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WES PRESS RELEASE                          
 

ي  العصف  ورشة عمل  
 ( لنفايات الزجاجات البالستيكية EPR)   الممتدة    مسؤولية المنتج تنظيم  وتبادل األفكار حول خطة  الذهن 

   2022نيسان/أبريل  6أثينا، 
 
 

أنم  ةرائددولة  المغرب   تعزيز  حيث  من  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  ي 
األخض   ف  واالقتصاد  المستدامة  واإلنتاج  االستهالك  اط 
ي اإلطار  بناًء عىل  والدائري ومن حيث ال

ي ل  القانون 
، الذي يعتبر إدارة النفايات أولوية  ( 2010لبيئة والتنمية المستدامة ) للميثاق الوطن 

 تنمية مستدامة. نحو تحقيق 
 

، WESوع دعم المياه والبيئة ) قام مش   ي ي    (، الذي يتم تنفيذه بتمويل من االتحاد األورونر
ي الدار البيضاء، ف 

  30بتنظيم ورشة عمل  ف 
ي   لعصف ل ،  2022نيسان/أبريل  

المنتج   تنظيم وتبادل األفكار حول    الذهن  الزجاجات البالستيكية،  EPR)   الممتدة   مسؤولية  لنفايات   )
ي 
اك مع وزارة  ي   كجزء من نشاط وطن  ي وزارة  تم تنفيذه باالشبر

 والتنمية المستدامة.   االنتقال الطافر
 
 

الورشة   ي هذه 
ف  الم  25نحو  شارك  الرئيسيي    المصلحة  أصحاب  وزارة  عنيي    من  من  المبادرة  ي هذه 

ي  وزارة  ف 
الطافر والتنمية االنتقال 

ي  ن و ي ومستوردي   منتجمن  ووزارة الصناعة، والقطاع الخاص )   ،المستدامة
ي التجميع  تعبئة الزجاجات و عاملي   ف 

  ي   والقائمالعاملي   ف 
 . ي
 عىل إعادة التدوير( والمجتمع المدن 

 
تحسي     دعم  إىل  العمل  ورشة  البالس عمليات  هدفت  الزجاجات  وخاصة  والتغليف  التعبئة  نفايات  واستعادة  وجمع  ي  فرز 

ف  تيكية 
عىل زجاجات   ا وتطبيقهالمنهجية المعمول بها بشأن مسؤولية المنتج لتحديد المتوفرة  بيانات الوجمع وجهات نظر مختلفة و ، المغرب

وبات ومن ثم إنشاء    تفاق وخارطة طريق. إطار االمياه البالستيكية والمش 
 
العمل  تم   لتاري    خ وهيكلعرض  خالل ورشة  ي مخططات مماثلة  ية 

لدعم  ف  تم  يةنهجمال  هذهوإلهام    أوروبا  باإلضافة إىل ذلك،    جمع . 
ي االعتبار، لتوضيح الخطوات الوأخذها  وجهات نظر ورؤى جميع أصحاب المصلحة  

  كسؤولية المنتج الممتدة، لتنفيذ نموذج  قادمة  ف 
 مدى الطويل.  الفن  ، ولكن أيًضا عىل جميع أنظمة التعبئة والتغليف، PETليس فقط عىل  

 
وع ) نشاط  عنبر  ي    ل  هذا    ( WESالمش 

ً
ي يمكمال

ي المغرب، وال سيما تلك النر
تم  لجهود المختلفة نحو النمو األخض  واالقتصاد الدائري ف 

ي المغرب. تنسيقها من قبل 
ي ف   وفد االتحاد األورونر

تصميم لالستهالك  النشاط    تم  اإلقليمي  النشاط  مركز  مع  بالتعاون  األمم  إطار    ضمن  المستدامواالنتاج  وتنفيذه  برنامج  عمل  خطة 
،  + ACR( ورابطة المدن والمناطق إلدارة الموارد المستدامة ) SCP/RAC under NEP / MAP, www.cprac.org) المتحدة للبيئة  

 www.acrplus.org . ) 

 

For more information, please contact:  

Lisa Papadogeorgaki, WES Key Expert Communication and networking   lpa@ldk.gr     
 

 

 

 

 

.Meanwhile, stay updated via:  

http://www.acrplus.org/
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WES Web site 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES YouTube page 
 

WES   
The Water and Environment Support project in the Southern Mediterranean Neighbourhood aims to protecting the environment and 
improving the management of scarce water resources in the Mediterranean region. It will tackle problems related to pollution prevention 
and water use efficiency. WES is a regional project with emphasis on the countries of North Africa and the Middle East (Algeria, Egypt, Israel, 
Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, and Tunisia).  
Disclaimer  
This press release was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the WES Project 
and do not necessarily reflect the views of the European Union. 

 

https://www.wes-med.eu/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

