
 

  مشترك  بيان
 

 الدولي 2022مؤتمر تومالي 

 مستدامة وحماية البيئة البحريةالسياحة لخدمة الدارة المخلفات إل أنظمة فعالة
 

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 2022أكتوبر  11و 10

 اإلسكندرية، مصر
 

الدول والمؤسسات المشاركة: ممثلي مشروع تومالي في مصر والمغرب وتونس وألمانيا، ممثلي مشروع 

وزارة البيئة األلمانية، المشاركون والزوار جمهورية ألمانيا اإلتحادية من خالل : الداعمين تومالي من الشركاء

في مصر ومحافظة اإلسكندرية في مصر،  واآلثارووزارة السياحة مصر في والمحاضرون من وزارة البيئة 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية  واالقتصاد و مغربفي الووزارة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة 

تونس، واألكاديمية العربية في ووزارة الداخلية تونس في  البيئةووزارة والتضامني في المغرب  االجتماعي

 الفندقية وغرفة المنشآت والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر وجهاز تنظيم إدارة المخلفات في مصرللعلوم 

في  والوكالة التونسية إلدارة المخلفاتالمغرب في  للصناعة الفندقية مراكش-أسفي الجمعية الجهويةومصر في 

في تونس  الشريط الساحلي وتهيئة حمايةوكالة في تونس و مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئةو ،تونس

جامعة روستوك في  من والبرامج، وممثلي المؤسسات الدولية واإلقليمية في تونس واالتحاد التونسي للفنادق

معهد و،  (WES)مشروع دعم المياه والبيئة من االتحاد األوروبيو (UfM) المتوسطاالتحاد من أجل وألمانيا 

المكتب اإلعالمي و (CPMR) اللجنة الدولية ألبحاث البحر المتوسطو (IOW) البلطيقفي بحر  اليبنيز ألبحاث

                   ميدإنتريغ  برنامجو (MIO-ECSDE) لبيئة والثقافة والتنمية المستدامةلللبحر األبيض المتوسط 

(Interregو )،وبالستيك باسترز كاب برنامج إني سي بي سي ميد لتغير المناخ (Plastic Busters CAP)، 

 مؤسسة بالك فوريستو (Econnexions) يونكسإيكونو (Adelphi) أديلفيو (Landbell) مجموعة الند بيلو

(BlackForest Solutionsو )وفرنسا، نهضة مصر والمشاركين من مصر وألمانيا والمغرب وتونس ،

 وإيطاليا، واليونان، وإسبانيا. 

 11و 10من  الدولي في اإلسكندرية، مصر 2022المشاركون في مؤتمر تومالي نحن المذكورون أعاله، 

مستدامة وحماية األنظمة البيئية  المساهمة في إدارة المخلفات بشكل سليم لسياحةحول " 2022أكتوبر 

 :بالبيان المشترك التاليندلي  "البحرية

 

 



 

 نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى:

خالل األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اإلسكندرية  من جمهورية مصر العربية •

جامعة الدول العربية للتنسيق والمساعدة في مصر كجزء من مشروع تومالي وتنظيم أول ل التابعة

 ،بمصر الدولي 2022مؤتمر تومالي 

لضيافة والدعم حسن ال وزارة البيئة في مصر ومحافظة اإلسكندريةخالل من جمهورية مصر العربية  •

 ،لعملنا في إطار المؤتمر في مصر

 ،وزارة البيئة في ألمانيا لدعم مشروع توماليخالل من جمهورية ألمانيا االتحادية  •

 ،مشروع توماليجمهورية ألمانيا االتحادية للمساعدة التقنية لجامعة روستوك في  •

 ،لمشروع توماليجامعة القاضي عياض في المغرب للتنسيق والدعم التقني  •

 ،مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة للتنسيق والدعم التقني لمشروع تومالي •

مجموعة الند بيل، معهد اليبنيز ألبحاث جامعة روستوك في ألمانيا، جمعية شركاء مشروع تومالي:  •

المخلفات يون ومؤسسة بالك فوريست لتنفيذ جميع النواحي المتعلقة بالحد من كسإيكونبحر البلطيق، 

 ،البحرية وترويج اقتصاد أخضر ودائري في قطاع السياحة

أعضاء لجنة القيادة لمشروع تومالي في مصر والمغرب وتونس لتفاعلهم المتواصل وتنسيق مشروع  •

 ،تومالي

 توجيهاتهم من خاللاالتحاد األوروبي واالتحاد ألجل المتوسط وبرنامج البيئة الخاص باألمم المتحدة  •

اتهم وإعالناتهم الوزارية واألجندات والبرامج والمشروعات والتي تم توجيهها لتعمل ضمن واستراتيجي

 ،البيانمنطقة دول حوض المتوسط كما هو مبين في هذا 

 في مصر واإلدارات المحلية والدولية الدولي األول 2022الضيوف والمشاركين في مؤتمر تومالي  •

والخاص والشركاء الداعمين لمساهمتهم في هذا المؤتمر والقطاع األكاديمي المدني المجتمع و

 والمناقشات الثمينة التي ولدت هذه التوصيات:

الجهود و المخلفات بشكل سليم لسياحة مستدامة وحماية األنظمة البيئية البحريةبالنظر إلى أهمية إدارة و

المطلوبة لضمان تطويرها بشكل مستدام ومتكامل واألخذ في االعتبار التحديات البيئية واالقتصادية 

 الجهود في هذا المجال: يدوإنشاء آلية تعاون وتوح المعنيةواالجتماعية في الدول 



 

بين المشاركين  والتجاربلخبرات افي مصر تبادل  2022من مؤتمر تومالي الدولي حيث من المنتظر 

إدارة المخلفات الصلبة في األماكن السياحية والبحث في آليات مستدامة للقطاع لفهم القضايا الكبرى في 

وذلك باإلضافة إلى نشر التوعية بخصوص نشر ثقافة بما في ذلك المسؤولية الممتدة الُمنتج  السياحي

 االستدامة والحد من المخلفات في السلوك المجتمعي. 

المخلفات البحرية على قطاع السياحة وإجراءات الحد منها  على تأثيرول مؤتمر لمشروع تومالي يركز أ

مشاركة الدروس وتبادل وترويج اقتصاد دائري والتركيز على مسؤولية المنتج، وإدارة المخلفات و

الجهود في المناطق األوروبية والبحر المتوسط بشأن المخلفات البحرية وتلوث البالستيك والسياحة 

هداف بعد جائحة كورونا ومقاربة األ ةسياحة مستدامع يرامشالمستدامة وحماية التنوع البيئي وإطالق 

 جندة خضراء وزرقاء.اإلقليمية بشأن المخلفات البحرية والسياحة المستدامة بأ

 يمكن تلخيص توصيات المناقشات فيما يلي:

لتناول التحديات المذكورة، يجب أن تحسن دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا الهياكل المؤسسية  •

تطبيق السياسات المحسنة دورا هاما في نجاح هذه لمسؤوليات واتخصيص  سيلعب. والقانونية

وذلك عن طريق اتّباع سبل تقسيم وتوزيع المهام بين األقسام الحكومية والمحلية  ،التدخالت

 واإلقليمية وكذلك على أصحاب المصالح من الجهات المعنية في القطاع الخاص. 

المخلفات قادًرا على الحفاظ على البيئة وتحقيق إيرادات واستعمال ادارة يجب أن يصبح قطاع  •

بذلك األطر المتكاملة وخطط إعطاء الحوافز والتي من شأنها أن الموارد بشكل أمثل، وستسمح 

تدعم عملية الجمع والمعالجة لكل نوعٍ من المخلفات، وهو األمر الذي يعتمد بشكل رئيسي على 

السياسات المبتكرة واألدوات االقتصادية فيما يتعلق بمسؤولية الُمنتج الممتدة وكذلك  تفعيلتنفيذ و

 مسؤولية المستهلك. 

يجب على قطاع السياحة أن يتقدم ويعزز إمكانية التحول نحو العمليات المستدامة وأن يعتمد مبادئ  •

االقتصاد الدائري والذي يدعو إلعادة التدوير وتقليل االستهالك وإعادة التصميم. وحتى نصل لهذا 

يمكن أن  الهدف ونحقق الغاية المرجوة فيجب على قطاع السياحة اللجوء إلى دعم مالي ومؤسسي.

 مخططات مسؤولية المنتج الموسعة إطاًرا هيكليًا وتخصيًصا عاداًل للتكاليف.ي إطار لتكامل فايمثل 



 

( وصياغة SUPs) الواحد االستخدامالمواد البالستيكية ذات التدريب وبناء القدرات بشأن إشكاليات  •

أخرى مستدامة تعنى باالقتصاد البالستيكية ذات االستخدام الواحد بحلول المواد ستبدال اللقوانين ا

ئري مثل الزجاجات القابلة إلعادة التعبئة والذي سيسهم في تقليل كم المواد البالستيكية والتي الدا

 يتم انتاجها في المنطقة.

زيادة الفوائد االقتصادية تبني أفضل الممارسات المتعلقة بعملية إدارة المخلفات والتي من شأنها  •

المعرفة وتسيير برامج بناء القدرات التي تستهدف أصحاب المصلحة في  والبيئية، حيث إن نقل

يمكن أن يؤدي استخدام  .للمخلفاتقطاع السياحة سيجعل المعنيين رائدين في انشطة اإلدارة السليمة 

أو الكتيبات أو المنصات الرقمية إلى تعزيز هذا التبادل المعرفي ورفع مستوى  بناء القدرات أدوات

  رسات عبر البلدان الشريكة.أفضل المما

علية قيد التنفيذ، فيتم وضع نظام مراقبة لجهود ايجب وضع أهداف صارمة ومؤشرات كمية ذات ف •

البحرية وتقليل استهالك البالستيك، إذ سيؤدي تطوير  بالمخلفاتعلق ا يتوخاصة م المخلفاتتجنب 

 البحرية والبالستيك في دول المنطقة. المخلفاتوتعزيز تقييم األثر البيئي وأنظمة المراقبة إلى تقليل 

والجمعيات والمؤسسات  المخلفاتيجب تقييم دور القطاع غير الرسمي بما في ذلك انشطة ملتقطي  •

االجتماعية وذلك مع مراعاة السياق المحلي وكذلك االحتياجات الفنية واألنظمة القائمة. ولذلك يجب 

 دمجلعلى السلطات العامة على المستويين الوطني والمحلي تطوير استراتيجيات محددة وكافية 

توفير هذا بالتوازي مع و ،القطاع غير الرسمي ودعم التكامل والترابط بين األطراف المختلفة

 مشورة.تقديم الالضمان االجتماعي والحماية الصحية والتدريب و

الوطنية لمختلف وربط أنظمة قواعد البيانات اإلقليمية و، يجب تعزيز ةالحالي المبادراتبناًء على  •

 .للمخلفات قطاعات الفرعيةال

ويجب دعم التعاون والعمل المشترك في المساعي التي تهدف للحد من التلوث في منطقة دول  •

البحر المتوسط وكذلك التركيز على تعزيز السياسات البيئية كمحور أساسي للتقدم والنمو، 

تقليل المخاطر المحلية وذلك من خالل تطبيق وباإلضافة إلى ذلك فيجب دعم برامج وخطوات 

 تبادل الخبرات الدولية دعمإن من أجل المتوسط.  تحادالباخضراء والزرقاء الخاصة خطط العمل ال

البحرية سيفيد المنطقة بأسرها. المخلفات اإلقليمية الجارية والمعرفة حول رصد وتخفيف آثار و



 

 يمكن، GreenerMed الخضراء للمتوسط جندةاألفي  توماليمشروع  تم بالفعل دمجوحيث أنه 

ليصنف ضمن المشاريع المدعومة من قبل  توماليمشروع خالل تقديم من  الحاليةالجهود دعم 

 .تحاد من أجل المتوسطاإل

يجب تعزيز دور المجتمع المدني وحجم مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تتبع التلوث وتنفيذ  •

، وجوب تعزيز برامج التوعية في المنطقة بأسرها إلىأنشطة التنظيف الشواطئ وذلك باإلضافة 

فبرامج التعليم ورفع الوعي يجب كذلك أن نقوم بدعمها في كامل المنطقة، وذلك في إطار برنامج 

ج والذي يرتئي نموذالويجب أن يتحول  ،2030 عمل االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة

إلى نفايات كمورد يمكن أن يؤدي إلى حت أي ظرف تمثل عبئاً يجب التخلص منه ت المخلفاتأن 

 فوائد اقتصادية وبيئية.اعتبارها مصدراً ذو 

لمراسلين الصحفيين والصحفيين المتخصصين امع  اتوالحوار يةالتدريبالدورات تعزيز  •

 .والمنطقة العربيةوالمستشارين اإلعالميين من جميع البلدان في منطقة البحر األبيض المتوسط 

 

بشأن  راتتطوير القدرات الالزمة وتقديم استشا بشأنمشروع تومالي في الدول بدعم أنشطة نوصي  كما

مخلفات البحرية ال التعاون في مراكز البحوث والمجال األكاديمي لرصد تأثير دعموالسياسات التخاذ القرارات، 

 دائري والسياحة المستدامة.ال قتصادلال ترويجالو

 ىوالتقدير للحكومتين األلمانية والمصرية لدعمهم للمشروع وندعوهم لدعم وتوسيع مدنود أن نقدم الشكر و

 في منطقة البحر المتوسط. كي يصل إلى شركاء أخرينلالمشروع 

نعرب عن دعمنا لمشروع تومالي ونطلب من الشركاء والشركاء المضيفين في مصر النظر في التوصيات 

 .البيانفي هذا 

لترويج وا تومالي الدولي األولمؤتمر  توصيات لمشاركة بشكل فاعل في المتابعة وتنفيذنود تجديد التزامنا ل

 مستوى متخذي القرارات من الدول المشاركة وجميع أصحاب المصلحة. علىنتائجه  متابعةو

وجامعة الدول العربية  وجمهورية ألمانيا اإلتحادية ونستغل هذه الفرصة لنتقدم لجمهورية مصر العربية

 العرفان وذلك لدعمهم لهذا المؤتمر ودعم انشطته وأهدافبجزيل الشكر واتحاد المتوسط واالتحاد األوروبي 

البحرية  المخلفات الحد منوإدراج المشروع في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق  مشروع تومالي وتوصيات



 

في قطاعّي السياحة والفندقة. وبهذا الصدد نطلب تقديمكم لهذا الصلبة المستدامة للمخلفات دارة اإل اعتبارو

 اخـــغير المنـــالدولي لت 27مؤتمرالجامعة الدول العربية وفي وزراء البيئة ب في اجتماعاتوعرضه البيان 

COP 27  ر للعامنوفمبمن شهر  18إلى  6الذي سيعقد في شرم الشيخ في مصر في الفترة من و القادم 

2022. 

لعام  تومالي ونحن كمجموعة عمل مشروع تومالي نتوجه بالشكر لكل المشاركين في المؤتمر الدولي األول

ولدعمكم ألهداف وتوصيات المؤتمر وذلك بجانب مشاركتكم وتزويدكم لنا بكل النصائح الهامة والخاصة  2022

المخلفات  والحد منتصاد الدائري بإدارة المخلفات الصلبة واالق بصناعة القرار ووضع السياسات فيما يتعلق

، وكذلك نرحب باقتراح الوفد المغربي لتنظيم الدورة القادمة للمؤتمر الدولي البحرية في قطاعيّ السياحة والفندقة

 بمدينة مراكش بالمغرب.  2023 تومالي لعام

 م2022من شهر أكتوبر للعام  11اإلسكندرية في 

  

 


