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عزٌزي القارئ،
نسعد بأن نقدم لك العدد الثالث من نشرة  ENPI-SEISاإلخبارٌةٌ .تم توزٌعها إلكترونًٌا مرتٌن فً العام بٌن شهري ٌونٌو ودٌسمبر .نأمل أن تجدها مفٌدة وتشاركها مع
زمالئك.
إذا كان لدٌك أٌة أفكار أو تعلٌقات أو مقترحات لعناصر لتتم تغطٌتها خالل هذه النشرة اإلخبارٌة فً قضاٌا أخرى ،سنسعد أن نتلقى ذلك منك.
 .1استعراض عام لمشروع ENPI-SEIS
تم إطالق المشروع "نحو نظام مشترك للمعلومات البٌئٌة ) (SEISفً دول الجوار األوروبً" فً كانون أول  /دٌسمبر عام  2009لدعم حماٌة البٌئة فً منطقة الجوار
األوروبً من خالل آلٌات سٌاسة الجوار األوروبٌة ).(ENPI
ٌتم تنفٌذ المشروع بواسطة الوكالة األوروبٌة للبٌئة ) (EEAباإلضافة إلى الدول الشرٌكة فً جنوب  ENPوشرق  ENPواالتحاد الروسً ،حٌث تجتمع المؤسسات
اإلحصائٌة والبٌئٌة الوطنٌة الرائدة فً مجال المعلومات البٌئٌة وتعتمد على األنشطة اإلقلٌمٌة التً ٌتم تطوٌرها مع لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة ألوروبا UNECE
وبرنامج األمم المتحدة للتنمٌة  /برنامج المتوسط  .UNEP/MAPوٌوفر المشروع منظورً ا طوٌل المدى ومستداما ً للتعاون مع الدول الشرٌكة ،كجزء من التعاون مع إطار
العمل الخاص بسٌاسة الشراكة الشرقٌة ،واتحاد دول البحر المتوسط ،وأفق  (Horizon2020) 2020وما إلى ذلك .وٌتم تموٌل المشروع من خالل عقد خدمة ٌُدار
بواسطة اإلدارة العامة للتعاون األوروبً ،وٌتوقع أن ٌستمر حتى حزٌران ٌ /ونٌو .2014
ففً عام  2012تم تنظٌم عدد من األنشطة حول خطة عمل المشروع لعام  2012المتفق علٌها بصورة مشتركة مع الدول الشرٌكة فً اجتماع لجنة توجٌه ENPI-SEIS
فً نوفمبر  .2012أٌضًا ٌتم تخطٌط أنشطة بناء القدرة اإلقلٌمٌة و/أو بلد معٌن على النحو المحدد فً تقارٌر بلدان  – SEISوخطط العمل المحددة ضمن هذه التقارٌر.
نرحب بمالظات الدول واقتراحاتها فٌما ٌتعلق بأنشطة محددة .إن تقارٌر الدول ،والتً ٌتوفر معظمها اآلن على موقع  ENPI-SEISتخدم فً تحدٌد مزٌد من األنشطة
اإلقلٌمٌة باإلضافة إلى أنشطة بلد أو أقالٌم فرعٌة ،وتوفر أساسًا لقٌاس تقدم كل بلد نحو تنفٌذ المشروع .كما سٌتم أٌضًا نشر صور عامة إقلٌمٌة نسبٌة ،مع التركٌز على
مستجدات المشروع فً كل من المناطق الشرقٌة والجنوبٌة على الموقع اإللكترونً للمشروع فً الشهور المقبلةٌ .عتبر االتفاق على تطوٌر مجموعة أساسٌة إقلٌمٌة من
المؤشرات لكال المنطقتٌن وفق مجموعة أساسٌة من مؤشرات الوكالة األوروبٌة للبٌئة التً تمت مراجعتها هو أولوٌة لعام  ،2012باإلضافة إلى دعم لتسلٌم نسخة تجرٌبٌة
من البٌانات .سٌستند هذا العمل على تجربة الوكالة األوروبٌة للبٌئة فً تطوٌر المؤشرات لمنطقة البلقان الغربٌة واندماجها التدرٌجً فً مشروع  .SEISوللمزٌد من
المعلومات حول شركاء المشروع وأهدافهٌ ،رجى الرجوع إلى النشرة المتوفرة باللغات العربٌة واإلنجلٌزٌة والروسٌة والفرنسٌة على الموقع اإللكترونً للمشروع:
http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/communication/read-leaflet
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النظام المشترك للمعلومات البٌئٌة وكتاب توضٌح SEIS

كما تم التأكٌد علٌه فً اجتماعات وأحداث مختلفة مُنظمة من خالل الوكالة األوروبٌة للبٌئة وأٌضًا ضمن مشروع ،ENPI-SEIS
ٌهدف مشروع  SEISإلى تحسٌن جمع وتبادل واستخدام البٌانات والمعلومات البٌئٌة .إنه مفهوم فرٌد ٌوفر الطراز والعملٌة والطرق
واألدوات لالستفادة من الفرص الفنٌة الجدٌدة .فمن خالل االستخدام المتعدد للبٌانات المتاحة ٌسمح مشروع  SEISبتخفٌض تكالٌف
تجمٌع البٌانات باإلضافة إلى تقلٌل العبء اإلداري لعملٌة إعداد التقارٌر .وٌساعد أٌضًا فً دعم اإللتزامات بتقدٌم التقارٌر الدولٌة
والوطنٌة وإطالع الجمهور باستمرار .إنه أكثر من مجرد نظام بٌانات ومعلومات إلكترونٌة– بل عبارة عن عملٌة طوٌلة المدى
لتحسٌن مشاركة المعلومات البٌئٌة واستخدامهاٌ .ستند مشروع  SEISعلى سبعة مبادئ تنص على أن المعلومات البٌئٌة ٌجب أن:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ُتدار بالقرب من مصدرها قدر اإلمكان.
ٌتم جمعها مرة واحدة ،ومشاركتها مع آخرٌن للعدٌد من األغراض.
متوفرة الستٌفاء التزامات التقرٌر بسهولة.
سهلة الوصول إلٌها بالنسبة لجمٌع المستخدمٌن.
ٌمكن الوصول إلٌها لتمكٌن إجراء المقارنات فً النطاق الجغرافً المناسب ،ومشاركة المواطنٌن.
متاحة بشكل كامل للجمهور ،وفً المستوى الوطنً باللغة  /اللغات الوطنٌة ذات الصلة.
مُدعمة من خالل معاٌٌر برنامج مفتوح مجانً وشائع.

ٌعتبر "كتاب توضٌح  "SEISوثٌقة توجٌهٌة تهدف إلى الجمع بطرٌقة نظامٌة أحدث المستجدات والمبادرات فً مجال الوصول إلى المعلومات البٌئٌة ومشاركتها ،والتً
تحدث على المستوٌٌن الدولً واإلقلٌمً.
ٌتوفر نسخة أولٌة على اإلنترنت لتلقً المالحظات وذلك فً رابط العنوان التالًhttp://seiscookbook.net :
ٌتم ترتٌب "كتاب توضٌح  "SEISضمن أقسام مختلفة تشتمل
على مقدمة ،وخلفٌة لكتاب التوضٌح ،وتارٌخ تطور مشروع
 ،SEISوشرح لعناصر وهٌكل المشروع ،وأمثلة عملٌة حول
كٌفٌة تطبٌق مفهوم النظام المشترك للمعلومات البٌئٌة.
وٌخصص الجزء األكبر من الكتاب لـ دراسات الحالة التً
تعرض التنفٌذ الدولً والقومً لعناصر مشروع ،SEIS
ً
متضمنة الوكالة األوروبٌة للبٌئة .وتستخدم هذه األمثلة بشكل
جماعً لتحدٌد مجموعة ناشئة من االتجاهات واألسالٌب
واألدوات والدروس التً تتكامل فً "قائمة فحص ."SEIS
وٌمكن استخدام قائمة الفحص تلك كأداة للتقٌٌم الذاتً لقٌاس
مدى التقدم وتحدٌد المجاالت التً تحتاج مزٌداً من التطوٌر.

إننا نرحب بالمزٌد من نماذج الممارسة الجٌدة من البلدان باإلضافة إلى أي مالحظات على الدلٌل
نفسه .إذا كانت لدٌك مساهمة للكتابٌ ،رجى إرسالها لنا إلى العنوان:
)(enpi-seis@eea.europa.eu
ٌعتبر "كتاب توضٌح  "SEISوثٌقة حٌـًة وإلكترونٌة ،سٌستمر العمل على تحدٌثها باستمرار بتضمٌن
أمثلة جدٌدة مع تطور التكنولوجٌا واألنظمة الجدٌدة لدعم مشاركة المعلومات البٌئٌة.
تعتبر النسخة األولٌة مفتوحة للمراجعة حتى نهاٌة شهر تشرٌن أول  /أكتوبر  2012وبمجرد توفر
العدد المُحدث ،ستتم ترجمة الكتاب إلى الفرنسٌة والروسٌة والعربٌة.

صورة :تتمحور دراسة الحالة حول ثالث ركائز من  SEISوتوفٌر ملخص للنظام فض ً
ال عن تفاصٌل
معلومات اتصال المطورٌن.
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 IIIمجموعات العمل على المؤشرات البٌئٌة وتكنولوجٌا المعلومات

الوطنية

تم تشكٌل مجموعات العمل على المؤشرات البٌئٌة وتكنولوجٌا المعلومات لكل من
مناطق جنوب  ENPIوشرق  ENPIفً بداٌة عام  2012بهدف مشاركة
معرفة محددة وإحراز تقدمًا فً تطوٌر البٌانات البٌئٌة والمؤشرات والبنٌة التحتٌة
لتكنولوجٌا المعلومات .وتهدف مجموعات العمل إلى مشاركة الخبرات والعمل
على موضوع معٌن من أجل إحراز تقدم تجاه تنفٌذ ٌ .SEISقوم المنسقون
الوطنٌون فً  ENPI-SEIبترشٌح ممثلٌن لكل مجموعة من مجموعات العمل.
وٌتضمن ذلك مشارك واحد من المجتمع اإلحصائً ومشارك واحد من المجتمع
البٌئً من كل بلد.
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االتصبل

الوطنية

مجموعات عمل جنوب  ENPI-SEISواألحداث ذات الصلة
مجموعة عمل جنوب  ENPحول المؤشرات البٌئٌة
بنا ًء على نتائج زٌارات بلدان  ENPI-SEISوالمتابعة من مبادرة أفق  2020واجتماع المجموعة الفرعٌة للبحث والمراقبة ( )RMRالذي عقد فً  31-30مارس
 ،2011تم تأسٌس مجموعة عمل جنوب  ENPحول المؤشرات البٌئٌة فً بداٌة  .2012والهدف من مجموعة العمل حول المؤشرات البٌئٌة ،إضافة إلى ما ٌتم من
التركٌز على المؤشرات المحددة فً مركز التدرٌبات القٌادٌة للبلدان لرفع تطوٌر  SEISهو تحدٌد وتطوٌر قائمة مترابطة من المؤشرات المحتملة والتً قد توفر أساسًا
متس ًقا للمعلومات من خالل المنطقة لقٌاس التقدم ومقارنته ضمن مبادرة أفق  2020ومن هنا دعم عملٌة تقدٌم التقارٌر المنتظمة حول البحر المتوسط .تعقد مجموعة العمل
اجتماعات منتظمة أثناء فترة المشروع – مرتان فً العام – لتقٌٌم التقدم ،ومناقشة المشكالت ،واتخاذ المزٌد من الخطوات لعمل تقٌٌمات منتظمة قائمة على المؤشر وٌتم
تطوٌرها وفق البٌانات المقدمة فً سٌاق مبادئ  .SEISوٌتم إبالغ نتائج مجموعة العمل وتقدمها إلى مجموعة  H2020 RMRالفرعٌة وإلى لجنة التوجٌه فً ENPI-
ً
متضمنة األعضاء المرشحٌن متوفرة على الموقع اإللكترونً للمشروع .ENPI-SEIS
 .SEISإن كافة المستندات المتعلقة بمجموعة العمل هذه،
االجتماع األول لمجموعة عمل جنوب  ENPحول المؤشرات البٌئٌة 11 ،أبرٌل  ،2012برشلونة ،إسبانٌا
تم تنظٌم االجتماع األول لمجموعة عمل جنوب  ENPحول المؤشرات البٌئٌة فً برشلونة 18 ،أبرٌل  ،2012بالتزامن مع اجتماع لجنة توجٌه مبادرة أفق 2020
 H2020الخامس .وعقب التخطٌط القٌادي المقترح من خالل  RMRآللٌة مراجعة  H2020ومن أجل تقٌٌم التقدم اإلجمالً على المستوى اإلقلٌمً ومدى فعالٌة مشارٌع
الحد من التلوث على المستوى الوطنً ،بدأت مجموعة العمل فً صٌاغة أسئلة سٌاسات ذات صلة تواجه المشكالت من السٌاسة المشتركة ووجهات النظر العلمٌة ثم تحدٌد
مجموعة من األسئلة المحددة لكل ثالثة مجاالت أولٌة فً  .Horizon 2020وتم ربط كل سؤال سٌاسة محدد مع مؤشر (أو أكثر) لقٌاس مدى فعالٌة اإستجابات السٌاسة،
باستخدام معٌار اختٌار مؤشر محدد .بعد هذه العملٌة ،تم اقتراح  6مؤشرات والموافقة علٌها من خالل مجموعة العمل للتطوٌر واإلنتاج .ستدعم هذه المؤشرات عملٌة تقدٌم
التقارٌر المنتظمة حول حوض البحر المتوسط .تتوفر المواد هنا.
مراجعة  H2020الثالثة ،المجموعة الفرعٌة للبحث والمراقبةٌ 5-4 ،ونٌو  ،2012كوبنهاجن ،الدنمارك
تم عقد االجتماع الثالث للمجموعة الفرعٌة للبحث والمراقبة  H2020فً ٌ 5-4ونٌو  2012فً مقر الوكالة األوروبٌة للبٌئة فً كوبنهاجن والذي ضم قرابة  30خبٌرً ا من
دول شركاء غرب البلقان وجنوب حوض البحر المتوسط.
وتناول االجتماع آخر التطورات التً تمت تحت مظلة مبادرة  ،Horizon 2020وخصوصًا على مكونات  H2020المختلفة .وبعد نتائج مجموعة توجٌه H2020
إلنشاء مجموعة أساسٌة منفصلة للبحث ،تم اقتراح أن تكون هذه المجموعة األساسٌة ،بدعم من المفاوضٌة األوروبٌة ،والدول األعضاء فً االتحاد األوروبً ،والدول
شركاء فً حوض المتوسط ،وستضع مسودة وأجندة لبرنامج مبادرة وبحث  ،H2020من خالل تطبٌق مبادئ التعاون فً البناء ،والمشاركة فً التموٌل ،والتقٌٌم المشترك،
والملكٌة المشتركة.
ثم ناقشت لجنة المراقبة والرصد  RMRأٌضًا عملٌة تطوٌر المؤشر ونتائج مجموعة عمل جنوب  ENPحول المؤشرات البٌئٌة ،والتً تم توضٌحها من خالل عروض
تقدٌمٌة للخبرات الوطنٌة مع بعض المؤشرات المحددة .وستدعم  RMRعمل مجموعات العمل حول المؤشرات البٌئٌة فً تقٌٌم مدى توفر البٌانات وتطوٌر وثٌقة حقائق
المؤشرات مفصلة .وقد تم تقدٌم عملٌة إعداد تقرٌر التقٌٌم اإلقلٌمً التالً (منتصف  )2013وتمت مناقشته .تم االتفاق على االستمرار بتطوٌر النسخة المختصرة األولٌة
للتقرٌر ،مستند ًة على التقدم باستخدام تطوٌر المؤشر ،لتتم مناقشتها فً االجتماع المُقبل لمجموعة العمل ( 11-10أكتوبر  ،2012كوبنهاجن), .تم إبالغ المشاركٌن فً لجنة
المراقبة والرصد  RMRحول المواعٌد األساسٌة والخطوات العملٌة المقبلةٌ .توفر محضر ملخص لالجتماع ،والعروض التقدٌمٌة ،ووثائق أخرى من اجتماع المجموعة
الفرعٌة لـ  RMRتحت الرابط التالًhttp://coordination.h2020.net/rmr/meetings/2012-06-04-rmr-meeting :
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التعاون مع  :UNEP/MAPلدعم المكون الجنوبً لمشروع ،ENPI-SEIS

سٌوفر  UNEP/MAPالدعم الفنً لألولوٌات  ENPI-SEISاألساسٌة ،خاصة فً
مجاالت تطوٌر المؤشر ،و ،PRTRوتدفق البٌانات باإلضافة إلى أنظمة المعلومات اإلقلٌمٌة والوطنٌة وبناء القدرات.

مجموعة العمل حول تكنولوجٌا المعلومات ،جنوب
تضم مجموعة العمل حول تكنولوجٌا المعلومات خبراء بمستوى عال من المعرفة الجٌدة بقواعد البٌانات الوطنٌة .والهدف من مجموعة العمل هذه هو تسهٌل تدفق موجودة
لتقٌٌم الموقف البٌانات المستقبلٌة ،من خالل العمل عن كثب مع المنسقٌن الوطنٌٌن وأعضاء مجموعة العمل حول المؤشرات البٌئٌة .ومجموعة عمل تكنولوجٌا المعلومات
فً البلدان ،وتحدٌد المشكالت المحتملة فً الوصول إلى البٌانات الضرورٌة لتوفٌر مجموعة أساسٌة من المؤشرات ) (CSIوالتً تم تطوٌرها وتحدٌدها من خالل مجموعة
العمل على المؤشرات البٌئٌة ولإلتفاق على الحلول الفنٌة لتمكٌن الوصول للبٌانات فً بنٌة مشتركة مستدامة وتنسٌق ٌتماشى مع مبادئ مشروع  .SEISجمٌع المستندات
ً
متضمنة أعضاء مجموعة العمل المرشحٌن منشورة على الموقع اإللكترونً لمشروع .ENPI-SEIS
ذات الصلة،
مجموعة عمل تكنولوجٌا معلومات لمنطقة الجنوب  /البٌانات التعرٌفٌة،
 23-22ماٌو  ،2012كوبنهاجن ،الدنمارك
تم عقد االجتماع األول
لمجموعة عمل تكنولوجٌا
المعلومات للمنطقة الجنوبٌة
على غرار ورشة عمل الدول
الشرقٌة المنظمة فً وقت
سابق .وقد ركز االجتماع على
تحدٌد الخٌارات والمشكالت
المتعلقة بمتطلبات تدفق البٌانات للمؤشرات األساسٌة التً تم اقتراحها من خالل مجموعة العمل حول
المؤشرات البٌئٌة .وأثناء ورشة العمل ،تم تقدٌم  Reportnetوأدوات أخرى ذات صلة خاصة بالوكالة
األوروبٌة للبٌئة .اتفق المشاركون فً االجتماع على مساعدة مجموعة العمل حول المؤشرات البٌئٌة من
خالل تسهٌل الوصول للبٌانات .وطلبوا تعرٌ ًفا واضحً ا للمؤشرات (بٌانات حقائق المؤشرات) وأبرزوا
أهمٌة التعاون المنظم بٌن المنسقٌن الوطنٌٌن وأعضاء مجموعة العمل حول المؤشرات البٌئٌة وأنفسهم.
تتوفر المواد هنا.
صورة :عارض البٌانات الجغرافٌة باستخدام البٌانات التعرٌفٌة/الوكالة األوروبٌة للبٌئة

اجتماعات وأحداث أخرى  /جنوب ENPI

الوكالة األوروبٌة للبٌئة ومكتب األمم المتحدة االقتصادي لغرب آسٌا (اإلسكوا)  ،UN-ESCWA ،مكتب األمم المتحدة لإلحصاءات  UNSDورشة عمل مشتركة
حول حسابات المٌاه واإلحصائٌات فً بلدان حوض البحر المتوسط 22-20 ،مارس  ،2012بٌروت ،لبنان

ُنظمت ورشة العمل باإلشتراك مع  ،UN-ESCWAو ،UNSDو ،EEAوهدفت إلى شرح كٌفٌة استخدام حسابات المٌاه واإلحصائٌات لوضع سٌاسات قائمة على
حقائق ،وتوفٌر التوجٌه للمشاركٌن من خالل أمثلة عملٌة على كٌفٌة تطبٌق حسابات المٌاه واإلحصائٌات فً بلدانهم طب ًقا لمعاٌٌر  ،SEEAو  IRWSللمٌاه .حضر
االجتماع ممثلون عن أربع دول من حوض البحر المتوسط (مصر ،واألردن ،ولبنان ،والسلطة الفلسطٌنٌة) ،مع أربعة مشاركٌن من كل بلد تمثل المكاتب اإلحصائٌة الوطنٌة
ووزارة البٌئة والمٌاه.
وقد ركزت ورشة العمل أٌضًا باستخدام البٌانات المتوفر من خالل الدول على كٌفٌة إنشاء و/أو تعزٌز آلٌات التنسٌق لتنفٌذ حسابات المٌاه واإلحصاءات فً الدول؛ وتحدٌد
الخطوات األساسٌة فً إعداد برنامج إحصائً الستكمال حسابات وإحصاءات المٌاه .وفً نهاٌة ورشة العمل ،أكد المشاركون على أهمٌة استكمال حسابات المٌاه فً
بلدانهم .حٌث وضعوا خطة عمل مع جدول زمنً لكل بلد حول كٌفٌة استكمال الحسابات .وتضمن الٌوم األخٌر لورشة العمل زٌارة مٌدانٌة لمصنع معالجة المٌاه فً لبنان
حٌث ٌقوم بمعالجة المٌاه وتطهٌر المٌاه الصالحة للشرب فً بٌروت .كان المشاركون والمنظمون قادرٌن على جنً المعرفة حول الخطوات المختلفة لعملٌة معالجة المٌاه
والوصول لإلحصائٌات المتعلقة بالمٌاه .تتوفر المواد هنا.
األحداث التً تم حضورها فً المنطقة الجنوبٌة:
تم تنظٌم ندوة وطنٌة حول التقٌٌم البٌئً المتكامل فً إطارالعمل لمشروع تعاون  USA/UNEPمع المغرب 23-21 ،فبراٌر  ،2012الرباط
تم تنظٌم التدرٌب اإلقلٌمً "تحسٌن القدرة على مراقبة االنبعاثات الصناعٌة" من خالل بناء قدرة  /H2020برنامج بٌئة حوض البحر المتوسط ،باالشتراك مع الوكالة
األوروبٌة للبٌئة ،أثٌنا ،الٌونانٌ 14-11 ،ونٌو .2012
تتوفر المواد هناhttp://www.h2020.net/en/resources/training-materials/viewcategory/196.html:

مجموعات عمل شرق  ENPIواألحداث ذات الصلة

اللجنت الخبصت المشتركت من مكتب األمم المتحذة االلتصبدي ألوروبب  UNECEللمؤشراث البيئيت ،شرق
تم تشكٌل لجنة خاصة فً عام  ،2009حٌث تضم الشبكات اإلحصائٌة والبٌئٌة فً شرق أوروبا ،والقوقاز ،وآسٌا الوسطى ) (EECCAوبلدان جنوب شرق أوروبا
)(SEE

لتشجٌع الحوار والتعاون نحو إنتاج المؤشرات البٌئٌة المتفق علٌها بشكل مشترك إلنتاج حالة التقارٌر البٌئٌة.
بدءًا من تأسٌسه فً عام  2009وحتى شهر أكتوبر  ،2011عقدت اللجنة الخاصة خمسة اجتماعات مع خبراء وإحصائٌٌن بٌئٌٌن من منطقة  UNECEوراجعت ما
مجموعه  32مؤشرً ا (من أصل  )36المغطاه بموجب إرشادات المؤشرات التً قُبلت فً المؤتمر الوزاري السادس "البٌئة فً أوروبا" فً بلجراد ،2007 ،منذ ،2011
توفر الوكالة األوروبٌة للبٌئة التموٌل من مشروع  ENPI-SEISلإلعداد الجتماعات اللجنة الخاصة باإلضافة إلى مشاركة ممثلً بلدان شرق  ENPIفً المساهمة
لتطوٌر المؤشر فً المنطقة .وعلى نحو مماثل لمجموعة العمل على المؤشرات البٌئٌة فً الجنوب ،ستحضر اللجنة الخاصة المشتركة للمؤشرات البٌئٌة اجتماعٌن فً
 ،2012فً ٌ 6-4ولٌو  2012و 30أكتوبر –  1نوفمبر  2012فً جنٌف ،سوٌسرا
ستنظر اللجنة الخاصة فً اجتماعها فً ٌولٌو  2012فً اقتراح لتطوٌر نظام تقدٌم التقارٌر الدورٌة للمجموعة اإلقلٌمٌة من المؤشرات لمنطقة شرق  ENPIبدءًا من
االختٌار من المؤشرات المعروضة بالفعل من خالل فرٌق العمل المشتركٌ .تم تقدٌم تصور المجموعة اإلقلٌمٌة لتشمل المؤشرات بما ٌتواكب مع األولوٌات الموضوعٌة
المتفق علٌها لمشروع  ،ENPI-SEISوالتً ٌوجد بها بٌانات جٌدة وقابلة للمقارنة فً البلدان ،والتً ٌمكن أن تتعلق بالتزامات تقدٌم التقارٌر البٌئٌة الدولٌة والوطنٌة.

مجموعة العمل حول تكنولوجٌا المعلومات ،شرق
تضم مجموعة العمل حول تكنولوجٌا المعلومات خبراء بمستوى عال مع معرفة جٌدة بقواعد البٌانات الوطنٌة .والهدف من مجموعة عمل تكنولوجٌا المعلومات هو تسهٌل
تدفق البٌانات المستقبلٌة ،من خالل العمل عن كثب مع المنسقٌن الوطنٌٌن والممثلٌن الوطنٌٌن لمجموعة العمل المشتركة  UNECEحول المؤشرات البٌئٌة .ومجموعة
عمل تكنولوجٌا المعلومات هناك لتقٌٌم الموقف فً البلدان ،وتحدٌد المشكالت المحتملة فً الوصول إلى البٌانات الضرورٌة لتوفٌر مجموعة أساسٌة من المؤشرات والتً تم
تطوٌرها وتحدٌدها من خالل مجموعة العمل المشتركة  UNECEعلى المؤشرات البٌئٌة ولإلتفاق على الحلول الفنٌة لتوفٌر الوصول للبٌانات فً بنٌة مشتركة مستدامة
ً
متضمنة أعضاء مجموعة العمل المرشحٌن على بوابة وٌب .ENPI-SEIS
وتنسٌق ٌتماشى مع مبادئ مشروع  .SEISتتوفر كل المستندات ذات الصلة،

مجموعة عمل تكنولوجٌا معلومات  ENPI-SEISمن أجل منطقة الشرق  /البٌانات التعرٌفٌة،
 11-11أبرٌل  ،2012كوبنهاجن ،الدنمارك
تم عقد االجتماع األول لمجموعة العمل للمنطقة الشرقٌة لتحدٌد الخٌارات والقضاٌا ذات العالقة بمتطلبات تدفق
البٌانات ،وتقٌٌم الحلول الوطنٌة حول الفجوات الممكنة أو زٌادة مشكالت الوصول من البنى التأسٌسٌة أو الفنٌة
على تدفق البٌانات ،لتمنح المشاركٌن تقدٌمًا لـ  Reportnetوأدوات أخرى ذات الصلة بالوكالة األوروبٌة
للبٌئة – من أجل مساعدتها فً استخدام هذه األنظمة لتقدٌم التقارٌر المستقبلٌة .أكد المشاركون فً االجتماع
على دعم عملٌة تنمٌة المؤشر من خالل مساعدة أعضاء اللجنة الخاصة فً ملء االستبٌان على اإلنترنت حول
المؤشرات لتتم مراجعته فً اجتماع فرٌق العمل المشترك  .UNECEكما وافقوا أٌضًا على اختبار استخدام
نظام  EEA Reportnetبشكل طوعً  .تتوفر المواد هنا.
اجتماعات وأحداث أخرى  /شرق ENPI
ورشة عمل  /UNECEالمكتب اإلحصائً لالتحادات األوروبٌة /الوكالة األوروبٌة للبٌئة حول إحصائٌات المخلفات 13-11 ،أبرٌل  ،2012جنٌف ،سوٌسرا
تعتبر المخلفات واحدة من المجاالت ذات األولوٌة للتعاون مع مشروع  ،ENPI-SEISكما هو محدد من خالل دول شرق  .ENPIركزت ورشة العمل هذه الخاصة
بإحصائٌات المخلفات على موضوعات جمع ونشر إحصائٌات المخلفات وهدفت لتوفٌر توعٌة عامة للمتطلبات األوروبٌة فٌما ٌتعلق بإحصائٌات المخلفات.
ً
متضمنة مخزون بٌانات
من الموضوعات األساسٌة التً ركزت ورشة العمل علٌها :تبادل المعلومات حول إستراتٌجٌة إدارة المخلفات الوطنٌة وخطط إدارة المخلفات –
المخلفات وطرق جمع البٌانات – باإلضافة إلى مشاركة تقنٌات عملٌة وتحدٌات فً إنتاج البٌانات ومؤشرات إحصائٌة على تولٌد النفاٌات وإدارة النفاٌات .حضر ورشة
العمل حوالً  55خبٌرً ا وطنًٌا فً إدارة النفاٌات وإنتاج إحصائٌات النفاٌات فً  18دولة  EECCAمختلفة ودول غرب البلقان .وتمت دعوة خبراء من منظمات دولٌة
ومؤسسات ذات صلة بهذه البلدان لتبادل الخبرات وتوسٌع نطاق المعرفة وأفضل الممارسات .تم تنظٌم ورشة العمل بواسطة  UNECEباإلشتراك مع المكتب اإلحصائً
لالتحادات األوروبٌة والوكالة األوروبٌة للبٌئة .تتوفر المواد هنا.
االجتماعات واألحداث التً تم حضورها
مجموعة العمل القائمة على مخزون االنبعاثات والتوقعات ) ،(TFEIPبرن ،سوٌسرا 15-14 ،ماٌو 2012
االجتماع الثنائً مع أمانة اللجنة الدائمة للبحر األسود ،إسطنبول ،تركٌا 25 -24 ،ماٌو 2012
تعتبر بعض الدول األعضاء فً لجنة البحر األسود دوالً أعضا ًء أٌضًا فً مشروع ( ENPI-SEISوخصوصًا جورجٌا ،وروسٌا االتحادٌة ،وأوكرانٌا) وقد عقدت اللجنة
الدائمة للبحر األسود والوكالة األوروبٌة للبٌئة اجتماعًا ثنائٌا ً لبحث األنشطة التعاونٌة الممكنة .واعتبر هذا االجتماع بمثابة خطوة أولى لوضع األساس للحوار المنتظم
والتعاون المستقبلً .سٌتم توفٌر تقرٌر االجتماع المشترك بمجرد االنتهاء من إعداده .مستندات االجتماع متوفرة هنا

تم تنظٌم التدرٌب على أنظمة المعلومات البٌئٌة ) (EISوسٌاسة البٌانات على هامش مؤتمر  INSPIREلمناطق شرق وجنوب ٌ 26-25 ،ENPIونٌو ،2012
إسطنبول ،تركٌا
وكجزء من عملٌة تطوٌر أنظمة المعلومات البٌئٌة ) (EISوالبنٌة التحتٌة للبٌانات العمرانٌة فً دول الجوار ،تمت دعوة المنسقٌن الوطنٌٌن للمشاركة فً التدرٌب المنظم فً
إطار العمل الخاص بـ "البنٌة التحتٌة للمعلومات العمرانٌة فً أوروبا "مؤتمر  "2012 INSPIREفً إسطنبول ،تركٌا.
فً خالل الٌومٌن ،كان لدى ممثلً الدول الفرصة للمشاركة فً الجلسات العامة لمؤتمر  .INSPIREفقد تم تنظٌم جلسة خصصت ألنظمة المعلومات البٌئٌة وسٌاسة
البٌانات للمنسقٌن الوطنٌٌن ومشاركٌن آخرٌن مهتمٌن فً ٌ 25ونٌو  ،2012وفً خاللها تم مناقشة فوائد أنظمة المعلومات البٌئٌة المتكاملة بدال من قواعد البٌانات
الموضوعٌة ،وتم تقدٌم بعض األمثلة الملموسة لبناء نظام معلومات بٌئً .وتم توضٌح الوصالت والتوصٌالت/التكامل بٌن  SEISو INSPIREو .GMES
وفً الٌوم التالً شارك المشاركون فً ورشة عمل  Eionetالخاصة بمراكز المرجعٌة الوطنٌة حول أنظمة المعلومات البٌئٌة ) (NRC EISواطلعوا على المزٌد من
نشاطات الوكالة األوروبٌة للبٌئة والخبرات فً بناء  SEISودعم  INSPIREباإلضافة إلى المرحلة الثانٌة لمشاركة الحالة الوطنٌة األوروبٌة للنظام البٌئً (مشروع
ٌ .)SENSE 2تم نشر مواد الجلسات المختلفة هنا.
المزٌد من المعلومات حول مؤتمر :INSPIRE
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2012

 IVأجندة األحداث المستقبلٌة
سٌتم تحدٌث الجدول الزمنً ألحداث  ENPI-SEISالتالٌة بشكل منتظم خالل السن ،وٌمكن
العثور علٌه ضمن موقع وٌب المشروع http://enpi-
seis.ew.eea.europa.eu/events
تم التخطٌط لعقد النشاطات التالٌة خالل األشهر المقبلة:
الجلسة الخامسة لمجموعة العمل المشتركة  UNECEحول المؤشرات البٌئٌةٌ 6-4 ،ولٌو  ،2012جنٌف ،سوٌسرا
تنظٌم ندوة إحصاءات المٌاه لمنطقة شرق  ،ENPمن خالل المكتب اإلحصائً لالتحادات األوروبٌة ،بالتعاون مع الوكالة األوروبٌة للبٌئة 12-11 ،سبتمبر ،2012
ألماتً ،كازاخستان
مجموعة عمل تكنولوجٌا معلومات  ENPI-SEISلمناطق جنوب وشرق  ENPIحول تبسٌط قواعد البٌانات وتنسٌقات تبادل البٌانات 21-19 ،سبتمبر  ،2012سكوبً،
جمهورٌة مقدونٌا الٌوغسالفٌة سابقا ً
تنظٌم ورشة عمل حول حسابات وإحصائٌات المٌاه للدول األفرٌقٌة الشمالٌة الناطقة باللغة الفرنسٌة (الجزائر ،والمغرب ،ومورٌتانٌا ،وتونس) باإلشتراك مع UNSD
ومكتب  UNECAفً شمال أفرٌقٌا 13-11 ،سبتمبر  ،2012الرباط ،المغرب.
تنظٌم ورشة عمل تدرٌبٌة لمنطقة شرق  ENPIحول مخزون اإلنبعاثات بالتعاون مع مشروع حوكمة جودة الهواء 26-24 ،سبتمبر  ،2012كٌشٌناو ،جمهورٌة مولدوفا
مجموعة عمل جنوب  ENPحول المؤشرات البٌئٌة 11-10 ،أكتوبر  ،2012كوبنهاجن ،الدنمارك
الجلسة السادسة لمجموعة العمل المشتركة  UNECEحول المؤشرات البٌئٌة 30 ،أكتوبر 1-نوفمبر  ،2012جنٌف ،سوٌسرا
اجتماع لجنة توجٌه  22 -21 ،ENPI-SEISنوفمبر  ،2012كوبنهاجن وتدرٌب  QA/QCعقب اجتماع لجنة التوجٌه 20 ،نوفمبر  ،(tbc) 2012كوبنهاجن

ٌتم تموٌل هذا المشروع من خالل االتحاد األوروبً
لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال enpi-seis@eea.europa.eu :بوابة المشروع: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/

