الوكبلت األوروبيت للبيئت

مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك ــ مببدرة شراكت دول الجوار األوروبي
SIES-IPNE

نشرة صحفية نصف سنوية
رقم 3122/3
تتوفر النشرة الصحفية باللغات اإلنجليزية والفرنسية والروسية والعربية

المحتويات
الترحيب
E

مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك ــ مبادرة شراكة دول الجوار األوروبي

EE

النشاطات األخيرة
1-2

زيارات الدول
جنوب المتوسط :إسرائيل ،لبنان ،تونس
شرق منطقة المبادرة :مولدوفا ،روسيا البيضاء ،أوكرانيا ،روسيا

2-2

مؤتمر وزاري حول عملية "البيئة في أوروبا" ـ األستانة ،كازاخستان

3-2

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع نظام المعلومات البيئية المشترك وورش العمل اإلقليمية

4-2

االجتماعات والنشاطات ذات الصلة التي تم حضورها في عام 3122

EEE

دليل إرشادي تنفيذ مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك

EI

البرنامج الزمني للنشاطات القادمة

عزيزي القارئ
ٌسرنا أن نقدم لك اإلصدار الثانً من النشرة الصحفٌة لمشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك .وهً توزع إلكترونٌا مرتٌن سنوٌا فً شهري حزٌران /
ٌونٌو وكانون أول  /دٌسمبر .نتمنى أن تجده مفٌدا وتشاركه مع زمالئك .إذا كان لدٌك أٌة أفكار أو مالحظات أو مقترحات حول ما تتضمنه هذه النشرة فً
إصداراتها القادمة سنسعد بسماع ذلك منك.
 .Iمشروع نظام المعلومات البيئية المشترك
تم إطالق مشروع "نحو نظام مشترك للمعلومات البٌئٌة فً دول الجوار األوروبً" فً شهر كانون أول  /دٌسمبر  2002لتشجٌع حماٌة البٌئة فً منطقة
دول الجوار األوربً من خالل آلٌة شراكة الجوار األوروبً.
ٌتم تنفٌذ المشروع بواسطة الوكالة األوروبٌة للبٌئة باإلضافة إلى الدول الشرٌكة فً جنوب وشرق المتوسط واالتحاد الروسً لربط مؤسسات وهٌئات
اإلحصاءات والبٌئة فً الدول فً مجال المعلومات البٌئٌةٌ .وفر البرنامج رؤٌة طوٌلة األمد ومستدامة للتعاون مع الدول الشرٌكة كجزء من التعاون ضمن
إطار السٌاسة للشراكة الشرقٌة ،واتحاد دول المتوسط ،ومبادرة أفق  2020وغٌرها .المشروع ممول من خالل عقد خدمة ٌُدار بواسطة اإلدارة العامة
للتعاون األوروبً ومن المنتظر استمراره حتى شهر حزٌران ٌ /ونٌو .2012
لمزٌد من المعلومات عن شركاء المشروع وأهدافهٌ ،رجى الرجوع إلى النشرة المُتاحة باللغات اإلنجلٌزٌة والروسٌة والفرنسٌة على الموقع اإللكترونً
للمشروعhttp://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/communication/read-leaflet :
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 .EEالنشاطات األخيرة

1-2

زيارات الدول

تمت الجولة األولى لزٌارات الدول المشاركة فً المشروع لمناطق جنوب وشرق المتوسط فً عام  .3122فقد وُ جهت زٌارات النصف األول من عام
 3122إلى دول الجزائر وأرمٌنٌا وأذربٌجان ومصر وجورجٌا واألردن والسلطة الفلسطٌنٌة ،بٌنما وُ جهت زٌارات النصف الثانً لعام  3122لزٌارة
روسٌا البٌضاء وإسرائٌل ومولدوفا ولبنان وتونس وأوكرانٌا وروسٌا.
وكان الهدف من الزٌارات التً مدة كل منها ٌومان وتم تنظٌمها بالتنسٌق ما بٌن ضباط االتصال فً الدول بغرض تجمٌع شبكات البلدان الموجودة والتً
تدٌر المعلومات البٌئٌة ،وتحدٌد العناصر واالحتٌاجات الخاصة بكل دولة مرتبطة بالمكونات الثالثة لمشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك (المحتوى،
والبنٌة التحتٌة ،والتعاون المؤسسً) ،وللحصول على معلومات حول االحتٌاجات الخاصة بالدولة ،ومدى جاهزٌة تنفٌذ المشروع فً المجاالت ذات
األولوٌة المحددة.
وبعد زٌارات الدول ٌقوم نقاط االتصال الوطنٌة فً كل دولة حالٌا بالعمل مع الوكالة األوروبٌة للبٌئة على استكمال إعداد تقارٌر الدولة وخطط العمل
التفصٌلٌة والتً ستكون بمثابة أساس ألنشطة المشروع فً عام  3123ومواصلة العمل فً السنوات المُقبلة.
تكون تقارٌر البلدان منشورة على الموقع اإللكترونً للمشروع بمجرد استكمالها (خالل الشهرٌن المقبلٌن) .كما تتوفر العروض التقدٌمٌة التى عرضت
أثناء الزٌارة ،وجداول األعمال ،وقوائم المشاركٌن فً الرابط التالًhttp://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/project-activities/country-:
folders
تالٌا ملخصات موجزة من زٌارات الدول التً تمت فً النصف الثانً من العام .2011
زيارة إسرائيل  7-6تموز  /يوليو لعام ( 3122القدس)
تم ترتٌب زٌارة فرٌق مشروع  SEES-EPNEإلسرائٌل بشكل مشترك من خالل وزارة حماٌة البٌئة والمكتب المركزي لإلحصاء فً إسرائٌل .ترأس
وأدار جلسات االجتماع على مدار ٌومٌن دكتورة سٌناٌا نٌتانٌاو ،كبٌر علماء وزارة حماٌة البٌئة والسٌد رونان أهٌل رئٌس البرنامج فً الوكالة األوروبٌة
للبٌئة.
تم افتتاح الٌوم األول بوزارة حماٌة البٌئة من قبل السٌدة ألونا شٌفٌر ،المدٌر العام،
وركزت أوال على الوكالة األوروبٌة للبٌئة ومشروع نظام المعلومات البٌئٌة
المشترك .وتبع ذلك تقدٌم عروض عن المؤشرات والتشرٌعات البٌئٌة فً إسرائٌل
باإلضافة إلى تقدٌم عروض عن مواضٌع الجلسات حول االنبعاثات الصناعٌة
والمخلفات.كبٌ عدد انحضىر فً الٌوم األول حوالً  31مشاركا من قطاعات
مختلفة من وزارة البٌئة.
وفً الٌوم الثانً فً المكتب المركزي لإلحصاء قام الدكتور شلومو ٌتزاكً
بالترحٌب بالحضور وإدارة النقاشات حول اإلحصائٌات البٌئٌة فً إسرائٌل .تم
تنظٌم الٌوم فً جلسات مواضٌع حول المٌاه ومٌاه الصرف الصحً فً المناطق
الحضرٌة والبٌئة البحرٌة وأنظمة المعلومات الجغرافٌة .ضم الٌوم الثانً حوالً
 25مشاركا من المكتب المركزي لإلحصاء ،ومنظمات شرٌكة ذات صلة أخرى.
األعمال التً تم االتفاق علٌها تشمل تطوٌر مؤشرات إحصائٌة وطرق احتساب
المٌاه وتنسٌق البٌانات.

زيارة لبنان  37-36تشرين أول  /أكتوبر ( 3122بيروت)
تكونت زٌارة فرٌق مشروع  SEES-EPNEللبنان على ٌومٌن من ورش العمل والتى حضرها حوالً  41مشاركا من أقسام بٌئٌة مختلفة ومؤسسات
شرٌكة .تم االفتتاح من قبل السٌدة سناء السٌروان ـ نقطة االتصال الوطنٌة لوزارة البٌئة .بدأ اجتماع الٌوم األول بتقدٌم عرض للوكالة األوروبٌة للبٌئة حول
دورها ومهامها وحول مرتكزات نظام المعلومات البٌئٌة المشترك وفوائده وحول مشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك فً دول الجوار األوروبً .وبعد
ذلك تم تقدٌم عروض لممثلً وزارة البٌئة حول التعاون المؤسسً واإلطار القانونً وتطوٌر المؤشرات وتطبٌق نظم المعلومات الجغرافٌة ،إضافة إلى
تقدٌم عرض من اإلدارة المركزٌة لإلحصاء حول حالة اإلحصائٌات البٌئٌة فً لبنان .وتم تخصٌص الجلسات المتبقٌة فً الٌوم األول للجلسة لمواضٌع
االنبعاثات الصناعٌة.
وفً الٌوم الثانً تم تقدٌم ومناقشة موضوعات حول المٌاه ومٌاه الصرف الصحً والنفاٌات .وتألفت الجلسات من مجموعة من العروض التقدٌمٌة من قبل
خبراء متخصصٌن من وزارة البٌئة ،ووزارة الصناعة ،واللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لألمم المتحدة لغرب آسٌا ( ،)ESCSEومكتب وزٌر الدولة
لإلصالح اإلداري ،والمجلس الوطنً للبحث العلمً

2

خالل النقاشات تم إلقاء الضوء على المجاالت التالٌة كأولوٌات للبنان :دعم تنفٌذ سجل االنبعاثات والملوثات لٌشمل أنظمة معلومات النفاٌات والمٌاه ،وتنظٌم
تدفقات البٌانات ،وتسهٌل تطوٌر حسابات المٌاه ،وتنظٌم جلسة خاصة لمسؤولً مشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك ،سماع آرائهم ،وتحدٌث قوائم
"من ٌفعل ماذا؟" ،وإعداد قائمة وظٌفٌة حول سجل االنبعاثات والملوثات وحساب النفاٌات والمٌاه كحاالت ملموسة.

زيارة تونس  3-2تشرين ثاني  /نوفمبر ( 3122تونس)
تم افتتاح ورشة عمل على مدى ٌومٌن من قبل السٌد سالم حمدي وزٌر الدولة للبٌئة ومدٌر عام الوكالة الوطنٌة لحماٌة البٌئة ومدٌر عام المعهد الوطنً
لإلحصاء ومدٌر عام المؤسسة الوطنٌة للصرف الصحً ومدٌر عام المركز التونسً الدولً لتكنولوجٌا البٌئة ومدٌر البرامج فً الوكالة األوروبٌة للبٌئة
السٌد رونان أهٌل .وبعد الترحٌب واستعراض سرٌع لبنود جدول األعمال ،تم تقدٌم
عرض حول الوكالة األوروبٌة للبٌئة ودورها ومهامها ومبادئ نظام المعلومات البٌئٌة
المشترك ومزاٌاه .وقدمت السٌدة حبٌبة أوسالطً ،ضابطة االتصال الوطنً لوزارة البٌئة
خطة العمل فً تونس فٌما ٌتصل باإلطار القانونً وإعداد مؤشرات وتطبٌق نظام
المعلومات الجغرافٌة .وقدم السٌد محمد شٌحة ضابط االتصال الوطنً /اإلحصاءات حول
حالة اإلحصائٌات البٌئٌة فً تونس .وتبع ذلك مجموعة من العروض التقدٌمٌة اإلخبارٌة
والمفصلة من مواضٌع متعددة للجهات المعنٌة حول االنبعاثات الصناعٌة والمٌاه ومٌاه
الصرف الصحً والبٌئة البحرٌة والنفاٌات .كان عدد الحضور حوالً  51مشاركا على
مدى الٌومٌن.
وبعد مناقشات لمدة ٌومٌن ،تم االتفاق على ما ٌلً :دمج أنظمة المعلومات الحالٌة،
والترابط ،وتنسٌق التصنٌفات ،ومشاركة المجتمع المدنً فً عملٌة إنتاج البٌانات
والمعلومات ونشرها ،وحسابات المٌاه ،وتنسٌق البٌانات ،ومراقبة وضبط الجودة.
زيارة مولدوفا  8-7أيلول  /سبتمبر ( 3122تشيسيناو)
حضر ورشة عمل مشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك حوالً  71مشاركا من مؤسسات متعددة فً  7أٌلول  /سبتمبر فً تشٌسٌناو والتً افتتحها
نائب وزٌر البٌئة فً جمهورٌة مولدوفا ،الزار شٌرٌكا ،ونائب مدٌر الوكالة األوروبٌة للبٌئة غوردون مكالٌنس.
تم بدأت فعالٌات الٌوم بتقدٌم عروض عن مشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك وعن الوكالة األوروبٌة للبٌئة ،أعقبتها تقدٌم عرض من قبل لجنة األمم
المتحدة االقتصادٌة ألوروبا حول متطلباب التقرٌر البٌئً وحالة التوافق الحالٌة لمولدوفا .وقديذ يبريب َبجىرَي ضابطة االتصال الوطنً من وزارة البٌئة
خطة العمل فً مولدوفا ،واستعرضت إلٌنا أورلوفا ضابطة االتصال الوطنً  /اإلحصاءات التعاون بٌن المكتب اإلحصائً ووزارة البٌئة .وفً باقً ورشة
العمل تمت مشاهدة عروض تقدٌمٌة ومناقشات من العدٌد من
مندوبً المؤسسات المعنٌة فً مولدوفا عن البنٌة التحتٌة /
البٌانات الوطنٌة لتلوث الهواء ،وجودة وإدارة المٌاه والنفاٌات
باإلضافة إلى تدفقات المعلومات اإلحصائٌة اإلدارٌة .وشهدت
ورشة العمل حضورا كثٌفا من مندوبً المؤسسات الوطنٌة الذٌن
أجروا نقاشات حٌة.
وكجزء من الزٌارة ،عُقدت اجتماعات ثنائٌة مع نائب وزٌر البٌئة
الزار شٌرٌكا ومع موظفً العدٌد من مدٌرٌات الوزارة ،ومع
نائب مدٌر المكتب القومً لإلحصاء ،ومع السٌد أولٌج كارا مدٌر
دائرة األحوال الجوٌة ،ومع السٌد الي بوٌان ،ومع مدٌر وكبار
موظفً مركز الحكومة اإللكترونٌة لجمهورٌة مولدوفا.

3

زيارة روسيا البيضاء  25-24أيلول  /سبتمبر ( 3122مينسك)
شارك حوالً  61مشاركا فً ورشة عمل مشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك فً مٌنسك .ترأس ورشة العمل كل من ألكسندر راشٌفسكً رئٌس
دائرة التعاون الدولً لوزارة الموارد الطبٌعٌة وحماٌة البٌئة ،وغوردون مالكلٌنز ،نائب مدٌر الوكالة األوروبٌة للبٌئة ،ولٌوٌلٌن إدوارز رئٌس العملٌات فً
مفوضٌة االتحاد األوروبً لروسٌا البٌضاء .واس ُتكملت فعالٌات الٌوم بتقدٌم عروض حول الوكالة األوروبٌة للبٌئة ومشروع نظام المعلومات البٌئٌة
المشترك بصفة عامة ،وعمل لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة ألوروبا فً المنطقة .وقدمت إٌونٌت بوالند عرضا حول أنشطة المشروع وأمثلة وطنٌة
للمستجدات والتعاون مع الوكالة األوروبٌة للبٌئة من وجهة نظر دولة عضو.
وتضمنت جلسة بعد الظهر من مجموعة عروض مقدمة من ضباط االتصال حول البٌئة  /إلٌنا بٌنٌاز وحول اإلحصاءات  /إرٌنا بولٌشكوف ،ومن خبراء
مواضٌع متعددة من وزارة الموارد الطبٌعٌة وحماٌة البٌئة ومركز تحلٌل المعلومات األساسٌة للمرصد الوطنً البٌئً ومراكز بحوث واألكادٌمٌة الوطنٌة
للعلوم وغٌرها.
وفً الٌوم الثانً عقدت اجتماعات ثنائٌة مع مدٌر ورؤساء قسم مركز تحلٌل المعلومات األساسٌة للمرصد الوطنً البٌئً ،ومركز بحوث روسٌا البٌضاء
"علم البٌئة" ،ومع نائب الرئٌس األول للجنة
اإلحصائٌة الوطنٌة لجمهورٌة روسٌا البٌضاء،
ونائب رئٌس المركز الجمهوري لمراقبة
اإلشعاعات ورصد البٌئة ومع خبراء مسئولٌن
عن رصد جودة الهواء ،والمٌاه السطحٌة ومراقبة
اإلشعاعات.
أعربت روسٌا البٌضاء عن استعدادها لتبادل
المدربٌن والخبراء عن مواءمة أنظمتها مع
المعاٌٌر الحدٌثة للهواء (وخاصة عملٌات جرد
انبعاثات الغازات الدفٌئة) والمٌاه والنفاٌات.

زيارة أوكرانيا  9-8تشرين ثاني  /نوفمبر ( 3122كييف)
عُقدت ورشة العمل فً وزارة البٌئة والموارد الطبٌعٌة ألوكرانٌا وحضرها حوالً  61مشاركا وافتتحها كل من نائب الوزٌر دمٌتروا مورمال وغوردن
ماكٌنز ،نائب مدٌر الوكالة األوروبٌة للبٌئة .وفي الٌوم األول للورشة تم تقدٌم عروض غطت القضاٌا ذات األولوٌة للسٌاسة الوطنٌة للبٌئة فً أوكرانٌا،
وحالة الرصد البٌئً والتعامل ما بٌن المؤسسات المختلفة ،واستخدام المؤشرات البٌئٌة ،والمستجدات الوطنٌة فً مجاالت األولوٌة األساسٌة باإلضافة إلى
نبذة عامة حول المشارٌع واألنشطة الجارٌة ذات الصلة بمشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك .وقد شهدت ورشة العمل مشاركة فعالة فً المناقشات
من قبل جمٌع المشاركٌن وأظهرت اهتمامهم باستكمال تنفٌذ المشروع.
وفي الٌوم الثانً ،عقدت اجتماعات ثنائٌة مع نائب الوزٌر دمٌتروا مورمال ،ومع ضابط اتصال المشروع  /للبٌئة دمٌتروا أفٌرٌن ،ومع نائب مدٌر هٌئة
اإلحصاءات الوطنٌة ناتالٌا فالسٌنكو ،ومع ضابط اتصال
المشروع  /لإلحصاءات أولٌج بروكوبٌنكو ،ومع مفوض
االتحاد األوروبً ألوكرانٌا.
ومن بٌن االحتٌاجات ذات أولوٌة على مستوى الدولة تم
بحث موضوعات التدرٌب وبناء القدرات فً أنظمة نشر
البٌانات وتطوٌر خدمات إلكترونٌة تتضمن نظم
المعلومات الجغرافٌة ودعم الخبراء فً موضوع انبعاثات
الغازات الدفٌئة وعًهيبد جرد رهىس انهىاء ،ثبإلضبفخ إنى
قيبو خجراء أوكراَييٍ ثزيبرح وكبالد انجيئخ في دول
اعضبء في االرحبد األوروثي نالطالع وثُبء انقدراد
ورجبدل انًعهىيبد حىل انًىاءيخ يع انزشريعبد وانًعبيير األوروثيخ.
زيارة روسيا  22-:تشرين ثاني  /نوفمبر ( 3122موسكو)
فً الٌوم األول للزٌارة التقى فرٌق الوكالة مع وفد المفوضٌة األوروبٌة لالتحاد الروسً وزاروا  gciqocicosocesoMوهً منظمة مخولة برصد
الواقع البٌئً فً منطقة موسكو.
وفً الٌوم التالً  21تشرٌن ثانً  /نوفمبر ،عُقدت ورشة العمل فً وزارة البٌئة والموارد الطبٌعٌة وحضرها حوالً  41مشاركا.
افُتتحت ورشة العمل من قبل إرٌنا بورٌسوفنا فومٌنكش ،مدٌر دائرة فً وزارة البٌئة والموارد الطبٌعٌة لروسٌا االتحادٌة ،وجوردون مكالٌنس ،نائب مدٌر
الوكالة األوروبٌة للبٌئة .وتم بعدها تقدٌم عروض حول دور الوكالة األوروبٌة للبٌئة ومهامها وحول أهداف مشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك،
وحول متطلبات أوروبا للرصد البٌئً وإعداد التقارٌر البٌئٌة بحسب لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة ألوروبا..
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واشتملت الجلسة الثانٌة على لمحة شاملة عن وجهات النظر الوطنٌة لتنفٌذ مشروع نظام المعلومات البٌئٌة المشترك على المستوى الوطنً (قدمته إرٌنا
لٌمونوفا) وتقدٌم مجموعة عروض حول األولوٌات الثالث المُحددة :العرض مقدم من  rcidesecporpsceحول إنشاء نظام مشترك للمعلومات البٌئٌة
فً إدارة النفاٌات فً روسٌا ،وتقدٌم عرض عام من خالل بنٌة  rciucpeqiveiRحول معلومات المٌاه فً المستوى الفٌدرالً والوضع الحالً للبنٌة
التحتٌة للبٌانات والمعلومات بخصوص جرد انبعاثات الغازات الدفٌئة فً روسٌا االتحادٌة .وقدمت ضابط االتصال الوطنً اإلحصائً للمشروع ناتالٌا
شاشلوفا من روستات عرضا حول واقع الحال ووجهة النظر حول استخدام المؤشرات البٌئٌة فً روسٌا .عالوة على ذلك ،كان هناك عرض حول إطالق
مشروع تجرٌبً إلطالق سجل ونقل الملوثات على المستوى اإلقلٌمً فً فولجوجراد.
ركزت المناقشات على مصلحة روسٌا بالتعاون فً المجاالت الثالثة
ذات األولوٌة وهً حسب الترتٌب التالً :النفاٌات والهواء والمٌاه .تمت
اإلشارة إلى موضوعات التدرٌب وأنشطة بناء القدرات فً مجاالت
النفاٌات ،تحدٌدا النفاٌات البلدٌة ،وتصنٌف تلوث الهواء لٌشمل قٌاس
 PM10وقٌاس األوزون ،وكذلك قٌاس انبعاثات المصادر المتحركة .كما
تمت اإلشارة إلى المصلحة فً التحضٌر المشترك لمطبوعات االتحاد
األوروبً وروسٌا وعقد ورش عمل أخرى (مثل المحاسبة البٌئٌة).
 3-3المؤتمر الوزاري في أستانة ،كازاخستان 34-32 ،أيلول  /سبتمبر 3122
فً المؤتمر الوزاري األوروبً السابع لماقشة البٌئة الذي عقد فً األستانة ـ كازاخستان فً الفترة  34-32أٌلول  /سبتمبر  ،3122وافق وزراء البٌئة
على إنشاء عملٌة منتظمة للتقٌٌم البٌئً المدعومة بالمؤشرات ولتطوٌر نظام المعلومات البٌئٌة المشترك عبر دول المنطقة .وتقوم الوكالة األوروبٌة للبٌئة
والمفوضٌة األوروبٌة والدول األعضاء باستخدام المبادئ التً تدعم النظام لجمع البٌانات على مدار السنوات الخمس الماضٌة لتقٌٌم تقرٌر التقٌٌم والمكتبة
االفتراضٌة المقدمة فً المؤتمر .وفً اإلعالن الوزاري للمؤتمر تم منح الوكالة األوروبٌة للبٌئة الدور الرٌادي لدعم أٌة أعمال إعداد تقارٌر بٌئٌة فً
المستقبل فً منطقة عموم أوروبا.
 4-3اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع نظام المعلومات البيئية المشترك وورش العمل اإلقليمية  36-35تشرين ثاني  /نوفمبر 3122
عُقد االجتماع الثانً للجنة التوجٌهٌة
لمشروع نظام المعلومات البٌئٌة
المشترك فً  36-35تشرٌن ثانً
 /نوفمبر  3122فً مقر الوكالة
األوروبٌة للبٌئة فً كوبنهاجن حٌث
ضم أكثر من  61خبٌرا من الدول
الشرٌكة فً الشرق والجنوب،
باإلضافة إلى ممثلٌن عن المفوضٌة
األوروبٌة وخطة عمل المتوسط /
برنامج األمم المتحدة للبٌئة ولجنة
األمم المتحدة االقتصادٌة ألوروبا.
هدف هذا االجتماع إلى التعرف على مدى التقدم الحاصل فً األنشطة فً المشروع فً عام  ،3122والتقدم نحو تطبٌق النظام فً مناطق الجوار
األوروبً والموافقة على خطة العمل لعام  3123لدول جنوب وشرق المتوسط ،وتقدٌم أمثلة حول أدوات وأنظمة الوكالة األوروبٌة للبٌئة فً دعم تطوٌر
النظام فً دول الجوار.
اطلع المشاركون أثناء االجتماع على آخر المستجدات فً النظام وقدموا مالحظات حول عملٌة تنظٌم زٌارات البلدان وتأثٌرها على المستوى الوطنً ،كما
ناقشوا بدائل الخطط المستقبلٌة ومسودة خطة العمل لعام .3123
تم تنظٌم ثالث جلسات نقاشٌة وجلستً ورش عمل وطنٌة .وقد خرج المجتمعون بمجموعة من الخطوات العملٌة التالٌة ،وخصوصا حول نشاطات خطة
العمل لعام  .3123ستتمحور خطة العمل لمنطقة جنوب المتوسط حول تنفٌذ أنشطة محددة آللٌة مراجعة مبادرة أفق  ،3131مدعومة بورش عمل
إقلٌمٌة وتدرٌب حول المٌاه وحسابات المٌاه ،إضافة إلى إحصائٌات النفاٌات (سٌتم تنفٌذها باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للبٌئة و المكتب األوروبً
لإلحصاءات ومكتب األمم المتحدة لإلحصاءات ،وكذلك دورات تدرٌب وورش العمل حول البٌانات البٌئٌة وتنسٌق قاعدة البٌانات البٌئٌة ،والبٌانات،
واإلدارة ،وإجراءات مراقبة وضبط الجودة.
وبخصوص منطقة شرق المتوسط فقد تضمنت األنشطة اإلقلٌمٌة المقترحة عقد ورش عمل وتدرٌب حول انبعاثات الغازات الدفٌئة وجرد تلوث الهواء،
وكذلك حول إحصائٌات المٌاه دعما لتنفٌذ قانون إطار عمل المٌاه (ٌتم تنظٌمها باالشتراك مع المكتب األوروبً لإلحصاءات) ،إضافة إلى إمكانٌة عقد
ورشة عمل إحصاءات النفاٌات على إثر نتائج اجتماع لجنة العمل الخاصة للجنة األمم المتحدة االقتصادٌة ألوروبا فً شهر تشرٌن أول  /أكتوبر .وعلى
نحو مماثل لمنطقة الجنوب ،تم وضع تصور أنشطة دعم الخبراء وبناء القدرات لمنطقة شرق المتوسط – وهً التدرٌب وعقد ورش العمل حول البٌانات
البٌئٌة ،وتنسٌق قاعدة البٌانات البٌئٌة ،والبٌانات ،واإلدارة ،وإجراءات مراقبة وضبط الجودة بما فٌها تشكٌل مجموعة عمل تكنولوجٌا المعلومات.
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ستتوفر النسخة النهائٌة لخطة العمل فً شهر كانون ثانً ٌ /ناٌر لعام  ،3123بعد استكمال فترة االستشارة .ال ٌزال محضر االجتماع قٌد اإلعداد ،بٌنما
تتوفر وثائق أخرى على الموقع اإللكترونً للمشروع (http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/project-governance/steering-.
)committee-meetings/2011-11-24-enpi-seis-steering-committee-meeting-and-regional-workshops
 4-2.نشاطات واجتماعات ذات صلة تم حضورها في عام 3122
المشروعات الشريكة:
َدوح  TAIEXحىل حسبة انجيئخ ,انرثبط  /انًغرة  37-36أيبر  /يبيى  3122راثظ
ُنظمت مشروعات التعاون الدولً لدعم سٌاسات االبتكار والبحث وبناء الكفاٌات من قبل  / DT rGDبروكسل  27حزٌران ٌ /ونٌو  3122رابط
انطالق مشروع وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة من قبل  ROWAمكتب األمم المتحدة للبٌئة لدعم المرصد البٌئة الوطنً فً تطوٌر نظام معلومات وطنً
وتنفٌذ عملٌة تقٌٌم بٌئٌة متكاملة ،الرباط ،المغرب 25-23 ،أٌلول  /سبتمبر 3122
حوكمة جودة الهواء فً شرق المتوسط  -اجتماع اللجنة التوجٌهٌة ،أوكرانٌا  37تشرٌن أول  /أكتوبر  3122رابط
اجزًبع ضجبط ارصبل خطخ عًم انًزىسظ  /يكزت األيى انًزحدح نهجيئخ ،أثٌنا 39 ،كانون أول  /دٌسمبر  3122رابط
انطالق آلٌة دعم اإلدارة المتكاملة للمٌاه المستدامة وعقد ورشة عمل واجتماع اللجنة التوجٌهٌة ،بروكسل 9-8 ،كانون أول  /دٌسمبر  3122رابط
مشاركة الخبراء الوطنيين في اجتماعات الوكالة األوروبية للبيئة  EEA/Eionetالتالية:
ورشة عمل تدرٌب على برمجٌة  COPERT 4لحساب التلوث فً  32-31تشرٌن أول  /أكتوبر  3122كوبنهاجن ،الدنمارك
جلسة عصف ذهنً حول حساب المٌاه ومؤشرات المٌاه 2 ،كانون أول  /دٌسمبر  ،3122كوبنهاجن ،الدانمرك
دليل إرشادي حول نظام المعلومات البيئية المشترك
الدلٌل اإلرشادي حول نظام المعلومات البٌئٌة المشترك (والذي ٌسمى أٌضا "دلٌل تنفٌذ نظام المعلومات البٌئٌة
المشترك") ٌتضمن ممارسات وأمثلة جٌدة لتطوٌر وتنفٌذ النظام على مستوى الدولة وهو قٌد اإلعداد حالٌا ،وٌستند إلى
الخبرة وتقدم العمل فً النظام فً أعضاء الوكالة األوروبٌة للبٌئة والدول المشاركة .أكدت دول مبادرة الجوار
األوروبً فائدة مثل هذا الدلٌل أثناء القٌام بالزٌارات الوطنٌة.
ٌتضمن "دلٌل تنفٌذ نظام المعلومات البٌئٌة المشترك" قطاعات مختلفة ،بما فً ذلك لمحة عامة عن النظام والمكونات
األساسٌة الثالثة (المحتوى والبنٌة التحتٌة والتعاون المؤسسً) .وتشتمل األقسام األخرى على مجموعة من أمثلة التنفٌذ
الجٌدة الموضحة لمبادئ النظام على أساس المكونات الثالثة الناشئة من تعاون الوكالة األوروبٌة للبٌئة مع الدول
األعضاء فً الوكالة والدول المتعاونة فً غرب البلقان وشرق المتوسط وجنوب المتوسط ومنظمات دولٌة متعددة.
ٌكون دلٌل تنفٌذ النظام على هٌئة وثٌقة إلكترونٌة وٌتوقع أن تكون النسخة األولى منه جاهزة بحلول شهر كانون ثانً /
ٌناٌر  .3123وٌجدر مالحظة أن دلٌل تنفٌذ النظام سٌكون وثٌقة حٌة ،مترجم للغات مختلفة ،وٌتم تحدٌثه باستمرار
مع تطور التكنولوجٌا وتقدٌم أمثلة جدٌدة لدعم مشاركة المعلومات البٌئٌة.

 IIIالبرنامج الزمني للنشاطات القادمة
ستتوفر خطة عمل مشروع نظام المعلومات البيئية مفصلة في كانون ثاني  /يناير عام  ،3123بعد إعطاء فترة استشارة
سيتم تنظيم النشاطات األساسية التالية خالل الفصل الدراسي التالي :ويتم تأكيد المواعيد واألماكن الحقا:





اجتماع المجموعة الفرعٌة لمراجعة البحث ورصد مبادرة أفق ،3131
لجنة العمل المشتركة على المؤشرات البٌئٌة .االجتماع فً جنٌف
ورش العمل اإلقلٌمٌة حول حسابات المٌاه ،وإحصائٌات النفاٌات ،وإحصائٌات المٌاه وغٌرها.
كافة األنشطة التً ٌتم تنظٌمها من خالل مبادرة أفق  3131موجودة فً هذا الرابط :قائمة أحداث H2020

المشروع ممول من قبل االتحاد األوروبً
للمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصالenpi-seis@eea.europa.eu :
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