




ما فتئ التزايد املطرد للنفايـات وانعكا�ساتهـا ال�سلبية على 

البيـئـة وال�سحـة ونوعيــة املياه يثري الإ�سكاليــات يف 

منـطقـة امل�شـرق واملغـرب، حيث اأن اأكثـر من ن�سـف 

�سكـان هذه الدول تقـطن املنـاطق احل�رضيـة وتعـاين 

من الآثـار ال�سلبيــة على البـيئــة وال�سحـة من جراء 

عدم اإحكــام اأنظمـة اإدارة النفـايـات. ونظرا حل�سا�سية 

هذا املو�سوع، تعمـل عديـد الأطراف املتدخلـة من 

اإيجاد احللول  القطاعني العام واخلا�ص باملنطقة على 

التقنية واملالية والتنظيمية لإحكام اإدارة النفايات مبا 

فيها النفايـات احل�رضية وال�سناعية والفالحية ونفايات 

الأن�سطة ال�سحية.

ويف هذا الإطـار، قررت ع�شــر دول مبنطقة امل�سـرق 

واملغـرب )اجلزائــر وم�ســر والأردن ولبنـان واملغـرب 

وموريتـانيــا وفل�سطيــن و�سوريــا وتونـ�ص واليمن(، يف 

اأواخــر �سنــة 2008، اإحداث �شبــكة اإقليميـة لتبــادل 

املعلومـات واخلبـرات يف جمـال اإدارة النفايـات. كما تقرر 

اأن حتت�سن تون�ص ال�سبكة يف مرحلتها الأوىل اإ�سافة اإىل 

دعمهــا من قبل احلكومــة الفيدراليــة الأملانية ممثلة 

يف الوكالة الأملانية للتعاون الفني »GTZ« واحلكومة 

الوكــالة الوطنيــة للت�رضف  التون�سيــة من خـالل 

يف النفـايـــات.





الهدف العام لل�شبكة

يتمثل الهدف العام لل�سبكة الإقليمية لتبادل املعلومات واخلربات 

يف جمال اإدارة النفايات يف اإر�ساء الأطر املوؤ�س�ساتية ملبادئ الإدارة 

وبكافة  واملغرب  امل�رضق  منطقة  يف  للنفايات  وامل�ستدامة  املندجمة 

الدول الأع�ساء.

الأهداف اخل�شو�شية لل�شبكة

تطويـر جمــال اإدارة النفايــات يف منطقة املغرب وامل�رضق وتوفري  	Q

الظروف املالئمة لإدارة النفايات بطريقة فعالة تتالءم ومتطلبات 

حماية البيئة؛

دعم وتنمية القدرات الوطنية العاملة يف جمال اإدارة النفايات؛ 	Q

تعزيـز التعـاون الإقليــمي يف جمالت اإدارة النفايات على اأ�سا�ص  	Q

روؤى م�سرتكة لتحقيق التنمية امل�ستدامة باملنطقة.

النتائج املنتظرة

تهدف ال�سبكة اإىل توفري اأر�سية م�سرتكة ذات بعد اإقليمي للم�ساعدة 

اإدارة  والتجارب يف جمال  القدرات وتبادل اخلربات  وتنمية  الفنية 

النفايات.





املهام الأ�شا�شية

 Q	اإحداث اأر�سية اإقليمية لدعم تبادل التجارب واخلربات؛

 Q	القيام باأن�سطة للتكوين وتنمية القدرات؛

 Q	دعم التعاون جنوب-جنوب و�سمال-جنوب ونقل املعرفة؛

 Q	تطوير دلئل توجيهية ودرا�سات ووثائق عمل ل�سانعي القرار 

وتنفيذ م�ساريع منوذجية.

اأهّم اأن�شطة ال�شبكة

 Q	تنظيم ندوات وور�سات اإقليمية حول اإدارة النفايات؛

 Q	اإعداد تقارير دورية حول اإدارة النفايات؛

 Q	بعث موقع واب حول اإدارة النفايات www.sweep-net.org؛

 Q	اإعداد قاعدة بيانات خا�سة ت�سمل كافة املتدخلني واملعلومات 

يف املجال؛

 Q	تنظيم ور�سات تكوينية واأن�سطة تعليم اإلكرتونية؛

 Q	القيام مبهام امل�ساعدة الفنية والتوجيه؛

 Q	تنظيم مهمات وزيارات فنية ميدانية؛

 Q	تنفيذ عمليات منوذجية؛

وعدة اأن�سطة اأخرى .





الدول ال�شريكة لل�شبكة

اجلزائر وم�رض والأردن ولبنان وموريتانيا واملغرب وفل�سطني و�سوريا وتون�ص واليمن. 

املوؤ�ش�شات ال�شريكة لل�شبكة

الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية املكلفة باإدارة النفايات بالدول الأع�ساء، وقد مت تعيني 

ع�رضة من�سقني وطنيني.

اأع�شاء ال�شبكة 

اخلرباء والقطاع اخلا�ص واملدن واجلمعيات غري احلكومية ومراكز البحوث ومكاتب 

الدرا�سات والأطراف املانحة والوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبكات اأخرى، الخ.

الأطراف الداعمة 

 ،GTZ احلكومة الفيدرالية الأملانية ممثلة يف الوكالة الأملانية للتعاون الفني	Q

.ANGed احلكومة التون�سية من خالل الوكالة الوطنية للت�رضف يف النفايات	Q

اإمكانية انخراط دول واأطراف اأخرى بال�سبكة.

مراكز البحوث 

�شبكات اأخرى

جمعيات 

غري حكومية 

مكاتب درا�شات 

و خرباء 

الأطراف املانحة

الوزارات 

واملوؤ�ش�شات احلكومية

القطاع 

اخلا�ص

املدن

�شكرتارية

ال�شبكة
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تركيبة ال�شبكة

املن�شقون الوطنيون لل�شبكة

ال�سيد لزهاري قورين وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وال�شياحة  اجلزائر  

ال�سيد اأمني عبد املعطي خيال وزارة الدولة ل�شوؤون البيئة  م�شر 

ال�سيد خالد الفايز وزارة البيئة  الأردن 

ال�سيد ب�سام �سباغ وزارة البيئة  لبنان 

ال�سيد عبد القادر اأعجري �شكرتارية الدولة املكلفة باملياه والبيئة  املغرب 

ال�سيد مولي عبد املومن وزارة البيئة والتنمية امل�شتدامة  موريتانيا 

ال�سيد عاطف جابر الهيئة العامة للبيئة  فل�شطني 

ال�سيدة رل اأبازيد وزارة البيئة  �شوريا 

ال�سيد وليد ذويبي وزارة البيئة والتنمية امل�شتدمية  تون�ص 

ال�سيد حممد الأرياين وزارة ال�شوؤون املحلية والبيئة   اليمن 



www.sweep-net.org

v
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anis.ismail@gtz.de  markus.luecke@gtz.de

ال�سيد اأني�س ا�سماعيل

ال�سكرتري العام

العن�ان امل�ؤقت:

الهاتف: 04 72 22 98 216+

ال�سيد ماركو�س لوك

GTZ من�سق البعثة لدى

العن�ان امل�ؤقت:

الهاتف: 53 55 17 24 216+


