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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

 ممارسات فضلى لتحقيق تقليل النفايات في البحر األبيض المتوسط

 2022 شباط/فبراير  10أثينا، 

)  عمل والبيئة  المياه  دعم  "معلى  (  WESمشروع  ع حافظة/لفتطوير  )waste-bestpractices://https-  ،اإلنترنتلى  " 

)/net.edm  ،تعزيز االقتصاد الدائري والحد من النفايات عبر سلسلة إدارة النفايات البلدية  سعى للحفظ الممارسات المختارة  التي ت

المتوسط  الهدف    . في  التشاور مع  من هذا  كان  ال )من خالل  الممارسات  المصلحة( تحديد وتوثيق ونشر  الأصحاب  رئيسية  فضلى 

وإعادة التدوير وإعادة االستخدام( في ثمانية بلدان    التقليل)  البلدية  النفايات إدارة  المتعلقة ب (  Rs3)الثالث  عمليات  لتحسين تنفيذ ال

والم ولبنان  واألردن  وإسرائيل  الجزائر ومصر  المتوسط:  األبيض  البحر  جنوب  الممارسات  في  تتفاوت  وتونس.  وفلسطين  غرب 

 فقاً للحجم والنوع وتتوفر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية. ودرجة  الم  

الموقع   ا في إطالق مبادرة    ،  المنوسط  أجل   من  /االتحادإخضرارا    أكثر  متوسطل  2030  أجندةفي دفع  اإللكتروني  يساهم هذا  وأيض 

  المتوسطية   االستراتيجية   التي تتمثل في   3.4رئيسية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط بموجب التوجيه االستراتيجي  

إجراء تقييمات  "تعزيز اإلدارة المستدامة للنفايات في سياق اقتصاد أكثر دائرية":    لغايات  )MSSD 2016-2025)  المستدامة  للتنمية

(.  النفايات )الصلبة  تقليلإقليمية، باإلضافة إلى تبادل المعارف للحلول عالية التقنية ومنخفضة التقنية التي تم تنفيذها بنجاح لتحقيق هدف  

المستدامة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط تنفيذ االستراتيجية المتوسطية  تدعم لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية  

 تنفيذها. مراقبةو  2025-2016للتنمية المستدامة 

)من خالل عضو اإلئتالف المكتب اإلعالمي المتوسطي لشؤون البيئة والثقافة    ،، أطلق مشروع دعم المياه والبيئة2021في أوائل عام  

( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط واالتحاد من أجل المتوسط وملتقى  ECSDE-MIO  -والتنمية المستدامة  

المستدامة  التنمية  أجل  من  المتوسطيين  البرلمانيين  الجهد  ،  )COMPSUD (دائرة  لهذا  والجماعي  التفعيل  دفع  الهامة  مبادرة  هذه 

3.4.5  2025-2016 MSSDشبكة المدن واألقاليم من أجل تنمية  ئتالف مشروع دعم المياه والبيئة إضافة  إلى  . ساهم أعضاء ا

ا في تطوير المحتوى،    )LDK(  الشركة االستشارية و  )ACR+ )مستدامة   ما ساهم اإلتحاد من أجل المتوسط من خالل التعاقد  في أيض 

 لتصميم وتطوير الموقع االلكتروني.  لإلدارة والبيئة  ENT شركةالمباشر مع 

في العمل على  جميع الشركاء  لتزم  الفرصة إلضافة ممارسات جديدة عبر نموذج "إضافة ممارسة جيدة"، فيما ي     "حافظة ال/لف يوفر "الم

 بشكل مستمر. الموقع  ءإثرا
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 : ، ي رجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة
 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة  -صفحة فيسبوك
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة -صفحة إنستجرام 
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  ر األبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه  يهدف مشروع دعم 
مي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  مشروع إقليهو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد   لتيا  محتويات هذه النشرةالمسؤولية عن  منفردا  مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://twitter.com/WesMed19

