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 ةالثالث التوجيهية اللجنة اجتماع: المشروع مةاحك

 2018 برننو 7-6 فيينا،

لنظام المعلومات البيئية " التابعة الوطنية نسيقالت مراكز صادقت

 عمل خطةعلى  ENI SEIS II South  "2 ة بالجنوبالمشترك

 المشروع نتائج واستعرضت 2020-2019 فترةالب ةالخاص المشروع

 لمجموعة التاسعلقاء ال مع كامشتر عااجتما كانقد و. 2018 عامخالل ال

 Horizon 2020 " 2020المسماة " أفق  والرصد المراجعة

(H2020) 

 المزيد راءةلق

 

 ةالخاصالمشروع  عمل خطةعلى  "2 بالجنوب لنظام المعلومات البيئية المشتركة" التابعة الوطنية نسيقالتمراكز  تصادق

 لمجموعة التاسعلقاء ال مع كامشتر ااجتماع كانقد و. 2018 خالل المشروع نتائج واستعرضت. 2020-2019 فترةبال

 .2018 برننو 7-6 فيينا، في عقدالذي ان  "2020المسماة "أفق  رصدالو مراجعةال

األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط. هيئة و األوربية االقتصاديةالمنطقة  من كل االجتماع هذا رئاسة في شارك

 بلدانالتي تمثل  وبخطة عمل البحر المتوسط نظام المعلومات البيئية المشتركةالخاصة بة الوطني التنسيق مراكز هاتوحضر

 والتوسع الجوار مفاوضاتلشؤون  األوروبية جنةلل العامة المديرية من ممثلينإلى جانب . وتركيا األسود والجبل الجنوب

(DG NEAR) ،  المتوسط أجل من االتحادوأمانة (( UfM  والتنمية البيئة مركز" الشريكة والمنظمة تقنية سكايب(، ر)عب 

 (ETC / ICM) والبحرية والساحلية الداخلية بالمياه المعني األوربي مركزوال ، (CEDARE) "وأوروبا العربية للمنطقة

 .بيئة" لل Zoï " شبكةو ،الوكالة الفدرالية للبيئة في النمسا ومقرها في فييناو ،

 :لالجتماع الرئيسية النقاط

 ؛ المعنية اإلقليمية المؤسسات وإسهامات اتوسياس السياسية التطورات تقييم 

https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/content/template/dcfae399db09db642540ef23f30feded#A
https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/content/template/dcfae399db09db642540ef23f30feded#B
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/annual-meeting-of-the-steering-committee-of-the-eni-seis-ii-south-support-mechanism-project-and-horizon-2020-h2020-review-and-monitoring-rm
http://www.unepmap.org/
https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/content/template/www.eea.europa.eu/
http://europa.eu/
http://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication
http://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication


 نظام ع مشرو وتنفيذ  " 2020" أفق ي ما يخص ف والرصد بالمراجعة يتعلق فيما 2018 في المحرز التقدم تقييم

 ، المعلومات البيئية المشتركة بالجنوب

  تهم  بطائق تقنية وإعداد المؤشرات، من مجموعة على واالتفاق باالختيار المرتبطة الصلة ذات التطورات مناقشة

 بيانات،نقل الالخاصة ب التحتية لبنيةات األخيرة لتطورالو المؤشرات،

 2020" أفق  طريق رطةاخ تنفيذ إلىمسار المؤدي ال على وافقالت "،   

  اإلقليمي؛ للتقييم المختارة المؤشرات مجموع لتعبئة البلدان في لمعلوماتل نظم بناء إلى الرامية بالعملياتإشعار 

  توقيعخاصة و الزمني، الجدول عن تأخرت التي الوطنية األنشطةبو المشروع، تنفيذ في اتبالتأخيرإشعار 

 الوطنية عملال خطط وتنفيذ البلد داخل الدعم تفعيلبهدف ( صغير نطاق على التمويل اتياتفاق) الثنائية اتياالتفاق

 ؛ نظام المعلومات البيئية المشتركةل

 ازدواجية وجود عدم على التركيز مع ، " 2020" أفق  المقبل ل تقييمالالمؤدية إلى  الخطوات على قاتفالوا ةناقشم 

 ؛(وضعيةال) "الجودة حالة" وتقرير( المحركات) "والتنمية البيئة حالة" تقرير سيخدم التقييم هذا أنعلى و العمل، في

 البلدان مساعدة على المتزايد التركيز على التأكيد مع ، 2020-2019 للفترة اإلقليمية العمل خطة المصادقة على 

نظام المعلومات البيئية المشتركة " منطقة في الشريكة البلدان من كاملة ومشاركة قوي تنسيق إلى تحتاج التي

 ."بالجنوب

 البلدان وممثلي للبيئة المتحدة األمم عمل وخطة األوروبية البيئة وكالة بين ثنائية لقاءات عقدت ، االجتماعهذا  هامش على

 .الظهر بعد 2018 أكتوبر 7 و 5 يومي الشريكة

 .هنا (التقديمية العروض األساسية، المعلومات وثائق االجتماع، تقرير) الوثائق اقرأ

  
 © EEA 

 البيانات تدبيرو التحتية البنية حول األولى اإلقليمية العمل ورشة

 2018 أكتوبر 5-4 ، روما

 عمل خطةالتابع ل واالتصاالت اإلعالمية ألنشطةوالمركز الجهوي ل األوروبية االقتصادية المنطقة نظمت

 القدرات بناءل حتياجاتالا لتحديد عمل ورشة  (INFO-RAC)بمنطقة المتوسط  للبيئة المتحدة األمم

 في عليها المتفق البيانات وقواميس التحتية البنية خالل من المكانية البيانات وتبادل البيانات جمعالمتعلقة ب

 . " 2020أفق  " مؤشرات

 زيدالم قراءة

 

  المتحدة األمم عمل واالتصاالت التابع لخطة اإلعالمية والمركز الجهوي لألنشطة األوروبية االقتصادية المنطقة نظمت

 التحتية البنية حول موضوع "نظام المعلومات البيئية المشتركة بالجنوب" دعم آللية إقليمية عمل ورشة أول ،بمنطقة المتوسط

 .2018 أكتوبر 5 - 4 يومي روما، في البياناتتدبير و

 وفلسطين والمغرب وليبيا واألردن وإسرائيل مصر من "2 نظام المعلومات البيئية المشتركة بالجنوب" ممثلو االجتماع حضر

 نشطة اإلعالمية واالتصاالتمراكز األو األسود والجبل والهرسك والبوسنة ألبانيا لدول الوطنية التنسيق مراكزو ،وتونس

 باإلضافة وسلوفينيا، وإسرائيل واليونان وفرنسا وقبرص والهرسك والبوسنة الجزائرو ألبانيا،لمراكز التنسيق الوطنية في 

 األوروبية، االقتصادية المنطقةو ،المتوسط البحر عمل خطة /للبيئة المتحدة األممهيئة و إقليميين،وعاتيين موض خبراء إلى

 .Eau de Webالشركة الرومانيةو النمسافي  لبيئةالفدرالية ل كالةالوو األوروبي، الموضوع مركزو

 :العمل ورشة أهداف

 باعتبارها المكانية للبيانات التحتية البنية خالل من ومشاركتها البيانات جمعفي  الوطنيين للخبراء تدريبية أنشطة اقتراح( أ(

نظام المعلومات  مشروع إطار يف نشطة اإلعالمية واالتصاالتمراكز األوللبيئة  المتحدة األمما طورته لإلبالغ تحتية بنية

 ؛ " 2020" أفق  بمؤشرات الصلة ذات ؛البيئية المشتركة بالجنوب

من أجل  القدرات بناءل أنشطة وتنظيم عليها، مصادقةوال  " 2020" أفق  مؤشراتخاصة بال البيانات قواميس مناقشة( ب(

 .  " 2020أفق "  مؤشرات لنشر البيانات تبادل دعم

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/3rd-eni-seis-ii-south-steering-committee-and-9th-horizon-2020-review-and-monitoring-group-meeting
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/3rd-eni-seis-ii-south-steering-committee-and-9th-horizon-2020-review-and-monitoring-group-meeting
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/eni-seis-ii-south-supports-provision-of-technical-solutions-to-the-mediterranean-countries-to-further-develop-regional-infrastructure-and-data-flows-based-on-seis-principles


 

 والبنية لبياناتتدبير ا عن المزيد اقرأ|  هنا ةوفرمت( االجتماع تقرير ، التقديمية العروض ، األعمال جدول) االجتماع وثائق

 هنا التحتية
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 المؤشرات حول الثانية اإلقليمية العمل ورشة

 2018 أبريل  18 -17 ، أثينا

 المياهفي مجال  والمؤشرات البيانات إنتاج مجالفي  وطنيين نوعاتييموض خبراء الورشة هذه جمعت

 وتوفر ،" 2020" أفق  مؤشرات منهجية العمل ورشة تناولتو. الصناعية واالنبعاثات والنفايات

 .التحتية والبنية تعلقة بهاالم البيانات وتدفقات والثغرات، البيانات،

 قراءة المزيد

 

 اإلقليمية العمل ورشة ، المتوسط األبيض البحر عمل خطة و للبيئة األوروبية الوكالة مع بتعاون ، Plan Bleu مركز قدم

 .2018 أبريل 18-17 ، أثينا في المؤشرات حول لنظام المعلومات البيئية المشتركة بالجنوبة الثاني

 األولى قليميةاإل العمل ورشة عملعلى و "2020"أفق  مؤشراتفي  خصصتالم العمل فريق عمل على ورشةوقد اعتمدت ال

 "2020"أفق  مراجعة آلية تنقيح تمو. 2017 ماي في عقدت لتيا "2 نظام المعلومات البيئية المشتركة بالجنوبحول "

وهي  2020 - 2015 الفترة أولويات تعكس" 2020"أفق  مؤشرات من متجددة مجموعة القتراح المفاهيم مذكرات وتطوير

 مؤشراتوالمتعلقة ب الموجودة األخرى األساسية المجموعات معانسجام  وفي ،المتوسط بلدان جميع على تنطبقمؤشرات 

 الخبراء من فريق أعد "،نظام المعلومات البيئية المشتركة بالجنوب" دعم آلية مشروع من بدعمو. المستدامة التنمية وأهداف

وعاتي يهم "أفق موض مجال كلب خاصة( بطاقات تقنية حول المواصفات) منهجية توجيهات اإلقليميين ينوعاتيالموض

2020." 

 والبنية البيانات وتدفقات البيانات وثغرات البيانات وتوافر "2020"أفق  مؤشرات منهجية بالتفصيل العمل ورشة استكشفت

 .الفضلى الممارساتالنقاش حول  وتبادل العملية الجلسات خالل تعلقة بهاالم التحتية

 مجاالت في والمؤشرات البيانات إنتاج في عملية بخبرة يتمتعون وطنيين ينوعاتيموض خبراء اإلقليمية العمل ورشة جمعت

 .الصناعية واالنبعاثات والنفايات المياه

 هنا متاح العمل ورشة تقرير

 هنا متوفر Plan Bleu مركز من صحفي بيان

 
 
 © UNESCWA 

 المنطقة في البيانات لخبراء مهما تدريبا قدمت البيئة اتئيإحصا حول عمل ورشة

 العربية

 2018 برونن 16-12 ، بيروت

ا تدريب البيئة وزارات من خبراءلو الوطنية اإلحصائية تهيآالالمنتمين إلى  إلحصائيينل ورشةهذه ال قدمت

. المناخ تغير اتئيوإحصا والبيئة والمياه بالنفايات المتعلقةأهداف التنمية المستدامة  مؤشرات حول

 والمساهمة ،البيئية البيانات قارباتم في القصور وأوجه الثغرات بتحديد للمشاركين المعرفة هذه سمحتو

 .وموثوقة ودقيقة منتظمة ةيبيئ اتيئإحصا إنتاج في

 المزيد قراءة

https://eni-seis.eionet.europa.eu/events/project-related-events/1st-regional-workshop-on-infrastructure-and-data-management
https://eni-seis.eionet.europa.eu/events/project-related-events/1st-regional-workshop-on-infrastructure-and-data-management
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/areas-of-work/data-management-and-infrastructure
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/areas-of-work/data-management-and-infrastructure
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/second-eni-seis-ii-south-support-mechanism-regional-workshop-on-indicators
https://www.eea.europa.eu/
http://web.unep.org/unepmap/fr
http://web.unep.org/unepmap/fr
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/two-days-workshop-to-refine-the-review-mechanism-of-the-horizon-2020-initiative-for-a-cleaner-mediterranean-and-its-associated-h2020-indicators-copenhagen-17-18-may-2017
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/2nd-eni-seis-ii-south-support-mechanism-regional-workshop-on-indicators/report-2nd-eni-seis-ii-south-support-mechanism-regional-workshop-on-indicators/view
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/2nd-eni-seis-ii-south-support-mechanism-regional-workshop-on-indicators/report-2nd-eni-seis-ii-south-support-mechanism-regional-workshop-on-indicators/view
http://planbleu.org/en/event/2nd-eni-seis-ii-south-workshop-indicators
http://planbleu.org/en/event/2nd-eni-seis-ii-south-workshop-indicators
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/workshop-on-environment-statistics-provides-crucial-training-to-data-experts-in-arab-region


بتعاون مع قسم اإلحصائيات التابع  للبيئة األوروبية الوكالة ت" نظم2 بالجنوبنظام المعلومات البيئية المشتركة في إطار "

 عمل رشةلألمم المتحدة ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )أسكوا(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة و

بيانات المتعلقة بالتنمية المستدامة في العالم العربي. وجرت الورشة في مقر أسكوا في بيروت في الحصائيات البيئة وإ حول

 .2018 برننو 16-12الفترة 

معلومات مفصلة ب البيئة وزارات وخبراء الوطنية اإلحصائية المنتمين إلى الهيآت اإلحصائيينتزويد  ورشةالهدفت و

 مقاربات في القصور وأوجه الثغرات اإلحصائيات البيئية مما يسمح لهم بتشخيص تهموتوضيحات حول مقاربات حديثة 

وهو ما سيساهم في تطوير المؤشرات البيئية  .وموثوقة ودقيقة منتظمة ةيبيئ إحصائيات إنتاج في والمساهمة البيئية، البيانات

 .والحسابات المتعلقة بالسياسات المتبعة ومراقبة أهداف التنمية المستدامة

 هنا متوفر "قسم اإلحصائيات التابع لألمم المتحدة" من صحفي بيان

 

 
 
 © Elena Georgiou, My City EEA 

 األورومتوسطيين اإلحصائيين لمنتدى السابع االجتماع

 2018 يونيو 21-20 ، روما

 ، الحالي MEDSTAT IV برنامج انتهاء بعد اإلحصائي التعاون برنامج آفاق المنتدى ناقش

 .2019 أبريل في ينتهيس والذي

 المزيد قراءة

 

 مجال في التعاون توجيه في دوره يتمثل. والقرار لصنع المستوى عالي زاجها األورومتوسطيين اإلحصائيين منتدى يعد

 .األوروبي الجوار لدول الوطنية اإلحصائية والنظم األوروبي االتحاد بين اإلحصاء

 :ما يلي في األورومتوسطيين اإلحصائيين لمنتدى العامة الوالية تتمثل

 ؛ اإلحصاء مجال في األورومتوسطي اإلقليمي التعاون شراكة توجيه •

 وتحليل إنتاج على (NSS) الوطنية اإلحصائية نظمها قدرة تعزيزل الجنوبي - األوروبي الجوار سياسة بلدان دعم •

 ة؛نسجمم اتئيإحصا ونشر

 المنطقة؛ في اتئياإلحصا جودة تحسين •

 األدلة؛ على القائمة القرارات التخاذ اتئياإلحصا استخدام تشجيع •

 المنطقة؛ في الناشئة اإلحصائية القضايا شخيصت •

 .المنطقة في النشطة والدولية اإلقليمية المنظمات مع التنسيق ضمان •

 

 في نوالدائم األعضاء. بالمغربندوبية السامية للتخطيط والم اتإلحصائياإلتحاد األوربي ل مكتبكل من  المنتدى يرأس

 هم؛ينوب عن من أو بالجنوب األوروبية الجوار سياسةتنتمي إلى  دول 9 في الوطنية اإلحصاء مؤسسات مديرو: هم المنتدى

 .(األوروبية الجوار سياسة ات وإلحصائياإلتحاد األوربي ل مكتب) األوروبية ةلجنال من نوممثل

 الوطنيين والمنسقينبالجنوب،  األوروبية الجوار سياسة في لإلحصاء الوطني المكتب راءمد كل السابع المنتدى هذا جمع

 نماركاالدممثلو و ،بإيطاليامنظومة ترتيب األوامر  ممثلو شارك(. بلد كلمن  مشاركين 4 إلى 3) العمل فرققادة و الرئيسيين

 .MEDSTAT IV اإلحصائي التعاون لبرنامج شريكة مؤسسة إلى إضافة والمجر

 .2019 أبريل في ينتهيس الذي الحالي اإلحصائي التعاون برنامج انتهاء بعد اإلحصائي التعاون برنامج آفاق المنتدى ناقش

https://www.eea.europa.eu/
http://planbleu.org/en/event/2nd-eni-seis-ii-south-workshop-indicators
http://planbleu.org/en/event/2nd-eni-seis-ii-south-workshop-indicators
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/seventh-meeting-of-the-forum-of-euro-mediterranean-statisticians


( 2019 أبريلفي ) الحالي البرنامج نهاية بين فجوة إلى يؤدي قد مما البرنامج هذامرحلة ما بعد ل التحضير عملية تأجيل تم

 اإلحصائي المكتب في واالجتماعات كوينالت موارد بعض تعبئة سيتم ذلك، غضون في(. 2020 أوائل) التالي والبرنامج

 في النظر سيتمو. (الجودة قضاياالمتعلقة ب جتماعاتاالو المنتدى، واجتماع الجودة، وتقييم كبيرة، بيانات ) األوروبي تحادلإل

 (إلخ االجتماعي، تواصلال عبر شبكات ومجموعات افتراضية، مؤتمراتتنظيم  مثل) للعمل المبتكرة الوسائل بعض

تهم  ومقترحات التعاون لبرنامج المضافة والقيمة الرئيسية اإلنجازات عن عامة لمحة لمنتدى،ا لرئيس بصفته المغرب، قدم

 .برنامج المواليلل اإلستراتيجية األولويات

 من تطورذي يوال الماضية، سنة العشرين مدار على اإلحصائي التعاون لهذا العالية المضافة قيمةا للواضح تقديرا هناكإن 

 واستدامة حقيقية تشاركية عملية يضمن ماوهو  المنتدى، إنشاء مع امةلحكجانب الجدا  فعال تطور مع االستخدام، إلى اإلنتاج

تبر تع ،األوروبية الجوار سياسةل ات وإلحصائياإلتحاد األوربي ل مكتبل االستراتيجية بالتطورات يتعلق فيماو. لشراكةهذه ال

 والبيانات السجالت واستخدام المحليين، القرار صناع دعم جانب إلى الرئيسية، األهدافإحدى  المستدامة التنمية أهداف

 في ما يخص. الوطني اإلحصائي النظامتدبير و الجدد، المستخدمين وسياسة البيانات وفتح الضخمة، والبيانات اإلدارية،

 استراتيجي كقطاع يئةتم تشخيص البقد و الرئيسية، القطاعاتهي  ةوالتجار ،تشغيلوال ن،والالجئ/  الهجرةما تزال  القطاعات

 على ضحاو تركيز مع العامة النظرة هذه الدولبين  الحوار تبادل اآلراء وجلسات أكدوقد . هتماماال من مزيديحتاج إلى ال

 .اإلنتاج لعملية المستمر والتحديث المستمر كوينالت وقيمة جودة

طبيق بالت المتعلقة المخاوفوهي تشمل  العالمي االهتمام ذات الرئيسية االستراتيجية األولوية المستدامة التنمية أهداف تمثل

 عمل مجموعة على التركيز من بدال ومشتركة/  شاملة قضية المستدامة التنمية أهداف اعتبار على المنتدى وافقوقد . العملي

 .جديدة

 هنا "األوروبي تحادلإل اإلحصائي المكتب" من وفرةمت المعلومات من مزيد
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 (IMAP) المتكامل والتقييم الرصد برنامج تنفيذ حول اإلقليمي االجتماع

 2018 زيوليو 12-10 ، روما

ها على المستوى تنفيذ بشأن الممارسات أفضل وتبادلهذا البرنامج  تنفيذ االجتماع هذا استعرض

 لتبادلالئم  الم  IMAPبرنامج تطوير حول تتوجيها وقدم لتحدياتناول اوت الوطني،

 ت.والبيانا المعلومات

 المزيد قراءة

 

 العادي االجتماع اعتمده الذي 2019-2018 المتوسط البحر عمل خطة/  للبيئة المتحدة األمم برنامج عمل لبرنامج فقاو

 أهداف مع شيااوتم ،(2017برجند 21-17 ألبانيا، تيرانا،) وبروتوكوالتها برشلونة اتفاقية فيعضاء األ لألطراف نوالعشر

 عمل خطة/  البيئة أمانة نظمت ،ع الثاني ل"مقاربة النظام البيئي بالبحر المتوسط الممول من قبل اإلتحاد األوربيمشروال

 الممارسات لالمتكامل" في ظ والتقييم الرصد" برنامج تنفيذ حول ياإقليم عااجتما المتحدة لألمم التابعة المتوسط البحر

  .المشتركة والتحديات والثغرات

 :هيكانت  لالجتماع الرئيسية األهداف

 ؛المتكامل"  والتقييم الرصد" برنامج تطبيقوضعية  مراجعة 

 التحديات ومعالجة المتكامل"  والتقييم الرصد" لبرنامج الوطني التنفيذالفضلى المتعلقة ب الممارسات النقاش حول تبادل 

 ؛ المحددة

 والتقييم الرصد" برنامج مع المتوافق والبيانات المعلومات تبادل نظام تطويرسبل  حول توجيهات وتقديم مناقشة 

 ؛  المتكامل" 

 المتكامل" والتقييم "الرصد برنامج لتنفيذ اإلقليمية األهمية ذات الشاملة القضايا من العديد مناقشة في الشروع.   

http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-neighbourhood-policy/enp-south
http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-neighbourhood-policy/enp-south
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/un-environment-map-regional-meeting-on-imap-implementation-best-practices-gaps-and-common-challenges


 
 
 © EEA 

 أجل من االتحاد المناخ، وتغير بالبيئة المعني العمل لفريق الثاني االجتماع

 المتوسط

 2018 برننو 13-12 ، برشلونة

 بشأن المتوسط أجل من لالتحاد الوزاري بيانلل الخارجي للتقييم األولية النتائج االجتماع استعرض

 .والتحديات الخالصات وناقش ،المناخ وتغير البيئة

 المزيد قراءة

 

 أجل من االتحاد وأمانة ،الهاشمية األردنية والمملكة األوروبي االتحاد - المتوسط أجل من لالتحاد المشتركة الرئاسة نظمت

 .2018 برننو 13 إلى 12 من الفترة في برشلونة في انعقدو .المناخ وتغير بالبيئة المعني العمل لفريق اثانيعا اجتما المتوسط

 األوروبي، االتحاد يموله الذي SwitchMedConnect واالجتماعيةالبيئية  االبتكاراتلقاء  مع مباشرة االجتماع انعقد

 .الدائري لالقتصاد 2018دورة  خصص والذي

 EN ، FR األعمال جدول

 EN ، FR  المناخ وتغير البيئة حول المتوسط أجل من لالتحاد األول الوزاري بيانال لتنفيذ الخارجي التقييم مسودة

 أجل من لالتحاد المحتمل نيالثا الوزاري االجتماع حول مفاهيمية مذكرة لوضع أساستبر كتع رسمية غير ورقة مسودة

 EN  ، FR  المناخر وتغي البيئة حول المتوسط

 

 البلد نظر وجهات   
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 المعنية البلدان في المشروع أنشطة

  

 نفاياتالالوقاية من و النفايات مراقبة

 البحرية والقمامة

التابعة  الوطنية مراكز التنسيق آلية من بدعم

 "2 نظام المعلومات البيئية المشتركة بالجنوب"ل

 حول اإلسرائيليين للخبراء دراسية القيام بجولة تم

 النمساوية البيئة وكالة استضافتها النفايات مراقبة

. 2018 أكتوبر 11 إلى 8 من الفترة في فيينا في

 SEIS عملال خطة من كجزءو ذلك، إلى إضافة

 ورشةية سرائيلالبيئة اإل وزارةنظمت  اإلسرائيلية،

 عمل وورشة ،النفايات منع حول وطنية عمل

 .2018 رجنبد في البحرية النفايات حول وطنية

 تهائياوإحصا العادمة المياه مراقبة

 الوطنية مراكز التنسيق آلية مشروع إطار في

المعلومات البيئية المشتركة  نظام"التابعة ل

 النمساوية البيئة وكالة استضافت ،"2 بالجنوب

 إلى 16 من الفترة في أيام 5 مدتها دراسية جولة

 الصرف مياه مراقبة حول 2018 زيوليو 20

 المشاركون. بياناتها وجمع وإنتاجها الصناعية

 .األردن في اإلحصاء وإدارة البيئة وزارة منكانوا 

 المزيد قراءة

 

 

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/second-ufm-working-group-on-environment-and-climate-change
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/agenda-en
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/agenda-fr
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/evaluation-en
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/evaluation-recommandations-fr
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/non-paper-en
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/non-paper-fr


 ونقلها الملوثات إطالق سجل

 الوطنية مراكز التنسيق آلية مشروع إطار يف

نظام المعلومات البيئية المشتركة "التابعة ل

 من التونسيين الخبراء من وفد قام ،"2 بالجنوب

 والمرصد للبيئة التونسية والوكالة الصناعة وزارة

 والنفايات المستدامة والتنمية بالبيئة المعني التونسي

 من الفترة في فيينا في النمساوية البيئة وكالةل بزيارة

 سجل حول المزيد لمعرفة 2019 يناير 28-31

 (.PRTR) ونقلها الملوثات إطالق

 المزيد قراءة

 البحرية البيئة حالة

 الوطنية مراكز التنسيق آلية مشروع إطار في

نظام المعلومات البيئية المشتركة "التابعة ل

مركزي و CEDARE من كل قامت ،"2 بالجنوب

 عمل ورشة التنسيق في فيينا ومصر بتسهيل تنظيم

 إلى 11 من بمصر اإلسكندرية في الليبيين للخبراء

 ذات القضايا أهم تحديد حول 2018 رشتنب 12

 .ليبيافي  والبحرية الساحلية األولوية

 المزيد قراءة

 بلد زيارة

 فريق التقى ،2018 رشتنب 3إلى  2 من الفترة في

التابعة  الوطنية مراكز التنسيق آلية مشروع

 "2 نظام المعلومات البيئية المشتركة بالجنوب"ل

 البحر عمل وخطة ،للبيئة األوروبيةوالوكالة 

 في النمساوية البيئة ووكالة، المتحدة لألمم المتوسط

 والمكتب البيئة جودة هيئة من بمسئولين ،هللا راممدينة 

 وطنيينالمتدخلين الو لإلحصاء الفلسطيني المركزي

 تفاقيةتهم اال أنشطةب الزيارة تانطلق. الرئيسيين

 البيئية المشتركة نظام المعلوماتالثنائية حول 

 في والمساهمة ،الوطنية القدرات تعزيز إلىادفة الهو

 اتيالحاج تلبي التي األهدافبلوغ و اإلقليمي نسجاماال

 .ثنائية اجتماعات وستلي هذا اللقاء. الخاصة الوطنية

 المزيد قراءة

 القادمة األحداث   

 

 

 ذات الرئيسية واألحداث المشروع أحداث

 الصلة

 مارس

 للمغرب ةوعاتيالموض الفنية المساعدة مهمة

 الرباط | 8  - 7

 البيئةنشرات تهم  عنتقارير  حول إقليمي اجتماع

 بريةال نشطةاألو مصادرال من والساحلية البحرية

 الصلة ذات مؤشراتالو

 تيرانا | 20 – 19

 لمغربل التحتية للبنية الفنية المساعدة مهمة

 الرباط | 22 – 21

 لجزائرا دولةل زيارة

TBD | العاصمة الجزائر 

 المتوسط البحر عمل خطة/  للبيئة المتحدة األمم لجنة

 والتنمية البيئة لحالة الثالثة

 مرسيليا | 29

 

 



 أبريل

 البحر عمل خطة/  للبيئة المتحدة األمم هيئة اجتماع

 التلوث بشأن المتوسط

 ودغوريتشاب   | 3

 

"أفق   CORMON- ENIS ة ورش

2020 " / NAPs والفضالت لنفاياتحول ا 

 البحرية

 بودغوريتشا |5 - 4 

 

 الختامي المؤتمر     / SWIM"2020"أفق 

الخاصة ب "أفق  األساسية المجموعة لقاءو

2020" 

 بروكسل | 8 

 

 من االتحاد في بالبيئة المعنية العمل فرقة اجتماع

 المتوسط أجل

 بروكسل | 9

 عمل ورشة SEIS / تونس إلى قطرية زيارة

 وطنية

 تونس | 11

 

 InfoRAC FP اجتماع

 روما |  17 – 16

 ماي

 للمياه اإلقليمية ENIS ة عملورش

 كوبنهاغن |  23 – 22

 عن ةمباشر توجيهال إعادة من بدال "صديق إلى توجيهال إعادة" زر استخدام يرجى
 أفضل بخدمة وتزويدك أكبر بشكل أدواتنا تحسين من لتمكيننا اإللكتروني البريد طريق

 تعكس ال. األوروبية ةلجنال من بتمويل المنشور هذا إعداد تم :المسئولية إخالء
 االتحاد مؤسسات من غيرها أو األوروبية ةجنلل الرسمية اآلراء بالضرورة المحتويات
 بالنيابة تعمل شركة أو شخص أي وال للبيئة األوروبية الوكالة تتحمل ال. األوروبي

 .التقرير هذا في الواردة لمعلوماتالمحتمل ل ستخداماال مسؤولية ،الوكالة عن

 

   

 قبل من المشروع هذا تمويل يتم

 األوروبي االتحاد

 األوروبية البيئة وكالة

Kongens Nytorv 6 

 ، ك كوبنهاغن 1050

 7100 3336 45: +الهاتف الدنمارك

 / للبيئة المتحدة األمم برنامج

http://europa.eu/
http://eea.europa.eu/
https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/content/template/www.unepmap.org


eni-seis2@eea.europa.eu 

 


