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كانت مبادرة آفاق  )2007-2020( '' 2020جهدًا مشتر ًكا للحد بشكل كبير من التلوث في البحر األبيض المتوسط من خالل معالجة المصادر التي
يقال إنها تمثل  ٪ 80من التلوث الكلي للبحر األبيض المتوسط :النفايات البلدية الصلبة ،والمياه العادة الحضرية والصناعية.
كمبادرة إقلي مية رائدة لالتحاد من أجل المتوسط ،كانت "آفاق  "2020مسعى جماعيًا بمساهمات من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ،بما في
ذلك البلدان الشريكة في االتحاد من أجل المتوسط ،والهيئات الحكومية الدولية ،والمؤسسات المالية الدولية ،والمدن والمناطق ،والمنظمات غير
الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص.
لتحقيق أهدافها ،تم تنظيم مبادرة آفاق  2020في أربع مكونات مترابطة مكرسة لالستثمارات للحد من التلوث والوقاية منه ،وبناء القدرات،
والمراجعة والرصد ،والبحث .وقد أرست المرحلة األولى من آفاق  )2007-2014( 2020األسس للحد من التلوث في البحر األبيض المتوسط،
بينما صممت المرحلة الثانية لتعزيز إنجازات المرحلة األولى وتجاوز الحد من التلوث.
مع األخذ في االعتبار الدروس المستفادة من آفاق  ،2020فإن جدول أعمال المتابعة بعنوان "نحو عام  :2030جدول أعمال من أجل متوسط أكثر
اخضرارا  -المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية في منطقة البحر األبيض المتوسط" ( )GreenerMed 2030كان قيد اإلعداد
ً
من قبل االتحاد من أجل المتوسط منذ عام  .2018سيتم تخصيص هذه األجندة الجديدة لدعم االنتقال المطلوب بشكل عاجل إلى اقتصاد أكثر
استدامة وأخضر ودائري في البحر األبيض المتوسط.
دورا أساسيًا في تجميع تقرير آفاق  2020النهائي ،ويفخر باإلعالن عن منشور االتحاد من أجل المتوسط بعنوان:
وقد أدى مشروع ً WES
"الوصول إلى آفاق  14 :2020عا ًما من التعاون المتوسطي بشأن البيئة  -مبادرة آفاق  2020من أجل متوسط أنظف" .يركز التقرير على
اإلنجازات العامة لمبادرة آفاق  2020والتحديات واالستنتاجات والتوصيات ،ال سيما في ضوء جدول األعمال البيئي لالتحاد من أجل المتوسط
(".)"GreenerMed2030
التقرير متاح اآلن باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.
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مشروع دعم المياه والبيئة
يهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتو سط .وسوف يعالج هذه
المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه .مشروع دعم المياه والبيئة هو مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (الجزائر ومصر
وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس).
إخالء المسؤولية
صدرت هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي ،ويتحمل مشروع دعم المياه والبيئة بمفرده المسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد
األوروبي.
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