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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

وع   للحد من استخدامات    ( WES)  دعم المياه والبيئة   مشر
ً
 جديدا

ً
ي لبنان الب مواد  ال   ُيطلق نشاطا

  الستيكية أحادية االستخدام ف 

   2022أبريل/نيسان   11أثينا، 

ة من النفايات البالستيكية،  تتشب   (، إىل البيئة البحرية والساحلية مع  SUPsمواد بالستيكية أحادية االستخدام )   غالبيتها كميات كبير
تب عىل ذلك من آثار وخيمة عىل النظم البيئية البحرية والتنوع الحيوي وصحة اإلنسان وسبل العيش؛ األمر الذي يجعل المواد   ما يير

أحاديةال واحدة    بالستيكية  مرة  تستخدم  منتجات  االستخدام هي  أحادية  البالستيكية  المواد  للقلق.  ة  مثير عالمية  قضية  االستخدام 
 
 
عادة وتشمل  ة.  مباشر استخدامها  بعد  منها  التخلص  يتم  أن  ض  المفير ومن  و   فقط   البالستيكية  وحاويات  ة/ماصةقصب األكياس   ،

وبات وال  المبللة، إلخ. تغليف والمناديل عبؤات والاألطعمة والمشر

ي طريقة تصميم المواد والمنتجات البالستيكية وإنتاجها  
هج السياسات المتاحة للتحول ف 

ُ
تقوم العديد من الحكومات حالًيا بمراجعة ن

منها،   والتخلص    واستهالكها 
ً
مشكلة  سعيا أكير  المواد  اللمعالجة  دائري  اقتصاد  إىل  االنتقال  وضمان  االستخدام  أحادية  بالستيكية 

 من هذه  استدامة.  
ً
 وانطالقا

 
اللبنانية )   الخلفية، واستجابة البيئة  المياه  MoI( ووزارة الصناعة ) MoEلطلب وزارة  وع دعم  (، قام مشر

ي يمو ذي يتم تنفيذه بت ( ال WESوالبيئة )  ي  بتطوير نشاط    ، ل من االتحاد األوروب 
ي من الللمساهمة ف  بالستيكية  المواد  التخلص التدريج 

ي لبنان. 
 أحادية االستخدام ف 

ال تم إطالق   المياه والبيئة تحت  نشاط  هذا  وع دعم  ي  الب مواد  العنوان "دعم السياسات لمعالجة  لمشر
الستيكية أحادية االستخدام ف 

ي  
 إل . و 2022مارس  آذار/   17لبنان" ف 

ً
ي قطاع  طالق مجموعة م نكان ذلك إيذانا

بالستيكية المواد  الن المهام لجمع البيانات وتحليلها ف 
البالد  ي 

ف  االستخدام  الصلة  و   ؛أحادية  ذات  المختلفة  السياسية  للتدابير  المحتملة  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  مواد  الهذه  بدراسة 
الحوار الم القطاع    ستفيضودعم  ي 

المصلحة ف  للسياق لمعالجة قضايا  لغايات  بير  أصحاب  السياسة المناسبة  اح خيارات  مواد  الاقير
 بالستيكية أحادية االستخدام. ال

انطالق بداية  ال  مع  وعلنشاط  هذا  ) لمشر ي 
اإلنماب  المتحدة  األمم  وبرنامج  البيئة  وزارة  ممثلو  قدم   ،UNDP  لبنان ي 

ف  أل (   
ً
حدث  عرضا

واال  القيمة  البيانات  لسلسلة  الرئيسية  والتحديات  البالستيكية  العبوات  نفايات  توليد  حول  لبنان.  للمواد  تجاهات  ي 
ف  البالستيكية 

ال امج ذات الصلة  الي  ا 
المتوسط  ئماق وتناولت المناقشات أيضً ي 

ي  و ة ف 
وع  تحديد  و   ،القيمة المضافة موضوع  لبنان و ف  المياه  دعم  مشر

ي ا دعم لبنان  لحتياجات  عىل اال   ةالقائم  تهمساهمالبيئة  و 
كير  عىل  ته  ستجابف  ي يفرضها تلوث النفايات البالستيكية مع الير

للتحديات التر
 بالستيكية أحادية االستخدام. المواد ال

امات   الير  مع   
ً
لتماشيا ي  األوروب  وعاالتحاد  ي    مشر

ف  تتمثل  ي 
التر والبيئة  المباه  قددعم  وزيادة  داعمة  بيئة  أصحاب  رات  تهيئة  جميع 

يكة عىل حل المشاكل المرتبطة ب  ي البلدان الشر
التنمية، حقيق  تلتوجه نحو  النشاط لهذا  التلوث، تم تصميم مهام  الحد من  المصلحة ف 

اتيجية وطنية قائمة عىل األدلة  من خالل    ،بطريقة تشاركية ي  ا  تعمل عىلاسير ي  المواد  للإللغاء التدريج 
بالستيكية أحادية االستخدام ف 

ي نهاولبنان.  
ي يتم استخدامها لبضع  المطاف  يةف 

ار البيئية من المنتجات البالستيكية التر ي منع األض 
، من المتوقع أن يساهم النشاط ف 

ي البيئة لمئات السنير  فيما يظل أثرها لحظات 
 للخطر. سالمتنا إىل تربتنا ومياهنا وسالسل الغذاء ما يعرض نظمنا البيئية و ليصل  ف 
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 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 

 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
 

  WESمشروع 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  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة هو مشروع إقلي

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
لتي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  صدرت هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي، ويتحمل مشروع دعم المياه والبيئة منفرداً المسؤولية عن محتويات هذه النشرة ا

 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.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

