية واحدة يف الدريوش ،ومخس بلديات يف الناظور وبلديتني يف تاوريرت ،اليت ال تتوافر عهنا أي بيانات.

املصدر:

التقيمي القطري املغريب وبيانات املؤرش املقدمة من املغرب يف إطار مرشوع .ENPI-SEIS
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 2.4ما الفرق بني املناطق احلرضية والريفية؟
الوصول إىل خدمات رصف حصي محُ سنة يف منطقة
البحر املتوسط هو بصورة عامة أعىل من املتوسط العاملي
(تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية .)2013 ،ومع ذلك ،نظرًا
للهجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلرضية ،وما
يرتتب علهيا من زيادة عدد الساكن يف املناطق احلرضية،
وظهور "جيوب" الفقر احلرضي ،وعدم املساواة بني املناطق
احلرضية والريفية ،أدى لك ذلك إىل جعل من التخطيط
خلدمات الرصف اليحص يف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب حتديا كبريًا .وينطوي مضان احلصول عىل خدمات
الرصف اليحص يف األحياء اهلامشية وغري املنمظة،
ويف املدن املتوسطة وصغرية احلجم عىل دورة اكملة من
تقدمي اخلدمات :تعبئة املوارد املالية والبرشية ،والتخطيط
والتصممي ،واإلنشاء ،والتشغيل ،والصيانة باإلضافة إىل
صنع السياسات.

وتدل التفاصيل اخلاصة بساكن احلرض والريف (أنظر
الشلك  4.4والشلك  )5.4عىل أنه يف معظم احلاالت،
التزال الوصول إىل خدمات الرصف اليحص املحُ سنة
يف املناطق الريفية متخلفا .وقد مت حرمان ما يتعدى 5.5
مليون خشص يقطنون املناطق احلرضية وما ال يقل عن 12
مليون من ساكن الريف من االتصال بنظم الرصف اليحص
املحُ سنة عام  ،2011اضطروا إىل اللجوء إىل احللول
العامة أو املشرتكة أو التغوط يف العراء .وتشري البيانات
املناظرة لعام  2003أن عدد الساكن الذين ال حيصلون
عىل نظم رصف اليحص محُ سنة قد بلغ  5.5ماليني و18
مليون نمسة يف املناطق احلرضية والريفية عىل التوايل.
ويعين هذا أن الفجوة بني التغطية احلرضية والريفية بدأت
تضيق تدرجييا يف معظم الدول خالل الفرتة من  2003إىل
.2011
شلك 5.4

شلك 4.4

النسبة املوئية لساكن الريف الذين
حيصلون عىل نظم رصف حصي حُمسنة
يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب خالل
الفرتة من  2003إىل 2011

النسبة املوئية لساكن احلرض الذين
حيصلون عىل نظم رصف حصي حُمسنة
يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب خالل
الفرتة من  2003إىل 2011
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ملحوظة:

تشريالبيانات اخلاصة بتونس إىل املناطق "املجمتعية" .ومل يمت
توفري أية بيانات من قبل ارسائيل بشأن ساكن احلرض.

املصادر:

البيانات اخلاصة باألردن وفلسطني وتونس و(لبنان) مت
تقدميها من قبل الدول يف إطار مرشوع نظام املعلومات البيئية
املشرتكة .ومصدر البيانات للجزائر ومرص وليبيا واملغرب
وسوريا يه قاعدة بيانات األمم املتحدة.

ملحوظة:

يف فلسطني ،تعترب خمميات الالجئني مركزًا منفصلًا .وتشري
بيانات تونس إىل املناطق "غري املجمتعية" .ومل يمت توفري أية
بيانات من قبل ارسائيل بشأن ساكن الريف.

املصادر:

البيانات اخلاصة باألردن وفلسطني وتونس و(لبنان) مت
تقدميها من قبل الدول يف إطار مرشوع نظام املعلومات البيئية
املشرتكة .ومصدر البيانات للجزائر ومرص وليبيا واملغرب
وسوريا يه قاعدة بيانات األمم املتحدة.
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الفوائد االجمتاعية واالقتصادية لنظم الرصف اليحص املحُ سنة

إطار 3.4

يف دراسة قام هبا الرسن ( ،)2010مت تقيمي تلكفة عدم كفاية املياه الصاحلة للرشب ،والرصف اليحص والنظافة الصحية
يف دول الرشق األوسط ومشال أفريقيا( )9لسنة  ،2008/2007وذلك ملتابعة دراسات مماثلة أجريت مسبقًا بواسطة البنك
الدوىل من خالل برناجم املساعدة التقنية البيئية للبحر املتوسط  .METAPوتمشل التقديرات روابط كثرية بني الصحة
وجودة البيئة ،استنادًا إىل التأثريات الصحية املبارشة وغري املبارشة مثل اإلهسال وسوء التغذية.
و ُقدرت التلكفة السنوية لآلثار الصحية املرتبطة باملياه والرصف اليحص والنظافة الصحية عام  2008بنحو  4.1مليار
دوالر أمرييك يف منطقة اجلوار األوروىب-اجلنوب ،أي ما يعادل ما بني  %0.4و %0.9من الناجت احمليل اإلمجايل للبلدان.
ويمشل ذلك لكًا من تلكفة الوفيات (حاالت الوفاة) واالعتالل (حاالت املرض) ،مع كون تلكفة االعتالل أعىل من تلكفة الوفيات
يف معظم الدول التسع.
شلك 6.4

التلكفة السنوية لآلثار الصحية املرتبطة باملياه والرصف اليحص والنظافة الصحية يف دول
اجلوار األوروىب -اجلنوب بالدوالر األمريىك ،كنسبة موئية من الناجت احمليل اإلمجاىل
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التلكفة كنسبة موئية من الناجت احمليل اإلمجايل

الرسن2010 ،

ولقد دراسة فوائد تعزيز محاية البيئة يف منطقة اجلوار األوروىب-اجلنوب بشلك أكرب يف املرشوع األخري "الفوائد البيئية"
(تني برينك وآخرون .)2011 ،فقد حددت الدراسة الفوائد الصحية والبيئية واالقتصادية واالجمتاعية لتحسني وضع املياه
والرصف اليحص ،لتحقيق مجموعة من األهداف لعام  .2020ومشلت هذه األهداف ربط الساكن بشبكة إمدادات املياه
والرصف اليحص بنسبة ( %100باستثناء املناطق الريفية املعزولة) ،ومضان توفري املياه املوثوقة واآلمنة بصفة مسمترة
للساكن  ،باإلضافة إىل إمدادات املياه املنقولة باألنابيب ،وتوفري خدمات الرصف اليحص املحُ سنة لألرس باملنازل يف
املناطق الريفية املعزولة اليت تفتقر حاليًا إىل هذه املرافق .وقد ركزت األهداف أيضًا عىل حتسني ممارسات النظافة الصحية
ملنع انتشار األمراض املعدية .وركز التقيمي عىل الفوائد النوعية والمكية والنقدية املرتبطة باخنفاض معدل حدوث االعتالل
والوفيات نتيجة حتسن املياه والرصف اليحص والظروف الصحية.
وإستنادًا إىل التوزيع احلايل للساكن الذين مت ربطهم بإمدادات املياه وخدمات الرصف اليحص يف منطقة اجلوار األوروىب-
اجلنوبُ ،قدر أنه عند حتقيق األهداف ،سينخفض اإلهسال والوفيات الناجتة عن اإلهسال بنسبة  %15إىل  %17يف
ارسائيل ،و  %33يف املغرب .ويفرتض هنا أن مجيع الساكن لدهيم بالفعل ممارسات جيدة للنظافة العامة اليت تُعترب اكفية
محلاية الصحة.
( )9تضمنت التغطية اجلغرافية الشاملة هلذه الدراسة  16دولة أعضاء يف جامعة الدول العربية :اجلزائر ،مرص ،األردن ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،الضفة
الغربية وقطاع غزة وسوريا وتونس وجزر القمر ،جيبويت ،العراق ،موريتانيا ،الصومال والسودان والمين
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إطار 3.4

الفوائد االجمتاعية واالقتصادية لنظم الرصف اليحص املحُ سنة (تابع)

وعىل افرتاض أن ممارسات النظافة الصحية ستتحسن أيضًا حبلول عام ُ ،2020يقدر اخنفاض معدالت االعتالل والوفيات
بنسبة  ،%27 - %25إىل  .%65وهذا ما يعادل جتنب إصابة حواىل  45مليونًا و 100مليون حالة سنوية باإلهسال ،ومن
 4350إىل  9500حالة وفاة .باستخدام مهنجية املزايا املقدمة جكزء من املرشوع ،فإن الفوائد النقدية السنوية من احلوادث
اليت مت جتنهبا تصل إىل ما بني  2 136و  4 710مليون يورو لإلعتالل ،وبني  1 673و 3 700مليون يورو للوفيات.
وبالتاىل ،فإن مجموع الفوائد السنوية لملنطقة بأرسها ترتاوح بني  3 808و 8 412مليون يورو ،وهو ما ميثل ما بني
 %0.06و %0.99من الناجت احمليل اإلمجايل لفرادى الدول عام .2020
املراجع:
Larsen, B., 2010, 'Cost assessment of environmental degradation in the Middle East and North
Africa region — selected issues', Economic Research Forum, working paper 583 (http://www.erf.
org.eg/CMS/uploads/ pdf/1290798530_Envi_Nov_03.pdf) accessed 8 April 2014.
ten Brink, P. (IEEP), Bassi, S. (IEEP), Farmer, A. (IEEP), Hunt, A. (Metroeconomica), Lago,
M. (Ecologic), Larsen, B., Spurgeon, J. (ERM), Tucker, G. (IEEP), Van Acoleyen, M. (Arcadis),
Doumani, F. and Van Breusegem W. (Arcadis), 2011, Analysis for European Neighbourhood
Policy (ENP) Countries and the Russian Federation on Social and Economic Benefits of Enhanced
Environmental Protection. Regional Report: ENPI South. A synthesis report on Algeria, Egypt, Israel,
Jordan, Lebanon, Morocco, occupied Palestinian territory, Syria and Tunisia (http://ieep.org.uk/
assets/942/ENPI_South_benefits_of_ environmental_protection.pdf) accessed 8 April 2014.

 3.4ما هو التقدم احملرز يف جمال إدارة مياه
الرصف البلدية؟
تشري مياه الرصف إىل املياه اليت تأثرت سلبا يف اجلودة
من خالل اإلستخدام البرشي .ومياه الرصف البلدية يه
مياه الرصف اليت يمت مجعها من قبل البلدية أو من ينوب
عهنا .ويف البحر املتوسط ،تتكون مياه الرصف البلدية
من خليط من مياه الرصف املزنيل (املستوطنات السكنية
وخدمات معلية المتثيل الغذايئ البرشي واألنشطة املزنلية يف
أغلب األحيان) ومياه الرصف الصنايع.
ويبىق ترصيف مياه الرصف البلدية غري املعاجلة يف املناطق
الساحلية أو األهنار اليت تصب يف البحر املتوسط قضية بيئية
رئيسية يف معظم دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،وبالتايل
تشلك أحد حتديات أفق  .2020ومحتل مياه الرصف البلدية
مكيات كبرية من املغذيات (النيرتوجني والفوسفور) ومسببات
األمرات والاكئنات الدقيقة (مبا يف ذلك القولونية ،واملكورات
العقدية الربازية والساملونيال) مما يشلك خماطر مبارشة أو
غري مبارشة عىل حصة اإلنسان ورفاهيته .ويف املدن ذات
النشاط الصنايع املكثف ،حتتوى مياه الرصف اليت يمت
ترصيفها مبارشة إىل شباكت الرصف اليحص العامة بشلك
عام عىل مجموعة متنوعة من النفايات الكمييائية :املواد الصلبة
الذائبة ،واأليونات (مثل الصوديوم والاكلسيوم واملغنيسيوم)
واملركبات العضوية (مثل الفينول واملبيدات واهليدروكربونات

امللكورة) واملعادن (مثل الاكدميوم والزنك ،والنيلك ،والزئبق).
وهذه املواد يه مصدر قلق خاص نظرًا لمسيهتا ومقاومهتا
للطرق التقليدية ملعاجلة مياه الرصف.
وتعمتد تركيبة مياه الرصف عىل مستوى املعيشة ،والظروف
املناخية ،ونظم إمدادات املياه ومكيات املياه املتاحة .ويف
منطقة البحر املتوسط ،يرتاوح اسهتالك املياه من 150
لرت/نمسة يوميًا إىل  250لرت/نمسة يوميًا (برناجم األمم
املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط .)2009 ،وختتلف معدالت
االسهتالك مكا يىل :من  250لرت/نمسة يوميًا إىل  350لرت/
نمسة يوميًا يف منطقة البحر املتوسط المشالية (برناجم األمم
املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط  -اخلطة الزرقاء)2009 ،
ومن  120لرت/نمسة يوميًا إىل  70لرت/نمسة يوميًا يف
املناطق احلرضية والريفية ملنطقة جنوب البحر املتوسط األكرث
جفافا (أبو مايض وآل السعيد .)2009 ،ونظرا حملدودية
املياه املتاحة اليت تُرتمج إىل اخنفاض معدالت االسهتالك
اليومية ،فإن مياه الرصف البلدية يف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب متيل إىل أن حتتوى عىل تركزيات عالية من املواد
(برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط.)2009 ،
وقد تكون التغريات املومسية أكرث وضوحًا يف املجمتعات
الساحلية واملناطق السياحية بسبب ارتفاع االسهتالك
املتعلق بالنشاط السيايح .ومن إمجاىل املياه املزودة
لملجمتعات ،يصل حوايل  %70إىل  %80إىل نظام
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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الرصف اليحص ،يف حني يتسلل اجلزء املتبيق إىل األرض،
لري احلدائق ،عىل سبيل املثال.
ختتلف معاجلة مياه الرصف يف مجيع أحناء املنطقة ،ولكن
يف كثري من احلاالت تكون حمطات املعاجلة غائبة أو ال تعمل
عىل النحو األمثل (تقرير الفوائد البيئية  .)2011 -ومؤخرا،
مت نرش قامئة ملرافق معاجلة مياه الرصف البلدية يف دول
البحر املتوسط (سلسلة التقارير الفنية رمق 2004/157
اخلاصة خبطة معل املتوسط 2011 ،؛UNEP (DEPI)/
 .)MED WG.357/Inf.7وتوفر هذه الدراسات معلومات
عن الساكن الذين مت تزويدمه مبحطات معاجلة مياه الرصف
ودرجة املعاجلة املتوافرة ،ومكية املياه املنتجة ،وكذلك خيارات
التخلص املتاحة .و نورد فميا يىل ملخصًا للنتاجئ.
لقد تضمنت القامئة األخرية أيضًا (UNEP/MAP/
( )MED POL, 2011اجلدول  )3.4عددا من املدن
اليت يتعدى عدد ساكهنا  2000نمسة ،واليت يمت ترصيف
مياه الرصف البلدية هبا (املعاجلة وغري املعاجلة) يف

األهنار الرئيسية .وتنهتي مياه الرصف اليت تنتجها املدن
الواقعة يف منطقة مستجمعات املياه من األهنار اليت تصب
يف البحر املتوسط يف هناية املطاف يف البحر ،وبالتايل
يسامه ذلك بشلك غري مبارش يف تلوث البيئة البحرية.
ويف حاالت ترصيف مياه الرصف يف األهنار ،وعند اختيار
درجة املعاجلة ،ينبيغ النظر فميا ييل :اخلصائص احملددة
لملتليق ،سواء من حيث المكية (مثل األهنار مع وجود
تباين كبري يف التدفق) أواجلودة (مثل تركزيات املغذيات)
باإلضافة إىل اآلثار احملمتلة طويلة األجل عىل البيئة املائية.
إن املقارنة بني نتاجئ قامئيت عام  2004وعام  2011تُظهر
زيادة يف نسبة املدن الساحلية اليت مت تزويدها مبرافق معاجلة
مياه الرصف (اجلدول  4.4والشلك  .)7.4وعند الرتكزي عىل
البيانات املقدمة من دول اجلوار األوروىب-اجلنوب (اجلزائر،
مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،سوريا وتونس)ُ ،يالحظ
أن  %51فقط من املدن الساحلية ( 99من  )195مت تزويدها
مبرافق معاجلة مياه الرصف عام  .2003ويف عام ،2010

جدول  3.4ملخص لعدد املدن اليت مشلهتا قامئة سياسات املتوسط لعاىم  2003و 2010
السنة املرجعية
سنة النرش
عدد الدول
عدد املدن

مهنا املدن اليت يقل عدد ساكهنا عن  10 000نمسة (اليت مت اإلبالغ عن الساكن هبا)
املدن اليت يرتاوح عدد ساكهنا بني  10 000و 100 000نمسة (اليت مت اإلبالغ عن الساكن هبا)
املدن اليت يتعدى عدد ساكهنا  100 000نمسة (اليت مت اإلبالغ عن الساكن هبا)

2003

2010

2004

2011

19

20

الساحل

الساحل

الهنر

601

1 822

858

)*( 25

1 172

-

464

556

-

104

94

-

ملحوظة* :متضمن بسبب الساكن املومسيني
املصدر:

سياسات املتوسط.2011 ،

جدول  4.4ملخص لعدد املدن الساحلية اليت مت /مل يمت تزويدها مبحطات ملعاجلة مياه الرصف  -قامئة عاىم
 2003و2010
السنة املرجعية
سنة النرش
عدد الدول
املدن الساحلية اليت يرتاوح عدد ساكهنا بني  10 000و 100 000نمسة
اإلمجاىل
مت تزويدها مبحطات ملعاجلة مياه الرصف
مل يمت تزويدها مبحطات ملعاجلة مياه الرصف
املدن الساحلية اليت يتعدى عدد ساكهنا  100 000نمسة
اإلمجاىل
مت تزويدها مبحطات ملعاجلة مياه الرصف
مل يمت تزويدها مبحطات ملعاجلة مياه الرصف
املصدر:
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2010

2004

2011

19

20

489

556

)332 (68 %

)420 (75 %

)157 (32 %

)136 (24 %

104

94

)77 (74 %

)77 (82 %

)27 (26 %

)17 (18 %
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شلكت نسبة املدن الساحلية اليت مت تزويدها مبحطات معاجلة
مياه الرصف  93( %47من  197مدينة) ،مهنا  %62يتعدى
ساكهنا  100 000نمسة و  %43يرتاوح عدد ساكهنا بني
 10 000و  100 000نمسة .وبناء عىل هذه النتاجئ ،فإنه من
الصعب استخالص أي استنتاجات بشأن التقدم احملرز يف
إنشاء مرافق ملعاجلة مياه الرصف يف املناطق الساحلية لدول
اجلوار األوروىب-اجلنوب ،إذ خيتلف عدد املدن للك دولة يف
لك من الدراستني.
ويبني مؤرش  4عن إدارة مياه الرصف (شلك  8.4وجدول
 )5.4زيادة يف مكية مياه الرصف اليت مجتع وتعاجل يف
ارسائيل واألردن و فلسطني وتونس خالل عرش السنوات
املاضية .ويف بعض الدول مثل فلسطني واألردن شلكت مكية
املياه اليت مت مجعها عام  2011تقريبًا نسبة  %50ويه

أعىل من اليت مجعت يف  2003مكا لوحظت زيادة مماثلة
يف مكية مياه الرصف اليت عوجلت مما يعين أن أغلب
مياه الرصف اليت مت مجعها (تقريبًا ( )%98.6–80أنظر
الشلك  )8.4ختضع لملعاجلة.
وال توجد بيانات التسلسل الزمين لمكية مياه الرصف اليت
يمت مجعها ومعاجلهتا يف لك من اجلزائر ،ومرص ،ولبنان،
ولكن تتوافر يف مرص بيانات عن مكية مياه الرصف املجمعة
واملعاجلة يف الرشكة القابضة لملياه ،مكا تتوافر بيانات ملياه
الرصف بالتعاون مع الرشاكت التابعة هلا اليت تدير عددًا
من املشاريع اخلاصة باملياه والرصف اليحص .وتتوافر
بيانات سنوية منذ عام  2007إىل ما بعد ذلك لتغيط 17
حمافظة عام  2007و 23حمافظة من مجموع اعتبارها
 27حمافظة عام  .2012وقد ُأعدت خطة شاملة منذ عام

شلك  3.4عدد املدن الساحلية يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب اليت هبا حمطات معاجلة مياه الرصف وتلك
اليت ال يوجد هبا حمطات معاجلة مياه الرصف خالل عاىم  2003و 2010
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إطار 4.4

اخلطة اإلقلميية عن طلب حمطات معاجلة مياه الرصف لألكجسني البايوكمييايئBOD

يعد إنشاء حمطات ملعاجلة مياه الرصف يف مجيع مدن البحر املتوسط اليت يزيد عدد ساكهنا عىل  100 000نمسة
باإلضافة إىل مصبات مناسبة و/أو حمطات معاجلة ملياه الرصف مجليع املدن اليت يزيد عدد ساكهنا عىل  10 000نمسة -
يعد أحد أهداف إعالن ﭽنوا الذي مت إقراره عام ( )1985بواسطة األطراف املتعاقدة يف اتفاقية برشلونة .مكا أن األطراف
املشار إلهيا تبنت عام  2009القرار  IG .19 / 7بامس "اخلطة اإلقلميية خلفض طلب حمطات معاجلة مياه الرصف عىل
األكجسني البيوكمييايئ يف إطار تنفيذ املادة  15من بروتوكول املصادر الربية ".وتطبق اخلطة اإلقلميية عىل مجع ومعاجلة
ورصف مياه الرصف يف احلرض هبدف محاية البيئة الساحلية والبحرية والصحة من اآلثار الضارة املبارشة وغري املبارشة
للرصف ،خاصة اآلثار الضارة عىل حمتوى األكجسني يف البيئة الساحلية والبحريةو ظاهرة اإلثراء الغذايئ .فهي تلزم الدول
املطلة عىل البحر املتوسط بأن توفر نظامًا مجلع مياه الرصف لملدن اليت يزيد عدد ساكهنا معا يقرب من  ،20 000و/أو
يوجد هبا نشاط اقتصادي مكثف بشلك اكف مما يتطلب مجع مياه الرصف يف احلرض و توجهيها إىل حمطة معاجلة مياه
الرصف يف احلرض أو إىل نقطة رصف هنائية.
وقد مت وضع عدد من التدابري التالية هلذا الغرض:
•عىل األطراف التأكد من أن التجمعات السكنية تقوم جبمع ومعاجلة مياه الرصف يف احلرض قبل رصفها يف املجال
البييئ مع استخدامها نظم مجع تتفق مع املتطلبات املنصوص علهيا.
•عىل األطراف تبين القمي القومية حلدود االنبعاثات اخلاصة بالطلب عىل األكجسني البايوكمييايئ ( )BOD5املوجود
يف مياه رصف احلرض بعد معاجلهتا أي احلد األقىص لرتكزي األكجسني البايوكمييايئ الذي ترصفه يف الهناية حمطات
معاجلة مياه الرصف يف البيئة املائية املستقبلة.
•عىل األطراف أن تتأكد من أن خصائص مياه الرصف اليت مت مجعها ومعاجلهتا من املناطق احلرضية متفقة مع املواد
اخلاصة بقمي حدود االنبعاثات املنصوص علهيا يف قانون البيئة وذلك قبل رصفها إىل البيئة احمليطة.
جدول 1.4أ

نظرة عامة عىل املدن الساحلية الرئيسية اليت يوجد هبا حمطات ملعاجلة مياه الرصف وتلك اليت
ال يوجد هبا حمطات ملعاجلة مياه الرصف عام .2004

مدن يوجد هبا حمطات ملعاجلة مياه الرصف
مدن ال يوجد هبا حمطات ملعاجلة مياه الرصف

املصدر:
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جدول 1.4ب نظرة عامة عىل املدن الساحلية الرئيسية اليت يوجد هبا حمطات ملعاجلة مياه الرصف وتلك اليت
ال يوجد هبا حمطات ملعاجلة مياه الرصف عام .2010
مدن يوجد هبا حمطات ملعاجلة مياه الرصف
مدن ال يوجد هبا حمطات ملعاجلة مياه الرصف

املصدر:

قامئ عىل التقرير الفين خلطة معل املتوسط ( )MAPمسلسل رمق  ،2004 ،157برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط  ،2011برناجم
األمم املتحدة للبيئة (إدارة تنفيذ السياسة البيئية) ( )DEPIمجموعة معل البحر املتوسط Inf.7/357

شلك 8.4

مكية مياه الرصف البلدية اليت مت
مجعها ومعاجلهتا يف لك دولة يف منطقة
دول اجلوار األوروىب–اجلنوب 2011

شلك 9.4

مكية مياه الرصف البلدية املعاجلة
باعتبارها جزء ضئيل من مكية مياه
الرصف املجمعة
)%( Fraction wastewater treated of collected

مكية مياه الرصف البلدية اليت مت مجعها ومعاجلهتا (مليون مرت مكعب)
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ملحوظة:

البيانات اخلاصة بتونس تشري إىل اكفة أحناء البالد وإىل
مكية مياه الرصف البلدية اليت تقوم بتجميعها شبكة الرصف
اليحص العمومية فقط .ال يوجد تسلسل زمين للبيانات للك من
لبنان واجلزائر ومرص.

املصدر:

مصادر وطنية ،تقرير أفق .2013 ،2020
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ملحوظة:

تشري البيانات اخلاصة بتونس إىل مكية مياه الرصف البلدية
املجمعة بواسطة شبكة الرصف اليحص العمومية فقط..

املصدر:

مصادر وطنية ،تقرير أفق .2013 ،2020
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ويف فلسطني خاصة بني عاىم  2010-2003زادت بشلك
كبري مكية مياه الرصف اليت مت مجعها حيث بلغت الزيادة
 %52.5حيث قفزت من  35.6مليون مرت مكعب إىل 54.3
مليون مرت مكعب (جدول  )5.4لكن البيانات عن مكية مياه
الرصف املعاجلة ،وأنواع العالج حمدودة للغاية .مفنشآت
معاجلة مياه الرصف قارصة عىل مناطق قليلة يف فلسطني،
مكا أن عدم وجود بنية أساسية مناسبة مجلع ومعاجلة مياه
الرصف يشلك عاملًا معوقًا لتطوير قطاع مياه الرصف .يف
مرص زادت مكية مياه الرصف املعاجلة خالل نفس الفرتة
الزمنية ،حيث ارتفعت بنسبة  %153ويه نسبة مذهلة (من
 1900مليون مرت مكعب إىل  4800مليون مرت مكعب)
ومع ذلك من غري املمكن التأكد مما إذا اكنت هذه الزيادة
الضخمة وتلك االجتاهات نتيجة لزيادة يف مجع البيانات أو
أهنا ترجع إىل خض استمثارات كثيفة يف جمال معاجلة مياه
الرصف مما يسامه يف التطور االجمتايع واالقتصادي.

 2000إىل عام  2037تأخذ يف اكفة املشاريع القامئة عىل
أساس التقديرات الساكنية .ويه هتدف يف املقام األول إىل
الوصول إىل التجميع الاكمل ملياه الرصف  -ويف املرتبة
التالية حتسني مستوى معاجلة مياه الرصف (املعاجلة
األولية والثانية) وهناك تجشيع قوي للرشاكة اخلاصة
والعامة بني اهليائت اخلاصة واألطراف املعنيني من أجل
الوصول إىل األهداف احملددة.
وتشري بيانات املؤرش الذي قدمته الدول إىل أن مكية مياه
الرصف املعاجلة يتبع عن كثب مكية مياه الرصف املجمعة
(شلك  )8.4وميكن تفسري ذلك بأن مكية مياه الرصف
املجمعة تقدر وفقًا لمكية مياه الرصف اليت تدخل حمطات
معاجلة مياه الرصف يف حني أن مكية مياه الرصف املعاجلة
تقدر عىل أساس مياه الرصف اليت خترج من حمطات
معاجلة مياه الرصف .ويف الدول اليت تتوافر هلا البيانات
نالحظ زيادة يف اجلزء الضئيل من مكية مياه الرصف اليت
يمت مجعها و معاجلهتا خالل الفرتة بني عاىم 2010-
( 2003جدول  .)5.4وتشري تسوية البيانات المكية وفقًا
لعدد الساكن (جدول  )6.4إىل أن الزيادة املذكورة يف مكية
مياه الرصف املجمعة واملعاجلة ال تمشل فقط المنو الساكين
املزتامن ولكهنا تسامه أيضًا يف التحسن النسيب يف
ممارسات إدارة مياه الرصف يف املنطقة.

ووفقًا للبيانات الرمسية من تونس فإن أكرث من  %90من مياه
الرصف اليت تمجُ ع بواسطة مرفق مياه الرصف اليحص
( )ONASتمت معاجلهتا ،وأكرث من  %20من املياه املعاجلة
يعاد استخدامها .وقد وضعت خطة العمل االسرتاتيجية
ملياه الرصف يف احلرض يف تونس األهداف التالية)i( :
حمطات ملعاجلة مياه الرصف يف املدن اليت يزيد ساكهنا
عىل  100.000نمسة حبلول عام  )ii( ،2010معاجلة اكفة

جدول  5.4مكية مياه الرصف اليت مت مجعها ومعاجلهتا خالل عاىم  2003و2010
مكية املياه اليت مت مجعها
(مليون مرت مكعب)

2003

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس
ملحوظة:

2010

مكية املياه اليت متت
معاجلهتا (مليون مرت
مكعب)
2003

نسبة مياه الرصف املعاجلة
باعتبارها جزء ضئيل من
المكية اليت مت مجعها ()%

2010

2010

2003

زيادة يف
المكية اليت
مت مجعها
()%

زيادة يف
المكية اليت
متت معاجلهتا
()%

2010–2003

2010–2003

-

150

-

150

-

100

-

-

-

6 500
)(2011

1 900
)(2002

4 800
)(2011

-

73.8

-

152.6
)(2002–11

443

480.7

432.5

473.8

97.6

98.6

8.5

9.6

85.46

117.2

75.4

103

88.2

87.9

37.1

36.6

)69 (2001

103
)(2009

-

-

-

-

49.3
)(2001–09

-

-

-

-

124

-

-

-

-

35.6

54.3

-

)*( 2.84

-

-

52.5

-

)**( 204.8

245.6

)**( 197.6

239.6

96.5

97.6

19.9

21.3

تقوم الدول ،باستثناء اجلزائر و مرص و لبنان ،بتقدمي البيانات عن مياه الرصف املجمعة واملعاجلة .اإلحصاءات املائية التابعة ملنمظة الفاو يه
مصدر البيانات اخلاصة باجلزائر و مرص و لبنان .قدمت املغرب بيانات املؤرش عن مكية مياه الرصف املجمعة و املعاجلة يف األقالمي الساحلية
الستة عرش .ال تتوافر بيانات خاصة باملغرب يف اإلحصاءات املائية التابعة ملنمظة الفاو للفرتة من .2010-2003
(*) القمية اخلاصة بالضفة الغربية فقط.
(**) القمية لسنة  2003مت تقديرها من البيانات اخلاصة  .2010-2006وتشري البيانات إىل الساكن الذين تقع مسوئليهتم عىل مرفق الرصف
اليحص ( )ONASفقط والذي بلغ عددمه  6.5مليون يف .2012

املصدر:
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مياه الرصف يف املنطقة الساحلية حبلول عام  .2025وقد
حتقق اهلدف األول مكا يوحض اجلدول أدناه ،ولكن نتيجة
للمنو الرسيع لساكن احلرض فإن بعض حمطات معاجلة مياه
الرصف ال تستطيع مواجهة املعدالت املزتايدة للنفايات السائلة:
لذلك هناك حاجة لزيادة شباكت مياه الرصف القامئة يف املدن
الكربى مثل تونس العامصة ،ومهديا ،وصفاقس وجابس.
ويف مرص ارتفع عدد حمطات معاجلة مياه الرصف من
 301حمطة عام  2009 - 2008إىل  333حمطة يف
 2011 - 2010ليبلغ عدد حمطات معاجلة مياه الرصف
 370حمطة عام  .2013 - 2012وميثل هذا االرتفاع نسبة

 %23يف مجيع أحناء مرص .إال أنه ال تتوافر معلومات عن
مكية مياه الرصف املعاجلة ونوع املعاجلة.
وبرمغ أن بيانات املؤرش الذي مت تقدميه يف إطار مرشوع
نظام املعلومات البيئية املشرتكة املقدم من اآللية األوروبية
للجوار والرشاكة  ENPI-SEISتوحض أن مكية مياه
الرصف املعاجلة تتبع عن كثب مكية مياه الرصف املجمعة
إال أن اجلزء الضئيل من مياه الرصف املجمعة ال يعكس
دامئًا مكية مياه الرصف املنتجة .وهذا يعين أن اجلزء
الضئيل من مياه الرصف املنتجة اليت ال يمت مجعها (وبناء
عىل ذلك ال تعاجل) ال تظهر يف هذا املؤرش.

جدول  6.4نصيب الفرد يف مكية مياه الرصف املجمعة واملعاجلة عام  2003و2010
الساكن

(عدد الساكن)

اجلزائر
مرص
ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس
املصدر:

2003

2010

نصيب الفرد يف مكية مياه
الرصف املجمعة
(مرت مكعب)

2003

2010

نصيب الفرد يف مكية مياه
الرصف املعاجلة
(مرت مكعب)

2010

2003

زيادة يف
نصيب الفرد
يف مكية
مياه الرصف
املجمعة ()%

زيادة يف
نصيب الفرد
يف مكية
مياه الرصف
املعاجلة ()%

2010–2003

2010–2003

31 913 462

35 468 208

-

4.2

-

4.2

-

70 174 632
)(2002

82 536 770
)(2011

-

78.5
)(2011

27.1
)(2002

58.2
)(2011

-

114.8
)(11–2002

6 689 700

7 623 600

66.2

63.1

64.7

62.1

- 4.8

- 3.9

5 164 000

6 047 000

16.5

19.4

14.6

17.0

17.6

16.4

3 802 903
)(2011

4 196 990
)(2009

18.1

24.5

-

-

35.3

-

29 770 316

31 951 412

-

-

-

3.9

-

-

3 334 512

3 905 364

10.7

13.9

-

29.9

-

9 839 800

10 549 100

20.8

23.3

22.7

12

12.9

20.1

-
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جدول  7.4نظرة عامة عىل عدد حمطات معاجلة مياه الرصف ومكية مياه الرصف املجمعة يف املدن الكربى
بتونس

اجلزائر
باجا
بزنرت
أريانا
تونس العامصة
بن أروس
نابويل
سوس
موناستري
مهديا
صفاقس
جابس
مدنانني

املتوسط/اإلمجايل
املصدر:

عدد حمطات معاجلة
مياه الرصف

مكية مياه الرصف املجمعة
(مليون مرت مكعب)

مكية مياه الرصف املعاجلة
(مليون مرت مكعب )

اجلزء الضئيل من مياه
الرصف املعاجلة ()%

5

2.7

2.6

96.3

4

3.3

3.2

97

2

8.8

8.5

96.6

2

14.4

14

97.2

2

33.2

32.1

96.7

4

14.7

14.2

96.6

10

13.2

12.8

97

5

15.4

14.8

96.1

8

10.5

10.1

96.2

4

2.9

2.8

96.6

3

11

10.6

96.4

2

4.3

4.1

95.3

8

5.5

5.3

96.4

59

139.9

135.1

96.6

تقيمي تونيس عىل مستوى البالد/هيئة مياه الرصف.2013 ،
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جدول  8.4عدد حمطات مياه الرصف
عام  2013-1012للك حمافظة يف مرص
احملافظة

القاهرة
اجلزية
القليوبية
األسكندرية
كفر الشيخ
الرشقية
دمياط
دقهلية
البحرية
الغربية
املنوفية
املنيا
بين سويف
أسوان
الفيوم
األقرص
قنا
سوهاج
اإلمساعيلية
بورسعيد
السويس
أسيوط والوادي اجلديد
مشال وجنوب سيناء
البحر األمحر
مطروح
املجموع اللكي
املصدر:

78

عدد حمطات مياه الرصف
11
7
11
17
22
29
27
43
22
34
19
11
14
14
25
5
5
6
7
5
3
5/14
12
1
1
370

تقيمي مرصي عىل مستوى البالد ،جهاز شوئن البيئة.2013 ،
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وتبني املقارنة املبارشة بني اجلدول رمق  5.4وجدول رمق 9.4
أن نسبة مياه الرصف املعاجلة تكون أقل بكثري عند التعبري
عهنا كنسبة من مياه الرصف املنتجة وليس مياه الرصف
املجمعة .وعىل سبيل املثال يف اجلزائر ترتفع نسبة املياه
املعاجلة ملياه الرصف املجمعة إىل ( %100جدول .)5.4
ولكن إذا أخذنا بعني االعتبار جحم املعاجلة بالنسبة للمكية
املنتجة فسوف نتبني أن  %20.5فقط تمت معاجلهتا (جدول
 .)9.4وهذا يعين أن مكية كبرية من مياه الرصف املنتجة
ال يمت مجعها (~  530مليون مرت مكعب يف  :2010وهذا
هو الفرق بني  730مليون مرت مكعب مياه رصف منتجة
و 150مليون مرت مكعب مياه رصف معاجلة) ،ويه هكذا
ال تمت معاجلهتا .وتوحض التقديرات لمكية مياه الرصف
غري املعاجلة أن  5000مليون مرت مكعب من مياه الرصف
األولية (اخلام) تُرصف يف البيئة سنويًا .وهذه التقديرات ال
تمشل ارسائيل ولبنان وليبيا وسوريا.

يبني حتليل املعلومات اليت مت مجعها لقامئة حمطات معاجلة
مياه الرصف لربناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل ومنطقة
معل املتوسط ( )2011أن مكية كبرية من مياه الرصف
(<1مليون مرت مكعب يوميًا) ال تمت معاجلهتا يف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب باملقارنة حبوايل  2.8مليون مرت
مكعب يوميًا للك املنطقة .ولكن جيب األخذ يف االعتبار أن
املعلومات املتاحة عن مكية مياه الرصف اليت يمت رصفها
بال معاجلة حمدودة ،لذلك تكون هذه األرقام ذات طابع
داليل فقط .ونظرة عامة عىل عدد ونوع حمطات معاجلة مياه
الرصف تبني أن نسبة حمطات معاجلة مياه الرصف املعطلة
أعىل بكثري يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ( 58من 393
حمطة ملعاجلة مياه الرصف أي  )%15باملقارنة باملنطقة
اللكية ( 72من  1555حمطة ملعاجلة مياه الرصف أي .)%5
وبعبارة أخرى  58( %80من  )72من مجيع حمطات
معاجلة مياه الرصف اليت مت اإلبالغ عن تعطلها تقع يف
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب.

اجلزء الثاين  lالتقيمي املواضييع اإلقليمي

إطار 5.4

مؤرشات إدارة مياه الرصف اليحص :قضايا مهنجية

من الصعب حتديد مكية مياه الرصف البلدية اليت مجتعها شباكت الرصف العامة ونظم الرصف والبالوعات .ومعومًا يكون
مصدر البيانات هلذا املؤرش هيائت املياه الوطنية ومرافق إمداد املياه واهليائت اخلاصة حبوض الهنر/ومستجمعات املياه،
واهليائت البلدية وتقارير التقيمي للصناعة واملشاريع امليدانية .وتحُ َ َّدد هذه البيانات عىل أساس عدد التوصيالت لنظام الرصف
والتقديرات لطاقة املناطق اليت ختدمها نظم الرصف والبالوعات .وبوجه عام يمت تقيمي البيانات عن مكية ونوع معاجلة مياه
الرصف عىل أداء مرافق معاجلة مياه الرصف واملعلومات الواردة من معامل الرصف .وختضع معاجلة مياه الرصف ومعلية
إزالة امللوثات من تلك املياه إىل معايري محاية البيئة اليت توضع عىل املستوى الوطين.
وهناك عدد من الشكوك ترتبط باملؤرشات عن مياه الرصف تمت مناقشهتا فميا ييل:
شكوك مهنجية:
•قد تكون البيانات املبنية عىل أساس الطاقة اإلمسية حملطات معاجلة مياه الرصف أعىل بكثري يف الواقع من الطاقة
الفعلية/احلقيقية.
•قد تؤدي البيانات املبنية عىل أساس مكيات مياه الرصف املتدفقة إىل حمطات املعاجلة إىل قمي خاطئة يف حاالت خلل
أو طفح حمطات معاجلة مياه الرصف حيث متر مياه الرصف عرب حمطات معاجلة الرصف بدون معاجلة حقيقية .وهلذا
السبب جيب األخذ يف االعتبار املعلومات املتوافرة عن االلزتام مبعايري اجلودة اخلاصة بتدفق املخلفات السائلة.
•يعمتد تعريف املعاجلة األولية ،والثانية والثالثة عىل املعايري الوطنية احملددة عن نوعية املخلفات السائلة وهذا ميكن أن
يؤدي إىل إعاقة المتاسك اإلقليمي واملقارنة.
شكوك حول مجموعة البيانات
ان
مكو�ت مياه الرصف البلدية

هناك أنواع عديدة من نظم مجع مياه الرصف  :نظم مجع منفصلة ،حيث يمت رصف مياه األمطار ومياه الرصف بواسطة
قنوات منفصلة للك مهنام ،ونظم مجع خمتلطة تقوم برصف مياه األمطار ومياه الرصف بواسطة قناة واحدة .يضاف إىل ذلك
أن مياه الرصف البلدية قد حتتوي عىل خليط من مياه رصف احلرض ،ومياه الرصف التجارية والصناعية واحمللية و لكن
مكونات تلك املياه قد ختتلف من دولة ألخرى.
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جدول  9.4مكية مياه الرصف اليت ُتنتج و ُتعاجل مبا يف ذلك تقدير مكية مياه الرصف اليت يمت رصفها بدون
معاجلة
مكية مياه الرصف املنتجة
(مليون مرت مكعب)
2003

2010

2003

2010

2003

2010

2003

2010

اجلزائر

-

730

-

150

-

20.5

-

219
)(2008
530 e

مرص

-

8 500
)(2011

1 900
)(2002

4800
)(2011

-

56.5

-

3 610
)(2010
3700 e

500
)(2007

432.5

473.8

-

90.6

-

-

147.3

195.3

75.4

103

51.2

52.7

249
)(2001

310
)(2011

-

-

-

-

-

650
)(2002

700

-

124

-

17.7

-

99.8
44.8

-

2.84

-

6.3

-

239.6

-

92.3

-

ارسائيل
األردن
لبنان
املغرب
فلسطني
تونس
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مكية مياه الرصف املعاجلة
(مليون مرت مكعب)

مكية مياه الرصف املعاجلة
باعتبارها جزءًا ضئيلًا من
المكية املنتجة ()%

مكية مياه الرصف اليت
ترصف بدون معاجلة
(مليون مرت مكعب)

81.7
240
)(2000

b

246

c

197.6

b

d

b

e

71.9

e

92.3
e

b

576

42.0
e

6.4

ملحوظة:

(أ) جاءت هذه البيانات من قاعدة بيانات اإلحصاءات املائية للفاو باستثناء األردن وفلسطني حيث ُقدمت البيانات من الدول يف إطار املرشوع.
(ب) يشري الرمق للضفة الغربية فقط.
(ج) تقدير القمية لسنة  2003مت بناء عىل بيانات  .2010 - 2006وتشري البيانات إىل عدد الساكن الذين تقع مسوئليهتم عىل اهليئة القومية
ملياه الرصف فقط البالغ عددمه  6.5مليون عام .2012
(د) املتوسط املفرتض لمكية مياه الرصف املعاجلة للفرتة .2010 – 2003
(هـ) الفرق احملسوب بني مكية مياه الرصف املنتجة ومكية مياه الرصف املعاجلة.

املصدر:

مصادر وطنية ،تقرير أفق .2013 ،2020
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إطار 6.4

مياه الرصف اليحص املجمعة واملعاجلة يف األحواض اهليدرولوجية الساحلية يف املغرب.

تشري بيانات املجمتعات احمللية واألقالمي يف األحواض اهليدرولوجية الساحلية يف واد ملوية و طنجة يف املغرب إىل زيادة
عامة شاملة يف مكية مياه الرصف املجمعة من  16إقلميًا ساحليًا .وزيادة مياه الرصف املجمعة (من حواىل  /15000مليون
مرت مكعب/سنويًا يف  2003إىل  35000مليون مرت مكعب/سنويًا يف  )2011ال تعوض فقط نسبة  %17منو يف الساكن خالل
نفس الفرتة الزمنية ولكهنا تشري أيضًا إىل التحسن يف املامرسات واملرافق اخلاصة جبمع مياه الرصف .يف الواقع تُظهر البيانات
املتوافرة يف بعض املجمتعات احمللية املختارة زيادة تدرجيية يف نصيب لك فرد يف مكية مياه الرصف املجمعة (جدول .)10.4

شلك 10.4

مكية مياه الرصف املجمعة (مللميرت مكعب/سنة) يف  16إقلمي تقع يف األحواض املائية
الساحلية لملغرب يف البحر املتوسط.
مكية مياه الرصف املجمعة (مللميرت مكعب/سنة)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2011

2012

ملحوظة:

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

بوملان

شفشاون

جرسيف

براكن

مضيق فنديك

تازة

الدريوش

طنجة أصيال

مجموع األقالمي

تاوربرت

تطوان

ميدلت

احلسمية

2003

2002

ال تتوافر بيانات عن أقالمي جرادة ،والناطورة ،ووجدة ،وجناد ميدلت ،واحلسمية ،وجرسيف ،وتازة (مجموع الساكن يف
 1.3 :2011مليون نمسة) وتوجد بيانات جزئية عن تاوريرت وفاس أجنريا وطنجة أصيال.

جدول  10.4نصيب الفرد يف مكية مياه الرصف املجمعة يف املجمتعات احمللية املختارة اليت تتوافر
بشأهنا بيانات خالل  2003و2011
إقلمي
بوملان
الدريوش
مضيق فنديك

تطوان

جممتع حميل
ميسور
الدريوش
ميدار
فنديك
مرتيل
مضيق
تطوان

نصيب الفرد يف مكية مياه الرصف املجمعة (مليون مرت مكعب/سنة)
2011

2003

13 483

23 170

12 983

19 202

5 486

9 935

26 284

41 894

29 658

40 958

25 010

33 481

34 077

42 623
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مياه الرصف اليحص املجمعة واملعاجلة يف األحواض اهليدرولوجية الساحلية يف املغرب (تابع)

إطار 6.4

حىت أوائل األلفية الثانية ،اكن جزء كبري من مكية مياه الرصف املنتجة يرصف مبارشة يف البيئة دون معاجلة .ووفقًا
لملعلومات املتوافرة فإن أوائل حمطات معاجلة مياه الرصف مت التلكيف بإنشاهئا عام  .2004ويبلغ العدد اللكي حملطات
معاجلة مياه الرصف حاليًا  14حمطة يف املنطقة موضع الدراسة :هناك عدد  2حمطة لملعاجلة األولية و 7لملعاجلة الثانوية،
و 5تؤدي املعاجلة الثالثة .وتوحض البيانات املتوافرة لألقالمي الستة عرش زيادة تبلغ  16ضعفًا يف إمجايل مكية مياه الرصف
املعاجلة يف الفرتة بني  ،2007 – 2006ويرجع هذا بشلك رئييس حملطات معاجلة مياه الرصف اليت مت التلكيف بإنشاهئا
يف إقلمي براكن عام ( 2007شلك  ،)11.4ولكن مجموعة البيانات الشاملة عن مكية مياه الرصف املعاجلة غري متوافرة إىل
حد كبري.
ووفقًا لملعلومات املتوافرة فإن مياه الرصف املعاجلة حاليًا ال يعاد استخدامها .ولكن تطبيق االسرتاتيجية القومية لملياه يف
املغرب اليت تؤكد عىل أمهية احملافظة عىل املياه واالستخدام غري التقليدي هلا من املنتظر أن تدمع املشاريع اليت تركز عىل
إعادة استخدام املياه املعاجلة مبا يف ذلك إنشاء حمطات معاجلة تقوم باملعاجلة الثالثة.
مكية مياه الرصف املعاجلة (مليون مرت مكعب/سنة) يف  16إقلميًا تقع يف األحواض
اهليدرولوجية الساحلية لملغرب واملطلة عىل البحر املتوسط

شلك 11.4

مكية مياه الرصف املعاجلة (مليون مرت مكعب/سنة)
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0
2002

ملحوظة :تتوافر بيانات ألقالمي بوملان وبراكن ،وتتاح بيانات جزئية فقط للك من تاوربرت وشفشاون.

مت حتديد أحد مصادر الضغط البييئ يف املغرب املرتبط بتشغيل حمطات املعاجلة القامئة وهو إدارة المكيات الكبرية للراسب
الطيين املنتج .تشري التقديرات إىل أن مكية الراسب الطيين املنتجة يف املنطقة حمل الدراسة بلغت تقريبًا  4184طن/سنة عام
 ،2010أي ما ميثل تقريبًا  %12من اإلنتاج القويم ،وهذا الناجت يرتبط مبعاجلة مياه الرصف يف مدن الناطورة واحلسمية.
املصدر:

82

التقيمي املغريب عىل املستوى القطري وبيانات املؤرش اليت قدمهتا املغرب وفقًا لنظام املعلومات البيئية املشرتكة اخلاص
باآللية األوروبية للجوار والرشاكة ومرشوع اجلنوب.
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 4.4ما يه أنواع معاجلة مياه الرصف الرئيسية؟
أكرث أنواع املعاجلة شيوعًا يف املنطقة يه املعاجلة الثانوية،
بيمنا استخدام املعاجلة الثالثة غري شائع يف دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب حيث أن هذا النظام مجسل فقط يف
دولتني ومها ارسائيل واملغرب .ومن املستغرب أن استخدام
املعاجلة األولية مرتفع يف لك منطقة البحر املتوسط ،ويرجع
هذا بصفة رئيسية إىل مسامهة إيطاليا :حيث سجُ لت ماال
يقل عن  306منشأة لملعاجلة األولية عام ( 2010برناجم
األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط  .)2011وتعد
المكية الضئيلة "اليت مل حتدد معاجلهتا" مرتفعة نسبيًا يف
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،حيث قدرت حبوايل %8
(أو  )31من عدد املنشآت و  %5من مكية مياه الرصف
( 641151مرت مكعب يوميًا)

وقدمت دول حمدودة بيانات وفقًا للتسلسل الزمين عن
نوع معاجلة مياه الرصف (أولية  -ثانوية  -ثالثة) جكزء
من مؤرش  4ملبادرة أفق  .2020وقد لوحظ حتول تدرجيي
يف ارسائيل من املعاجلة األولية إىل املعاجلة الثالثة حيث
متت معاجلة حنو  %40من مياه الرصف معاجلة ثالثة يف
( 2012شلك  )13.4وختضع حنو  %50من مياه الرصف
لملعاجلة الثانوية يف حني ختضع  %10من مياه الرصف
ملعاجلة أولية .وقد هشدت األردن أيضًا حتول جذري من
املعاجلة األولية ملياه الرصف إىل املعاجلة الثانوية حيث
خضعت  %90من مياه الرصف املعاجلة إىل املعاجلة
الثانية يف ( 2010شلك  )14.4وقد حدث أمه تغيري بني
عايم  2007 – 2006عندما مت حتديث حمطة معاجلة
مياه الرصف "القربة المسرا" اليت تعاجل  %50من مياه

شلك  12.4توزيع طرق املعاجلة وفقًا حملطات معاجلة مياه الرصف ووفقًا لمكية مياه الرصف لدول البحر
املتوسط ودول اجلوار األوروىب-اجلنوب.
دول اجلوار األوروىب-اجلنويب 2010

وفقًا لطريقة املعاجلة املُستخدمة يف حمطات معاجلة مياه الرصف.
%5

دول البحر األبيض املتوسط 2010

وفقًا لطريقة املعاجلة املُستخدمة يف حمطات معاجلة مياه الرصف.
%3

%8

%4

%4

%15

%14

%26

%53

%68

املعاجلة وفقًا لمكية مياه الرصف (مرت مكعب/يوميًا)
%5

%5

املعاجلة وفقًا لمكية مياه الرصف (مرت مكعب/يوميًا)
%0

%1

%3

%21

%25
%69

قبل املعاجلة
املصدر:

املعاجلة األولية

%8

%68

املعاجلة الثانية

املعاجلة الثالثة

غري حمددة

برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط.2011 ،
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إطار 7.4

أنواع خمتلفة من معاجلة مياه الرصف اليحص

من املمكن أن تمشل املعاجلة معليات واسعة النطاق مبا يف ذلك الفحص البسيط والرتسيب ،ومعليات كمييائية بيولوجية أو
رصف حبري مممص عىل حنو مالمئ .ويمت حتديد العمليات التالية وفقًا لدرجة املعاجلة األولية.
املعاجلة األولية (مياكنيكية) تزيل  %50عىل األقل من املواد العالقة وتقلص قمية الطلب عىل األكجسني البيوكمييايئ
( )BOD5بنسبة عىل األقل  %20من الرتكزي األويل.
املعاجلة الثانوية (بيولوجية) تستخدم الاكئنات احلية الدقيقة اهلوائية أو الالهوائية من أجل إحداث حتلل يف معظم املواد
العضوية مع اإلبقاء عىل بعض املغذيات (حنو  %20إىل  ،)%30ويه تقلل تركزي املواد العالقة واألكجسني البيوكمييايئ
( )BOD5بنسبة  70%إىل  ،%90مكا تقلل تركزي الطلب عىل األكجسني الكمييايئ ( )CODبنسبة ال تقل عن .%75
املعاجلة الثالثة (متقدمة) تزيل املواد احليوية بكفاءة ،ومعومًا تمشل هذه املعاجلة االحتفاظ بالفسفور و يف بعض احلاالت
إزالة النيرتوجني.
املعاجلة االولية والتزيل األمونيوم يف حني تزيل املعاجلة الثانوية والبيولوجية حنو  .75%وتطبق مرحلة ما قبل املعاجلة
معليات إلزالة املواد الضخمة والرمال واحلىص والحشوم والزيوت من مياه الرصف.
املصدر :ختطيط وتصممي مشاريع معاجلة مياه الرصف يف احلرض يف املدن الساحلية املطلة عىل البحر املتوسط
()MAP/ UNEP/PAP,7,TC,4 /I/1992

شلك  13.4نوع معاجلة مياه الرصف خالل الفرتة
من  2012-2003يف ارسائيل

شلك  14.4نوع معاجلة مياه الرصف خالل الفرتة
من  2012-2003يف األردن
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مصادر وطنية ،تقرير أفق .2013 ،2020

املصدر:
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اجلزء الثاين  lالتقيمي املواضييع اإلقليمي

الرصف ،إذ قامت هذه احملطة بعد التحديث مبعاجلة مياه
الرصف معاجلة بيولوجية باإلضافة إىل املعاجلة املياكنيكية.
وقد أفادت تونس أن مجيع حمطات معاجلة مياه الرصف
تقوم باملعاجلة الثانوية يف حني يعمل عدد قليل من احملطات
وفقًا لملستوى الثالث من املعاجلة .وتقترص حمطات معاجلة
مياه الرصف يف فلسطني عىل عدد قليل من املناطق ويرجع
ذلك لغياب البنية األساسية الاكفية واملناسبة مجلع ومعاجلة
مياه الرصف .وتمت معاجلة جزء ضئيل جدًا ()%6 - %5
من مياه الرصف املنتجة يف الضفة الغربية يمت معاجلهتا يف
حمطات مركزية ومجاعية خمصصة ملعاجلة مياه الرصف.
أما بايق مكيات مياه الرصف فيمت رصفها دون معاجلة
يف البيئة .ومل تقدم لبنان أي معلومات عن المكية احلقيقية

من مياه الرصف اليت تمت معاجلهتا ،وال عىل أي مستوى
تمت معلية املعاجلة .ولكن توحض البيانات املقدمة أن الطاقة
االمسية حملطات معاجلة مياه الرصف العاملة (97.46
مليون مرت مكعب أو  267000مرت مكعب/يوميًا) تتجاوز
كثريًا المكية املقدرة سنويًا من مياه الرصف (~13.87
مليون مرت مكعب).
وحيدد نوع الرصف أو طريقة التخلص منه مصري مياه
الرصف املعاجلة أو غري املعاجلة .وواحدة من الطرق األكرث
شيوعًا للتخلص من مياه الرصف يف املناطق الساحلية تكون
عن طريق الرصف املبارش من خالل مصبات يف البحر .ولكن
عند االجتاه إىل الداخل عىل حنو أكرب حيث مناطق مجتيع
املياه جند أنه من الشائع أن تمت معلية الرصف يف األهنار

شلك  15.4التخلص من مياه الرصف املعاجلة وغري املعاجلة يف البحر املتوسط ودول اجلوار األوروىب-
اجلنوب
دول البحر املتوسط 2010

دول اجلوار األوروىب-اجلنويب 2010

التخلص من مياه الرصف املعاجلة

التخلص من مياه الرصف املعاجلة

%6

%7
%11

%8

%41
%21

%1

%53

%25
%7

التخلص من مياه الرصف الغري معاجلة

التخلص من مياه الرصف الغري معاجلة
%8

%17
%25

%14

%1

%38

%64

%5
%0

%28

اليوجد بيانات
املصدر:

إعادة استخدام

أهنار

حبر

أخرى

برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط.2011 ،
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إما مبارشة من خالل ماسورة الرصف أو بشلك غري مبارش
من خالل جداول األهنار .وميكن بالتناوب أن ُيعاد استخدام
مياه الرصف مكصدر مياه غري تقليدي يف الزراعة عىل سبيل
املثال .وتمشل أنواع الرصف األخرى الرصف عىل سطح
األرض أو يف الغابات.
وبناء عىل التحليل الذي قام به برناجم األمم املتحدة للبيئة/
خطة معل املتوسط وبرناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري
يف منطقة البحر املتوسط ال تتوافر معلومات عن طريقة
التخلص من مياه الرصف املعاجلة ،وعىل وجه اخلصوص
غري املعاجلة يف منطقة البحر املتوسط (شلك .)15.4
إطار 8.4

معومًا الطرق الشائعة للتخلص من مياه الرصف سواء
املعاجلة أو غري املعاجلة الرصف مبارشة يف البحر أو يف
األهنار اليت ترصف يف البحر .ويبلغ اجلزء الضئيل من
مياه الرصف املعاجلة الذي يعاد استخدامه يف منطقة البحر
املتوسط  .%7ووفقًا لبيانات دول اجلوار األوروىب-اجلنوب،
أكرث من نصف مياه الرصف املعاجلة يمت التخلص مهنا
عن طريق رصفها يف األهنار بيمنا إىل األرحج أن يمت
رصف اجلزء الضئيل غري املعاجل إىل البحر مبارشة .ويعاد
استخدام مياه الرصف سواء املعاجلة أو غري املعاجلة بشلك
حمدود يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب إذ تصل النسبة
إىل .1%

إعادة استخدام مياه الرصف

نقص املياه والضغوط اليت تؤكدها مؤرشات االستغالل العالية يه إشارة إىل أن الطلب عىل املياه ال ميكن تغطيته بالاكمل
من املصادر التقليدية .لذلك تنامت أمهية املصادر التمكيلية األخرى غري التقليدية لملياه مثل إعادة استخدام مياه الرصف
وحتلية املياه .واالستخدام الغالب ملياه الرصف يف منطقة البحر املتوسط يكون يف جمال الري الزرايع ،إذ متثل الزراعة
 %60من الطلب العاملي عىل املياه (مبادرة االحتاد األوروىب ملياه البحر املتوسط  )a 2007وحواىل  %65من إمجايل الطلب
يف منطقة البحر املتوسط ونسبة مرتفعة تبلغ  %80يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب (الرشاكة العاملية لملياه  /WPواخلطة
الزرقاء  .)2012وتمشل االستخدامات األخرى ري مالعب اجلولف واملساحات اخلرضاء باإلضافة إىل التغذية الصناعية
لملياه اجلوفية مكا هو احلال يف األردن ،حيث تستخدم مياه الرصف املعاجلة مع املياه غري الصاحلة للرشب يف التغذية
الصناعية لملياه اجلوفية (مبادرة االحتاد األوروىب ملياه البحر املتوسط .)b 2007
وفقًا للبنك الدويل ( Scheierlingوآخرون  )2010فإن مرص وارسائيل ،واألردن ،وسوريا وتونس يه من بني  20دولة يف
العامل تستخدم أكرب مكية ملياه الرصف يف الري (معاجلة و بدون معاجلة) .وتعيد األردن استخدام  %85من مياه الرصف
املعاجلة يف حني تعيد تونس استخدام ما يقرب من  %30 - %20من تلك املياه .وتعد ارسائيل يه األخرى من الدول
اليت تستخدم مياه الرصف املعاجلة بشلك كبري ( 280مللميرت مكعب سنويًا مما ميثل ما يقرب من  %83من إمجايل مياه
الرصف املعاجلة).
وعىل الرمغ من منافعها االقتصادية واالجمتاعية والبيئية فإن إعادة استخدام مياه الرصف مازالت حمدودة يف منطقة البحر
املتوسط .يف الدول األعضاء بنظام املعلومات البيئية املشرتكة اخلاص باآللية األوروبية للجوار والرشاكة .ومتثلت إعادة
استخدام مياه الرصف املعاجلة  %1من االستخدامات (برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط  )2011باملقارنة
باملتوسط العاملي الستخدام مياه الرصف املعاجلة الذي يبلغ ( %4الواكلة الفرنسية للتمنية  .)2011مت حتديد العقبات
الرئيسية إلعادة استخدام مياه الرصف املعاجلة يف حبث قامت به اخلطة الزرقاء ( Conformوآخرون .)2012
ويه تمشل اآليت:
•اإلطار الترشييع والتنظيمي  -إطار السياسة الرضوري غائب أو غري مالمئ للواقع احمليل.
• َت َعُّقد معلية إعادة استخدام مياه الرصف املعاجلة حيث تمشل قضايا عىل مستوى عدة قطاعات (عابرة للقطاعات).
•السياق املؤسيس والتنظيمي  -ال توجد سلطة مشرتكة مع غياب التنسيق واإلسرتاتيجية اخلاصة بإعادة استخدام مياه
الرصف املعاجلة.
وبالنسبة للقضايا األخرى فهي تمشل التنافس بني مياه الرصف املعاجلة واملياه التقليدية ،وصعوبة امجلع بني ختطيط العرض
والطلب عرب الزمان واملاكن ،وطاقة ختزين ورصف حصي غري مالمئ ،باإلضافة إىل وسائل رصد وتقيمي ورقابة غري مالمئة،
ونظرة سلبية وعدم قبول من جانب امجلهور.
وقد قدمت دراسة أجراها مؤخرًا  Kellisوآخرون ( )2013عن إعادة استخدام مياه الرصف يف دول البحر املتوسط نظرة
عامة عىل اإلرشادات و التطبيقات اليت حتمك القواعد املتبعة يف لك دولة ويه تمشل ملخصًا للقواعد القامئة اخلاصة
بإعادة استخدام مياه الرصف.
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إعادة استخدام مياه الرصف (تابع)

جدول  11.4القواعد احلالية يف عدد من دول البحر املتوسط املختارة
الدولة
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب
اجلزائر
مرص
ارسائيل
لبنان

القواعد احلالية
ال
ال
نعم
ال

ال
ليبيا
نعم
املغرب
نعم
فلسطني
ال
سوريا
نعم
تونس
دول االحتاد األوروىب املطلة عىل البحر املتوسط
قربص
فرنسا
اليونان
إيطاليا
مالط
أسبانيا
غرب البلقان و تركيا
تركيا

تارخي تبين القواعد
إعادة االستخدام ممنوع
 1984و 1989منمظة الصحة العاملية مينع قانون الطوارئ إعادة
االستخدام
1959

مينع إعادة االستخدام لالسهتالك اآلديم وينظر يف إعادة االستخدام
لملحاصيل
 1995منمظة الصحة العاملية
2001

حمل نظر
1980

2005
1999, 2003
2004, 2011
2003
1983, 2001
1985, 2007

حمل نظر

املصدر :مت تعديله من  Kellisوآخرون.2013 ،

كوسيلة لتحسني اإلدارة املتاكملة واملستدامة ملصادر املياه غري التقليدية يف منطقة دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،حدد
الربناجم التابع لإلدارة املتاكملة املستدامة لملياه ( )Swimالذي يعرف "باستدامة مياه البحر املتوسط" مخسة مشاريع
إيضاحية لملعاجلة الاكملة واملستدامة ملياه الرصف وإعادة االستخدام يف أربع دول مطلة عىل البحر املتوسط (مرص،
وألردن ،واملغرب وتونس) .ويتناول لك مرشوع من املشاريع اإليضاحية جانبًا خمتلفًا متصال مبعاجلة وإعادة استخدام مياه
الرصف ،عىل سبيل املثال نوعية مياه الرصف ،وهيلك احلومكة بني مستخديم املياه ومقديم اخلدمة واسرتاتيجيات الرصف
()11
اليحص البييئ .وهيدف مرشوع إيضايح آخر من مشاريع برناجم اإلدارة املتاكملة املستدامة لملياه ImProware
إىل حتفزي االبتاكر وأفضل املامرسات محلاية املياه يف املناطق الساحلية للبحر املتوسط من خالل إعادة حقن مياه الرصف
املعاجلة يف طبقات املياه اجلوفية اليت استغلت استغالال جائرًا .وقد مت اختيار منطقتني جتريبيتني هلذا املرشوع يف مرص
وتونس ومها موقع النوبارية يف مشال مرص ويقع يف منطقة حصراوية حيث تتأثر املياه اجلوفية بترسب املياه املاحلة ،وهناك
حاجة ملحة يف هذا املوقع إىل توافر املياه من أجل استخدامها يف الزراعة.
وختلص الدراسة إىل أن تنفيذ ممارسات إعادة استخدام مياه الرصف تتقدم خبىط رسيعة يف الدول ذات االقتصاديات
األقوى ،واالحتياجات املرتفعة إىل املياه ،واليت يوجد هبا قواعد وإرشادات مناسبة .ويالحظ يف دول البحر املتوسط األعضاء
يف االحتاد األوروىب أن هناك دفعة حنو التمنية نتيجة لوجود حوافز مالية مرتبطة بإرشادات االحتاد األوروىب اليت مت
وضعها للدول األعضاء .ويف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ترتبط مرحلة تبين ممارسات إعادة استخدام مياه الرصف
أساسًا حبالة التمنية االقتصادية يف البالد وباعتبارات أخرى مثل املخاوف الدينية.

(http://www.improware.eu/about-improware/the-project )11
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إعادة استخدام مياه الرصف (تابع)

املراجع:
Agence Française de Développement, 2011, 'La reutilisation des eaux usées traitées. Perspectives opérationnelles
et recommandations pour l'action', Study Report (http://www.afd.fr) accessed 8 April 2014.
MED EUWI, 2007a, 'Mediterranean water scarcity and drought report', Technical Report 009 – 2007.
MED EUWI, 2007b, 'Mediterranean wastewater reuse report'.
Condom, N., Lefebvre, M. and Vandome, L., 2012, 'Treated wastewater reuse in the Mediterranean: lessons
learned and tools for project development', Plan Bleu, Valbonne (Blue Plan Papers 11) (http://planbleu.org/sites/
default/files/publications/cahier11_reut_en.pdf) accessed 10 April 2014.
Global Water Partnership WP/Plan Bleu, 2012, 'Water demand management: the Mediterranean Experience',
GWP Technical Focus Paper 1. (http://www.gwp.org/Global/ToolBox/Publications/Technical%20Focus%20
Papers/01%20Water%20Demand%20Management%20-%20The%20Mediterranean%20Experience%20
(2012)%20English.pdf) accessed 10 April 2014.
Kellis, M., Kalavrouziotis, I.K. and Gika, P., 2013, 'Review of wastewater reuse in the Mediterranean countries,
)focusing on regulations and policies for municipal and industrial applications', Global NEST Journal, (15
)333–350 (http://journal.gnest.org/sites/default/files/Journal%20Papers/333-350_15-3_936_Kalavrouziotis.pdf
accessed 10 April 2014.
Scheierling, S. M., Bartone, C., Mara, D. and Dreschel, P., 2010, 'Improving Waste Water Use in Agriculture, an
Emerging Priority', Policy Research Working Paper # 5412, The World Bank.
See http://swim-sustain-water.eu/ and http://www.improware.eu.

 5.4املياه الساحلية والبحرية :هل يتناقص
الرتكزي العايل لملغذيات يف املياه الساحلية؟
يؤدي إثراء املياه باملغذيات ،خاصة مركب النيرتوجني و/أو
الفوسفور إىل زيادة اإلنتاج األويل ومنو الكتلة احليوية من
الطحالب ،وتعرف هذه الظاهرة باإلثراء الغذايئ .وميكن هلذه
الظاهرة أن تحُ دث سلسلة من النتاجئ غري املرغوب فهيا مبا
فهيا من تغيريات يف التكوين النويع والوظييف باإلضافة
إىل اخنفاض يف شفافية املياه بسبب زيادة الطحالب العالقة
واستزناف األكجسني ووجود راحئة كرهية أيضًا ترجع إىل
تعفن يف املواد العضوية ،حيث أن النيرتوجني والفسفور
قد يسببان رواسب من اجلزيائت يف شلك عضوي وغري
عضوي مع احمتال العودة إىل احلالة الذائبة .لذلك جيب
أن تؤخذ بعني االعتبار اجلزيائت واألشاكل العضوية مثل
اللكوروفيل :a-الذي هو صبغة مرتبطة مبارشة بوجود مثل
هذه الطحالب البحرية يف املياه الساحلية والبحرية مكا
أهنا يف كثريمن األحيان تستخدم كطريقة غري مبارشة
لتقدير املغذيات يف مياه البحر .وقد قام لك من برناجم
88
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األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط بتقيمي ما وصلت
إليه ظاهرة اإلثراء الغذايئ يف البحر املتوسط يف األعوام
 1996و 2007و .2012باإلضافة إىل تقيمي اإلثراء
الغذايئ باالشرتاك مع الواكلة األوروبية للبيئة ( )EEAيف
 1999و .2006وقد أكدت مجيع معليات التقيمي أن اجلسم
الرئييس ملياه البحر املتوسط يمتزي برتكزي ضعيف جدًا
لملغذيات .ولكن يوجد عدة نقاط ساحلية ساخنة تستقبل
مكيات مفرطة من املغذيات عن طريق مياه الرصف السائلة،
وتدفقات الهنر ،ومزارع تربية األحياء املائية ،واألمسدة
واملنشآت الصناعية مما يسبب كثافة ظاهرة اإلثراء
الغذايئ مع لك ما تشلكه من آثار ضارة عىل النظام البييئ
والبرش .وهذا يفرس سبب أن ظاهرة اإلثراء الغذايئ يف
البحر املتوسط تقترص يف معمظها عىل املناطق الساحلية
واخللجان املغلقة ،ومصبات األهنار والبحريات الساحلية
أو الفجوات اخلليجية اليت ختتلط مياهها ومياه البحر
املفتوح بشلك حمدود .ورمغ أن ظاهرة اإلثراء الغذايئ
تكون أكرث حدة يف املناطق المشالية من احلوض ،فإنه جيب
االهمتام بشلك خاص باجلزء اجلنويب :إذ يمنو الساكن فيه
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بشلك مطرد ،وتتطور فيه برسعة بعض األنشطة الزراعية
والصناعية مكا أنه يشمتل عىل مناطق مازالت تفتقر إىل
منشآت معاجلة مياه الرصف.
وتُظهر صور األمقار الصناعية للبحر املتوسط (شلك
 )16.4أن أعىل مستوى للكتلة احليوية ذاتية التغذية توازي
املناطق القريبة من دلتاوات األهنار أو املناطق اليت تقع

قبالة التجمعات احلرضية الكبرية .وميثل الساحل المشايل
معظم املناطق الساخنة لظاهرة اإلثراء الغذايئ بيمنا تظل
مياه البحر املفتوح يف رشق البحر املتوسط فقرية بشدة يف
املغذيات (برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط
 .)MTS ،2007وقد أكد التقرير املشرتك الذي أصدرته
الواكلة األوروبية للبيئة  EEAوبرناجم األمم املتحدة للبيئة/
خطة معل البحر املتوسط  2006عن "القضايا ذات األولوية

شلك  16.4تركزيات اللكوروفيل a-السطحية يف البحر املتوسط يف يناير ويوليو عاىم  2003و2010
يناير 2003

يناير 2010

يوليو 2003

يوليو 2010

املصدر:

مرشوع حمييط .)http//www.myoceans.Eu( 2012-2009
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إطار 9.4

املغذيات يف املياه البحرية والساحلية :اجلوانب املهنجية

أحد مؤرشات أفق  2020اخلاصة مبجاالت أولويات املياه خيص تركزي املغذيات يف املياه االنتقالية والساحلية والبحرية .املؤرش
الرئييس (مكا مت تعريفه يف بيان احلقائق اخلاص مبؤرش( ))5يشري إىل املستويات واالجتاهات يف تركزي النيرتوجني اللكي
( )TNوالفسفور اللكي .ويمشل النيرتوجني اللكي أيونات النرتات ( ،)NO3وثاين أكسيد النيرتوجني ( )NO2واألمونيوم ()NH4
يف املرحلة الذائبة .ويوجد النيرتوجني غري العضوي الذائب ( )DINواألشاكل العضوية من النيرتوجني (أغلهبا بروتينات ومواد
أخرى حتتوي عىل النيرتوجني) ويعيش يف الاكئنات احلية واجلزيائت (نيرتوجني عضوي جزيىئ أو  )PONويف املادة العضوية
الذائبة (نرتوجني عضوي ذائب أو .)DON
وحيتوي الفوسفور اللكي ( )TotPعىل آيون الفوسفات الذائب وأشاكل الفوسفور العضوية اليت توجد يف الاكئنات احلية ويف
مواد أخرى من اجلزيائت (جزيائت الفوسفور العضوي أو  )POPويف املواد العضوية الذائبة (الفوسفور العضوي الذائب أو
 ،)Dopمكا أوحض بيان احلقائق جيب استخدام القمي السنوية لملؤرشات الرئيسية .من اجلائز استخدام قمي الشتاء والصيف
بالتناوب واإلضافة يف حالة توافرها .ومجيع قمي املؤرش يه قمي معق متاكمل .وتُستخدم بشلك استثنايئ يف هذه املرحلة نرتات
املؤرشات الفرعية ( )NO3وثاين أكسيد النيرتوجني ( )NO2واألمونيوم ( )NH4واألورثوفوسفات (.)O-PO4
ويقوم برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط بتليق معلومات من دول خمتلفة ومجعها عىل حنو غري
منتظم عن املغذيات يف املناطق الساخنة .وأغلب حمطات مجع البيانات تقع بالقرب من احملطات الساحلية لرصف النفايات السائلة
ومعاجلهتا.
الصعوبات الناشئة عن اختيار املعايري وتواتر اإلبالغ
يمت احلصول عىل البيانات عن املغذيات يف املناطق البحرية والساحلية من حتليل عينات املياه اليت مجتع من حمطات الشباكت،
اليت ختتارها وتقررها الدول ،ويمت رصدها عىل أساس شبه منتظم .وقد تكون املعايري اليت يمت قياهسا وحتليلها نيرتوجني لكي
( )TOTNوفسفور لكي ( )TOTPباإلضافة إىل إيون النرتات ( )NO3وثاين أكسيد النيرتوجني ( )NO2واألمونيوم ()NH4
واألورثوفوسفات ( .)O-PO4ويف سياق الدراسة احلالية مت حتديد النيرتوجني اللكي والفسفور اللكي مكؤرشات رئيسية عىل
وجود املغذيات بيمنا تعد بقية املؤرشات فرعية .وتقوم الدولة بإبالغ برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط
ببيانات املغذيات بشلك تطويع .وال تقوم مجيع الدول باإلبالغ عن هذه البيانات بشلك منتظم .وسواء مل يمت مجع هذه البيانات
أو مت مجعها ومل تُبلغ ،فإنه أمر مازال غري واحض ،ويبىق أن يمت توضيحه .وختامًا مل تبلغ مجيع الدول عن بيانات نفس املؤرش
إذ قامت بعض الدول باإلبالغ عن بيانات املؤرش الرئييس بيمنا أبلغت دول أخرى عن بيانات املؤرشات الفرعية ،مما جعل معلية
املقارنة عىل أساس إقليمي مهمة شاقة ،ولذا جيب أن يمت تجشيع الدول عىل القياس واإلبالغ عن املؤرشات الرئيسية عىل حنو
منتظم بقدر اإلماكن.
شكوك متعلقة مبجموعات البيانات
تمت مهنجية قياس بيانات املغذيات من عينة مياه حبرية أساسًا وفقًا ملعايري موحدة ،لذلك فهي ال تشلك أي صعوبة .ولكن تمكن
غالبًا الصعوبة و الشكوك يف اختيار حمطات أخذ العينات يف حد ذاهتا و العمق الذي تؤخذ منه العينة ،فيف املياه الضحلة اليت
تكون متجانسة معوديًا بفعل اختالط األمواج واملد واجلزر ال يؤدي العمق الذي تؤخذ منه العينة أي دور .ولكن يف حمطات أمعق
وخاص ًة عند تأسيس منحدر حراري مهم يف معود املياه قد يلعب العمق الذي تؤخذ منه العينة دورًا رئيسيًا يف النتاجئ اليت يمت
احلصول علهيا ،اعمتادًا عىل ما إذا اكنت واقعة فوق أو يف أو حتت املنحدر احلراري.
ومكا سبق وذكرنا فإن املسألة اليت حتتاج ملزيد من البحث مع الدول يه إماكنية تنسيق البيانات اليت ترسلها لك دولة من أجل
جعل التقيمي اإلقليمي أكرث جدوى.

اخلاصة ببيئة البحر املتوسط" أن ظاهرة اإلثراء الغذايئ
مازالت تشلك مشلكة بيئية كربى يف املنطقة الساحلية للبحر
املتوسط .ويف واقع األمر أفادت  15دولة ساحلية بأهنا
تواجه مشالك تتعلق باإلثراء الغذايئ ،ووصفت  11دولة
هذه املشالك بأهنا متوسطة (البانيا ،واجلزائر ،واليونان،
وفرنسا ،وارسائيل ،واملغرب ،وفلسطني ،وسلوفينيا،
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وأسبانيا ،وسوريا ،وتونس) مكا وصفت أربع دول املشالك
بأهنا مهمة (كرواتيا ،ومرص ،وإيطاليا ،وتركيا).
وتستخدم أغلب دول البحر املتوسط تركزي املغذيات
(النيرتوجني والفوسفور) مكعايري حلالة اإلثراء الغذايئ ،حيث
تستخدم تركزي اللكوروفيل a-واألكجسني الذائب ،ويف حاالت
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كثرية تستخدم تممس العوالق النباتية ،والمسوم يف أنجسة
احملار ،ووفيات الاكئنات احلية ،والنيرتوجني والفوسفور أو
القولونيات الربازية مكعايري ملدى تأثر املياه.

رصد ظاهرة إ رث
الغذا�
ال�اء
ئي
منذ البداية ،مشل برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل
املتوسط وبرناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف منطقة
البحر املتوسط دراسة ظاهرة اإلثراء الغذايئ جكزء من
املشاريع السبعة التجريبية اليت أقرهتا األطراف املتعاقدة
يف اجمتاع برشلونة يف ( 1975برناجم األمم املتحدة
للبيئة/خطة معل املتوسط .)1990 ،ودامئًا ما أظهر تنسيق
معل برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط بشأن
ظاهرة اإلثراء الغذايئ يف املناطق الساحلية ،إدرا ً
اك بأمهية
تأثري هذه الظاهرة عىل املوارد الساحلية (السياحة،
واملصايد والنظام البييئ).
ويف هناية املرحلة التجريبية لربناجم تقيمي وماكحفة التلوث
البحري يف منطقة البحر املتوسط مت إطالق برناجم طويل
األجل ( )1990 - 1981هو املرحلة الثانية من برناجم تقيمي
وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط الذي مت
تنفيذه بالتنسيق مع برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل
البحر املتوسط ،ولكن حتت املسوئلية املبارشة للحكومات
من خالل مراكز التنسيق اخلاصة هبا واملنسقني الوطنيني.
وقد مت التفاوض بشأن الرباجم الرقابية للك دولة عىل حدة.
ومت يف هناية املطاف حتديد األنشطة الرقابية والبحثية،
اليت ستقوم هبا املؤسسات الوطنية ،بدمع مايل من برناجم
األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط .ومت تنفيذ مشاريع
جتريبية أخرى عن ظاهرة اإلثراء الغذايئ يف إطار املرحلتني
الثالثة والرابعة لسياسات البحر املتوسط ونتيجة لذلك قامت
عدة دول متوسطية باملراقبة واإلبالغ عىل أساس سنوي عن
عدد من املعايري املتصلة برتكزي املغذيات يف املياه الساحلية
وظاهرة اإلثراء الغذايئ.

ام الرقابة الوطنية:
رب� ج
املغرب:
قام برناجم الرقابة الوطين يف املغرب بعدد من امحلالت
لقياس األورثوفوسفات ،والفسفور اللكي واألكجسني
الذائب واحلرارة يف مياه الوديان وحمطات معاجلة مياه
الرصف ولكن مل يقم بقياس املياه يف اجلسم املستقبل
حيث من املمكن أن يمنو اإلثراء الغذايئ مع رصف املغذيات
اإلضافية .و من غري احملمتل يف هذا الصدد تقيمي مستوى
اإلثراء الغذايئ املوجود يف املنطقة الساحلية عىل الرمغ
من أنه أكرث من احملمتل أن يظهر مستوى ما من اإلثراء

الغذايئ يف حبرية ناطور أو مارتشياك.
اجلزائر:
قام برناجم الرقابة الوطين يف اجلزائر حبملتني مجلع
العينات يف  2012 ،2011لقياس الفوسفور اللكي
واألورثوفوسفات ،واألكجسني الذائب واحلرارة يف عدد من
مياه الوديان ومياه الرصف السائل ،ولكن بدون قياس لملياه
الساحلية املستقبلة .ونظرًا ألن الرشيط الساحيل مفتوح
إىل حد ما فإنه من غري احملمتل أن تظهر أي بوادر لإلثراء
الغذايئ يف مثل هذه املناطق إال يف األماكن القريبة من
املوانئ واخللجان حيث تُرصف مياه الوديان.
تونس:
يف إطار برناجم الرقابة الوطين يف تونس متت الرقابة عىل
حنو منتظم عىل احملطات التالية يف الفرتة بني - 2003
 )B1( :2011إميسري ،و( )T2قنال ،و( )S3Aإيستوير
ميلني ،و( )CHOUطرد شوترانا يف منطقة تونس ،و()G1
يف أاكريت  -جابس ،و( )S2يف بركة  -صفاقس ،و()M1
أويد شوبا  -مدنني (خريطة رمق  .)3.4ومت قياس الفوسفور
اللكي والنيرتوجني اللكي واللكوروفيل .وتشريالقمي العالية
اليت مت احلصول علهيا إىل أن اهلدف من الدراسة اكن
املصبات وليس األجسام املستقبلة .لذلك فإنه من الصعب
تقيمي درجة اإلثراء الغذايئ املوجودة يف أماكن مثل خليج
بزنرت أو حبرية تونس.
ليبيا:
ال تتوافر هلا بيانات.
مرص:
يمشل برناجم الرقابة الوطين عددًا من احملطات الساحلية
يف املكس ،وأبو قري رشق ،وبورسعيد ،وخليج أبو قري،
وميناء األسكندرية الرشيق ،ورشيد ودمياط .ووفقًا للبيانات
الواردة ترتبط قمي الفوسفور اللكي سلبًا مع امللوحة ،وتمتاثل
مع منطقة املصبات حول النيل .وتتسق قمي األورثوفوسفات
والنيرتات الواردة مع منطقة يتواجد هبا عىل حنو عام
وطفيف اإلثراء الغذايئ حول أغلب سواحل مرص .هناك
إرتباط عام سليب بني املغذيات و امللوحة .ولكن جيب
أن تؤخذ بعني االعتبار الديناميكية الساحلية قبل تقيمي
االجتاهات العامة ملستويات اإلثراء الغذايئ يف املنطقة.
ارسائيل:
برناجم الرقابة الوطين يف ارسائيل يمشل عددًا كبريًا من
احملطات من عسقالن يف اجلنوب إىل عاك يف المشال
(اخلريطة  .)4.4ويقع عدد كبري من احملطات يف خليج
حيفا ،وواحدة من تلك احملطات تمت زيارهتا أسبوعيًا،
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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خريطة  2.4موقع حمطات مجع عينات النيرتوجني اللكي (مع رموز نسبية)

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط قاعدة بيانات الرقابة.2011 ،

وتقع خارج هيئة أحباث املياه العذبة وعلوم احمليطات
االرسائيلية ،ويه املعمل الذي يقوم بأمعال الرقابة .وبعد
رصد قمي أولية عالية (عام  )2001هشدت مجيع احملطات
اخنفاضًا كبريًا يف تركزي الفوسفات مما يدل عىل عدم
وجود ظاهرة اإلثراء الغذايئ يف السواحل االرسائيلية ،ومع
ذلك أظهرت حمطة أحباث املياه العذبة وعلوم احمليطات
تركزيًا عاليًا مفاج ً
ائ لملغذيات رمبا يشري إىل رصف نفايات
سائلة عوجلت بشلك يسء.
لبنان:
ال تتوافر بيانات.
ختامًا ،باستثناء بعض املساحات الساحلية الكبرية (ليبيا،
فلسطني ،ولبنان وسوريا اليت ال توجد هلا بيانات) فإن
مجيع املناطق الساحلية من جبل طارق إىل منطقة خليج
االسكندرونة (جنوب ورشق البحر املتوسط) علهيا رقابة
بصورة أو بأخرى ويمت إبالغ البيانات ذات الصلة إىل
برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط .ونعرض فميا
ييل حتليال متعمقًا لبيانات الرصد املتاحة ذات الصلة عىل
مستوى البالد واملستوى شبه اإلقليمي.
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والواقع أن البيانات عن النيرتوجني اللكي الواردة من املغرب
ومرص قليلة عىل حنو ال يتيح تكوين تسلسل زمين (،2006
 2010 ،2009 ،2007عىل التوايل) ،وعىل الرمغ من ذلك
فالقميتان الواردتان من لك دولة ال تشريان تقريبًا إىل تباين
مع القمي اليت تبلغ حوايل  35ميكرو مول/لرت و 10ميكرو
مول/لرت عىل التوايل.
ويظهر التسلسل الزمين من تونس تباينًا كبريًا مع القمي اليت
زادت من  2005إىل  2008إىل الضعف تقريبًا مث عادت
لتنخفض وتصل إىل ما يقرب من القمي األصلية .ويرجع ذلك
إىل عدة أسباب و لكن بالتأكيد يستلزم مزيد من الدراسة.
القمي الواردة من تونس اليت تعكس أعىل ارتفاع يف الفرتة
من  2007إىل 2010سجُ ِ َّلت يف احملطات الواقعة عىل
خليج تونس وخليج بزنرت (أنظر شلك  17.4و.)18.4
بإستثناء عام  ،2002ال توجد قمي للشتاء الرسائيل .وتشلك
قمي الصيف تسلسلًا زمنيًا يظهر به اختالف طفيف بعد
 2007رمغ وجود منط من القمي اليت تزتايد خطيًا بشلك
واحض (شلك  )19.4وقد جسل االجتاه من  2007إىل
 2011تقريبًا  0.7ميكرو مول/لرت سنويًا.
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شلك  3.4خريطة تفصيلية تظهر حمطات مجع
عينات النيرتوجني اللكي يف تونس

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات
املتوسط قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،

املقارنة بني القمي القطرية غري واحضة للسببني التاليني:
•املسافة اجلغرافية بني احملطات قد ختتلف بشلك كبري
من دولة إىل آخر ،مبعىن آخر قد تكون احملطات يف
أحد احلاالت مركزة بالقرب من النفايات السائلة و يف
حاالت أخرى تقع تلك احملطات عىل مسافات متباعدة.

شلك  4.4خريطة تفصيلية تظهر حمطات مجع
عينات النيرتوجني اللكي يف ارسائيل

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات
املتوسط قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،

هو السبب الرئييس خللفية القمي الغنية باملغذيات اليت مت
رصدها .وختتلف بالتأكيد حدة هذا المنط من فصل إىل
آخر مع تباين مهم فهيا بني السنوات .وميكن أن ُيعدل هذا
المنط أو حىت يمت تغيريه متامًا نتيجة للنشاط اإلنساين
ولكن هذه ليست احلالة بالنسبة للنيرتوجني اللكي.

•خيتلف قياس األمعاق بشلك كبري من حالة إىل أخرى.
وتوحض اخلريطة رمق  2.4أن قميًا عالية من النيرتوجني
اللكي ميكن مالحظهتا عىل طول سواحل املغرب وتونس
باملقارنة بالقمي اليت مت رصدها قبالة سواحل مرص
وارسائيل .ولكن جيب تفسري هذه احلقيقة حبذر :فهي
ال تشري بأي حال من األحوال إىل عبء نامج عن ارتفاع
النشاط البرشي .ومكا توحض صور القمر الصنايع تدخل
مياه احمليط األطليس الغنية باملغذيات البحر املتوسط من
خالل مضيق جبل طارق ،وبعد أن تسقط يف دوامات حبر
البوران تتحرك رشقًا بطول سواحل مشال أفريقيا .وهذا
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شلك  17.4تركزي النيرتوجني اللكي (متوسط الصيف) يف احملطات التونسية للفرتة بني 2011 - 2002
النيرتوجني اللكي (ميكرو مول/لرت)
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املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،

شلك  18.4تركزي النيرتوجني اللكي (متوسط الشتاء) يف احملطات التونسية للفرتة بني 2011 - 2002
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املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،
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شلك  19.4تركزي النيرتوجني اللكي (متوسط الصيف) يف احملطات االرسائيلية للفرتة بني 2011 - 2002
النيرتوجني اللكي (ميكرو مول/لرت)
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املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،

خريطة  5.4خريطة تفصيلية تبني حمطات أخذ عينات الفوسفور اللكي يف تونس.
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خريطة  6.4مواقع حمطات مجع عينات الفوسفور اللكي واألورثوفسفات (مع بيان الرموز النسبية)

املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،

شلك  20.4تركزي الفوسفور اللكي يف احملطات التونسية (متوسط الصيف) للفرتة من 2011 – 2002
الفوسفور اللكي (ميكرو مول/لرت)
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املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،
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شلك  21.4تركزي الفوسفور اللكي يف احملطات التونسية (متوسط الشتاء) للفرتة من 2011 – 2002
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املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،

شلك  22.4تركزي األورثوفوسفات يف احملطات االرسائيلية (متوسط الصيف) للفرتة من 2011 – 2002
األورثوفوسفات اللكي (ميكرو مول/لرت)
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املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات الرقابة.2011-2002 ،
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وتبدو البيانات عن الفوسفور اللكي من املغرب ومرص (مل
تبني) أقل بكثري من أن تشلك تسلسلًا زمنيًا (،2006
 2009 ،2007و 1010عىل التوايل) .وترتاوح القمية من 9
إىل  1ومن  1إىل  3ميكرو مول/لرت يف املغرب ومرص.
أما قمي الصيف للفوسفور اللكي يف احملطات التونسية:
شو  ،CHOUو ،S3Aوإىل درجة أقل حمطة  B3أظهرت
قميًا عالية إىل حد كبري إذ ترتفع إىل  120ميكرو مول/
لرت لفرتة الثالث سنوات من  2008 - 2006مكا هو احلال
بالنسبة للنيرتوجني اللكي .وبالنسبة لبايق احملطات ظلت
القمي ثابتة بشلك أو بآخر يف لك واحدة مهنا فرتاوحت من
 4ميكرو مول/لرت إىل  10ميكرو مول/لرت وفقًا لملحطة
(شلك  20.4وشلك )21.4
ومل تُبلغ ارسائيل عن بيانات عن الفوسفور اللكي و لكهنا
قدمت بيانات عن األرثوفوسفات (( )O-Po4شلك .)22.4
وتوحض البيانات املقدمة من ارسائيل اخنفاضًا مسمترًا
ومطردًا يف قمي األرثوفسفات إذ اجتهت من  0.8ميكرو
مول/لرت إىل  0.08ميكرو مول/لرت يف الفرتة بني – 2004
( 2012مجسلة اجتاهًا حنو االخنفاض يبلغ  0.09ميكرو
مول/لرت سنويًا).
ويشري موقع حمطات مجع عينات الفوسفور اللكي
(واألرثوفوسفات  O-PO4بالنسبة الرسائيل) مع الرموز
النسبية (أنظر خريطة رمق  )4.4إىل تغيري اجتاه المنط
الذي متت مالحظته بشأن النيرتوجني اللكي حتديدًا
االخنفاض الغريب  -الرشيق املتوافق مع الدورة العامة ملياه
احمليط األطليس .وهنا متت مالحظة زيادة يف الفوسفور
اللكي من تونس إىل املغرب ،وهذه إشارة واحضة إىل أن
القمي العالية يف املغرب نامجة عن نشاط برشي.
ومكا أوحضنا من قبل فإن أوضاع مياه احمليط غري
متجانسة عىل الرمغ من أنه باستثناء املنطقة احمليطة
جببل طارق و حبر البوران  ،تشري تلك األوضاع إىل بيئة
ديناميكية و فقرية يف املغذيات ( التيار اجلزائري) –
االستثناء الوحيد هو املنطقة الواقعة قبالة دلتا هنر النيل
اليت هبا بيئة ساحلية حتتوي عىل مكية متوسطة نسبيًا
من املغذيات ناجتة عن أسباب طبيعية و أخرى من صنع
اإلنسان.
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ولكن من غري املمكن معل مقارنة لألوضاع السائدة يف
القطاعات الوطنية املختلفة اليت تغطهيا براجم رقابة وطنية
تمتزي خبصائص خمتلفة :فإذا اكنت الرباجم االرسائيلية،
وإىل حد ما املرصية ،تركز عىل املياه الساحلية للبحر
املفتوح ،فإن الرباجم املغربية واجلزائرية والتونسية تركز
عىل مياه الوديان والنفايات السائلة.
وبيمنا يعكس الربناجمان األوالن (ارسائيل ومرص) حالة
اإلثراء الغذايئ لملياه الساحلية البحرية ،ال تحمس الرباجم
الثالثة األخرى برؤية واحضة حلالة اإلثراء الغذايئ لملياه
الساحلية البحرية اليت يمت احلصول علهيا (تونس،
واجلزائر ،واملغرب) .وجتب إعادة صياغة الرباجم إذا اكن
اهلدف احلصول عىل تقيمي لإلثراء الغذايئ للبحر املتوسط
بأمكله أو بأجزاء منه.
ومكا هو احلال يف ارسائيل ،ال ينبيغ أن نتوقع حاالت من
اإلثراء الغذايئ يف مساحات ساحلية مفتوحة .ومع ذلك
جيب إعطاء اهمتام خاص ملراقبة اخللجان املغلقة والبحريات
(مارتشياك ،وخليج بزنرت ،وحبرية تونس وجربا) ألهنا
عرضة بشلك كبري لظاهرة اإلثراء الغذايئ نتيجة للقيود عىل
ديناميكية املياه ،والمكيات الضخمة ملياه رصف احلرض
الزراعية والصناعية اليت ترصف هبا.
يف ضوء ما سبق هناك حاجة إلعادة تشكيل براجم الرقابة
الوطنية وخاصة يف تلك الدول اليت تركز براجمها احلالية
عىل النفايات السائلة واملصادر الربية فقط .ويف إطار تنفيذ
مهنج النظام البييئ ،يقوم برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة
معل املتوسط بتعديل لربناجم الرقابة بغرض توسيع نطاقه
اجلغرايف وزيادة عدد املعايري ذات الصلة .ومن املستحسن
أن يتبع مؤرش أفق  2020اخلاص برتكزي املغذيات يف املياه
الساحلية نفس مهنج برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل
املتوسط ،مكا جيب أن تمشل مجيع الرباجم اللكوروفيلa-
واألكجسني الذائب ومها معياران عيل جانب كبري من
األمهية.
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إطار 10.4

تقيمي قطري موجز

أول تقرير أصدره برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط  MED POLعن حالة اإلثراء الغذايئ
قام بإعداده مجموعة من اخلرباء املتخصصني يف اإلثراء الغذايئ ،ونرش كوثيقة لربناجم األمم املتحدة للبيئة/مجموعة معل
املتوسط  UNEP(OCA)/MED WG.111/Inf.5وكوثيقة لربناجم ( MTS 106برناجم األمم املتحدة للبيئة/منمظة
األغذية والزراعة/منمظة الصحة العاملية .)1996 ،ويصف التقرير حالة اإلثراء الغذايئ يف البحر املتوسط حىت التسعينات،
ويغيط املوضوعات الرئيسية اخلاصة هبذه الظاهرة من خالل حتليل دقيق للجوانب النظرية ،باإلضافة إىل وصف الظروف
واآلثار املتعلقة هبذا الوضع وطرق العالج اليت جيب أن تتبع.
وقد أوحض تقرير للواكلة األوروبية للبيئة ولربناجم األمم املتحدة للبيئة يف فرتة الحقة ( )1999بعنوان "حالة وضغوط البيئة
البحرية والساحلية للبحر املتوسط" أن مشلكة اإلثراء الغذايئ قارصة عىل البحر املتوسط .وقام التقرير باستعراض ،وحتديث
وتلخيص حاالت اإلثراء الغذايئ املجسلة واآلثار اجلانبية النامجة عهنا ،رمغ عدم توافر املعلومات عىل حنو دامئ بسبب عدم
حد ما يف مجيع أحناء حوض البحر املتوسط.
كفاية الرقابة عيل ظاهرة اإلثراء الغذايئ إىل ٍ
وقد أفاد تقرير مشرتك وأكرث حداثة للواكلة األوروبية للبيئة ولربناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط ( )2006بعنوان
"قضايا ذات أولوية يف بيئة البحر املتوسط" أن ظاهرة اإلثراء الغذايئ مازالت متثل مشلكة بيئية كربى يف املنطقة الساحلية
للبحر املتوسط .والواقع أن سبع دول من مجموعة دول اجلوار األوروىب-اجلنوب أبلغت عن مواجههتا ملشالك اإلثراء الغذايئ.
وقد وصفت ست دول هذه املشالك بأهنا متوسطة (اجلزائر ،وارسائيل ،واملغرب ،وفلسطني ،وسوريا وتونس) بيمنا وصفت
دولة واحدة هذه املشالك بأهنا عىل جانب من األمهية (مرص).
وقد مت نرش وثيقتني حديثتني عن نفس املوضوع مها وثيقة لربناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط ( )2007بعنوان
"مناجه لتقيمي ظاهرة اإلثراء الغذايئ يف املياه الساحلية للبحر املتوسط" (مسودة أوىل) ،ووثيقة أخرى لربناجم األمم املتحدة
للبيئة/خطة معل املتوسط ( )2009بعنوان "ظاهرة اإلثراء الغذايئ يف البحر املتوسط  -تقيمي وخارطة طريق لعمل مستقبيل"
( ،)2009أعدها كروزدو تؤكد ما توصلت إليه التقارير السابقة.
ويف اجلزائر مت حتديد املعايري التالية بشأن ظاهرة اإلثراء الغذايئ :النيرتوجني اللكي ،نيرتات ،الفوسفور اللكي
واألورثوفوسفات مع بيانات تمكيلية أخرى مثل الطلب عىل األكجسني البيوكمييايئ  ،PH-COD-BOD5واحلرارة
واألكجسني الذائب و"الزيوت والحشوم" .ومت القيام حبملتني مجلع العينات يف  2012مشلتا مجموع مثاين نقاط عىل طول
الرشيط الساحيل اجلزائري البالغ  1000مك .عىل أن تقيمي مستوى اإلثراء الغذايئ اعمتادا عىل البيانات املتوافرة ليس
باألمر الهسل .ومن املمكن حتديد التلوث الناجت عن املغذيات يف أغلب املواقع لكن أعراض اإلثراء الغذايئ مت الكشف عهنا
يف موقعني يمتزيان بأهنام نقاط ساخنة بالقرب من اجلزائر العامصة وأرزو.
ويف مرص مت اإلبالغ عن أربعة مواقع لإلثراء الغذايئ (املكس ،رشق أبو قري ،بورسعيد وخليج أبو قري) مكا مت اإلبالغ عن
ثالثة مواقع أخرى معرضة خلطر اإلثراء الغذايئ (امليناء الرشيق يف األسكندرية ،رشيد ودمياط ) عام .1997
وقد مت اإلبالغ عن حاالت حادة من اإلثراء الغذايئ يف املياه املرصية غالبًا من املواين واملياه الساحلية قبالة األسكندرية
ومن البحريات يف دلتا النيل منذ عدة عقود (برناجم األمم املتحدة للبيئة ،ومنمظة األغذية والزراعة ،ومنمظة الصحة العاملية
 .)1996ويرجع سبب اإلثراء الغذايئ الشامل وسوء نوعية املياه (ألوان غري طبيعية لملياه ،ونقص األكجسني يف مياه القاع
وإنتاج كربيت اهليدروجني) يف السواحل املرصية واملياه املاحلة إىل عدة عوامل مجمعة( :أ) مدخالت كبرية من أمسدة املواد
املخصبة من مصادر حرضية وزراعية وصناعية( .ب) طول مدة بقاء املياه يف البحريات كنتيجة جزئية للحواجز املادية( ،ج)
ملوحة طبقات املياه( ،د) ارتفاع درجة حرارة املياه بوجه عام.
املكس
تقع املكس يف اجلزء الغريب من األسكندرية .ويه حتصل عىل املياه من حبرية مريوط شديدة التلوث حيث ترصف فهيا
صناعات كثرية مياه الرصف باإلضافة إىل مياه الرصف احمللية من املناطق السكنية.

(PROJET: MEL-2322-2B93-2664-2203 Surveillance de la qualite physico-chimique du milieu marin (eux-sediments- )12
.biotes), Final Report, 2013
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إطار 10.4

تقيمي قطري موجز (تابع)

رشق أبو قري
هذه منطقة صناعية تتلىق أيضًا مياه الرصف احمللية .وتسامه الصناعة عىل حنو ملحوظ يف التلوث البحري من خالل رصف
نفايات خطرة
بورسعيد
تقع بورسعيد عىل مدخل قناة السويس .وتوجد هبا مناطق ملنتجعات وشواطئ لالستحامم .وتعد مياه الرصف اليت ترصف يف
حبرية املزنلة املتصلة بالبحر املتوسط غرب بورسعيد املصدر الرئييس للتلوث البحري يف هذه املنطقة.
وقد تتدفق املياه امللوثة من البحرية عىل طول سواحل بورسعيد بفعل التيارات السائدة املتجهة رشقًا .ويوجد أيضًا حوض لبناء
السفن وعدد من املصانع اليت ترصف مياه الرصف هناك .ويمتزي قاع البحر قبالة بورسعيد بطبيعته الرملية .وعىل طول الساحل
توجد وفرة كبرية يف القرشيات املعروفة بالدوناكس اليت يقوم الصيادون باستغالهلا .وتزتايد وفرة قرشيات "الدوناكس" يف
املناطق جبوار منافذ الرصف (مثل االسكندرية ،ورشيد ،ودمياط وبورسعيد) .ويبدو أن قرشيات "الدوناكس" ويه اكئن مناسب
لرصد املواد السامة.
خليج أبو قري
يعد خليج أبو قري من املناطق شديدة التلوث حيث يوجد منفذ للرصف من حمطة الرصف عند "الطابية" يتلىق املياه من املصارف
الزراعية ،مكا تتدفق مياه الرصف من مصانع النسيج.
ميناء األسكندرية الرشيق
وهو ميناء للصيد ،يستقبل النفايات السائلة من املراكب ومياه الرصف احمللية ،مكا يستقبل الرصف القادم من أحواض السفن.
رشيد
يه مدينة ساحلية معروفة ،اغلب زوارها من املرصيني .وتوجد هبا مصانع كثرية للطوب تستخدم النفط كوقود .وتستقبل املياه البحرية
قبالة فرع رشيد مياه النيل امللوثة بالنفايات الصناعية اخلطرة ،ومياه الرصف احمللية ،باإلضافة إىل األمسدة واملبيدات من األنشطة
الزراعية ،مكا تستقبل املياه أيضًا مياه الرصف من مصنع لملبيدات يف كفر الزيات يف دلتا النيل.
دمياط
ويه مصب الفرع الثاين من هنر النيل .واملصادر الرئيسية للتلوث البحري هبذه املنطقة يه املياه القادمة من فرع دمياط لهنر
النيل اليت تتُلوث نتيجة للنفايات الصناعية اخلطرة ،ومياه الرصف احمللية ،باإلضافة إىل األمسدة واملبيدات من األنشطة الزراعية
ومياه الرصف من املناطق السكنية واملنتجعات .
يف لبنان
يقوم املركز القويم للعلوم البحرية (وهو واحد من أربعة فروع تابعة لملركز القويم اللبناين لألحباث العملية) بإدارة عدة براجم
ملراقبة جوده مياه البحر ،تمشل املعايري الفزييائية والكمييائية (مبا فهيا تركزي املغذيات) واهليدرولوجية وامليكرو بيولوجية يف إطار
مرشوع "اكنا" ( .)CANAوبدءًا من هشر مايو  2013يقوم معهد البيئة التابع جلامعة باالماند ( )Balamandبإجراء رصد
جلودة مياه البحر يف إطار مرشوع "جباسو" (.)PEGASO
يف املغرب
ال يوجد ذكر ملشلكات اإلثراء الغذايئ يف مياه البحر واملناطق الساخنة ،ولكن هناك إشارة ملياة الرصف يف التقرير الذي أصدرته
املغرب عن مياه الرصف ،أي أن بعض هذه املياه من املمكن أن توجد هبا بوادر مشلكات إثراء غذايئ.
يف تونس
حتليل البيانات الذي ُقدم باإلضافة إىل التقرير ال ُق ْطري لتونس  2012يشري إىل حتسن كبري (اخنفاض) يف املغذيات املوجودة
يف مياه البحر ،ويف احملطات املوجودة يف املناطق الساخنة ( ،)S3A, CHOU, B3باإلضافة إىل مجيع احملطات املرجعية
منذ ( 2009شلك  17.4وشلك )20.4
وبالنسبة ألغلب احملطات ظلت أساسًا قمي اللكوروفيل a-بال تغيري منذ عام  2007حيث بلغت القمي أقل من  5جمم/م .3تشري
هذه النتاجئ ،جنبًا إىل جنب مع قمي املغذيات ،إىل أنه من غري احملمتل مالحظة نشاط لإلثراء الغذايئ.
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ة
اث
مسأل ذات
االنبعا�ت الصناعية
تعت�
ملاذا أرب
أولوية لفق 2020؟

يتولد التلوث الصنايع عىل نطاق واسع بطول سواحل
البحر املتوسط .يعد التلوث الصنايع أحد الضغوط البيئية
الكربى اليت يتناوهلا بروتوكول املصادر الربية التفاقية
برشلونة وإطارها التنظيمي والسياسات ذات الصلة ،وذلك
عىل املستوى اإلقليمي والوطين ،عىل سبيل املثال برناجم
العمل االسرتاتيجي للبحر املتوسط وخطط العمل الوطين
ملاكحفة التلوث النامج عن أنشطة ومصادر برية .وتقوم أغلب
الدول جبهود كبرية للسيطرة عىل التلوث من هذا املصدر
عن طريق تطوير اسرتاتيجيات حمددة للتعامل مع معاجلة
مياه الرصف ،وإدارة النفايات الصلبة ،وخفض تلوث اهلواء
وإصدار ترشيع  -مضن مجلة أمور  -عن قمي احلد من
النفايات السائلة ( )ELVsلقطاعات صناعية حمددة و/أو
ملوثات حمددة ،باإلضافة إىل معايري اجلودة البيئية ()EQS
لألجسام املائية املستقبلة.
وقد قامت مجيع الدول باختاذ تدابري قانونية للحامية من
امللوثات اليت تناوهلا برناجم العمل االسرتاتيجي ،واليت
تنتج يف بيئة احلرض أو يمت رصفها من منشآت صناعية/
نشاطات .وتمشل أغلب الترشيعات البيئية تدابري حمددة
بشأن إنشاء نظم مراقبة لمللوثات اليت وضعها برناجم العمل
االسرتاتيجي مضن أولوياته ،وتقدمي تقارير منتمظة عهنا،
وإجازة وتنظمي رصف مياه الرصف وانبعاثات اهلواء النامجة
عن املنشآت احلرضية والصناعية ،وتوقيع عقوبات يف حالة
عدم االلزتام يف هذا الشأن .ويعكس الترشيع أدوات القيادة
والتحمك التقليدية اخلاصة بالتلوث ،اليت تعترب ضعيفة نسبيًا
يف وضع اآلليات االقتصادية الالزمة ملاكحفة التلوث الناجت
عن مصادر برية يف عدد كبري من الدول.
وبرمغ التدابري اليت مت اختاذها ،فإن هناك ضغوط شديدة
من القطاع الصنايع عرب مساحة كبرية من سواحل البحر
املتوسط .يضاف إىل ذلك ،أن التدابري اليت مت اختاذها
ال تعمل بفاعلية يف لك ماكن مما يستلزم إختاذ تدابري
إضافية نظرًا لوجود ثغرات يف الترشيع و/أو افتقار إىل
تنفيذ الرتخيص وااللزتام .وقد ترتب عىل ذلك أن التحمك يف
التلوث الصنايع ومراقبته مازال يشلك حتديًا كبريًا ألغلب
دول البحر املتوسط (برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل
املتوسط ،برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف منطقة
البحر املتوسط  2006و.)2014

ووفقًا لتقرير خطة العمل الوطين لتقيمي التنفيذ (برناجم
األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط وبرناجم تقيمي
وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط،)2014 ،
قامت مجيع الدول ،يف إطار تطويرها لالسرتاتيجيات،
بالتعامل مع قضية التلوث الصنايع عىل مستوى
السياسات من أجل:
 .أمحاية البيئة يف احلرض من مياه الرصف البلدية،
والنفايات الصلبة واهلواء امللوث.
 .بمحاية حصة اإلنسان و البيئة البحرية من امللوثات ذات
األولوية اليت تنبعث من األنشطة الصناعية مثل امللوثات
العضوية الثابتة ( )POPsواملعادن الثقيلة.
 .تالتعامل بشلك حمدد مع معاجلة مياه الرصف ،وإدارة
النفايات الصلبة ،واحلد من تلوث اهلواء ،أو دجم
هذه السياسات يف اسرتاتيجيات إطارية مثل التمنية
املستدامة ،ومحاية البيئة الوطنية واإلدارة املتاكملة
لملناطق الساحلية (.)ICZM
 .ثالتعامل بصفة خاصة مع إدارة النفايات اخلطرة ،عىل
سبيل املثال تلك النفايات اليت حتتوي عىل اللكور املتعدد
وثنايئ الفينيل ( )PCBsواملعادن الثقيلة وامللوثات
العضوية الثابتة ()POPs
وقد وضعت مجيع دول البحر املتوسط نظامًا لإلبالغ عن،
والرقابة عىل ،التلوث البحري الذي ينتج عن مصادر صناعية
يف إطار برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط و ُأ ُطر
سياسية أخرى حسب ما يقتيض االمر .ويمت اإلبالغ عادة
عن قامئة بامللوثات اليت مت رصدها من خالل املزيانية الوطنية
االسرتشادية ( )NBBللبحر املتوسط لك سنتني أو مخس
سنوات إىل سكرتارية برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل
املتوسط .وقد حتسنت عىل مر السنني ( 2003و)2008
قدرات دول البحر األبيض املتوسط عىل اإلعداد واإلبالغ مبثل
هذه القوامئ إال أن إقامة نظام ممتاسك ومستدام يتطلب املزيد
من اجلهود عىل املستوى اإلقليمي والوطين خاصة لألجزاء
الرشقية واجلنوبية من البحر املتوسط.
ويظل عىل رأس أولويات املنطقة القيام مبزيد من اجلهود
لتعزيز النظام املؤسيس الذي يمشل مشاركة شعبية أفضل
عىل املستوى الوطين واإلقليمي ملواجهة حتديات السيطرة
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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عىل التلوث ومنعه وتعزيز القدرات .وتقوم الدول بشلك
حمدد بالرتكزي عىل قدراهتا لرصد وفرض الترشيع البييئ.
ويعد تنفيذ نظم معلومات بيئية موثوق هبا أمرًا جوهريًا
لتحديد مصادر التلوث الرئيسية اليت سوف تمت معاجلهتا
عىل أساس األولوية من أجل وضع وتنفيذ تدابري أو خطط
معل مالمئة ،وباإلضافة إىل ذلك تهسل نظم املعلومات
البيئية االلزتام مبتطلبات اإلبالغ (عىل سبيل املثال لملزيانية
الوطنية االسرتشادية ( )NBBوجسل إطالق امللوثات ونقلها
( ))PRTRللكشف عن التقدم الذي مت إحرازه خلفض التلوث
واالجتاهات النامجة عن تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية.
وعىل مستوى البحر املتوسط مشلت قاعدة بيانات املزيانية
الوطنية االسرتشادية ( )2003اليت أبلغهتا  21دولة
االنبعاثات اخلاصة بإمجايل  75مادة من امللوثات املختلفة،
مكا تضمنت عدد  7509جسل (شلك  1.5وشلك  2.5يف
اليسار) .واكن أكرث املعايري وفرة الطلب عىل األكجسني
البيوكمييايئ  BOD5وأاكسيد النيرتوجني  ،NOxيليه عدد
من املعايري العامة مثل املركبات العضوية املتطايرة ،VOC
وثاين أكسيد الكربون  ،CO2وأاكسيد الكربيت  SOXأو
النيرتوجني اللكي (شلك  3.5يف اليسار) .وبالنظر إىل
املجموعات تشلك ملوثات الغالف اجلوي  %31من إمجايل
ما مت تجسيله ،يلهيا يف املرتبة املغذيات/مث املواد العالقة
الصلبة  ،)TOC/BOD5) %23ومعادن ومركبات ،%22
واهليدروكربونات  .%17وعىل حنو أقل بكثري اهلالوجينات
العضوية ومركبات أخرى عضوية وغري عضوية .وتشلك
املعادن أكرث املجموعات الفرعية وفرة ( ،)%22يلهيا يف
الرتتيب غازات االحرتاق ( ،)%17واملغذيات واملواد الصلبة
العالقة ( )%13و()TOC/COD/BOD5) (%11
والغازات املسببة لالحتباس احلراري (.)%9

شلك  1.5التوزيع اجلغرايف لجسالت املزيانية الوطنية
االسرتشادية يف قاعدة بيانات برناجم األمم
املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط وبرناجم
تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر
املتوسط للقرتة 2008 – 2003
العدد اإلمجايل لجسالت املزيانية الوطنية االسرتشادية NBB
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ملحوظة:
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املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط/
سياسات املتوسط.2011 ،

وتتضمن قاعدة بيانات املزيانية الوطنية االسرتشادية 2008
عددًا إمجاهلا من الجسالت يبلغ  12560جسلًا لسنة
 2008قدمهتا  19دولة (شلك  1.5و  2.5من الميني)،
ووفقًا لملجموعات ،متثل املغذيات واملواد الصلبة العالقة

شلك  2.5مسامهة الدول املختلفة يف العدد اللكي لجسالت قاعدة بيانات املزيانية الوطنية االسرتشادية NBB
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و  )%29( TOC/BOD5من مجموع الجسالت عام
 ،2008يلهيا املعادن واملركبات ( ،)%27واملواد امللوثة
للغالف اجلوي ( )%19واهليدروكربونات (( )%16شلك
 3.5يف الميني) .وتشلك اهللوجينات العضوية  %6بيمنا
تشلك املركبات العضوية وغري العضوية األخرى نسبًا أقل
بكثري .وتعد املعادن أوفر املجموعات الفرعية ( )%25يلهيا
 ،)%16( TOC/COD/BOD5املغذيات واملواد الصلبة
العالقة ( ،)%13وغازات االحرتاق األخرى (.)%10
وقد قامت الدول باإلبالغ بشلك غري متجانس عن امللوثات
وفقًا لقاعدة معلومات املزيانية الوطنية االسرتشادية NBB
لعاىم  2003و .2008وقام عدد قليل جدًا من الدول
باإلبالغ عن بعض املواد يف حني أبلغت العديد من الدول
عن مواد أخرى إال أن الجسالت املُقدمة اكنت قليلة جدًا.
ويوحض شلك  3.5كيف أن امللوثات اليت هلا عدد كبري
من الجسالت يف قاعدة البيانات ،مت اإلبالغ عهنا من عدد
مماثل من الدول (عىل سبيل املثال  ،BOD5والنيرتوجني
اللكي والفوسفور اللكي) والبعض اآلخر من الجسالت مت
اإلبالغ عنه فقط عن طريق عدد قليل من الدول (عىل سبيل
املثال  )CO2وتشري حوايل  %52من الجسالت إىل تلوث
املياه بيمنا متثل انبعاثات اهلواء  %48من الجسالت (شلك
.)4.5
ووفقًا للقطاعات (شلك  )5.5أوحضت املزيانية الوطنية
االسرتشادية  NBBعام  2003أن صناعة الغذاء متثل
 %15من إمجايل الجسالت ،يلهيا إنتاج الطاقة  %11مث
صناعة املعادن  %10مث صناعة اإلمسنت  %7مث صناعة

شلك  4.5العدد اإلمجايل لجسالت املزيانية الوطنية
االسرتشادية وفقًا لوسيلة التليق أو طبيعة
االنبعاثات
العدد اإلمجايل لجسالت املزيانية الوطنية االسرتشادية NBB
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

العدد اإلمجايل لجسالت املزيانية العدد اإلمجايل لجسالت املزيانية
الوطنية االسرتشادية 2003
الوطنية االسرتشادية 2008
هواء

املصدر:

0

مياه

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط/
سياسات املتوسط.2010 ،

الكميياء غري العضوية  .%5.5ومل خيصص عدد كبري
من الجسالت  %7ألي قطاع .وبالنسبة لملزيانية الوطنية
االسرتشادية  ،2008شلك إنتاج الطاقة  %20من إمجايل
الجسالت ،وتاله معاجلة مياه الرصف يف احلرض  %16مث
صناعة املعادن  ،%14مث تعبئة املواد الغذائية  .%13أما
صناعة الكميياء العضوية وغري العضوية ،فقد مثلت %12
و %11من إمجايل الجسالت عىل التوايل.

شلك  3.5عدد الجسالت وفقًا لملادة وعدد الدول اليت أبلغت عن لك مادة من املواد امللوثة يف املزيانية الوطنية
االسرتشادية خالل عايم  2003و2008
2008

2003

عدد الدول اليت تقوم باإلبالغ عن امللوثات

عدد الدول اليت تقوم باإلبالغ عن امللوثات

Total N

20
)Cr(liq

Total N

BOD5

BOD5

Total P

10
NOX
5

NOX

2003

1 500

1 000

CO2

0

0

العدد اإلمجاىل للجسالت
املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات
املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB
املصدر:

5

SOX

CO2

500

10

TSS

COD

2008

15

O&G

VOC

SS

)Cr(liq

Total P
VOC

15

PCDD/PCDF

20

1 500

1 000

500

0

0

العدد اإلمجاىل للجسالت
املصدر :برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات
املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط.2010 ،
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َ
وشكلَّ عدد الجسالت اليت قدمهتا عدة قطاعات أقل
من  %1من إمجايل الجسالت ،كقطاع تصنيع منتجات
اإللكرتونيات ،وخدمات املوانئ ،وتلك اليت تتصل بأنشطة
تدوير وإدارة املخلفات.
وزاد العدد اللكي للجسالت يف قاعدة بيانات املزيانية الوطنية
االسرتشادية بنسبة  %67يف الفرتة بني عاىم - 2003
( 2008من  7509إىل  12560جسال) .وميكن اعتبار ذلك
حتسنًا ملحوظًا يف قدرات دول البحر املتوسط عىل الرصد
واإلبالغ عن امللوثات مكا يظهر يف توافر البيانات ،مع األخذ

يف االعتبار أن هناك دولتان مل تقدما تقاريرًا لملزيانية
الوطنية االسرتشادية  NBBعام  .2008وقد زاد العدد
اللكي للجسالت اخلاصة بتدفقات املياه بنسبة  %87بني
عاىم  2003و 2008بيمنا زادت جسالت انبعاثات اهلواء
بنسبة  ،%50وفقًا لوسيلة التليق أو طبيعة االنبعاثات.
وحبسب الدول ،تمشل بعض الزيادات ذات الصلة كرواتيا
(من  570إىل  1932جسل بزيادة  ،)%239وفرنسا (من
 239إىل  710أي بنسبة  ،)%197وأسبانيا (من 453
إىل  4437أي بنسبة  ،)%879وسوريا (من  102إىل

شلك  5.5عدد الجسالت وفقًا للقطاعات مكا تظهر يف املزيانية الوطنية االسرتشادية  NBBخالل عايم
 2003و2008
إنتاج الطاقة
تعبئة املواد الغذائية
صناعة املعادن

معاجلة مياه الرصف يف احلرض
صناعة األمسنت

صناعة مواد كمييائية عضوية أخرى

صناعة مواد غري كمييائية عضوية أخرى
NA

صناعة منتجات النفط املكرر
صناعة املنسوجات
تربية احليوانات
السياحة

صناعة الورق

دباغة وهتيئة اجللود
أنشطة إدارة النفايات

االسزتراع املايئ
صناعة الدواء

النقل
املنامج واحملاجر
صناعة األمسدة
معاجلة وختزين النفايات اخلطرة
إدارة النفايات الصلبة يف احلرض
الزراعة
أخرى
بناء وإصالح السفن والقوارب
حرق النفايات وإدارة خملفاهتا
صناعة املنتجات اإللكرتونية
صناعة وصياغة مبيدات احلرشات
معاجلة محأة مياه املجارير
أنشطة تدوير
املصانع اليت تسبب تغيريات مادية يف البيئة
خدمة املواينء
2 000

2003

104

1 500

2008
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0

500

املصدر:
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 560بنسبة  ،)%449وتركيا (من  615إىل  2005بنسبة
 ،)%226وعىل اجلانب اآلخر خفضت بعض الدول من عدد
الجسالت مثل اجلزائر (من  200إىل  116بنسبة ،)%42
وتونس (من  236إىل  104بنسبة  .)%56ومجيع هذه
املتغريات من املفرتض أن تكون نتيجة تغيري وتعديل يف
معلية إعداد القوامئ (يف املهنجية أو النطاق) ،وليس إلغالق
بعض املنشآت أو إقامة منشآت صناعية جديدة .ونظرًا
هلذه التغيريات حدث حتول ملحوظ يف الفرتة من 2003
  2008يف اإلهسام النسيب للك دولة يف العدد اإلمجايلللجسالت يف قاعدة البيانات.
وزادت املواد اليت تضمنهتا املزيانية الوطنية االسرتشادية
 NBBمن  75مادة من امللوثات املختلفة يف  2003إىل
 103مادة يف  ،2008وعىل حنو إمجايل من أصل 70
إطار 1.5

مادة ملوثة مشلهتا املزيانية الوطنية االسرتشادية NBB
لعاىم  2003و 61 ،2008مادة ( )%87زادت يف العدد
اللكي لجسالهتا اخلاصة هبا بيمنا خَ َّفضت  9مواد فقط
( )%13من العدد اللكي من جسالهتا.
والقطاعات اليت زاد عدد الجسالت اخلاصة هبا يف قاعدة
البيانات عىل مستوى البحر املتوسط (من حيث األعداد
اللكية والنسبية) يه :إدارة املخلفات الصلبة يف احلرض-
صناعة املواد الكمييائية العضوية وغري العضوية  -صناعة
التعدين  -إنتاج الطاقة أو معاجلة مياه الرصف يف احلرض.
ويف املقابل ،خفضت قطاعات أخرى من عدد الجسالت
اليت تقدمها مثل تعبئة املواد الغذائية  -النقل  -أنشطة دبغ
اجللود وإدارة املخلفات .وكلك فإن  %70من القطاعات زاد
عدد الجسالت اليت قدمهتا.

مؤرشات االنبعاثات الصناعية والقضايا املهنجية

يشري مؤرش أفق  2020إىل االنبعاثات من مصادر صناعية ملرافق فردية يف املنطقة الساحلية للبحر املتوسط.
ومن أجل التقيمي اخلاص مببادرة أفق  ،2020يغيط مؤرش  6لالنبعاثات الصناعية اآليت فقط ،BOD5 :الاكدميوم (غاز) ،الكروم (غاز)،
الكروم (سائل) ،الرصاص (غاز) ،الرصاص (سائل) ،الزئبق (غاز)( PAH ،غاز) ،النيرتوجني اللكي والفوسفور اللكي.
وقد مت ختيار هذه امللوثات عىل األسس التالية:
•سياق قانوين/تنظيمي (تدمعه سياسات قوية ذات صلة وإطار قانوين :برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط/اتفاقية برشلونة/
بروتوكول املصادر الربية  ،LBSبرناجم العمل االسرتاتيجي للبحر املتوسط ( ،)SAP MEDاخلطط اإلقلميية ،االحتاد من أجل
املتوسط ( )UFMأفق  ،2020برناجم األمم املتحدة للبيئة واالتفاقيات العاملية (.)UNEP/GAP
•المتثيل (أكرب مجموعة ممثلة من امللوثات عىل املستوى اإلقليمي من حيث توافر البيانات ،ويمت اإلبالغ عهنا بواسطة عدد كبري من دول
البحر املتوسط).
•توافر أدوات اإلبالغ و تدفق البيانات املتاحة (تطبيق النظام القامئ من خالل املزيانية الوطنية لمللوثات وأدوات جسل إطالق امللوثات
ونقلها ( )PRTRواليت تضمن مزيدًا من التحسن يف توفري ومجع البيانات وبالتايل نظام مستدام لإلبالغ).
•توفر البيانات (تسلسل البيانات املوجودة من عايم  2003و 7000( 2008و 13000جسل خاص حبوايل  75و 103مادة)) للك
مصدر وللك منطقة إدارية عىل املستوى الوطين.
جدول  1.5فائت املواد وامللوثات النوعية
فائت

مواد

الطلب عىل األكجسني البيو كمييايئ ( )BOD5النيرتوجني اللكي ( )TOTNوالفوسفور اللكي ())TotP
مغذيات ومواد تستزنف األكجسني
ثنايئ الفنيل متعدد اللكور
اهليدروكربونات اهلالوجينية
)polychlorinated dibenzodioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs
اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات ()PAHS
اهليدروكربونات
املركبات العضوية املتطايرة ()Vocs
زئبق ()Hg
املعادن الثقيلة
كروم ()Cr
رصاص ()Pb
اكدميوم ()Cd
الزنك ()Zn
يمت امجلع واإلبالغ عن قمي الزئبق والكروم عىل أساس مهنيج يف حني أن اإلبالغ عن الاكدميوم والزنك والرصاص يمت بشلك تطويع.
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إطار 1.5

مؤرشات االنبعاثات الصناعية والقضايا املهنجية (تابع)

وهناك ثالث مهنجيات حممتلة حلساب هذا املؤرش ويه مكا ييل :عوامل االنبعاثات ،والقياسات امليدانية ،ووضع المناذج .ويعمتد أكرث
هذه املناجه استخدامًا عىل عوامل االنبعاثات .عادة ما يمت التعبري عن هذه العوامل كوزن امللوثات مقسومًا عىل وحدة الوزن ،أو المكية ،أو
املسافة أو املدة اليت يستغرقها النشاط املسبب النبعاث امللوثات.
وصف البيانات
يضم لك جسل املجاالت التالية :الدولة ،املنطقة ،القطاع ،القسم الفريع ،العملية ،امللوثات ،قمية االنبعاثات وطبيعة االنبعاث.
التغطية اجلغرافية
تمشل املناطق اإلدارية للك حوض البحر املتوسط .ويمت الرتكزي عىل دول اجلوار األوروىب-اجلنوب بشلك خاص من اجل خدمة هدف
مبادرة أفق .2020
التغطية الزمنية
تتوافر يف هذا الشأن سلسلتان من البيانات لعاىم  2003و 2008وهناك أخرى جاري إعدادها.
أساس التجميع

نظرًا لطبيعة هذا املؤرش شديدة التعقيد فإن التجميع املمكن هو مجتيع وفقًا لملادة (يمت القياس يف نفس املرحلة) عىل املستوى الوطين أو
يف احلوض املايئ الساحيل.
حتليل االجتاهات
غري متوافر بشلك اكمل يف الوقت احلارض .وسوف يصبح أكرث فاعلية عندما يتوافر يف  2014تسلسل زمين آخر للبيانات.

 1.5ما يه املصادر الرئيسية للتلوث الصنايع
يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب؟
ميثل جدول  2.5امللوثات األكرث متثيلًا اليت مت اإلبالغ عهنا
يف عايم  2003و 2008اليت عىل أساهسا مت حتديد
واختيار مؤرش أفق  2020عن االنبعاثات الصناعية .ويبني
الشلكان  6.5و 7.5عىل التوايل عدد الجسالت وفقًا للك
قطاع ومادة مت رصدها يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب
( 2003و.)2008
وقد أوحضت التقارير املتعمقة عن مكيات امللوثات اهلائلة
من القطاع الصنايع يف دول البحر املتوسط (جدول
 )2.5أن القطاعات والقطاعات الفرعية األكرث تلويثًا للبيئة
يه :الزراعة ،تربية احليونات وتربية األحياء املائية ،تعبئة
املواد الغذائية ،صناعة األمسنت ،صناعة األمسدة ،صناعة
املعادن ،صناعة منتجات النفط املكرر ،صناعة املنسوجات،
إنتاج الطاقة ،دباغة وهتيئة اجللود والنقل.
ومكا يالحظ من الشلك  6.5أن القطاعات اليت زاد عدد
الجسالت اخلاصة هبا يف قاعدة البيانات (من حيث العدد
والنسبة) يه اكلتايل:
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إنتاج الطاقة ( 102جسلًا ،)%170 ،تربية احليوانات (48
جسلًا ،)%267 ،صناعة املنسوجات ( 38جسلًا)%136 ،
تعبئة املواد الغذائية ( 38جسلًا ،)%32 ،صناعة منتجات
النفط املكرر ( 22جسلًا )%79 ،ويف املقابل خفضت
قطاعـات أخرى من عدد الجسـالت اليت قدمهتا مثل الدباغـة
( 27جسلًا ،)%180 ،صناعة األمسنت ( 10جسالت،
 ،)%10تربية األحياء املائية ( 7جسالت ،)%50 ،وصناعة
منتجات كمييائية غري عضوية أخرى (جسالن.)%40 ،
وميكن مالحظة مجموعة من املتغريات يف العدد اللكي
لجسالت لك مادة ملوثة (شلك  ،)7.5مكا ميكن مالحظة
زيادة متعلقة بتوافر البيانات اخلاصة مبقدار BOD5
(جسل جديد ،)%180 ،و( VOC 44جسل جديد،
 .)%100ويف املقابل هناك اخنفاض واحض يف عدد
الجسالت اخلاصة بالنيرتوجني اللكي (اخنفاض وصل إىل
 34جسلًا ،)%47 ،والفوسفور اللكي (اخنفاض بلغ 20
جسل.)%62 ،
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جدول  2.5نظرة عامة عىل انبعاثات املواد من لك قطاع2008 - 2003 :
الطلب عىل االكجسني
البيوكمييايئ

الاكدميوم (غاز)

الكروم (غاز)

الكروم (سائل)

الرصاص (غاز)

الرصاص (سائل)

الزئبق (غاز)

( PAHغاز)

النيرتوجني اللكي

الفوسفور اللكي

إمجايل املواد الصلبة
العالقة ()TSS

املركبات العضوية
املتطايرة ()VOC

الزراعة

X
XX

XX

XX

تربية احليوانات

XX

XX

XX

تعبئة املواد الغذائية

X

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

X

XX

XX

X

X

XX

X

XX

XX

XX

XX

تربية األحياء املائية

XX

X

X

X

X

X

XX

XX

صناعة المساد

XX

X

صناعة املعادن

XX

XX

صناعة مواد
كمييائية غري
عضوية

XX

صناعة األمسنت

صناعة مواد
كمييائية عضوية

XX

صناعة الورق

XX

صناعة منتجات
النفط املكرر

XX

صناعة املنسوجات

XX

دباغة وهتيئة اجللود
السياحة

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

X

XX
X

معاجلة مياه الرصف
يف احلرض

XX

XX
X
XX

XX

XX

X

XX

X

XX

X

XX

النقل

ملحوظة :

XX

X

XX

X

XX

إنتاج الطاقة

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

X

XX

XX

XX

XX

X = 2003؛ .XX = 2008
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شلك  6.5عدد الجسالت للك قطاع يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ( 2003و)2008
القطاعات
162

إنتاج الطاقة

60
116

تعبئة املواد الغذائية

88
66

28

66
63

صناعة املنسوجات
تربية احليوانات

18
53

صناعة األمسنت

50

صناعة منتجات النفط املكرر

28

42
41
38

معاجلة مياه الرصف يف احلرض
صناعة املعادن

21

33
32

صناعة مواد كمييائية عضوية
19
21

42

200
2003

املصدر:

108

150

100

50

صناعة األمسدة

15

دباغة وهتيئة اجللود

14
14

صناعة الورق

14
21

األحياء املائية
7
5

النقل

7
5

السياحة

5
7

صناعة مواد كمييائية غري عضوية أخرى

4
4

أنشطة تدوير

3
2

إدارة النفايات الصلبة.يف احلرض

1
0

مصانع اليت تسبب تغيريات املادية يف البيئة

1
1

الزراعة

0
1

خدمة املواينء

0
4

صناعة الدواء
0

2008

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات  2003 ،NBBو.2008
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اجلزء الثاين  lالتقيمي املواضييع اإلقليمي

شلك  7.5عدد الجسالت للك مادة يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ( 2003و)2008
املادة
248

BOD5

155
88

VOC

44
50
39
49
36
48
35
42

الكروم (غاز)
الاكدميوم (غاز)
الزئبق (غاز)
0

39

73
52

 PAHعرش أنواع خمتلفة
النيرتوجني اللكي

32

الفوسفور اللكي

25
24
20
30

الرصاص (غاز)
×NO

0

16

الكروم (سائل)

10

NH3

0

9
11

الرصاص (سائل)

8

COD5

0

( PAHغاز)

8
5
7

الزئبق (سائل)

0

6
0
3
0
2
0

الاكدميوم (سائل)
لكور بزنين
أكسيد النيرتوجني

2
0
1
0
1
0
1
0
1
2
300
2003

املصدر:

250

200

150

100

50

أكسيد الكربيت
زرنيخ (سائل)
Pb ،As ،Cr ،Hg
اهليدروكربونات البرتولية
TSS
0

2008

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات  2003 ،NBBو.2008
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 2.5ما يه املواد الرئيسية يف االنبعاثات
الصناعية يف دول اجلوار األوروىب
اجلنوب؟يف إطار برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط
وبرناجم تقيمي وماكحقة التلوث البحري يف منطقة البحر
املتوسط قامت األطراف املتعاقدة باإلبالغ عن  73و103
مادة خالل عايم  2003و 2008عىل التوايل .وقد يسبب
لك نشاط و/أو قطاع صنايع انبعاث ملوث واحد أو أكرث
بيمنا قد يمجن لك ملوث للبيئة عن عدة أنشطة صناعية،
ليست بالرضورة نفس األنشطة اعمتادًا عىل الدولة اليت
يمُ ارس فهيا والوقت من السنة .وقد جعل ذلك املوقف
شديد التعقيد حبيث يصعب تقيميه .وامللوثات الرئيسية من
االنبعاثات الصناعية يه :املغذيات واملواد اليت تستزنف
األكجسني والـمركبات العضوية املتطايرة ()VOC
باإلضافة إىل بعض املعادن الثقيلة.
بناء عىل حتليل معيق للقطاعات واالنبعاثات النامجة عهنا
اليت مت رصدها يف عايم  2003و( 2008جدول )3.5
لوحظ أن أغلب القطاعات الصناعية اليت مت اإلبالغ عهنا
خالل العامني موضع البحث قامت بإطالق نفس امللوثات
رمغ بعض التغيريات ،ومكا هو منتظر فإن انبعاثات BOD5
متصلة جبميع األنشطة .وتتصل أغلب األنبعاثات األخري
بأنشطه حمددة سوف تؤدي يف املستقبل إىل مزيد من
البيانات وفق التسلسل الزمين لألعوام األخرى وإىل فهم
أفضل الجتاهات امللوثات املنبعثة من لك قطاع و لألسباب
اليت أدت إىل تلك التغيريات.
جدول  3.5امللوثات األكرث متثيال اليت مت اإلبالغ عهنا
خالل 2008 – 2003
2003

2008

زرنيخ (غاز)
الطلب عىل األكجسني البيو
كمييايئ
كروم (سائل)
هيدروكربونات
رصاص (سائل)
زيوت وحشوم

الطلب عىل األكجسني البيو كمييايئ

PCDDs/PCDFs

فينيل
نيرتوجني لكي
فوسفور لكي

اكدميوم (غاز)
كدميوم (غاز)
كروم (غاز)
كروم (سائل)
حناس (غاز)
رصاص (غاز)
رصاص (سائل)
زئبق (غاز)
)PAHs (gas

VOC

)PCDDs/PCDFs (gas

زنك (سائل)

نيرتوجني لكي
فوسفور لكي
VOCs

زنك (سائل)
املصدر:
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 3.5ما يه املواد املنبعثة من أمه القطاعات؟
يوحض الشلك  8.5أمه القطاعات اليت تسامه يف انبعاث
املغذيات و املواد اليت تستزنف األكجسني (،BOD5
النيرتوجني اللكي والفوسفور اللكي وإمجايل املواد الصلبة
العالقة ( ))TSSيف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب لعاىم
 2003و .2008وقد لوحظت زيادة يف االنبعاثات من
 2003إىل  2008بالنسبة لملغذيات املنبعثة من قطاع تربية
احليوانات ،واملواد الصلبة العالقة من صناعة املنسوجات
والورق ،و BOD5من تعبئة املواد الغذائية .ومن ناحية
أخرى االنبعاثات اليت اخنفضت يه :إمجايل املواد الصلبة
العالقة من تعبئة املواد الغذائية ،والفوسفور اللكي من صناعة
األمسدة ،والنيرتوجني اللكي من معاجلة مياه الرصف يف
احلرض و BOD5من تعبئة املواد الغذائية.
وتوحض الشلكان رمق  9.5و 10.5القطاعات الرئيسية
اليت تسامه يف انبعاثات املغذيات واملواد اليت تستزنف
األكجسني ( BOD5والنيرتوجني اللكي والفوسفور اللكي
واملواد الصلبة العالقة) للك من دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب ولك منطقة البحر املتوسط لعاىم  2003و.2008
وفميا يتعلق بنسبة  BOD5يمتاثل التوزيع للك قطاع يف
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب و للك منطقة البحر املتوسط
تقريبًا .واألنشطة الرئيسية اليت تسامه يف االنبعاثات تتعلق
بصناعة منتجات النفط املكرر وتعبئة املواد الغذائية للك من
عاىم  2003و .2008ومت رصد زيادة يف انبعاثات BOD5
من صناعة تعبئة املواد الغذائية من  2003إىل  2008للك
من دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ومنطقة البحر املتوسط
مما تسبب يف نسب إهسام أقل من قبل القطاعات األخرى.
إهسام صناعة منتجات النفط املكرر يف االنبعاثات مكا هو
للك من عاىم 2003و  ،2008ومع ذلك جتب اإلشارة إىل
أن دول اجلوار األوروىب-اجلنوب مسوئلة تقريبًا عن إمجايل
قمية انبعاثات  BOD5الصادره عن هذا القطاع للك منطقة
البحر األبيض املتوسط.
وبالنسبة للنيرتوجني اللكي فإن القطاعات الرئيسية املسامهة
يف انبعاث امللوثات عىل مستوى لك من دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب والبحر املتوسط يه قطاع تربية احليوانات وقطاع
معاجلة مياه الرصف يف احلرض .ومع ذلك فإن االجتاهات
ختتلف ،فبيمنا يف لك منطقة البحر املتوسط زادت اهسامات
االنبعاثات من معاجلة مياه الرصف يف احلرض يف الفرتة
من  2003إىل  ،2008إال أهنا اخنفضت يف دول اجلوار
األوروىب-اجلنوب .يضاف إىل ذلك أن اإلهسام يف االنبعاثات
الصادره من قطاع تعبئة األغذية يف دول اجلوار االورويب-
اجلنوب اخنفض يف  2008نتيجة للتخلص الواحض من
مثل هذه االنبعاثات يف تونس .ومن ناحية أخرى مت رصد
زيادة واحضة يف النيرتوجني اللكي الناجت عن صناعة تربية

اجلزء الثاين  lالتقيمي املواضييع اإلقليمي

شلك  8.5مكيات كبرية من االنبعاثات ( )%من املغذيات واملواد اليت تستزنف األكجسني للك قطاع
(2008) TSS
(2003) TSS
إمجايل (2008) P
إمجايل (2003) P
إمجايل (2008) N
إمجايل (2003) N
(2008) BOD5
(2003) BOD5
100
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30

0

10

%

صناعة منتجات النفط املكرر
تربية احليوانات
صناعة األمسدة

صناعة املعادن
صناعة املنسوجات
قطاعات أخرى

تعبئة املواد الغذائية
معاجلة مياه الرصف يف احلرض
صناعة الورق

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات  2003 ،NBBو.2008

شلك  9.5مكيات كبرية من االنبعاثات ( )%من املغذيات واملواد اليت تستزنف األكجسني للك قطاع
) TSSدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) TSSمنطقة البحر املتوسط(
إمجايل ) Pدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
إمجايل ) Pمنطقة البحر املتوسط(
إمجايل ) Nدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
إمجايل ) Nمنطقة البحر املتوسط(
) BOD5دول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) BOD5منطقة البحر املتوسط(
100
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10

%

صناعة منتجات النفط املكرر
تربية احليوانات

تعبئة املواد الغذائية
معاجلة مياه الرصف يف احلرض

صناعة املعادن
صناعة املنسوجات

صناعة األمسدة

صناعة الورق

قطاعات أخرى

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.
منطقة البحر املتوسط :لك منطقة البحر املتوسط.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB
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شلك  10.5مكيات كبرية من االنبعاثات ( )%من املغذيات واملواد اليت تستزنف األكجسني للك قطاع
) TSSدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) TSSمنطقة البحر املتوسط(
إمجايل ) Pدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
إمجايل ) Pمنطقة البحر املتوسط(
إمجايل ) Nدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
إمجايل ) Nمنطقة البحر املتوسط(
) BOD5دول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) BOD5منطقة البحر املتوسط(
100
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%

صناعة منتجات النفط املكرر
تربية احليوانات
صناعة األمسدة

تعبئة املواد الغذائية
معاجلة مياه الرصف يف احلرض
صناعة الورق

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.
منطقة البحر املتوسط :لك منطقة البحر املتوسط.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB

احليوانات ،الذي أبلغت به دول اجلوار األوروىب اجلنوب يف
الفرتة من  .2008 – 2003ومعومًا تعد انبعاثات النيرتوجني
اللكي من القطاعات األخرى يف لك منطقة البحر املتوسط أكرب
مهنا يف دول اجلنوب.
وبالنسبة للفوسفور اللكي ،فإن القطاعات األكرب إهسامًا
يه تلك اخلاصة بصناعة األمسدة وتربية احليوانات .ودول
اجلوار األوروىب-اجلنوب يه األكرب إهسامًا من حيث
انبعاثات الفوسفور اللكي من صناعة األمسدة و تربية
احليوانات للك منطقة البحر املتوسط .وبدءًا من  2003إىل
 2008مت رصد اخنفاض ملحوظ للفوسفور اللكي الصادر
من صناعة األمسدة يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب ،مما
جنم عنه اخنفاض يف لك منطقة البحر املتوسط .ويف املقابل
زاد إهسام صناعة تربية احليوانات من امللوثات خالل الفرتة
من .2008 - 2003
ومن الصعب حتديد االجتاهات اخلاصة بإمجايل الـمواد
الصلبة العالقة ( )TSSلوجود بعض التناقضات .عىل سبيل
املثال ال تتوافر بيانات ملعاجلة مياه الرصف يف احلرض يف
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب يف  2008وتوجد قمية عالية
للغاية من صناعة املعادن عىل مستوى منطقة البحر املتوسط
يف  .2008ومع ذلك مت رصد اخنفاض من تعبئة املواد
الغذائية يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب من  2003إىل
 .2008وتوحض األشاكل  ،11.5و ،12.5و 13.5القطاعات
الرئيسية املسامهة يف انبعاثات املعادن الثقيلة (Pb ،Cd
 )،Hg ،Pbلدول اجلوار األوروىب-اجلنوب ومنطقة البحر
112

صناعة املعادن
صناعة املنسوجات
قطاعات أخرى
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األبيض املتوسط لعاىم  .2008 - 2003مكا يالحظة
اختالف الوضع من ملوث إىل آخر .ومع ذلك فإن القطاعات
الرئيسية املسامهة يف عاىم  2003و 2008يه صناعة
املنتجات من النفط املكرر ،وصناعة األمسدة ،وصناعة
املعادن .وتعترب دول اجلنوب يه أكرب مسامه يف التلوث
بالنسبة لصناعة منتجات النفط املكرر وصناعة األمسدة
يف منطقة البحر املتوسط .وجدير باملالحظة أيضًا أن هناك
قطاعات مت اإلبالغ عن انبعاثات املعادن الثقيلة مهنا لفرتة
سنة واحدة واليت ميكن رشحها بتناقض يشوب إبالغ
البيانات.
واالجتاهات الرئيسية اخلاصة اليت مت رصدها يه اكآليت:
•انبعاثات ( Cdغاز) من صناعة األمسدة يف الدول
الواقعة يف اجلنوب مت ختفيضها بشلك جذري من
.2008 - 2003
•انبعاثات ( Cdغاز) االنبعاثات من إنتاج الطاقة زادت
عىل مستوى البحر املتوسط بيمنا ظلت عىل نفس
مستوياهتا يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب.
•انبعاثات ( Pbسائل) و( Hgسائل) اخنفضت من
 2003إىل  2008يف الدول الواقعة يف اجلنوب ،ولكهنا
تعد املسامه الرئييس يف انبعاثات ( Hgسائل) وPb
(سائل) الصادرة عن صناعة األمسدة عىل مستوى
البحر املتوسط.
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شلك  11.5مكيات كبرية من انبعاثات املعادن الثقيلة ( )%من لك قطاع يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب
(2008) (1) Pb
(2003) (1) Pb
(2008) (g) Pb
(2003) (g) Pb
(2008) (1) Hg
(2003) (1) Hg
(2008) (g) Hg
(2003) (g) Hg
(2008) (1) Cr
(2003) (1) Cr
(2008) (g) Cr
(2003) (g) Cr
(2008) (1) Cd
(2003) (1) Cd
(2008) (g) Cd
(2003) (g) Cd
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صناعة منتجات النفط املكرر
دباغة وهتيئة اجللود
إنتاج الطاقة

صناعة املعادن
صناعة األمسنت

صناعة المساد
معاجلة مياه الرصف يف احلرض
قطاعات أخرى

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات  2003 ،NBBو.2008

شلك  12.5مكيات كبرية من انبعاثات املعادن الثقيلة ( )%للك قطاع
) (1) Pbدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (1) Pbمنطقة البحر املتوسط(
) (g) Pbدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (g) Pbمنطقة البحر املتوسط(
) (1) Hgدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (1) Hgمنطقة البحر املتوسط(
) (g) Hgدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (g) Hgمنطقة البحر املتوسط(
) (1) Crدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (1) Crمنطقة البحر املتوسط(
) (g) Crدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (g) Crمنطقة البحر املتوسط(
) (1) Cdدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (1) Cdمنطقة البحر املتوسط(
) (g) Cdدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (g) Cdمنطقة البحر املتوسط(
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صناعة منتجات النفط املكرر
دباغة وهتيئة اجللود
إنتاج الطاقة
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معاجلة مياه الرصف يف احلرض
قطاعات أخرى
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صناعة املعادن
صناعة األمسنت

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.
منطقة البحر املتوسط :لك منطقة البحر املتوسط.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB
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شلك  13.5مكيات كبرية من انبعاثات املعادن الثقيلة ( )%للك قطاع
) (1) Pbدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (1) Pbمنطقة البحر املتوسط(
) (g) Pbدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (g) Pbمنطقة البحر املتوسط(
) (1) Hgدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (1) Hgمنطقة البحر املتوسط(
) (g) Hgدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (g) Hgمنطقة البحر املتوسط(
) (1) Crدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (1) Crمنطقة البحر املتوسط(
) (g) Crدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (g) Crمنطقة البحر املتوسط(
) (1) Cdدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (1) Cdمنطقة البحر املتوسط(

) (g) Cdدول اجلوار األورويب-اجلنوب(
) (g) Cdمنطقة البحر املتوسط(
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صناعة منتجات النفط املكرر
دباغة وهتيئة اجللود
إنتاج الطاقة

صناعة المساد
معاجلة مياه الرصف يف احلرض
قطاعات أخرى

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.
منطقة البحر املتوسط :لك منطقة البحر املتوسط.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB

•مل يمت رصد اجتاهات مؤثرة بالنسبة النبعاثات Pb
(غاز) من صناعة املعادن .وتعد دول اجلنوب املسامه
الرئييس يف مثل هذه االنبعاثات عىل مستوى البحر
املتوسط.
•مل يمت رصد اجتاهات مؤثرة بالنسبة النبعاثات Cr
(سائل) و( Crغاز) من صناعة منتجات النفط املكرر.
وتعد دول اجلنوب يه املسامه الرئييس يف مثل هذه
االنبعاثات عىل مستوى البحر املتوسط.
ويوحض الشلكان رمق  14.5و 29.5إهسام القطاعات
الرئيسية يف االنبعاثات امللوثة للبيئة (الطلب عىل األكجسني
البيوكمييايئ ،والنيرتوجني اللكي ،والفوسفور اللكي،
والاكدميوم ،والكروم والزئبق) للك دولة سنويًا .وميكن
مالحظة االستنتاجات التالية للك ملوث من امللوثات خالل
الفرتة من  2003إىل .2008
• :BOD5القطاعات الرئيسية املسامهة يف انبعاثات
 BOD5يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب يه صناعة
منتجات النفط املكرر ،وتعبئة املواد الغذائية ،وتربية
احليوانات .وقد زاد عىل حنو طفيف إمجايل قمي
114

صناعة املعادن
صناعة األمسنت
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االنبعاثات من  2003إىل  ،2008خاصة االنبعاثات
من تعبئة املواد الغذائية يف اجلزائر ولبنان .ومن ناحية
أخرى مت اإلبالغ عن انبعاثات كبرية من بعض الدول
يف  2003ومل يمت االبالغ عهنا يف  ،2008عىل سبيل
املثال صناعة منتجات النفط املكرر ،وصناعة املنسوجات
وصناعة األدوية يف اجلزائر باإلضافة إىل صناعة املواد
الكمييائية العضوية يف سوريا.
•النيرتوجني اللكي :أمه القطاعات اليت تسامه يف
انبعاثات النيرتوجني اللكي يف دول اجلوار األوروىب–
اجلنوب يه تربية احليوانات ومعاجلة مياه الرصف يف
احلرض .وقد زاد إمجايل قمي االنبعاثات بشلك ملحوظ
من  2003إىل  2008حيث مت اإلبالغ عن االنبعاثات
من بعض القطاعات لملرة األوىل يف ( 2008عىل سبيل
املثال تربية احليوانات يف لبنان ،ومعاجلة مياه الرصف
يف احلرض يف سوريا) ،أو مت اإلبالغ عن زيادة يف
االنبعاثات (عىل سبيل املثال صناعة املنسوجات
يف املغرب) .ومن ناحية أخرى توجد قمي كبرية من
االنبعاثات اليت مت اإلبالغ عهنا من بعض الدول عام
 2003مل يمت اإلبالغ عهنا عام  ،2008عىل سبيل املثال

اجلزء الثاين  lالتقيمي املواضييع اإلقليمي

تربية احليوانات ودباغة وهتيئة اجللود يف اجلزائر،
وصناعة مواد كمييائية عضوية أخرى يف سوريا ،وتعبئة
املواد الغذائية يف تونس

النفط املكرر اليت أبلغت عهنا اجلزائر فقط ()2003
ومرص ( 2003و ،)2008يليه إنتاج الطاقة و صناعة
األمسنت.

•الفوسفور اللكي :أمه القطاعات اليت تسامه يف
انبعاثات الفوسفور اللكي يف دول اجلوار األوروىب-
اجلنوب يه :صناعة األمسدة وتربية احليوانات .وقد
اخنفض إمجايل قمي االنبعاثات لدول اجلوار األوروىب-
اجلنوب اخنفضت من  2003إىل  2008نتيجة خلفض
مكيات كبرية من االنبعاثات (عىل سبيل املثال تربية
احليوانات يف سوريا ،وصناعة األمسدة يف تونس).
باإلضافة إىل أن بعض االنبعاثات اليت مت اإلبالغ عهنا
عام  2003مل يمت اإلبالغ عهنا عام  ،2008عىل سبيل
املثال تربية احليوانات وصناعة األمسدة يف اجلزائر
وتعبئة املواد الغذائية يف تونس .ومن ناحية أخرى زادت
بشلك ملحوظ انبعاثات بعض القطاعات يف 2008
خاصة تربية احليوانات وصناعة األمسدة يف لبنان.

•الكروم (سائل) :اخنفضت االنبعاثات اإلمجالية يف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب يف الفرتة من  2003إىل
 .2008القطاع األكرث إهسامًا يف االنبعاثات يف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب هو قطاع صناعة منتجات
النفط املكرر يليه قطاع صناعة األمسدة املسوئلة عن
االجتاه حنو االخنفاض.

•الاكدميوم (غاز) :مت رصد اخنفاض شامل من 2003
إىل  2008نتيجة لالنبعاثات من صناعة األمسدة اليت
أبلغت عهنا لبنان يف  2003ولكهنا مل تبلغ عهنا يف
 .2008ويعترب القطاع األكرث إهسامًا يف االنبعاثات يف
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب هو إنتاج الطاقة و صناعة
األمسنت.

•الزئبق (غاز) :اخنفضت االنبعاثات اللكية لدول اجلوار
األوروىب-اجلنوب اخنفاضًا طفيفا ًيف الفرتة من 2003
إىل  .2008القطاع األكرث إهسامًا يف االنبعاثات يف
دول اجلوار األوروىب-اجلنوب هو قطاع األمسنت يليه
إنتاج الطاقة.
•الزئبق (سائل) :اخنفضت االنبعاثات اإلمجالية بنسبة
النصف من  2003إىل .2008القطاع األكرث إهسامًا
يف االنبعاثات يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب هو
قطاع صناعة األمسدة .ومت رصد اخنفاض يف مثل
هذه االنبعاثات يف تونس بيمنا أبلغت اجلزائر فقط عن
انبعاثات الزئبق (سائل) يف  2003يف حني أبلغت لبنان
فقط يف .2008

•الكروم (غاز) :متت مالحظة زيادة يف االنبعاثات من
 2003إىل  2008رمغ أن اجلزائر مل تقدم إي بيانات
يف  .2008ويعترب القطاع األكرث إهسامًا يف االنبعاثات
يف دول اجلوار األوروىب-اجلنوب هو صناعة منتجات
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شلك  14.5مكيات كبرية من انبعاثات  BOD5للك دولة وللك قطاع 2003
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
10 000 000 000
1 000 000 000
100 000 000
10 000 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

تونس

سوريا

املغرب

تربية األحياء املائية
إدارة النفايات الصلبة يف احلرض
صناعة الورق
صناعة املنسوجات

ليبيا

لبنان

مرص

ارسائيل

اجلزائر

تربية احليوانات
صناعة األمسدة

تعبئة املواد الغذائية
صناعة مواد كمييائية عضوية أخرى

صناعة األدوية
دباغة وهتيئة اجللود

صناعة منتجات النفط املكرر
معاجلة مياه الرصف يف احلرض

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB

1

شلك  15.5مكيات كبرية من انبعاثات  BOD5للك دولة وللك قطاع 2008
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
10 000 000 000
1 000 000 000
100 000 000
10 000 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

تونس

سوريا

تربية األحياء املائية
إدارة النفايات الصلبة يف احلرض
صناعة الورق
صناعة املنسوجات
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املغرب

ليبيا
تربية احليوانات
صناعة األمسدة
صناعة األدوية
دباغة وهتيئة اجللود

لبنان

ارسائيل

مرص

اجلزائر

1

تعبئة املواد الغذائية
صناعة مواد كمييائية عضوية أخرى
صناعة منتجات النفط املكرر
معاجلة مياه الرصف يف احلرض

ملحوظة:

"وفقًا حلالة البيئة يف ارسائيل ،مؤرشات ،وبيانات واجتاهات " 2010قمي انبعاثات  BOD5عام  2008من مجيع القطاعات باستثناء شفدان
بلغت  3386000جكم/سنويًا ويه قمية أقل من اليت أبلغهتا املزيانية الوطنية االسرتشادية  NBBعام  5943750( 2008جكم /سنويًا) وهذا
بالنسبة لقطاعات صناعة الورق وصناعة املنسوجات.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB
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شلك  16.5مكيات كبرية من انبعاثات النيرتوجني اللكي للك دولة وللك قطاع 2003
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
10 000 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

سوريا

تونس

املغرب

لبنان

ليبيا

اجلزائر

مرص

تربية احليوانات

تعبئة املواد الغذائية

صناعة األمسدة

صناعة املعادن
صناعة املنسوجات

صناعة مواد كمييائية عضوية أخرى
دباغة وهتيئة اجللود

صناعة الورق

1

السياحة

معاجلة مياه الرصف يف احلرض
ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB

شلك  17.5مكيات كبرية من انبعاثات النيرتوجني اللكي للك دولة وللك قطاع 2008
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
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لبنان

مرص

اجلزائر

تربية احليوانات

تعبئة املواد الغذائية

صناعة األمسدة

صناعة املعادن
صناعة املنسوجات

صناعة مواد كمييائية عضوية أخرى
دباغة وهتيئة اجللود

صناعة الورق

معاجلة مياه الرصف يف احلرض

1

السياحة

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB
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شلك  18.5مكيات كبرية من انبعاثات الفوسفور اللكي للك دولة وللك قطاع 2003
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
100 000 000

1 000 000

10 000

100

تونس
تربية األحياء املائية
صناعة األمسدة
صناعة الورق
السياحة

سوريا

املغرب

تربية احليوانات
صناعة املعادن
صناعة املنسوجات
معاجلة مياه الرصف يف احلرض

لبنان

1

اجلزائر

تعبئة املواد الغذائية
صناعة مواد كمييائية عضوية أخرى
خدمات املوانئ

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB

شلك  19.5مكيات كبرية من انبعاثات الفوسفور اللكي للك دولة وللك قطاع 2008
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
100 000 000
10 000 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

تونس
تربية األحياء املائية
صناعة األمسدة
صناعة الورق
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سوريا

املغرب
تربية احليوانات
صناعة املعادن
صناعة املنسوجات

لبنان

اجلزائر

تعبئة املواد الغذائية
صناعة مواد كمييائية عضوية
السياحة

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB
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شلك  20.5مكيات كبرية من انبعاثات الاكدميوم (غاز) للك دولة وللك قطاع 2003
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
10 000

1 000

100

10

سوريا

تونس

ليبيا

تعبئة املواد الغذائية

صناعة األمسنت

صناعة املعادن

إنتاج الطاقة

لبنان

ارسائيل

اجلزائر

مرص

1

صناعة األمسدة

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB

شلك  21.5مكيات كبرية من انبعاثات الاكدميوم (غاز) للك دولة وللك قطاع 2008
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)

1 000

100

10

تونس

سوريا

ليبيا

تعبئة املواد الغذائية

صناعة األمسنت

صناعة املعادن

إنتاج الطاقة

لبنان

ارسائيل

مرص

اجلزائر

1

صناعة األمسدة

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB
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شلك  22.5مكيات كبرية من انبعاثات الكروم (غاز) للك دولة وللك قطاع 2003
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
10 000 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

سوريا

تونس

ليبيا

تعبئة املواد الغذائية

إنتاج الطاقة

صناعة املعادن

صناعة األمسنت

لبنان

ارسائيل

مرص

اجلزائر

1

صناعة منتجات النفط املكرر

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB

شلك  23.5مكيات كبرية من انبعاثات الكروم (غاز) للك دولة وللك قطاع 2008
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
10 000 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

تونس

120

سوريا

ليبيا

تعبئة املواد الغذائية

إنتاج الطاقة

صناعة املعادن

صناعة األمسنت

لبنان

ارسائيل

مرص

صناعة منتجات النفط املكرر

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB
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شلك  24.5مكيات كبرية من انبعاثات الكروم (سائل) للك دولة وللك قطاع 2003
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
10 000 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

سوريا

تونس

ليبيا

تربية األحياء املائية
صناعة املعادن
إنتاج الطاقة

لبنان

ارسائيل

مرص

اجلزائر

1

صناعة األمسدة
صناعة منتجات النفط املكرر
دباغة وهتيئة اجللود

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB

شلك  25.5مكيات كبرية من انبعاثات الكروم (سائل) للك دولة وللك قطاع 2008
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
10 000 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

سوريا

تونس
تربية األحياء املائية
صناعة املعادن
إنتاج الطاقة

ليبيا

لبنان

ارسائيل

مرص

اجلزائر

1

صناعة األمسدة
صناعة منتجات النفط املكرر
دباغة وهتيئة اجللود

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB
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شلك  26.5مكيات كبرية من انبعاثات الزئبق (غاز) للك دولة وللك قطاع 2003
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
600
500
400
300
200
100

تونس

سوريا

ليبيا

لبنان

ارسائيل

مرص

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB

0

اجلزائر

شلك  27.5مكيات كبرية من انبعاثات الزئبق (غاز) للك دولة وللك قطاع 2008
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
700
600
500
400
300
200
100

تونس

122

سوريا

ليبيا

لبنان

ارسائيل

مرص

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB
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0
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شلك  28.5مكيات كبرية من انبعاثات الزئبق (سائل) للك دولة وللك قطاع 2003
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

تونس

ليبيا

لبنان

اجلزائر

1

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2003 ،NBB

شلك  29.5مكيات كبرية من انبعاثات الزئبق (سائل) للك دولة وللك قطاع 2008
إمجايل االنبعاثات (جكم/سنة)
1 000 000
100 000
10 000
1 000
100
10

تونس

ليبيا

لبنان

اجلزائر

1

ملحوظة:

دول اجلوار األوروىب-اجلنوب :اجلزائر ،مرص ،ارسائيل ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فلسطني ،سوريا ،تونس.

املصدر:

برناجم األمم املتحدة للبيئة /خطة معل املتوسط /سياسات املتوسط ،قاعدة بيانات .2008 ،NBB
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 4.5ما يه التغيريات واالجتاهات الرئيسية يف
االنبعاثات الصناعية؟
هذا سؤال عىل جانب كبري من األمهية خاصة بالنسبة
لوضع مبادرات و تدابري السياسة املستقبلية ،فالبيانات
املوجودة اليت ختص عامني فقط ( 2003و 2008ويف
بعض احلاالت بيانات عام واحد فقط) ال تحمس بالتوصل
إىل أي استنتاجات ،ولذا مفن اجل حتديد اجتاهات
االنبعاثات ،فإنه من املهم مضان معلية سنوية لإلبالغ عن
مكيات امللوثات .واإلبالغ عن املزيانيات الوطنية اخلاصة
بامللوثات عىل أساس سنوي ووضع جسل إطالق امللوثات
ونقلها ( )PRTRيه خطوة يف االجتاه الصحيح ،ويه
خطوة ال تضع فقط أساسًا لتدفق مستدام للبيانات من أجل
تقدمي التقارير ولكن أيضًا ملتابعة اجتاهات خفض التلوث
وقياس فاعلية التدابري اليت مت اختاذها.

إطار 2.5

ومن أجل حتقيق هذا الغرض فإن نظم املعلومات البيئية
(املزيانية الوطنية االسرتشادية  NBBوجسل إطالق
امللوثات ونقلها  )PRTPجيب أن تكون موثوقًا هبا ومتسقة
ومتجانسة حىت تكون مصدرًا لتلبية متطلبات تقدمي التقارير
الدورية ملتابعة التقدم يف خفض التلوث عىل لك من املستوى
الوطين واإلقليمي.
وتطبيق نظام معلومات بيئية وتوفري البيانات املوثوق هبا
يمُ ِّكن من تطبيق أفضل للقوانني واللواحئ اخلاصة بالتلوث
الصنايع ،ويتبين مهنجًا أكرث فاعلية ملعاجلة املشالك البيئية
عىل أساس من األولوية.
وتربز من بني املبادرات اليت مت طرحها عىل املستوى الوطين
من قبل دول البحر املتوسط لك من التجربتني املرصية
واألردنية املثريتني لالنتباه وقد مت توضيحهام يف إطار 2.5
وإطار .3.5

جتربة مرص ملاكحفة التلوث من املصادر الصناعية

تطورت الصناعة املرصية خبىط رسيعة يف العقد املايض .ومن املنتظر أن يسمتر التطور مبعدل منو مبعدل  %7سنويًا .ولكن منو اإلنتاج
الصنايع املسمتر أدى إىل ضغوط عىل حصة اإلنسان والبيئة .ويف هذا السياق ،قامت عىل التوايل وزارة الدولة لشوئن البيئة والواكلة
التنفيذية التابعة هلا بوضع شبكة قومية متاكملة واإلرشاف علهيا ،لرصد ملوثات اهلواء الرئيسية بواسطة  87حمطة.
احملراكت الرئيسية والضغوط عىل املستوى القويم
(أ) انبعاثات غازات االحتباس احلراري  GHGsمن قطاع النفايات.
إن الغاز الرئييس الذي ينتجه هذا القطاع هو  ،CH4وهو يهسم بأكرث من  %99من إمجايل االنبعاثات بيمنا يشلك التخلص من النفايات
الصلبة عىل األرض أبرز فائت هذا املصدر ( %67من إمجايل انبعاثات غازات االحتباس احلراري من هذا القطاع)
(ب) االنبعاثات الصناعية من غاز االحتباس احلراري  GHGوفقًا لملصادر:
ما يقرب من  60%من إمجايل انبعاثات  CO2و %40من انبعاثات  SO2ينتجها قطاع الصناعة .وأمه فائت مصادر انبعاثات  CO2يه
األمسنت وقطاعات إنتاج احلديد والصلب .إذ تبلغ انبعاثاهتم عىل التوايل  17.25مليون طن سنويًا و  1.576مليون طن سنويًا .إىل جانب
صناعة األمسدة ،حيث يسامه إنتاج اليوريا واألملونيوم حبوايل  %99.66من إمجايل االنبعاثات من قطاع الصناعة يف مرص.
استجابات وُ ضعت أو مت التخطيط هلا عىل املستوى القويم
(أ) مت إطالق املرشوع املرصي للحد من التلوث ( )EPAPالذي وضع له كهدف شامل له احلد حبوايل  %50عىل األقل من مكيات التلوث
الصادرة عن الصناعات املرصية.
(ب) مت إطالق عدد من اخلطط والرباجم لتحسني إدارة معلية احلد من النفايات ،وإعادة االستخدام ،والتدوير ،و/أو التخلص بشلك سلمي من
النفايات ،والذي يؤدي بدوره إىل خفض االنبعاثات من قطاع النفايات.
(ج) يمت حاليًا إختاذ التدابري للحد من هذه املشلكة يف قطاع النفايات ()2025 – 2009
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إطار 2.5

جتربة مرص ملاكحفة التلوث من املصادر الصناعية (تابع)

معاجلة النفايات الصلبة
•مرافق لتكوين و تدوير النفايات.
•وقود مشتق من املخلفات مع ُّ
تولد الكهرباء/االستبدال يف أفران األمسنت ،ومنشآت تمسيد وتدوير النفايات.
•اهلضم الالهوايئ مع التدوير (حرق الغاز احليوي أو ُّ
تولد الكهرباء)
معاجلة مياه الرصف :املعاجلة الالهوائية ملياه الرصف ومعاجلة وتمسيد واحراق الرواسب الطينية.
(د) مت وضع اسرتاتيجية للتمنية الصناعية يف مرص عام  2006هتدف إىل رفع مستوى قطاع الصناعة املرصي :وحتويل مرص من دولة
مستبعد من الناحية التكنولوجية إىل دولة يتبىن التكنولوجيا يف املدى املتوسط .وبعض هذه العمليات الصناعية  -عىل سبيل املثال
إنتاج اإلمسنت  -قد اكتسبت التكنولوجيا اجلزئية من خالل آلية التمنية النظيفة وفقًا لربوتوكول كيوتو .KYOTO
(و) كنتيجة لتطبيق خطة العمل الوطين ( )SNAPوبناء القدرات لملرفق البييئ العاملي  GEFومشاريع خفض غازات االحتباس احلراري
ظهر أكرث من  20مرشوعًا خالل العقد األخري لكها دمعت خطوات خفض غازات االحتباس احلراري (.)GHGs
وبعد تطبيق املرشوع التجرييب لجسل إطالق امللوثات ونقلها يف  2001مت تنفيذ املرشوع الاكمل هلذا لجسل يف املناطق الساحلية للبحر
املتوسط يف مرص .وقد مت افتتاحه عام  .2013وحاليًا يمت تقدير مكيات التلوث الكبرية اخلاصة بامللوثات/املواد الكمييائية اليت تنتج
وتطلق يف البيئة.
النتاجئ املتوقعة من املرشوع يه:
•مت تطبيق مرشوع جسل إطالق امللوثات ونقلها ( )PRTRلملصادر الصناعية يف مناطق جتريبية ،ومت وضع قامئة باملواد الكمييائية
لإلبالغ سنويًا عن مكيات امللوثات اليت ترصف يف البحر وتنتج من قطاع الصناعة.
•هيلك وطين للتعامل مع جسل إطالق امللوثات و نقلها عىل حنو مستدام.
السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسياسة اليت يتعني تعزيزها
•تنفيذ االلزتام :تقيمي التأثريات البيئية ( )EIAsوترخيص املنشآت الصناعية ،رصد االنبعاثات الصناعية من خالل االنرتنت ،حتسن
يف الرقابة ،وضع معايري االنبعاثات عىل أساس األمحال و احلدود الزمنية لصالحية الرتخيصات.
•قاعدة بيانات محُ دثة عن التلوث الصنايع.
•إنتاج أنظف من أجل الوصول إىل خفض يف غازات االنبعاثات احلرارية ،عىل سبيل املثال كفاءة استخدام الطاقة ووقود أنظف
•حوافز اقتصادية.
•الكشف العلين.
•إدارة النقاط الساخنة يف جمال الصناعة وتوجيه التمنية الصناعية.
•مراجعة مسمترة لتحديث معايري االنبعاثات ،إجراءات رقابة والزتام ،عىل سبيل املثال القانون اجلديد  2009 / 9ولواحئه التنفيذية.
املصدر :تقيمي عىل املستوى القطري ،مرص.2013 ،
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إطار 3.5

جتربة األردن ملاكحفة التلوث من املصادر الصناعية

قامت وزارة البيئة يف األردن بإنشاء شبكة لرصد نوعية اهلواء احمليط يف مناطق سكنية قريبة من األنشطة الصناعية .وباإلضافة إىل ذلك
مت تنفيذ عدة براجم مراقبة لرصد مستويات تركزي ملوثات اهلواء الغازية( )SO2 ،H2S ،NH3 ،NO ،NO2 ،NO ،CO ،Co2والغبار
الدقيق العالق يف املدن الصناعية .وعىل سبيل املثال البيانات املتاحة لرتكزي غاز ثاين أكسيد الكربيت  SO2موحضة مكا ييل بالنسبة
لصحاب وأربد.
جدول  4.5املتوسط الهشري والسنوي وأقىص معدل يف الساعة واليوم لرتكزي غاز ثاين أكسيد الكربيت  SO2ونسب
التجاوزات يف الساعة واليوم من مواقع املراقبة خالل هشر يوليو  2009إىل سبمترب  2010ونومفرب  2010إىل
نومفرب 2011

امس املوقع

فرتة
الدراسة
(سة)

يوليو

أغسطس

سبمترب

أكتوبر

نومفرب

ديمسرب

يناير

فرباير

امس املوقع

فرتة الدراسة
(سة)

اربد

0.007

0.007

0.01

0.017

0.005

0.005

0.003

0.004

0.000

0.001

0.001

0.003

0.003

0.002

0.002

0.000

0.002

0.004

0.008

0.001

0.000

0.005

0.005

0.003

0.002

0.002

0.000

0.000

0.000

التجاوزات JSTD

حصاب

مارس

Irbid

2009/
2010

إبريل

2010/
2011

0.006

0.010

0.004

مايو

Sahab
2009/
2010

0.014

0.014

0.016

0.01

يونيو

2010/
2011

0.004

0.001

0.005

0.002

0.006

0.010

0.002

0.003

0.005

0.007

0.004

0.003

0.003

0.002

0.002

0.003

0.005

0.000

0.000

0.000

احلد األقىص ()ppm

املتوسط يف
الساعة

املتوسط
اليويم

املتوسط يف
الساعة
()%

املتوسط اليويم املتوسط السنوي
()ppm
()%

2010/
2011

0.167

0.032

0.00

0.00

0.008

2009/
2010

0.403

0.101

0.06

0.00

0.008

2010/
2011

0.249

0.104

0.00

0.00

0.002

2009/
2010

0.05

0.018

0.00

0.00

0.002

تعترب هذه البيانات ،باإلضافة إىل لك البيانات األخرى اليت مشلها التقرير ،من قياس ورصد جودة اهلواء لذلك ال ميكن أن تستخدم
مللء مؤرش  6اخلاص بأفق ( 2020انبعاث املواد السامة واملغذيات من املصادر الصناعية) هناك حاجة ملعرفة عوامل االنبعاثات وبيانات
األنشطة اخلاصة باملصادر الصناعية من أجل احلصول عىل بيانات مكيات االنبعاثات (مت التعبري عهنا ككيلو جرام من امللوثات سنويًا).
املصدر:
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6

حف
االستجابة :إجراءات ماك�ة
البي�
التدهور ئي

ما يه اإلجراءات اليت اختذت ملاكحفة التدهور البييئ؟
ما مدى فاعلية السياسات البيئية اليت مت اختاذها
ملاكحفة ومنع التلوث يف البحر املتوسط؟

 1.6اإلطار التنظيمي للحد من تلوث البحر
املتوسط
متثل خطة معل البحر املتوسط اليت وضعت عام 1975
حتت رعاية برناجم األمم املتحدة للبيئة إطارًا مؤسسيًا
وقانونيًا صلبًا منذ فرتة طويلة من أجل تنسيق اجلهود
امجلاعية املوجهة إىل العمل اليت تقوم هبا دول البحر
املتوسط واالحتاد األوروىب محلاية البيئة البحرية والساحلية
وتمنيهتا املستدامة .وقد ركزت خطة معل البحر املتوسط
معلها عىل التخطيط املتاكمل وعىل مسببات التلوث اليت
تؤثر عىل البيئة البحرية والساحلية مبا يف ذلك رصد وتقيمي
التلوث البحري.
ويف عام  ،1976عززت دول البحر املتوسط واالحتاد
األوروىب الزتامها خبطة معل البحر املتوسط فقامت بتبين
اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)
وتىل هذا تبنهيا لسبع بروتوكوالت ذات صلة تتناول
(بتفصيل أكرب) االلزتامات التنفيذية والقانونية والفنية
اإلضافية اخلاصة جبوانب حمددة محلاية بيئة البحر
املتوسط وتمنيهتا املستدامة:
•بروتوكول إلقاء النفايات (من السفن والطائرات) ،1975
مت تعديله عام  .1995مل تدخل التعديالت حزي التنفيذ
بعد.
•بروتوكول الوقاية والطوارئ (التلوث من السفن وحاالت
الطوارئ) .2002
•برتوكول املصادر واألنشطة الربية  ،)LBS) 1980مت
تعديله يف  .1996دخلت التعديالت حزي التنفيذ منذ
.2008
•بروتوكول املناطق احملمية اخلاصة والتنوع البيولويج
 ،1982مت تعديله يف  .1995دخلت التعديالت حزي
التنفيذ منذ .1999

•بروتوكول عرب البحار (التلوث من االستكشاف
واالستغالل)  ،1994دخل حزي التنفيذ منذ .2011
•بروتوكول النفايات اخلطرة  ،1900 HWدخل حزي
التنفيذ منذ .2011
•بروتوكول اإلدارة املتاكملة لملناطق الساحلية )ICZM
 ،)2008دخل حزي التنفيذ منذ .2011
وتدمع خطة معل البحر املتوسط شبكة من الرباجم اإلقلميية
و/أو مراكز المتزي (براجم ومراكز األنشطة اإلقلميية) ،ولك
نقاط التنسيق الوطنية اليت تتبىن التعاون الفين بني األطراف
املتعاقدة ،وتعزز تنفيذ براجم العمل ذات الصلة .وتعد خطة
معل البحر املتوسط إطارًا متطور للتعاون بني األطراف،
وقد خضعت لتعديالت من أجل أن تظل مناسبة لملنطقة،
وتستجيب بفاعلية الحتياجات األطراف املتعاقدة ،وتضمن
وجود المتاسك والتآزر الالزم جتاه االلزتامات اإلقلميية
والعاملية األخرى .ويف هذا السياق اضطلعت خطة معل
البحر املتوسط بتوسيع نطاقها اجلغرايف من حيث التطبيق
ليمشل اجلزء الربي من املنطقة الساحلية إذا اقتىض
األمر ،باإلضافة إىل احلوض اهليدرولويج .وقامت خطة
معل البحر املتوسط من منظور حقييق بتقوية سياساهتا
وأنشطهتا لتنسيق مبادئ التمنية املستدامة ،وتعزيز
احلفاظ عىل التنوع البيولويج واإلدارة املستدامة لملوارد
الساحلية والبحرية ،وتطبيق اإلدارة املتاكملة لملناطق
الساحلية ،ومضان تفاعل أفضل بني تاكمل التمنية والبيئة.
وقد تلكلت هذه اجلهود مبراجعة خطة معل البحر املتوسط
واتفاقية برشلونة عام  1995من أجل تنسيق مبادئ ونتاجئ
ريو ،باإلضافة إىل إنشاء جلنة البحر املتوسط للتمنية
املستدامة عام  ،1996وتىل ذلك تبين اسرتاتيجية البحر
املتوسط للتمنية املستدامة ( .)MSSD2005وقد وضعت
اسرتاتيجية البحر املتوسط للتمنية املستدامة عىل رأس
أولوياهتا محاية البيئة البحرية والساحلية والتمنية املستدامة
لملناطق الساحلية.
والزتمت خطة معل البحر املتوسط منذ عام  2008بتطبيق
هنج النظام البييئ مكبدأ شامل مجليع سياساهتا وأمعاهلا
هبدف حتقيق الوضع البييئ اجليد وفقًا خلارطة طريق
مطوح تطبق يف هذا الشأن جدولًا زمنيًا عىل أساس دوري
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ميتد إىل  2020/2019مكرحلة أوىل .وقد وافقت األطراف
املتعاقدة يف الدورة  15الجمتاعها يف املريا ()Almeria
عىل الرؤية البيئية للبحر املتوسط ولألهداف االسرتاتيجية
التالية:
(أ) حبر متوسط حصي له نظم إيكولوجية حبرية وساحلية
منتجة ،فضلًا عن أنه يمتزي بالتنوع البيولويج مما يصب
يف صاحل األجيال يف احلارض واملستقبل.
(ب) امحلاية ،والمساح بالتعايف ،واستعادة هيلك ووظيفة
النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية حيمنا يكون ذلك
معليًا ،وبالتاىل تمت محاية التنوع البيولويج أيضًا،
من أجل حتقيق ،واحلفاظ عىل ،وضع إيكولويج جيد
يحمس باستخدامها عىل حنو مستدام.
(ج) خفض التلوث يف البيئة الساحلية والبحرية لتقليص
التأثريات واملخاطر عىل حصة اإلنسان و/أو النظم
اإليكولوجية و/أو استخدامات البحر والسواحل.
(د) منع وخفض وإدارة قابلية تأثر البحر والسواحل
باملخاطر النامجة عن األنشطة البرشية واألحداث
الطبيعية.
وتمشل خارطة طريق هنج النظام البييئ اخلطوات التالية
(قرار برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط
:)IG 6/17
1.1وضع رؤية لهنج نظام بييئ يف مجيع أحناء البحر
املتوسط.
2.2وضع ثالثة أهداف اسرتاتيجية لتحقيق هذه الرؤية.
3.3القيام بتقيمي مبديئ لتحديد األولويات واملعلومات
املتوافرة باإلضافة إىل حتديد الثغرات اليت جيب ملؤها.
4.4حتديد األهداف اإليكولوجية.
5.5حتديد األهداف التنفيذية واملؤرشات املرتبطة هبا،
وحتديد األهداف واملستويات لتلك املؤرشات أيضًا.
6.6إعداد اسرتاتيجية للرصد.
7.7وضع خطط وإجراءات حمددة لإلدارة لضامن تلبية
األهداف اإليكولوجية واالسرتاتيجية.
وإىل هذا التارخي ،مت تنفيذ  5من خطوات خارطة الطريق
اخلاصة بربناجم حتقيق االمتثال البييئ (( ،)ECAPمن
اخلطوة األوىل إىل اخلامسة) ،ومازال العمل مسمترًا هبدف
حتقيق املستويات احملددة .وأثناء تنفيذ برناجم حتقيق
االمتثال البييئ ،يؤكد برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل
املتوسط واتفاقية برشلونة عىل التعاون الالزم مع التوجيه
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اإلطارى لالسرتاتيجية البحرية لالحتاد األوروىب EU
 MSFDلتنفيذ األسرتاتيجية املشرتكة .وجدير باملالحظة
أن مؤرشات أفق  5( 2020و 6عىل التوايل) ،عن تركزي
املغذيات يف املياه الساحلية وعن االنبعاثات الصناعية
تتفق مع مؤرشات برناجم حتقيق االمتثال البييئ اليت
مت االتفاق علهيا وفقًا لألهداف البيئية اخلاصة باإلثراء
الغذايئ (اهلدف البييئ رمق  ،)EO5-5وامللوثات .EO9
وقد بدأ العمل يف إعداد برناجم رصد متاكمل لملنطقة
هبدف دراسته بواسطة األطراف املتعاقدة يف .2015
وسوف يمت العمل التحضريي خالل 2015 – 2014
عىل أساس القرار األخري ملؤمتر األطراف  COPعام
 ،2013يف اسطنبول ،برتكيا .وهذا القرار هيدف إىل
مراجعة أي إجراءات عىل املستوى اإلقليمي والوطين من
شأهنا املسامهة يف إبداع حالة بيئية جيدة (،)GES
وحتقيق إجنازات باإلضافة إىل حتديد اإلجراءات اإلضافية
احملمتلة ،إذا اقتضت احلاجة ،ليمت حبهثا بواسطة
األطراف املتعاقدة.

 2.6برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف
منطقة البحر املتوسط  MED POLواإلنتاج
األنظف/مركز األنشطة اإلقلميية لالسهتالك
واإلنتاج املستدام ()SCP/RAC
يظل خفض التلوث والقضاء هيلع هو حمور أجندة خطة
وحتد لملنطقة.
معل البحر املتوسط باعتباره أولوية أوىل
ٍ
وقد متت ترمجة هذا من خالل وضع برناجم تقيمي وماكحفة
التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط MED POL
يف  ،1975كأول برناجم تنفيذي خلطة معل البحر املتوسط.
وقد تطور التلكيف اخلاص بربناجم تقيمي وماكحفة التلوث
البحري يف منطقة البحر املتوسط عىل مدار السنوات ليقوم
مبساعدة األطراف املتعاقدة عىل وضع سياسات إقلميية
مشرتكة تتناول القضاء عىل ،وخفض ،التلوث يف املنطقة،
والوفاء بالزتاماهتا وتعهداهتا وفقًا التفاقية برشلونة ،مبا
فهيا الربوتوكوالت اخلاصة باملصادر واألنشطة الربية،
وإلقاء املخلفات واملخلفات اخلطرة .وبنا ًء عىل ذلك حتول
تلكيف برناجم تقيمي و ماكحفة التلوث البحري يف منطقة
البحر املتوسط  MED POLمن رصد وتقيمي التلوث إىل
اختاذ إجراءات عىل املستوى اإلقليمي والوطين ،للتأكد من
أن خفض التلوث والسيطرة هيلع يمت تدعميه وتوجهيه من
خالل تقيمي مستويات ومصادر التلوث البحري واالجتاهات
ذات الصلة.
وباإلضافة إىل ذلك مت إنشاء مركز األنشطة اإلقلميية لإلنتاج
األنظف يف برشلونة ،بأسبانيا ،عام  1996لدمع األطراف
املتعاقدة ليمتكنوا من تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل
املامرسات البيئية ملاكحفة التلوث من املصادر الربية :وقد
تطور التلكيف الصادر هلذا املركز عرب السنني وامتد نطاقه
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لتعزيز اإلنتاج واالسهتالك املستدام هبدف منع التلوث من
املنبع ،والتأكيد عىل كفاءة استخدام املوارد.

(أ) أن تمشل املادة آليات إقلميية و/أو دولية تنظم
استخدامها أو انبعاثها أو التخلص التدرجيي مهنا.

ً
مت
تب� رب� ان� جم
وفقا لملادة  51من رب�وتوكول املصادر رب
ال� ية � ني
حف
رت
ال� ية
اتي� ملاك�ة التلوث من املصادر رب
العمل االس� ج ي
أ
والجراءات القانونية امللزمة ،والطر الزمنية
 ،DEMPASإ
ة
الصل (خطط إقليمية).
ذات

(ب) أن يوضع لملادة قمية قصوى حلد االنبعاث أو أن تكون
موضع تطوير عىل املستوى الوطين أو اإلقليمي.

فقد تبنت األطراف املتعاقدة يف اتفاقية برشلونة عام 1997
برناجم العمل االسرتاتيجي للتعامل مع التلوث الصادر
من أنشطة برية  .SAPMEDويصف برناجم العمل
االسرتاتيجي املشالك اإلقلميية الرئيسية للتلوث من املصادر
الربية (املصادر  -املستويات حسب االقتضاء ،اآلثار) مكا
حيدد التدابري الالزمة للسيطرة عىل التلوث ،مع تقدير تلكفهتا،
ويضع األهداف واحلدود الزمنية لتحقيق هذه األهداف.
واهلدف الضمين عىل املدى الطويل لربناجم العمل
االسرتاتيجي هو تهسيل تنفيذ مواد بروتوكول املصادر
الربية الصادر يف  1996من قبل األطراف املتعاقدة من
خالل اآليت:
•وضع املبادىء ،واملناجه ،واإلجراءات واألطر الزمنية
وأولويات العمل.
•إعداد أولويات حافظة االستمثار.
•حتليل األمعال املرجعية واإلضافية ذات الصلة باملشالك
العابرة للحدود.
•حتديد العنارص وأعداد املبادئ اإلرشادية لتشكيل خطط
العمل الوطين .NAPs
•حتديد دور ومشاركة املنمظات غري احلكومية واألطراف
املعنيني يف التنفيذ.

ان ً ً
امت
قانو� وفقا لملادة  51من
ام ملزمة
و� ج
اع�د إجراءات رب
ال� ية خ
الاص اب�تفاقية رب�شلونة.
رب�وتوكول املصادر رب
تبنت األطراف املتعاقدة عدة إجراءات ملزمة قانونًا (خطط
إقلميية) يف سياق تنفيذ املادة  5واملادة  15من بروتوكول
املصادر الربية .وهذه اإلجراءات ترجع إىل  2008حيث
وافقت مراكز التنسيق اخلاصة بربناجم تقيمي وماكحفة
التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط عىل وضع قامئة
باملواد ذات األولوية(.)13
وقد متت املوافقة من حيث املبدأ عىل أنه من أجل التقدم
مبقرتحات الختاذ اي إجراءات يتعني:

(ج) أن تكون مدخالت املادة عالية عىل حنو يشلك خطورة
للبيئة البحرية أو لصحة اإلنسان.
(د) ميكن لألطراف التقدم مبقرتحات بإضافة مواد أخرى
خالل اجمتاع األطراف املتعاقدة.
وقد مت اعمتاد خطط إقلميية يف 2013 ،2012 ،2009
تعاجل املخاوف التالية:
•التخلص من املوادaldrin, chlordane,dieldrin, :
endrin,heptachlor,mirex,andtoxaphene
•التخلص التدرجيي من dichlorodiphenyltrich
( )loroelthane DDTمت إقرار هذه املادة عام
.)2009
•خفض الطلب عىل األكجسني البيوكمييايئ()BOD5
يف مياه الرصف يف احلرض(مت إقراره يف .)2009
•خفض مدخالت الزئبق (مت إقراره يف .)2012
•خفض الطلب عىل األكجسني البيوكمييايئ()BOD5
يف قطاع الغذاء (مت إقراره يف .)2012
•التخلص التدرجيي من مواد:
hexabromodiphenyl
heptabromodiphenyl
tetrabromodiphenyl
( pentabromodiphenylأقر يف .)2012
•التخلص التدرجيي من مواد Lindane :وendosulfa
(أقر يف .)2012
•التخلص التدرجيي من محض السلفونك وامالحه
perfluorooctane sulfonic acid,
( perfluorooctane sulfonyl fluorideأقر يف
.)2012
•التخلص من موادalpha :
hexachlorocyclohexane, beta
hexachlorocyclohexane,
chlordecone, hexabromobiphenyl( pentachlorobenzeneأقر يف .)2012
•إدارة القاممة البحرية يف البحر املتوسط (أقر يف
.)2013

( )13مواد أولوية "العمل" تمشل املغذيات واملعادن ،املركبات الفلزية العضوية ،ومركبات ثنايئ الفينيل متعدد اللكور ( ،)PCBsمركبات الديوكسني (متعدد اللكور) ،ثنايئ
الفينيل ( ،)PCDFsومجموع اجلسميات العالقة ،وإمجايل اجلزيائت العالقة ،إمجايل املركبات العضوية املتطايرة وأاكسيد النيرتوجني ،واألمونيا ،وأكسيد الكربيت،
وامللوثات العضوية الثابتة.
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وقد مت اختيار امللوثات اليت اعتمُ دت وفقًا لملؤرش ( 6ألفق
 )2020اخلاص باالنبعاثات الصناعية من قامئة "مواد
األولويات" ويتعلق أغلهبا باخلطط اإلقلميية :املغذيات واملواد
اليت تستزنف األكجسني ،املعادن الثقيلة ،امللوثات العضوية
الثابتة ( ،)POPsويضاف إىل ذلك ،أن املؤرشات من – 4
 1عن املخلفات البلدية الصلبة ومياه الرصف يف احلرض
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بلك اخلطط اإلقلميية لربناجم األمم
املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط عن الطلب عىل األكجسني
البيوكمييايئ  BOD5واخلطة اإلقلميية إلدارة النفايات
البحرية.
وتدعو أغلب اخلطط اإلقلميية األطراف املتعاقدة العمتاد قمي
وطنية ملستوى انبعاث امللوثات املعنية من خالل جداول زمنية
حمددة ُيتفق علهيا ،باإلضافة إىل استخدام أفضل التقنيات
املتاحة ( ،)BATوأفضل املامرسات البيئية (،)BEP
وتطبيقات اإلنتاج واالسهتالك املستدام ( .)SCPوقد
ُوضعت جداول زمنية للوفاء باهلدف الذي حتدده قمي مستوى
االنبعاثات (حيمنا ينطبق ذلك) .وتنص اخلطط اإلقلميية عىل
رصد الرصف ،وتطبيق تدابري اإلنفاذ الالزمة واإلبالغ.
وقد أقرت األطراف املتعاقدة بدمع من برناجم تقيمي وماكحفة
التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط ،MED PO
ومركز األنشطة األقلميية لالسهتالك واإلنتاج املستدام
 SCP/RACوعدد آخر من السياسات واخلطط اإلقلميية
اليت ليست هلا طبيعة صارمة ملزمة قانونًا من أجل التعامل
مع القطاعات ذات األولوية الكبرية.
ويه تمشل:
•خطة خلفض مدخالت الطلب عىل األكجسني
البيوكمييايئ  BOD5من مصادر صناعية بنسبة
 %50ملنطقة البحر املتوسط حبلول عام ( 2010مؤمتر
األطراف ( COP13اكتانيا  -إيطاليا )2003
•خطة خلفض  %20من النفايات اخلطرة اليت تنتجها
املنشآت الصناعية يف منطقة البحر املتوسط حبلول
عام ( 2010مؤمتر األطراف  COP13اكتانيا -
إيطاليا.)2003
•خطة إلدارة النفايات اخلطرة تمشل قامئة بالنفايات
اخلطرة يف منطقة البحر املتوسط (مؤمتر األطراف
 COP13اكتانيا  -إيطاليا .)2003
•خطة إلدارة نفايات الفينيل الثنايئ متعدد اللكور PCBs
وتسع مبيدات يف منطقة البحر املتوسط (مؤمتر األطراف
 - COP13اكتانيا  -إيطاليا .)2003
•اإلطار االسرتاتيجي إلدارة النفايات البحرية (مؤمتر
األطراف  ،COP17باريس ،فرنسا )2012
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التقار� لتتبع معلية خفض التلوث
نظم رفع
ري
وضع برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل البحر املتوسط
دورة إلعداد التقارير من أجل تنفيذ اتفاقية برشلونة
وبروتوكوالهتا .وتتعلق أمه االلزتامات امللقاة عىل عاتق
األطراف املتعاقدة بقامئة امللوثات اليت تدخل البحر املتوسط
بشلك مبارش أو غري مبارش ،وبيانات رصد التلوث البحري.
ويف هذا السياق توجد عدة أدوات لرفع التقارير تمشل
املضمون والبنية األساسية وجوانب تدفق البيانات ،ويه
إما مت تنفيذها أو يف مرحلة التطوير من أجل دمع األطراف
املتعاقدة يف الوفاء بالزتامات رفع التقارير.
ووفقًا لربناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف منطقة
البحر املتوسط تقوم األطراف املتعاقدة باإلبالغ عن
مزيانياهتا الوطنية اخلاصة بامللوثات اليت متثل مكيات املواد
امللوثة املنبعثة من لك قطاع وقطاع فريع عىل املستوى
اإلقليمي والوطين وفقًا لنصوص بروتوكول املصادر الربية.
باإلضافة إىل ذلك يجشع برناجم العمل االسرتاتيجي للبحر
املتوسط األطراف املتعاقدة عىل وضع جسل إطالق امللوثات
ونقلها ( )PRTRكأداة مبتكرة تحمس بتعاوهنا مع لك من
القطاع الصنايع اخلاص والعام ،بيمنا تتتبع خفض امللوثات
بشلك شفاف وأسلوب دقيق ،وتعلن عن التقدم الذي حتقق
باإلضافة إىل اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ الترشيع الوطين.
وقد مت تنفيذ املرشوعات التجريبية لجسل إطالق امللوثات
ونقلها يف لك من مرص ،واملغرب ،وتونس ،وسوريا .ووفقًا
ملرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة التابع ألفق .2020
مت إعطاء أولوية كبرية لألنشطة اخلاصة بجسل إطالق
امللوثات ونقلها .يضاف إىل ذلك أن هناك دمع لعدة دول
لتعزيز قدراهتا إلنشاء جسل إطالق امللوثات ونقلها من أجل
القطاعات الصناعية و خاصة بالنسبة لملواد اليت مشلها
مؤرش  6اخلاص بأفق  2020املعين باالنبعاثات الصناعية.

 3.6تنفيذ خطط العمل الوطين ( )NAPSملاكحفة
التلوث من املصادر الربية
إن املردود العميل لربناجم العمل االسرتاتيجي للبحر
املتوسط عىل املدى الطويل يف قيام الدول بتطبيق خطط
العمل الوطين ( )NAPSملاكحفة التلوث الناجت من األنشطة
الربية وفقًا لملادتني  5و 15من بروتوكول املصادر الربية
( )LBSاملنبثق عن اتفاقية برشلونة .وقد قامت األطراف
املتعاقدة وعددها 21بإعداد خطط العمل الوطين اليت مت
إقرارها عام  2005يف إجمتاع األطراف املتعاقدة الرابع
عرش واعمتادها .وتمشل التدابري اليت نصت علهيا خطط
العمل الوطين أهداف قانونية ومؤسسية وفنية واستمثارات
عىل أن يمت إجناز تلك األهداف حبلول  2010و.2015
تمشل قوامئ املواد املسهتدفة األنشطة اليت متارس داخل
بيئة احلرض أو جزء من أنشطة التمنية الصناعية .وقد
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صار واحضًا أنه إذا مت تنفيذ خطط العمل الوطين NAPs
بالاكمل سوف تتحقق أهداف برناجم العمل االسرتاتيجي
( )SAPعىل املدى املتوسط.
وقد شلكت خطط العمل الوطين اليت مت تبنهيا حافظة
لالستمثار يف غاية األمهية بالنسبة لدول البحر املتوسط
يف ستة قطاعات ويه )i( :مياه الرصف البلدية)ii( .
املخلفات الصلبة يف احلرض )iii( .تلوث اهلواء من
املصادر املتحركة )iv( .خفض التلوث الصادر عن املعادن
الثقيلة ،الزئبق ،الاكدميوم ،والرصاص والسيطرة هيلع)v( .
خفض وماكحفة التلوث الصادر عن املركبات اهلالوجينية
العضوية )vi(.اإلدارة السلمية ملياه الرصف واملخلفات
الصلبة من املنشآت الصناعية .وقد اكنت هناك احتياجات
واحضة لالستمثار خالل الفرتة اليت متتد حىت ،2010
ويف بعض احلاالت حىت  ،2015باإلضافة إىل وجود
دالالت عامة لعام .2025
وقد مت استخدام حافظة االستمثار اخلاصة خبطط
العمل الوطين من قبل مبادرات مثل أفق  ،2020واملكون
االستمثاري لرشاكة البحر املتوسط التابع ملرفق البيئة
العاملي( ،استدامة املتوسط) ،وواكالت المتويل (مثل بنك
االستمثار األوروىب  EIBوالبنك الدويل  WBوغريمها)
لتوجيه أمعاهلا من أجل تطوير املشاريع اليت مازالت يف
طور التنفيذ ،واملتعلقة مبشاريع االستمثار البييئ ذات
األولوية ،وعىل هذا النحو يمت تدعمي لك الدول يف خفض
التلوث .ويف هذا السياق متت مراجعة أولويات التدخل
خلطط العمل الوطين من أجل إقامة مرشوعات استمثارية
ذات أولوية بواسطة  MeSHIP/EIBيف إطار أفق ،2020
ومرشوع استدامة املتوسط التابع للبنك الدويل ومؤسسات
مالية دولية أخرى وفقًا ملعايريمها البيئية و/أو غريها.
وقد مت إطالق مرشوع الرشاكة املتوسطية بقيادة برناجم
األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط ،ومتويله عام 2008
بواسطة مرفق البيئة العاملي ،وصندوق ائمتان البحر
املتوسط ،وجهات ماحنة رئيسية أخرى ،جكهد مجايع،
حيث قام عدد كبري من اهليائت العاملية واإلقلميية املختصة
باملسامهة يف المتويل لتحقيق إصالح يف السياسات عىل
مستوى إقليمي ووطين وإجنازه عىل األرض .واحد العنارص
الرئيسية يف هذا املجال هو تعزيز االستدامة املالية لتنفيذ
خطة العمل الوطين.
وقد أقرت األطراف املتعاقدة بأن قامئة املناطق الساخنة
اليت يوجد هبا تلوث يف البحر املتوسط يه نفهسا املناطق
اليت تقع فهيا مصادر التلوث الرئيسية اليت جيب أن تقام
فهيا مرشوعات خفض التلوث كأولوية من أجل احلفاظ عىل
سالمة البحر .وقامت خطط العمل الوطين بإدراج املناطق
الساخنة يف قامئة متثل األولويات لتدخل االستمثارات.

وترتبط القضية احملورية بالنسبة لمتويل وتنفيذ خطة العمل
الوطين بشلك وثيق حبشد المتويل اخلاريج .وهناك عدد
خمتلف من أنواع ومصادر المتويل اليت تكون مناسبة
اعمتادا عىل نوع وجحم وخماطر االستمثار يف جمال البيئة
اليت تمت دراسهتا باإلضافة إىل السياق اإلداري ،والقانوين،
والسيايس واالجمتايع الذي سوف يستخدم فيه االستمثار.
ويعمتد المتويل املستدام طويل األجل أيضًا عىل احملاسبة
الاكفية من اجل اختاذ القرار وتقيمي اخلدمات البحرية
والنظم البيئة الساحلية .لذلك هناك رضورة الستخدام
التخطيط املايل االسرتاتيجي واإلدارة يف دورة مرشوع خطة
العمل الوطين ،وملء ثغرة المتويل ،والتغلب عىل الصعوبات
املالية احلالية اليت تعوق التنفيذ هبدف تأمني تدفق مايل
مستدام هيدف خلفض التلوث.
وقد طلب االجمتاع  17لألطراف املتعاقدة يف باريس يف
 2012إجراء تقيمي منتصف املدة لتنفيذ خطط العمل الوطين
قبل املوافقة عىل حتديث خطة العمل الوطين.
واهلدف الرئييس من هذا التقيمي هو:
(أ) تعزيز استدامة تنفيذ برناجم العمل االسرتاتيجي
للبحر املتوسط/خطة العمل الوطين عىل أساس
تقيمي استرشايف عن وضع التنفيذ لربناجم العمل
االسرتاتيجي وخطط العمل الوطين ومدى حتقيق
أهدافهام.
(ب) تقدمي توصيات عن الطرق والوسائل لدجم هنج
النظم البيئية يف العملية اخلاصة بربناجم العمل
االسرتاتيجي/وخطة العمل الوطين ،باإلضافة إىل
توسيع نطاق تطبيق خطة العمل الوطين لتمشل
التدابري امللزمة قانونًا وااللزتامات اليت تعهدت هبا
األطراف املتعاقدة وفقًا للخطط اإلقلميية اليت ُأقرت
يف  2013 ،2012 ،2009لتحقيق وضع بييئ جيد
يمتاىش مع االلزتامات اليت اختذت مبوجب برناجم
حتقيق االمتثال البييئ (.)ECAP
وتقوم حاليًا األطراف املتعاقدة بالتحقق من النتاجئ الهنائية
اليت توصل هلا تقيمي منتصف املدة لتنفيذ برناجم العمل
االسرتاتيجي وخطة العمل الوطين .وسوف تمت الصياغة يف
شلكها الهنايئ يف هناية عام  2014تقوم األطراف املتعاقدة
مبناقشهتا خالل عام .2015

 4.6االستجابات الوطنية
هناك عدد من االستجابات عىل املستوى الوطين للتعامل
مع خفض التلوث والتخلص منه ،مبا يف ذلك إجراءات
ترشيعية ،وأدوات سياساتيه واسرتاتيجيات وأدوات مالية
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ومشاريع استمثارية وأنشطة رصد .وقد أبرزت الدول
يف التقيميات( )14اليت قامت هبا عىل املستوى القطري
استجاباهتا للتعامل مع والتلوث ،وبعضها مت تطبيقها بالفعل
أو حاليًا يف مرحلة التطبيق للك جمال من جماالت األولوية
لك مهنا.
وفميا ييل االستجابات وفقًا لنوع ٍ

القوان� رش
ين
والت� يعات

وغالبًا ما تكون كفاية الرصد املتدنية ،وآليات الرقابة والتنفيذ
الضعيفة سببًا يف ضعف األطر الترشيعية إىل حد ما.
يضاف إىل ذلك أن عدم استقرار الوضع السيايس يف دول
اجلوار األوروىب-اجلنوب وما ينتج عنه من تغيريات متكررة
يف احلكومات يتسبب يف تعطيل معلية صنع السياسات
ويعرضها للخطر ،ألن احلكومات اجلديدة ووزراءها يغفلون
السياسات السابقة أو اليت مازالت يف مرحلة التطوير
ويعكفون عىل دراسات جديدة.

وهتدف االسرتاتيجية اجلديدة إىل إعداد خطة لتطوير
إدارة املخلفات الصلبة حىت عام  ،2014وتعد هذه
االسرتاتيجية العابرة للقطاعات األوىل من نوعها واخلاصة
بإدارة املخلفات الصلبة يف فلسطني ،ويه تشلك املرجعية
واإلطار االسرتاتيجي للك القرارات والرباجم واألنشطة
وخطط االستمثار عىل املدى املتوسط .وتقوم مرص حاليًا
مبراجعة اإلطار اخلاص باإلدارة املتاكملة لملناطق الساحلية
( )ICZMمن أجل حتديثه وموامئته ملواجهة التحديات
اجلديدة لإلدارة اليت تمشل عدة قطاعات والزتامات دولية.
وسوف يتطور اإلطار املعدل ليشلك اسرتاتيجية مرص
لإلدارة املتاكملة لملناطق الساحلية ،ومن املنتظر أن يمتاىش
هذا اإلطار مع الزتامات مرص وفقًا لربوتوكول اتفاقية
برشلونة عن اإلدارة املتاكملة لملناطق الساحلية (مت اعمتاده
 .)2008ومتاشيًا مع املادة  7من الربوتوكول املشار إليه،
تركز االسرتاتيجية عىل تعزيز التنسيق يف جمال التخطيط
االسرتاتيجي بني املؤسسات.

رت
واالس�اتيجيات الوطنية
ام
رب
ال� ج

آ
الليات املالية

غالبًا ما تقوم الرباجم و االسرتاتيجيات الوطنية بالتعامل
مع التحديات البيئية بأن تضع أهدافًا وتقرر أولويات وتعد
خرائط طريق حىت تمتكن من اختاذ اخلطوات الالزمة
للقضاء عىل التلوث .وقد قامت الدول بتحديد عدد من
اسرتاتيجيات السياسة واإلدارة الوطنية الستخدامها يف
التعامل مع جماالت األولوية.

يعمتد بشلك كبري جناح تنفيذ الرباجم واإلسرتاتيجيات
الوطنية عىل توفر آليات مالية .ومتلك بعض الدول صناديق
قومية تدمع استمثارات القطاع اخلاص يف ماكحفة التلوث.
فعىل سبيل املثال قامت إدارة البيئة يف املغرب سنة
 1998بإطالق صندوق احلد من التلوث الصنايع بدمع
مايل من خالل إطار تعاون أملاين .وهيدف هذا الصندوق
( )16()FODEPإىل تجشيع املشاريع الصناعية والتجارية
عىل استخدام تكنولوجيا نظيفة من أجل خفض االنبعاثات
الصناعية وتوفري املواد اخلام.

طبقت معظم الدول عددًا من السياسات القانونية اخلاصة
بالبيئة اليت هتدف إىل احلد من التلوث الناجت عن مصادر
خمتلفة .ولكن عديدًا من هذه الترشيعات قدمية وحتتاج
ملراجعة دورية ،فصياغة سياسات حتضريية غالبًا ما تكون
أمرًا معقدًا نظرًا للتنسيق املطلوب مع عدد كبري وخمتلف من
اهليائت العامة املعنية.

عىل سبيل املثال قامت وزارة التخطيط والبيئة اجلزائرية
عام  2003بإطالق برناجم وطين إلدارة املخلفات البلدية،
يعرف بامس ( .)15()PROGDEMويشلك هذا الربناجم
هنجًا تدرجييًا متاكملًا إلدارة املخلفات هبدف القضاء عىل
املامرسات غري القانونية إللقاء املخلفات ،وحتقيق انتظام
يف معلية مجع ،ونقل والتخلص من املخلفات البلدية .عىل
أن حتسني اإلدارة والسيطرة عىل املخلفات البلدية ال يؤثر
فقط عىل نظافة املدن بل يكون له مردود أيضًا عىل حتسني
نوعية حياة املواطنني ،وتأمني الصحة العامة وإجياد وظائف
صديقة للبيئة.
()14
()15
()16
()17
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صارت الرباجم واالسرتاتيجيات الوطنية اليت تعاجل قضايا
التلوث عابرة للقطاعات عىل حنو مزتايد حيث تمشل
اجلوانب البيئية واالجمتاعية واالقتصادية واملؤسسية
والقانونية .ولقد وضعت فلسطني مؤخرًا اسرتاتيجية وطنية
إلدارة املخلفات الصلبة وفقًا لقرار احلكومة الفلسطينية رمق
.)2008( 53

ويف منطقة طنجة تطوان استفادت ستة مشاريع ملعاجلة
النفايات السائلة من متويل الصندوق املغريب ()FODEP
الذي وصل إىل  14مليون درمه مغريب ()MAD
(مبا يعادل  1.2مليون يورو) .وحىت تضمن اسمترارية
خفض التلوث الصنايع ،قامت املغرب بتنفيذ آلية جديدة
للحوافز يف جمال التلوث الصنايع املنقول عن طريق املياه
( .)17()MVDIHوتقوم هذه اآللية بتوفري موارد مالية

أنظر http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/login_html?came_from=http %3A//enpi-seis.ew.eea.europa.eu/assessment/
.ENP‑south-h2020-country-level-assessment/index_html&retry=&disable_cookie_login__=1
.PROGramme national de GEstion intégrée des déchets Municipaux
.Fonds de Dépollution Industrielle
.Mécanisme d'Incitation à la Dépollution Industrielle Hydrique
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إطار 1.6

األدوات املتاحة من املجمتع العيمل لدمع السياسات املتاكملة يف املجاالت البحرية والساحلية يف البحر
املتوسط :مثال أدوات "جباسو" ( PEGASO )19الناس ألجل احلومكة واملبنية عىل نظم بيئية لتقيمي
التمنية املستدامة لملحيطات والسواحل

ترجع األوضاع والتغيريات يف رأس املال الطبييع إىل الضغوط واآلثار النامجة عن النشاط اإلنساين .وقد طبق مرشوع "جباسو"
 PEGASOهنجًا مبتكرًا لرمس خرائط لتحديد األثر الرتامكي لألنشطة البرشية عىل النظم البيئية البحرية .يمت تكوين خريطة األثر
الرتامكي عن طريق توقيع اخلرائط اليت متثل مناطق الهتديد واستخدام النتاجئ املتعلقة باهلشاشة لتقدير األثر اإليكولويج اخلرائط اليت
توحض مناطق الهتديد يه خرائط تبني األنشطة البرشية الفردية اليت تؤثر يف النظم البيئية البحرية حيث تقوم بتقدير العواقب البيئية
املرتتبة عن تلك األنشطة عن طريق قياس هلشاشة النظم البيئة املختلفة هلذة األنشطة .وقد وضعت تلك اخلرائط عىل أساس مهنج ممصه
( .)Halpern 2009وتقدم خريطة األثر الرتامكي الناجتة معلومات حامسة لتقيمي األماكن اليت من املمكن أن تسمتر فهيا أنشطة حمددة
وال ترتك غري أثر ضعيف عىل احمليطات ،واألماكن اليت حتتاج أن توقف هبا أنشطة أخرى أو تنقل إىل مناطق أقل حساسية ،واألماكن
اليت ميكن أن تركز علهيا اجلهود محلاية ما تبىق هبا من مناطق بكر.
والهنج املستخدم يف مرشوع "جباسو" ُ PEGASOيقمي عىل حنو منظم التأثري احملمتل للضغوط البرشية ،اليت يشار إلهيا فميا بعد
"باإلجهاد" لألنمظة البيئية البحرية املختلفة .وتعد االستخدامات والبيانات عن التلوث من املصادرالربية ممثلة لإلجهاد وأثره الرتامكي عىل

مكونات النظام البييئ .وهذا األثر الرتامكي مت تقديره عىل أساس رأي اخلرباء .وقد مت بيان التقدير لألثر الرتامكي عىل مقياس الكيلومرت
املربع .الضغوط الرتامكية ومؤرشات األثر الرتامكي مت حساهبا عىل خريطة غرب البحر املتوسط (.)6.2
ومت إدراج خريطة األثر الربي (خريطة رمق  )6.1لغرب املتوسط مضن الغطاء األريض اخلاص بـ "جباسو"  PEGASOويه أول خريطة
للغطاء األريض مت إعدادها للك من حويض البحر املتوسط والبحر األسود .ميثل الغطاء األريض تقيميًا لملوارد الربية املوجودة يف ماكن
وزمان حمدد.

خريطة  1.6األثر الربي عىل غرب البحر املتوسط

(PEGASO is a collaborative Project — Large Scale integrating project from the Seventh framework programme of the )19
.European Community for research and technological development that runs over the period 2010–2014
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إطار 1.6

األدوات املتاحة من املجمتع العيمل لدمع السياسات املتاكملة يف املجاالت البحرية والساحلية يف البحر
املتوسط :مثال أدوات "جباسو" ( )PEGASOالناس ألجل احلومكة واملبنية عىل نظم بيئية لتقيمي
التمنية املستدامة لملحيطات والسواحل (تابع)

وقد مت التعبري عن التقيمي من خالل قياس للقمي مت وصفه ورمسه كأقسام منفصلة أو كفائت للغطاء األريض وقد مت وضعه من خالل
مجموعة مصطلحات للغطاء األريض .وقد أنشئ الغطاء األريض اخلاص "ببجاسو"  PEGASOمن بيانات  MODISمتعددة الطيف
وفقًا خلطة تصنيف بسيطة يف إطار تنسيق املعلومات البيئية .مت إجناز اخلرائط باستخدام البنية األساسية للبيانات املاكنية ()SDI
اخلاصة "ببجاسو"  PEGASOحيث توجد بداخلها مجيع منتجات "جباسو" PEGASO
وتوحض اخلرائط التأثريات الربية عىل النظام البييئ لغرب البحر املتوسط .فهي تبني أن التأثريات الرئيسية عىل النظام البييئ للبحر حتدث
بالقرب من الساحل ويتصادف وجودها غالبًا مع المنو احلرضي عىل األرض ومستجمعات األهنار .وتعزز مفهوم أنه يف أماكن جتدد املياه
من خالل تيارات قوية (مناطق بالقرب من جبل طارق عىل سبيل املثال) تكون التأثريات أضعف.
وخالل معلية "جباسو"  PEGASOمت إعداد قواعد البيانات واخلرائط من خالل معل تعاوين مع منرب احلومكة لإلدارة املتاكملة لملناطق
الساحلية التابع لربناجم "جباسو" ( PEGASOناس ألجل حومكة عىل أساس نظام بييئ لتقيمي التمنية املستدامة لملحيط والساحل)
الذي يمشل احتاد "جباسو"  ،PEGASOومواقع التطبيق التعاونية ( )CASESوعدد  24من املستخدمني الهنائيني من مناطق ،وقطاعات
اقتصادية،ومنمظات غري حكومية ودول .وقد أصبحت مجيع مراكز التنسيق الوطنية اخلاصة بربوتوكول اإلدارة املتاكملة لملناطق الساحلية
( )ICZMمنذ سبمترب  2011جزءًا من منرب احلومكة لربناجم "جباسو"  .PEGASOويف هذا السياق مت حتديد األدوات (احتياجات
املستخدمني) والتحقق يف الوقت املناسب من مجيع املستخدمني الهنائيني .وأخريًا استخدمت اإلحصاءات و اخلرائط املُنتجة يف األساليب
التشاركية لبحث طرق اإلدارة املمكنة يف الوقت احلارض ورؤية أحصاب املصلحة عىل املدى البعيد ،وذلك من أجل املشاركة سويًا يف
صنع مستقبل أفضل وتقرير أولويات أمعال اإلدارة باإلضافة إىل حتديد نطاقها (قومية ،عرب احلدود ،شبه إقلميية ،إخل) .وهذا مفيد للغاية
يف جمال تطوير االسرتاتيجيات الوطنية لإلدارة املتاكملة لملناطق الساحلية ( ،)ICZMواالسرتاتيجيات البحرية ،والتخطيط البحري
املاكين (احلزيي).

خريطة  2.6األثر الرتامكي اللكي عىل غرب البحر املتوسط

تبني تلك اخلرائط املنتج األخري الذي أنتجته  UPOو( UABاملؤلفون :سزيارمارتينية ( ، )1جونزالو مالفارى ( )2أمييليا جويزادو
( ،)2فرنسوا بريتون ( )1مكنتجات أخرية لـ .PEGASO
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هليائت املياه إذ تقدم دمعًا يصل من  20%إىل 40%
ملشاريع املعاجلة مثل إقامة حمطات معاجلة للنفايات السائلة
الناجتة عن الوحدات الصناعية .وهذه اآللية هلا مزيانية
بلغت  100مليون درمه (مبا يعادل حواىل  9مليون يورو)
بني 2013 – 2011
وهناك صناديق مماثلة للتخلص من التلوث أنشأهتا تونس.
إذ هيدف صندوق  FODEPالذي أنشأته (الواكلة الوطنية
محلاية البيئة)  )18(ANPEيف  ،1992إىل حتقيق توازن
بني تعزيز التمنية ومحاية البيئة .وتساعد هذه اآللية املالية
أحصاب املصانع عىل تنفيذ مشاريعهم اليت هتدف إىل
خفض تلوث املياه و اهلواء .مكا أهنا وتقدم دمع للرشاكت
املتخصصة يف مجع و تدوير النفايات .وباإلضافة إىل
املرشوعات الصناعية اليت تدعو إيل استخدام التكنولوجيا
النظيفة .حبلول هناية عام  2013اكن قد مت متويل 510
مرشوعًا متخصصًا يف التخلص من النفايات ومجعها
وتدويرها وتستخدم التكنولوجيا النظيفة ،مبنح بلغ مجموعها
 30.233مليون درمه مغريب (أي  15مليون يورو أو 20%
من االستمثارات).

 5.6مكونات أفق  2020واملبادرات ذات الصلة

ف
امث
هج
املتوسط�/از إعداد
االست�ري للنقاط الساخنة ي�
ال� ان� جم
رب
وتنفيذ رش
امل�وعات
يقوم الربناجم االستمثاري للنقاط الساخنة يف املتوسط
وجهاز إعداد وتنفيذ املرشوعات ()MeHSIP/PPIF
بدمع املجموعة الفرعية ألفق  2020املعروفة بـ" خفض
التلوث" ( ..)PRمن خالل حتديث مسمتر أصبحت "قامئة
أفق  2020لملرشوعات" تضم  88مرشوع تنترش عرب
الدول الرشيكة جنوب البحر املتوسط باستمثارات بلغت 7
بليون يورو .يعد الربناجم االستمثاري للنقاط الساخنة يف
املتوسط مسوئل عن حتديث قامئة مرشوعات أفق 2020
اليت تتضمن املرشوعات يف القطاعات املسهتدفة واليت
مازالت يف طور التنفيذ وحتتاج لمتويل (شلك .)6.1إن
تلك القامئة تضم  35مرشوعا استمثاريا بتلكفة تقديرية
تصل إىل  2.53بليون يورو وهذا يعين أن هناك حاجة
لمتويل إضايف لتنفيذ تلك املرشوعات .ويعد التنسيق الوثيق
مع وفود االحتاد األوروىب وبراجم الدول والقطاعات يف
مؤسسات المتويل الدولية أحد املكونات الرئيسية لتطوير
قامئة أفق  2020لملرشوعات اليت مازالت يف حاجة
لمتويل ،باإلضافة إىل تنفيذ املرشوعات االستمثارية ،ويمت
هذا عىل مستوى إقليمي وبتنسيق مسمتر مع ممثيل الدول.

ولقد اضطلع الربناجم االستمثاري للنقاط الساخنة يف املتوسط
و جهاز إعداد وتنفيذ املرشوعات بأربعة مرشوعات إذ قاما
بمتويلها من بدايهتا إىل هنايهتا (جدول  .)1.6مكا قاما بعملية
حتقق لتحديد التقدم الذي أحرزته مرشوعات أفق  2020اليت
حصلت عىل متويل ،أي تلك املرشوعات اليت اتخُ ذت خطوات
بشأن أعدادها ،عىل سبيل املثال القيام بدراسة جدوى أدت
إىل إبرام اتفاقية متويل مع مؤسسات المتويل الدولية يف
حاالت القروض( )iiأو التوصل إىل اتفاقية للحصول عىل
منحة يف حاالت املنح ،و/أو ( )iiiاحلصول عىل خمصصات
يف املزيانية يف حالة قيام احلكومة باالستمثار/املسامهة .وقد
زادت فاعلية معلية التحقق إىل أقىص درجة من خالل التعاون
مع املبادرات األخرى اجلارية اليت يقوم هبا االحتاد من أجل
املتوسط ،برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط
والواكلة األوروبية للبيئة (نظام املعلومات البيئية املشرتكة
اخلاص باآللية األوروبية للجوار والرشاكة) .باإلضافة إىل
الرشاكء العاملني حتت مظلة أفق  ،2020فإن معلية التحقق قد
مت دمعها من خالل رشاكة متت بني اإلدارة املتاكملة املستدامة
لملياه و"آلية دمع"(( )20مساعدة فنية ميوهلا االحتاد األورويب) و
الربناجم االستمثاري للنقاط الساخنة يف املتوسط وجهاز تنفيذ
و إعداد املرشوعات ،وذلك من أجل تلكيف خرباء للقيام بثالث
معليات حتقق ميداين عن طريق زيارة املواقع املختارة اليت
ُوجدت تعمل .مشلت معلية التحقق  47مرشوع حاصل عىل
متويل ،إال أنه مت االحتفاظ حبوايل  42مرشوع فقط اعمتادا
عىل املعلومات املتاحة (شلك .)6.2
تلخيصًا ،إن التحليل الرئييس الذي مت استخالصه مما
توصلت إليه معلية التحقق اليت مشلت املراحل الثالث
الرئيسية لدورة املشاريع االستمثارية (التحضري ،التنفيذ
ومرحلة التشغيل) هو مكا يىل:
التحضري :تبدأ مرحلة التحضري عندما يبادر الذى يروج
لملرشوع بوضع الدراسات الواجب القيام هبا ليصبح من
املمكن للبنوك أن تقوم بمتويل هذااملرشوع .برمغ أن هذه
املرحلة تأيت قبل احلصول عىل متويل ،فإن معلية التحقق
أعطت مزيد من الرؤية لديناميكية هذه املرحلة ألن هلا
أثر كبري عىل مرحلة التنفيذ .أنه من األمور الراخسة أن
العملية التحضريية الرئيسية ملرشوع استمثاري ناحج يه
معل دراسة جدوى عالية اجلودة توحض اجلوانب املهمة
ملرشوعات االستمثار .وفقًا لعملية التحقق فإن متوسط
الوقت الالزم لالنهتاء من الدراسات التحضريية ال يقل
عن ثالث سنوات .تعد املرحلة التحضريية أفضل فرتة
إلرساء معلية تشاورية جيدة مع األطراف املعنيني ومجموعة
املستفيدين واليت جيب أن تسمتر خالل دورة املرشوع.

(.Agence Nationale de Protection de l'Environnement )18
( )20اإلدارة املتاكملة املستدامة لملياه  -آلية دمع .
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شلك  1.6قامئة أفق  2020لملرشوعات  -مرشوعات مل
حتصل بعد عىل متويل (مليون يورو)

شلك  2.6توزيع املرشوعات اليت حصلت عىل متويل

مليون يورو
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جدول  1.6نظرة عامة عىل مشاريع الربناجم االستمثاري لملناطق الساخنة وجهاز إعداد وتنفيذ املرشوعات
الدولة
مرص
األردن

القطاع
مياه الرصف
النفايات الصلبة

لبنان

مياه الرصف

تونس

املتاكمل

امس املرشوع
توسع يف مرشوع مياه الرصف حملافظة كفر الشيخ (جزء من الربناجم

املتاكمل خلفض التلوث يف حبرية الربلس).
مرشوع لألدارة املتاكملة واملستدامة لملياة (األاكدير)
امتداد حملطة معاجلة مياه الرصف (الغدير)

مرشوع التدخل املتاكمل (حبرية بزنرت) للتخلص من التلوث
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ملحوظة:

( )aإن القمية املُقدرة املذكورة تمشل شباكت و حمطات معاجلة أولية و مصبات طويلة عىل البحر فإذا ريئ أن يقوم املرشوع باملعاجلة
الثانية فسوف ترتفع التلكفة لتصل إىل  390مليون يورو.

املصدر:

.2013 ،MeHSIP/PPIF

التنفيذ :مت تعريف مخس مراحل خالل مرحلة التنفيذ حتدد
وضع املرشوع موضع التنفيذ ويه:
•تمكيلية/حتديث دراسة اجلدوى
•تصممي تفصييل.
•معلية املشرتوات
•حتت اإلنشاء.
•ما بعد التلكيف والتشغيل.
مت اعتبار  40من  42مرشوع يف مرحلة التنفيذ .أكرث
من  %60من  40مرشوع مت اعتبارمه يف مرحلة التنفيذ
الهنائية ،و %40مازال حتت اإلنشاء و %25مت االنهتاء
من التنفيذ و هذا يعين أن  16مرشوع مازال حتت اإلنشاء
بتلكفة إمجالية تبلغ  1699.50مليون يورو.
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التلكفة التقديرية
لملرشوع
(مليون يورو)
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وقد حددت معلية التحقق التحديات الرئيسية اليت تواجه
تنفيذ املشاريع و اكن من مضهنا "تغيري نطاق املرشوع"
وهذا يرتبط بغياب اإلعداد اجليد ورداءة املشاورات مع
األطراف املعنيني واملستفيدين .واكن هذا التحدي من مضن
األسباب الرئيسية اليت تؤدي إىل تعطيل املرشوع يف مرحلة
التنفيذ.
التشغيل :وهذه يه املرحلة الهنائية من دورة املرشوع عندما
يكمتل التنفيذ ،ويمت إصدار التلكيف ويبدأ العمل وفقًا ملعايري
تصممي املرشوع .إن التحقق من معلية التشغيل يعد من
أمه عنارص التقيمي ألنه يمشل إثبات أن مجيع املعايري قد
مت احرتامها وأن املعدات مت تركيهبا بشلك سلمي مبا يف
ذلك حتقيق خفض التلوث املسهتدف يف املنطقة الساخنة
اليت حددهتا أفق 2020مكعيار أسايس .وقد مت اإلبالغ عن
اكمتال و تنفيذ و تشغيل عرش مشاريع تبلغ قمية إمجايل
االستمثارات هبا  418.7مليون يورو.
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إن وضع مثل هذه اآللية لتقدمي التقارير و القيام بعمليات
حتقق تتيح حتديث لالستجابات واإلبالغ عن التقدم الذي
حتقق بشأن االستمثار الذي مت االلزتام به واملوجه إىل
أهداف خفض التلوث .ويه تحمس بتحديد الثغرات اليت
مازالت يف حاجة إىل التعامل معها من حيث الزتام البلدان
والمتويل املطلوب للبنية األساسية.
أقام الربناجم االستمثاري للنقاط الساخنة للبحر املتوسط
وجهاز إعداد وتنفيذ املرشوعات عالقات وثيقة مع الوزارات
الرئيسية يف أغلب الدول الرشيكة .إقامة مثل هذه العالقات
يلزمها وقت و جيب أن تغذى باسمترار عىل مدار الفرتة
اليت يستغرقها املرشوع .إذا ما نظرنا بإمعان إىل الزيادة
اهلائلة يف استمثارات مرشوعات أفق  2020اليت مازالت
يف طورالتنفيذ (من  1,6بليون يورو يف  2009إىل 2,8
بليون يورو إىل يومنا هذا) واليت تبني احتياجات االستمثار
احلالية يصبح من الواحض أن الربناجم االستمثاري للنقاط
الساخنة للبحر املتوسط وجهاز إعداد وتنفيذ املرشوعات
من املمكن أن يقدما خدمات ودمع قمي إىل تمنية املرشوعات
القومية ذات األولوية.

حت
حت
امث
االست�ر بواسطة اال�اد من أجل
�ديث حافظة مشار يع
املتوسط ()MfU
مت مؤخرًا إنشاء سكرتارية االحتاد من أجل املتوسط لتكون
منربًا إقلمييًا للحوار السيايس و تسامه يف اإلرساع بدفع
املشاريع حنو التعاون و األمن ،والتمنية املستدامة يف منطقة
املتوسط .يف جمال البيئة و املياه ،اكن البحر املتوسط دامئًا
ميثل مورد طبييع مشرتك ومصدر للخري العام للدول املطلة
هيلع،لذلك اكن من أوائل التلكيفات اليت صدرت لالحتاد
من أجل املتوسط محاية البحر من التلوث .من أجل تطوير
دورها احملدد يف هذا املجال ،قامت سكرتارية االحتاد
من أجل املتوسط باالستعانة و االستفادة من املعلومات
السابقة ،والتخطيط والربوتوكوالت اليت أعدها برناجم تقيمي
وماكحفة التلوث البحري ىف منطقة البحر املتوسط يف إطار
برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط باإلضافة
إىل دراسات اجلدوى ،واملؤرشات وأنشطة بناء القدرات
اليت مت توضيحها ىف إطار أفق  .2020أما بالنسبة لتسلمي
املشاريع ،فقد تركزت اجلهود عىل األمعال السابقة أو
اليت مازالت جارية واليت حددها  MED POLمضن
 21خطة معل وطين للقضاء عىل التلوث مت صياغهتا يف
( 2005أنظر جزء  .)6.3هلذا السبب قام االحتاد من أجل
املتوسط يف  2013بتحديث املعلومات اليت تضمنهتا قوامئ
املشاريع مما أدى إىل النتاجئ التالية :إدارة جلنة التوجية مع
الرشاكء(االحتاد األورويب،برناجم األمم املتحدة للبيئة/خطة
معل املتوسط ،بنك االستمثار األورويب والواكلة األوروبية
للبيئة) املشاركني يف جهود خفض التلوث.

مجع املعلومات :حتدد خطة العمل االسرتاتيجي لعام
( 2000أنظر القسم  )6.2األهداف لعام  ،2025خاصة من
خالل  120منطقة ساخنة سوف يمت التعامل معها كأولوية،
مكا تقوم اخلطط اإلقلميية لعام  2009و  2012باسهتداف
بعض أنواع امللوثات.استند معل املكون االستمثاري خلفض
التلوث ألفق  2020يف املرحلة األوىل عىل تلك الوثائق
اخلاصة بدول اجلوار األورويب  -اجلنوب و ثالثة قطاعات
ذات أولوية (مياه الرصف ،املخلفات الصلبة و االنبعاثات
الصناعية) مكا قام بتحديث املعلومات عن مشاريع يف
مخس بلدان و اختيار  80مرشوع جاهزة لإلنشاء أو
المتويل عام ( 2009-2007أنظر القسم )6.5
ويف عام  ،2013قام االحتاد من أجل املتوسط – مبعاونة
حتالف من االستشاريني و املهنيني - LDK&IME
بتحديد مجيع املشاريع الالزمة لتحقيق أهداف برناجم تقيمي
وماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط يف
 2025بالنسبة للقطاعات الثالثة اليت حددهتا أفق 2020
واليت سبق اإلشارة إلهيا .وقد تضمنت هذه القامئة ليس
فقط املرشوعات اليت أشري إلهيا يف عام  2005ولكن أيضا
مرشوعات جديدة يف نفس املجال ،أي املجاالت اليت من
املمكن أن تسامه يف التعامل مع مناطق التلوث الساخنة
أويف تلبية االحتياجات االستمثارية اجلديدة ،لكام ظهرت
ثغرة بني ما مت إجنازه يف الوقت الراهن يف جمال التخلص
من التلوث واحتياجات القضاء عىل التلوث يف املستقبل.
ويعين هذا أن قامئة االحتاد من أجل املتوسط ال تمشل
االستمثار يف املناطق اليت مت تزويدها بوسائل إزالة التلوث
يف  2005أو يف قطاعات أخرى مثل الزراعة ،برمغ أنه
من املسمل به أهنا مصدر من مصادر التلوث بالنرتات
والفوسفور ومها مادتان تسببان اإلثراء الغذايئ يف املياه
العذبة والبحرية .إن بعض خطط العمل الوطين ركزت
اجلهود عىل مصادر التلوث الواقعة عىل الشاطئ .اكن هذا
من أولويات املرحلة األوىل ولكن ينبيغ أن متتد تلك اجلهود
يف املستقبل لتمشل مصادر أو أنشطة املنبع اليت ينتج عهنا
تلوث حبري عند املصب من خالل األهنار.
إن املنتج الرئييس الذي صدر عن االحتاد من أجل املتوسط
هو قامئة حمدثة تمشل مرشوعات استمثار للقضاء عىل
التلوث ،تعرف بامس "حافظة االستمثار" .تضم هذه القامئة
املعلومات اآلتية للك مرشوع :االمس/املوقع والصلة بأحد
النقاط الساخنة أو خبطة العمل الوطين/خصائص احلجم/
خفض مكيات امللوثات/وضع التنفيذ/التاكليف أو احتياجات
االستمثار/املاحنني.
اإلجنازات 2013 – 2006
من املمكن تقيمي االجنازات اليت متت من خالل املشاريع
واآلثار املرتتبة علهيا:
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•إن املشاريع اليت مت تنفيذها أو مازالت يف طور التنفيذ
تعيط فكرة عن ما مت إجنازه إىل يومنا هذا .ببساطة إن
املشاريع اليت مت تنفيذها من املفرتض أن تكون هلا آثار
بيئية حمسوسة اآلن بيمنا املشاريع اليت مازالت يف طور
التنفيذ من املنتظر أن تأيت بمثارها ويكون هلا آثار عىل
البيئة يف  .2015تشلك املقارنة البسيطة بني ما اكن خمطط
له يف خطط العمل الوطين وما قام االحتاد من أجل املتوسط
حبرصه األساس الذي يقوم هيلع التحليل التايل للك قطاع:
– –مشاريع مياه الرصف %68 :من هذه املشاريع
مل تتضمهنا خطط العمل الوطين %50 ،من هذه
املشاريع تعمل ولكن أكرث من نصفها حيتاج المتداد
أو حتديث %22 ،حتت اإلنشاء و %30يف مرحلة
اإلعداد أو التخطيط %77 ،قد حصل عىل متويل.
إن املعلومات عن مشاريع مياه الرصف شاملة
وتحمس بامتداد التحليل إىل الساكن الذين تتوفر
هلم هذه اخلدمة أو الذين ليس لدهيم هذه اخلدمة
يف مناطقهم ،مكا متتد املعلومات لتمشل خفض أو
انبعاث مكيات امللوثات وتاكليف االستمثار.
– –مشاريع املخلفات الصلبة %32 :من هذه املشاريع
مل تمشلها خطط العمل الوطين %31 ،من تلك
املشاريع تعمل بيمنا  %10مازالت حتت اإلنشاء،
 %33يف طور اإلعداد أو التخطيط  ،و %38قد
حصل عىل متويل.

– –االنبعاثات الصناعية:برمغ أن بعض امللوثات
الصناعية تؤخذ يف احلسبان من خالل الرقابة عىل
مياه الرصف العامة أو منشآت املخلفات الصلبة،فإن
القامئة أبعد ما تكون عن االكمتال و املعلومات
امللحقة باملشاريع غري اكفية بالنسبة ملعظم الدول.
•من حيث اآلثار :إن خفض مكيات امللوثات اهلائلة من
 2025-2015يعد بالفعل مؤرش ،ولكنه متوفر ملشاريع
رصف املياه فقط .باإلضافة إىل ذلك فإن هذه التقديرات
لمكيات امللوثات الكبرية ختص مناطق مت فهيا إدراج
املشاريع يف قامئة االحتاد من أجل املتوسط ،يف حني
أن التقديرات السابقة اليت قام هبا برناجم األمم املتحدة
للبيئة/خطة معل البحر املتوسط أو الواكلة األوروبية
للبيئة ختص البالد بأمكلها أو منطقة حوض البحر
املتوسط .لذلك فإنه من الصعب معل مقارنة مبارشة.
بفضل مشاريع مياه الرصف اليت حددها االحتاد من
أجل املتوسط مت ختفيض مكيات كبرية من الطلب عىل
األكجسني البيوكمييايئ  BOD5مبقدار 567.000
طن سنويًا لملنطقة بأمكلها وهو رمق كبري إذا ما قورن
بإمجايل مكيات BOD5الكبرية اليت تنتج يف نفس
املناطق أي  1.587.000طن سنويًا .إن إهسامات دول
االحتاد األورويب اكنت األمه حىت هذا اليوم،ولكن من
املنتظر يف املستقبل القريب أن تكون إهسامات الدول
الغري منمتية لالحتاد األورويب أكرب.
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•هناك طريقة أخرى لتقيمي أثر املشاريع و يه خلق
ارتباط بيهنا وبني النقاط الساخنة اليت حددها برناجم
األمم املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط مكناطق ملوثة أو
مصادر ذات أمهية إقلميية .إن التقيمي املفصل للوضع
يف لك نقطة ساخنة يتطلب معلومات مفصلة وحمددة
عن املوقع ،مثل مصادر التلوث وأنواع امللوثات اليت يه
منشأ النقاط الساخنة ،واملرشوعات الالزمة للتعامل مع
لك هذه املصادر باإلضافة إىل تقيمي وقياس الرصف
قبل وبعد تنفيذ املرشوع والتأكد من نوعية مياه البحر.
•وهذه املعلومات ال تتوفر بهسولة،لذلك مت تأجيل هذا
التقيمي إىل فرتة العامني املقبلني من خالل معلية برناجم
األمم املتحدة للبيئة/خطة معل البحر املتوسط .ومع ذلك
بدأت دراسة قام هبا اإلحتاد من أجل املتوسط يف حبث
املعلومات املتوفرة .اعمتادا عىل هذا العمل فإنه من غري
املمكن القيام باستخالص نتاجئ ألكرث من  40%من
النقاط الساخنة.ولكن 25%من النقاط الساخنة (أكرث
من نصف هذه النقاط يف االحتاد األورويب) اكن جيب
أن يكون مت بالفعل التعامل معها .وحبلول 60% ،2020
من النقاط الساخنة من احملمتل أن يكون قد مت التعامل
معها .وفقا هلذه الطريقة يف التفكري تكون املرشوعات
اليت مت حتديدها وتنفيذها عام  2005قد إزالت حنو33
من النقاط الساخنة بيمنا من املمكن أن يرتفع العدد
إىل  44عام  2015نتيجة لملشاريع اليت مازالت قيد
التنفيذ.
االحمتاالت املستقبلية  :2025-2014إذا ما استخدمنا
النتاجئ اليت حصلنا علهيا الستقراء املستقبل ،فإن متوسط
معدل االجتاه سوف يتسق مع هدف إزالة التلوث يف 2025
ولكن ليس هناك جتانس يف هذا الشأن بني القطاعات وبني
البالد .إن املعلومات احلديثة قارصة عىل حنو كبري فميا
يتعلق باالنبعاثات الصناعية و عىل أغلب الظن فإن هذا
القطاع لن يمتىش مع احلد الزمين املفروض و هو 2025
يف كثري من الدول من حيث املجاالت التالية :تلوث اهلواء،
املواد اخلطرة و مياه الرصف .بعض الدول كدول االحتاد
األورويب قد حققت أو أوشكت عىل حتقيق أهداف برناجم
تقيمي و ماكحفة التلوث البحري يف منطقة البحر املتوسط،
مكا هو احلال يف إرسائيل .و يف املقابل هناك دول مل تقوم
جبهود اكفية للقضاء عىل التلوث ألهنا قد بدأت مؤخرًا
يف اإلرساع برباجمها يف هذا املجال مثل ألبانيا أو أن
إيقاع االستمثار يف تلك الدول بطي ً
ائ مثل مرص.مكا أنه
مت التوصل إىل نتيجة أخرى مقلقة أال ويه أنه ال يوجد
استقرار للساكن واألنشطة يف املنطقة حيث أهنم يتطورون
وفقًا للمنو الدميجرايف و االقتصادي .جزء كبري من البنية
األساسية اليت صممُ ت لتليب االحتياجات يف  2015لن
تكون مناسبة الحتياجات القضاء عىل التلوث يف .2025
قام االحتاد من أجل املتوسط ( )UFMبتقدير ما يعرف
"بفجوة القضاء عىل التلوث" اليت تقوم علىأساس الفارق

بني التلوث الذي سوف ُينتج يف  2025و التلوث الذي سوف
تعاجله املرافق القامئة بالفعل أو اليت مت التخطيط هلا وحصلت
عىل متويل .مثل هذا التحليل يوحض مدى االحتياج للجهود
اليت سوف تُبذل.
سوف يمت محاية البحر املتوسط من التلوث الناجت عن
املصادر و األنشطة الربية عندما تتحقق يف لك ماكن مجيع
األهداف واألحباث اخلاصة بالبحر املتوسط حيث أن البحر
هو املتليق لاكفة امللوثات .وفقًا للنتاجئ اليت توصل إلهيا
االحتاد من أجل املتوسط مبا يف ذلك تقديرات " جفوة
إزالة التلوث" فإن القضاء عىل التلوث لن يتحقق يف مجيع
الدول املطلة عىل البحر خالل احلد الزمين املسهتدف إذا
ما اسمترت اجلهود يف الرتكزي فقط عىل البنية األساسية
ومد اخلدمات للتعامل مع املزيد من مصادر التلوث اليت
تظهر نتيجة لمنو الساكن و االقتصاد .إن السيناريو احلايل
للحلول يتبع حلول "هناية املطاف" أي قبل رصف التلوث يف
البيئة .جيب أن يكون هناك سياسات تمكيلية مكرسة خلفض
التلوث من املنبع أو التدوير (إجراءات اسهتالك وإنتاج
مستدامة) واليت تعد مالمئة بوجه خاص لملخلفات الصلبة
أو االنبعاثات الصناعية و اليت تقوم حاليًا دول االحتاد
األورويب بتطويرها .وبشلك موازي إن مشاريع مد اخلدمات
اخلاصة بالنفايات السائلة أو الصلبة يف احلرض و خاصة
الربط بشباكت الرصف و مدها سوف ميثل جزءا أساسيا
من احتياجات االستمثار يف املستقبل و اليت جيب أن يمت
التخطيط هلا و أن تمُ ول بنفس درجة العناية مكرافق املعاجلة.
أخريًا و ليس آخرا سوف ترتفع بشلك كبري تاكليف
الصيانة و التشغيل يف أعقاب االستمثارات األخرية لذلك
يتعني عىل الدول أن تضع آليات اقتصادية مالمئة للتعامل
مع تاكليف التشغيل بشلك منفصل عن تاكليف االستمثار.
باإلضافة إىل تطبيق اآللية االقتصادية الرئيسية ويه تعريفة
اخلدمات العامة للقضاء عيل التلوث ،هناك أيضًا رسوم
التلوث ويه رضورية أيضًا حتديدًا لألنشطة اخلاصة.

 �/2020ان� جم بيئة البحر املتوسط
بناء قدرات أفق
رب
هيدف برناجم بناء القدرات اخلاص باآللية األوروبية للجوار
والرشاكة ،ومبادرة أفق /2020وبرناجم بيئة البحر املتوسط
إىل دمع تنفيذ خارطة الطريق ملبادرة أفق  2020و خطة
العمل من خالل أنشطة بناء القدرات و رفع الويع لتعزيز
التاكمل ودجم القضايا البيئية يف قطاعات السياسات
األخرى .وهو مسوئل أيضًا عن تنسيق مجموعة التوجية
ألفق  2020والرؤية الشاملة املوسعة ألفق .2020
ُيعترب التعممي البييئ أحد أهداف أفق  .2020وميثل لك من
بناء القدرات و برناجم بيئة البحر املتوسط املظلة الىت تتطور
حتهتا أفقيًا األولويات الثالث ألفق ( 2020املخلفات البلدية
الصلبة  -مياه الرصف يف املناطق احلرضية واالنبعاثات
الصناعية) لتخرتق مجيع أنشطة بناء القدرات كقضية

متشعبة لتهسيل وخلق بيئة مواتية للتنفيذ السلمي للك
مكونات مبادرة أفق .2020
اكن حتديد األولويات واالحتياجات يف املنطقة هو حصيلة
مجموعة متنوعة من املصادر مشلت دراسات مكتبية للبيئة
خاصة بالدول الرشاكء ،وحتديد األنشطة الرئيسية لبناء
القدرات اليت متت أو اليت مازالت يف طور اإلعداد يف الفرتة
من  ، 2015 – 2005باإلضافة إيل مشورة اخلرباء،
واملدخالت الرئيسية من البعثات اخلاصة بلك البلدان الرشيكة،
وسلسلة من املقارنات والدراسات الحتياجات القدرات
واملوارد املتاحة .مت التجسيل والتنسيق بشلك مهنيج للنتاجئ
واالحتياجات ذات األولوية اليت عربت عهنا احلكومات
واألطراف املعنيني اآلخرون يف البلدان الرشيكة .وهناك جهود
واحضة لتلبية االحتياجات املطلوبة بقدر األماكن.
ظهرت اآلثار اململوسة ألنشطة بناء القدرات/برناجم بيئة
البحر املتوسط فميا مت إجنازه من تقوية املؤسسات يف
البلدان الرشيكة .مت تنظمي إمجايل ما يقرب من  130نشاط
لبناء القدرات بهناية املرشوع (أكتوبر  )2014مع ما يزيد
عىل تدريب  3000خبري يف جوانب خمتلفة من املجاالت.
هناك حاجة لدمع مبادرة أفق  2020لتحقق أهدافها لذلك
ينبيغ االستفادة من العنارص اإلجيابية والتفاعل مع العمليات
ذات الصلة (مثل تطبيق نظام املعلومات البيئية املشرتكة،
القيام بإستمثارات يف جمال خفض التلوث  -برناجم األمم
املتحدة للبيئة/خطة معل املتوسط واالحتاد من أجل املتوسط)
باإلضافة إىل توظيف النتاجئ اليت حتققت يف رمس املستقبل
يف الفرتة من .2020-2014

مكون حبأ�اث أفق 2020
يف حني مت توجيه عنارص املراجعة والرصد حنو وضع آلية
لرفع التقارير يف إطار التحضري للتقرير اإلقليمي احلايل
وإرساء معلية اكرث انتمظًا وإستدامة يف املستقبل،اكن
ملكون البحوث استقاللية يف تلك املناقشات ومت تناوله يف
مجموعة خمتلفة من مشاريع البحوث جكزء من برناجم
البحوث و االبتاكر األورومتوسيط (عىل سبيل املثال
 .) FATE,MELIA,MIRA etcيف أبريل 2012
قامت مجموعة التوجية ألفق  2020بتقدمي مقرتح إلنشاء
مجموعة أساسية مستقلة تكون خاصة باألحباث و لكن مل
يمت متابعة هذا االقرتاح إىل اآلن.
مازال املدير العام للبحوث و االبتاكر مسوئل عن البحوث
اليت ميوهلا االحتاد األورويب يف جمال البيئة يف منطقة
البحر املتوسط و اليت تتصل بأنشطة خمتلفة جارية
يف املنطقة،و من املنتظر أن تكون هناك توصيات خالل
االجمتاعات القادمة ملجموعة التوجية ألفق  2020حول
التقدم اخلاص باجلانب البحيث و يرتبط هذا باملكونات
األخرى ألفق .2020
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