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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

وع دعم المياه والبيئة   الالزمة لمعالجة هذه المشكلة   التدابي  الدقيقة و البالستيكية    الجسيمات حول  االقليمي    التدريب   - مشر

 2022ايار/مايو  17أثينا ، 

اوح حجم ا ي البحر األبيض المتوسط تنتشر بشكل كبي  مم، وهي  5ميكرومير إىل  1الدقيقة من البالستيكية  جسيماتل يير
 للمصدر تعتير و ف 

ً
ا  مثي 

ُ
قلق ا

ي و عىل الصعيد ال
ولية،  البالستيكية الدقيقة األيتم تعريف الجسيمات أو ثانوي. وىلي ,من أصل أ لبالستيكيةجسيمات االهذه  كونقد ت، و صحي البيئ 

ي المتوسط نفاياتإلدارة ال عدلةاإلقليمية الم الخطةوفق 
دقيقة مصممة لالستخدام التجاري المباشر )مثل  لدائن/ عىل أنها: "جزيئات ،البحرية ف 

ات التجميل والمنظفات ومكونات الدهانات(، أو لالستخدام غي  المبا جسيمات الشأ شر )مثل حبيبات ما قبل اإلنتاج("، بينما تنمستحض 
ة عديدة بسبب القوى الميكانيكية و ا لبالستيكيةا ة إىل شظايا صغي  أو العمليات الكيميائية / لدقيقة الثانوية "من تحلل المواد البالستيكية الكبي 

 الضوئية". 

م   وعيلير  ي منطقة  ذي يتم تمويله مل( اWES  دعم المياه والبيئة )  مشر
يكة ف  ي بتقديم المساعدة التقنية وتعزيز قدرات البلدان الشر ن االتحاد األوروبر

وع عىل  ي المتوسط بشكل فعال.   ت البالستيكية جسيمامعالجة مشكلة الالمشر
ي البيئة البحرية ف 

ام، و الدقيقة ف   مع هذا االلير 
ً
تدريب   تنظيمتم تماشيا

فاعلياته    إقليمي  بأوىل  الفنية    2022مايو  أيار/   12  بتاري    خ والبدء  الجوانب  ي 
المتدربي   ف  الدقيقة    ات جسيم لل المختلفة  لتعزيز كفاءات  البالستيكية 

والمسارات واألنواع  ها واألثر،    )التعاريف  بي      ، الرصد منهجيات  ؛  ( غي  الروابط  المعرفية؛  البالستيكية  جسيم ال والثغرات  والتلوث  ات  الدقيقة 

؛ إيجابيات/سلبيات ال  ي
 األدلة العلمية السليمة.   القائم عىل ة واتخاذ القرار  ي خيارات السياس ال و ؛ ي  المحتملة تداب الكيمياب 

نتدول متوسطية    10ة  من  مصلح من أصحاب ال   60أكير من  يشارك   ي الذي يتم عقده عير االنير نامج التدريئر ي هذا الير
؛ يم تنفيذ التدريب من  ف 

 تدريبية(   9منها، بمجموع  ساعات لكل   3وحدات تدريبية )حواىلي   3خالل  
ً
 :  ، عىل الشكل التاىلي ساعات

 2022مايو  يار/ أ   12الخميس،  
ات و ات البالستيكية جسيمموضوع اليف وفهم تعر  : 1الوحدة  ي البيئة البحرية: الكميات واألنواع والمصادر والتأثي 

 .الرصد  وسائل الدقيقة ف 
 2022مايو  يار/ أ   24  ، الثالثاء 
ات والوليةاأل البالستيكية ات جسيمالوفهم ف يتعر : 2الوحدة  ي قدما ةقائمال جراءاتتدابي  واإل : التأثي 

 .والمض 
 2022  ة/حزيران يوني  2  ، الخميس
ات واال ات البالستيكية جسيمالتعريف وفهم : 3الوحدة  ي قدما.  الحالية و جراءات الثانوية: التأثي 

 المض 
 

بناءً إدراج  تم   االقليمي  التدريب  طلب    هذا  ي منسقي   العىل 
ف  برشلونة      عناتفاقية  وا  عير تعزيز    رغبتهم  الذين  ي 

اف  لموضوع  ات جسيملفهمهم 

ايد أهميته بشكل جديال  البالستيكية الدقيقة ي ال  اتاإلجراءمعرفة ماهية  ، و ذي بدأ يظهر وتير 
ي اتخاذه ئر

ي الوقت وا. ينبغ 
معالجة يقع موضوع ه، ذاتف 

الناجم عن ي صميم    يةالبالستيك  جسيماتال  التلوث 
الدقيقة( ف  البالستيكية  المواد  ي ذلك 

)بما ف  البحرية  ار    جندةأوالقمامة  لالتحاد من  أكير اخض 

الحد ؛  اجتماعًيا   دامجتصاد أخض  دائري و محاور العمل الثالثة ذات األولوية: دعم االنتقال إىل اقضمن  و   ،GreenerMed 2030))  أجل المتوسط

ي منطقة والحفاظ عليها وإدارتها واستعادتها من خالل نهج متكامل قائم  من،
ي والجوي والبحري؛ حماية الموارد الطبيعية ف  عىل    وتقليل التلوث الير

ي   األبعاد األرضية والبحرية والساحلية. يشمل  النظام اإليكولوجر

 

 

 

 

 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات
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 lpa@ldk.gr ،بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيكليزا 

 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 
 

 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  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

