
 

 
 
 
 
 

 المشروع ممول من  
 األوروبي االتحاد

 
 

 

LDK Consultants Global EEIG 
 

 

                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

وع دعم المياه والبيئة   ي تضم  "  المحفظة " يستعرض  مشر
ونية التر عمل  ال خالل االجتماع لمجموعة  الممارسات الفضىل  من    20االلكتر

ي  الثالث 
ي المعنية بشئوون  االتحاد من أجل المتوسط  ة ف 

 (. 2022آذار/مارس    15  -14)   البيئة والعمل المناخ 

   2022مارس    آذار/  16أثينا، 
 

وع دعم المياه والبيئة )  ي ذي يتم تمويله من قبل  ( الWESشارك ممثلو مشر ي ا  االتحاد األوروب 
التابعة    ةالثالث   جتماع مجموعة العملف 

 ( المتوسط  أجل  بشئون  (  UfMلالتحاد من  و المعنية  ي  المناخ   تغت  البيئة 
ف  نت  اإلنتر انعقد عت   الذي  .  2022  مارس آذار/   15و    14، 

ي االتحاد من أجل المتوسط    مجموعة تهدف  
ي تنفيذ اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل  العمل الثالثة ف 

ي قدًما ف 
المتوسط لعام  إىل المض 

ي  ذي تم تبنيه ال المناختغت   لبيئة و بشأن ا  2021
ين أول/  4ف  ي القاهرة.   2021أكتوبر  تشر

 ف 
 

ي 
 لنحو    قدم خالل االجتماع ، السيد أنيس إسماعيل ، الخبت  الرئيسي للبيئة ف 

ً
وع دعم المياه والبيئة عرضا ي   ممارسة مختارة   20مشر

   ف 
ونية   ي تم تصميمها   net.med-waste-bestpractices://https  / "المحفظة/المستودع" االلكتر

ية والفرنسية( التر )باللغتي   اإلنجلت  
وع، ا  أعضاء من قبل وتطويرها    ( MIO-ECSDE) المكتب اإلعالمي المتوسطي لشؤون البيئة والثقافة والتنمية المستدامةئتالف المشر

كة االستشارية  ، بدعم وبالتعاون مع االتحاد من أجل   ACR)و شبكة المدن واألقاليم من أجل تنمية مستدامة )+ (LDK)  والشر
لمانيي    UNEP/MAP))  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط  ( UfM)  المتوسط المتوسطيي   من أجل   و دائرة الت 

ي البحر األبيض  سلسلة  لتعزيز االقتصاد الدائري والحد من النفايات عت  إدارة  ،  ( (COMPSUD التنمية المستدامة
النفايات البلدية ف 

 المتوسط. 
ين تركز   العشر الفضىل  الممارسات  الممارسات  هذه  من  مزي    ج  يكة    معظمها ، وهي  الشر البلدان  وع  من  منطقة  للمشر ي 

األبيض  ف  البحر 
و  من عدد  المتوسط  المتوسط    ها من قليل  األبيض  البحر  ،  األعضاء  دول  ي األوروب  االتحاد  ي 

بف  أساسي عىل  وتركز  عمليات  تنفيذ  شكل 
 ((3Rs    ي

ي )التخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستخدام( للنفايات البلدية ف 
يكة ف  وع دعم المياه والبيئة:   الدول الشر الجزائر ومرص    مشر

 وإرسائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطي   وتونس. 
 
 

وفيسور مايكل سكولوس   أدىل  وع دعم المياه والبيئة  رئيس فريق ،   الت     بتعليقه   مشر
ا
اإلدارة غت  المنتظمة  ، أو  : "إن االفتقار إىلقائل

ي منطقتنا، وترتبط  تللنفايات الصلبة هي واحدة من أخطر المشكال 
ا بالمشكالت االقتصادية   هذه المشكلة  البيئية ف 

ً
أيًضا ارتباًطا وثيق

مجموعة شاملة من األدوات واألساليب، والعديد منها  هناك حاجة إىل  بشكل فعال، ة هذه المشكلة واالجتماعية والثقافية. ولمعالج
ي ال ا موجود بالفعل حولنا، ولكنه

وع دعم المياه والبيئة   عىل نطاق واسع. اختار  ةغت  معروفحقيقة ف  بعض أفضل الممارسات  مشر
ي هذ

ي حال توافر مستودع" ل حافظة/ال"اله وأدرجتها ف 
ي  تسهيل فهمها وتعميمها وتكييفها أو توسيع تطبيقها ف 

كافة  اإلرادة السياسية ف 
 هذا التحدي وتحويله من مشكلة إىل فرصة«. لتمكن من معالجة  لمنطقة أنحاء ال

 
تم   ا كما  الحقائقإتاحة    أيضً قطر    أوراق  بكل  نت  الخاصة  اإلنتر ي  عت  

و يمكن  التر كمستند تاختيارها  فالتر   مع    pdf  حميلها  استخدام 
م
ُ
ت بها  لمستخدمي    ا كن  لالنتقاء  باالستعانة  واهتماماتهم  باحتياجاتهم  الصلة  ذات  الممارسات  رسي    علتحديد  وفر  ت.  شكل 
ي حي   يحافظ  ،  موذج "إضافة ممارسة جيدة"ة عت  نالمستودع الفرصة إلضافة ممارسات جديدالحافظة/ 

كاء  ف  ام  جميع الشر عىل االلتر 
 مستمر. بشكل  بإثرائها 

ي عىل   ي  أل موقع  ال فيديو ترويج 
وب   فضل ممارسات الحد من النفايات: االلكتر

https://www.youtube.com/watch?v=2q5YN4wYa1I 

 والوثائق المفيدة ، يرخ  الرجوع إىل هذه الروابط:   المعلومات والخلفية لمزيد من 

-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-reg-7-med.eu/ar/activities_type/re-https://www.wes

-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8

%d8%aa%d8%b4-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa / 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2q5YN4wYa1I
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/re-7-reg-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/re-7-reg-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/re-7-reg-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/re-7-reg-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/re-7-reg-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4/


 

 
 
 
 
 

 المشروع ممول من  
 األوروبي االتحاد

 
 

 

LDK Consultants Global EEIG 
 

 

 

 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،والتشبيكليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل 

 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 تويتر 
 

 YouTube   وع دعم المياه والبيئة عىل  قناة مشر

 

 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://twitter.com/WesMed19
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

