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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

 المستدام في قطاع اإلنشاء/البناء في تونس   العام الشراء تنفيذ نظم مشروع دعم المياه والبيئة ورشة عمل حول

   2022أذار/مارس  28ثينا، أ

عملية  تنفيذ يقوم مشروع دعم المياه والبيئة الذي يتم تنفيذه بتمويل من االتحاد األوروبي بتقديم الدعم إلى تونس لتتقدم باتخاذ إجراءات تجعل 

 أكثر استدامة بيئيا.  الشراء العام

 

تعمل على  تعميم الحد األدنى من بعض التقنيات التي  ضرورة  بقطاع اإلنشاء والبناء والمستدامة  أشارت الدراسات إلى ارتباط إدارة الموارد  

ما يعد، حتماً وفرة    –% من استهالك مياه التسخين  70نحو  % من احتياجات التسخين والتبريد و30إلى    %20، قد تبلغ من  وفير الطاقةت 

العالم.  كافة دول  على  أثرت بشكل حاد  اقة  في أيامنا هذه التي تشهد أزمة في قطاع الط  استهالك مياه التسخين في المنازل، خاصةً   بالغة في

ادمة،  كما يمكن اعتماد وتطبيق حلول وتقنيات أخرى لتحسين إدارة الموارد واسترجاعها، وبالتحديد، ما يتعلق بمواد البناء المياه والمياه الع

 ، الخ.الهدم اإلنشاء ونفايات

 

 ً تم    ،2020عام     في وقد أطلق مشروع دعم المياه والبيئة سابقا التوجيه وبناء القدرات  /دمن خالل اإلرشانفيذه  ت البدء في  هذا النشاط الذي 

 الشراء العام في قطاع اإلنشاء والبناء بشكل أكثر استدامة.  تعاقدات للهيئات والكيانات العامة والخاصة لتمكينهم من تنفيذ

آذار/مارس    توجيه  2022وفي  بتنظيم جلسة  المشروع  بنود ثانية على شكل وية  قام  تحليل مزايا وفوائد بعض  تم من خاللها  رشة عمل 

 .مشارك من أهم المتدخلين في القطاع 20شارك بها ووالبناء ستدامة الهامة في تعاقدات الشراء العام في قطاع اإلنشاء اال

 

في قطاع اإلنشاء   ةالمستدام   العمومية  الشراءاتفي سياق    "دورة الحياة"دور تحليل  ب تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا الهامة تتعلق  و

تحليل   فيمواد البناء  ب   خاصة  يةنهجملتشييد مبنى، و  ةدائري   بطريقةالمهد إلى المهد" مع تحليل تكلفة دورة الحياة في    من"  يةنهجوموالبناء،  

المستدام    تصرفالجص المضغوط(، وال  لوحةرة الحياة والبصمة الكربونية، ومثال إلعالن بيئي لمنتج تجريبي تونسي في طور اإلنجاز )دو

والتصرف في نفايات الهدم    البناءالبناء، باإلضافة إلى طريقة صياغة البنود الفنية القياسية التي تدمج تحليل دورة حياة مواد  و  الهدم  نفاياتل

الشراءات العمومية المستدامة  عمليات  حاجةالعمل على إيضاح  تموفي نهاية الورشة خاصة لمواد البناء.  صفةللمبنى وب  عامة بصفةوالبناء  

 . بيئية ومقاييس مستدامة  تنمية قوانين وإرساء لتوحيد الجهدالمزيد من  إلىاإلنشاء والبناء قطاع  في

 

ت مشاركتهم بالفاعلية  زوالخاصة، وتمي   ةالعامفي قطاع اإلنشاء والبناء، من الهيئات  متدخلين  ن عن أهم الو لية "التوجيه" هذه ممثلشارك في عم

كانا   ناللذا،   (CITET)البيئة  شارك في تنظيم الورشة كل من وزارة البيئة في تونس والمركز الدولي التونسي لتكنولوجيا  التي أثرت النقاش.

 .في تونسالمعنيين  المختصين سلسلة من البرامج في قطاع اإلنشاء والبناء بالتعاون الكثيف والشراكة مع اإطالققد 

 

 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك
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 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة
 

 WES المياه والبيئة  مشروع دعمدعم -صفحة فيسبوك
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 
 

 WES YouTube   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 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   التي  النشرةمحتويات هذه المسؤولية عن  منفرداً 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://twitter.com/WesMed19
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

