
WES وع ة الإخبارية - م�ش الن�ش

وع ممول من قبل  هذا الم�ش

ي التحاد الأورو�ب

in the ENI Southern Neighbourhood region

عدد 7 أيار/مايو 2022

)WES(  وع  دعم المياه والبيئة م�ش

، ضمن الآلية  ي ي منطقة الجوار الجنو�ب
وع "دعم المياه والبيئة )WES( �ف م�ش

ي  وع إقليمي يتم تنفيذه بتمويل من التحاد الأورو�ب الأوروبية للجوار" هو م�ش

ي منطقة البحر 
ف إدارة موارد المياه الشحيحة �ف يهدف إىل حماية البيئة وتحس�ي

وع )WES( معالجة  ف الأهداف الرئيسية للم�ش الأبيض المتوسط. ومن ب�ي

وع  ف كفاءة المياه. يسعى الم�ش المشاكل المتعلقة بالحد من التلوث وتحس�ي

اكمة للمشاريع الناجحة السابقة  إىل الستثمار والبناء عىل التجربة الم�ت )WES(

Horizon 2020 CB/ وع أفق ي كم�ش ي تم تمويلها من قبل التحاد الأورو�ب
ال�ت

 SWIM SM( وع أفق وع إدارة المياه المتكاملة وم�ش MEP 2010-2014 وم�ش

وع جاهداً لخلق  SWIM and Horizon 2020, 2015-2019(، كما يسعى الم�ش

ف وزيادة القدرات ذات الصلة لجميع أصحاب المصلحة  بيئة حاضنة لتمك�ي

يكة. ي الدول ال�ش
ف �ف والمعني�ي

عىل دعم التحول إىل نماذج استهالك  )WES( وع دعم المياه والبيئة يعمل م�ش

دارة المتكاملة والكفؤة للمياه ومكافحة  وإنتاج أك�ش استدامة وإىل تعزيز الإ

التلوث الناتج عن المواد البالستيكية والنفايات البحرية، كما يسعى إىل تشجيع 

 وتعزيز الحوار حول القضايا البيئية وقضايا التنمية المستدامة الرئيسية.

يكة لخلق أوجه التآزر وفرص التعاون  وع كآلية دعم للدول ال�ش يعمل الم�ش

الدعم  )WES( وع ون�ش المعلومات والممارسات الجيدة. كما يوفر الم�ش

تحاد من أجل المتوسط )UfM( من خالل  ، وتحديداً الإ ف كائه المؤسسي�ي ل�ش

اتيجيات وحوارات إقليمية نوعية وخطة عمل الأمم المتحدة  تسهيل اس�ت

وع  ي م�ش
يكة �ف تفاقية برشلونة. والدول ال�ش للبيئة/البحر الأبيض المتوسط لإ

 ،* ف WES هي الجزائر، مرص، إرسائيل، الأردن، لبنان، المغرب، ليبيا، فلسط�ي

وتونس.

ي  وع إقليمي يدعمه التحاد الأورو�ب وع دعم المياه والبيئة )WES( هو م�ش م�ش

ق وجنوب البحر الأبيض  ي رسش
ي �ف ي التحاد الأورو�ب

لمساعدة البلدان غ�ي الأعضاء �ف

ي جهودها لمعالجة المشاكل البيئية الرئيسية مثل ندرة المياه والموارد 
المتوسط �ف

نتاج والستهالك ،  الطبيعية الأخرى وتقليل النفايات عىل جميع مستويات الإ

دارات  وتعزيز التنمية المستدامة. بينما "المرسلون" الرئيسيون هم الحكومات والإ

ورية  يكة. لقد أصبح من الواضح أن الظروف التمكينية الرصف المحلية للبلدان ال�ش

اتيجيات واللوائح تتطلب فهماً عميقاً  للغاية للتنفيذ السليم للسياسات والس�ت

اك الشباب. ومشاركة من قبل الجمهور الأوسع ، بدءاً بإرسش

ما ورد  لتحقيق  والطرق   WES اتيجية  اس�ت الحالية  خبارية  الإ الرسالة  تعكس 

الربحية  المياه غ�ي  ي 
الكب�ي �ف المياه والتخفيض  الطلب عىل  إدارة  أعاله. تعد 

المياه. تم تخصيص تدريب  الحفاظ عىل  دارة  الأساسية لإ السياسات  من 

ضافة إىل ذلك ، كان الستخدام السليم لموارد  إقليمي لهؤلء ، بينما ، بالإ

التعليم من  آخر حول  إقليمي  تدريب  ي صميم 
�ف التقليدية  الآمنة وغ�ي  المياه 

الآخرين. المصلحة  وأصحاب  ف  للمعلم�ي  )ESD( المستدامة  التنمية  أجل 

. ي
ف ويرد دون إخالل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء حول هذه الق�ف اف بدولة فلسط�ي * ل يجوز تفس�ي هذا الوصف عىل أنه اع�ت

افتتاحية

ورية  لقد أصبح من الواضح أن الظروف التمكينية ال�ض
اتيجيات  للغاية للتنفيذ السليم للسياسات واالس�ت

واللوائح تتطلب فهماً عميقاً ومشاركة من قبل الجمهور 
اك الشباب. االأوسع ، بدءاً بإ�ش



ي توف�ي قطرة". يُعت�ب هذا الفيديو 
وع دعم المياه والبيئة مؤخراً بإطالق فيديو "ساعد �ف قام م�ش

وع  ي إطار الم�ش
ي سيتم إنتاجها �ف

الأول من سلسلة فيديوهات حول قضايا المياه وحماية البيئة ال�ت

ي هذا المجال.
ة �ف ف ذوي ريادة وخ�ب بالتعاون الوثيق مع تقني�ي

من خالل هذا الفيديو الأول، يتم تعريف المشاهدين عىل مفاهيم إدارة الطلب عىل المياه والمياه 

ي 
ف القضايا الرئيسية ال�ت ي المنطقة وهي من ب�ي

ف كفاءة المياه �ف ي تُعت�ب أساسية لتحس�ي
غ�ي الربحية، ال�ت

وع دعم المياه والبيئة. يوفر الفيديو أيًضا نصائح حول الأمور  يتم تناولها من خالل أنشطة م�ش

ة،  ي يمكننا جميعاً القيام بها لتوف�ي المياه، وتشجيع الجميع عىل إتخاذ خطوات صغ�ي
البسيطة ال�ت

ي هذه المهمة.
هامة وملموسة، لتغي�ي عاداتهم اليومية من أجل المساهمة �ف

ي توف�ي قطرة"
وع دعم المياه والبيئة )WES( "ساعد �ض الفيديو االأول عن المياه لم�ش

دارة السليمة وتوف�ي  وع دعم المياه والبيئة بإعداد مقطع فيديو حول الإ قام م�ش

ويج  اء فحسب بل المجتمع بأكمله، للعمل عىل ال�ت المياه، ل يخاطب الخ�ب

ي المتوسط واستكمال ودمج وتعزيز التدريبات وورش العمل 
لثقافة مياه جديدة �ف

والدورات، ولكن أيًضا لنقل الرسائل الرئيسية إىل جمهور أوسع. 

ي تشمل الزجاجات 
يتناول مقطع الفيديو خطة مسؤولية المنتج الممتدة )EPR( ال�ت

ب، جانًبا آخر من مشكلة  ي عالبيتها لمياه ال�ش
ي المغرب، تُخصص �ف

البالستيكية �ف

ي المقابل، هناك 
وع دعمها. �ف ي يحاول الم�ش

وبات( ال�ت استهالك المياه )والم�ش

ارتباط ل يمكن تفاديه مع استخدام المواد البالستيكية ذات الستخدام الواحد، 

ي لبنان بالتعاون مع وزارة 
ة �ف وع خالل هذه الف�ت وهي قضية أخرى أطلقها الم�ش

عداد وكلها  ي طور الإ
ي الوقت نفسه، هناك المزيد من مقاطع الفيديو �ف

البيئة. و�ف

وع دعم المياه والبيئة لتعزيز الظروف  تعمل عىل استكمال مختلف تدخالت م�ش

المواتية للتنفيذ الناجح للسياسات.

وفيسور مايكل سكولوس ال�ب
)WES( وع دعم المياه والبيئة قائد فريق م�ش

ي توف�ي قطرة
5:31ساعد �ف
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  فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=4OR_KELIdno
https://www.youtube.com/watch?v=AHZgLvIxW2o


يحتوي البحر الأبيض المتوسط عىل 3٪ فقط 
ي محيطه 

من موارد المياه العالمية ويعيش �ف
ي العالم، 

أك�ش من 50٪ من فقراء المياه �ف
أي حواىلي 180 مليون شخص، وفًقا لمنظمة 

الأغذية والزراعة )الفاو(.

حوالي 180 مليون شخص

ي محيطه أك�ش من ٪50 
ويعيش �ض

ي العالم
 من فقراء المياه �ض

ي 
يحتوي البحر الأبيض المتوسط عىل 3٪ فقط من موارد المياه العالمية ويعيش �ف

ي العالم، أي حواىلي 180 مليون شخص، 
محيطه أك�ش من 50٪ من فقراء المياه �ف

ايد والزراعة  ف ي الم�ت
وفًقا لمنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(. يساهم النمو السكا�ف

ي زيادة الطلب عىل المياه، ولكن تبقى 
كثيفة الستخدام للمياه والسياحة �ف

الخيارات الفردية هي القوى المؤثرة والدافعة لجميع التجاهات والقطاعات.  

وع  نشاطاً إقليمياً لتقديم المساعدة الفنية بشأن التعليم المرتبط  نظم الم�ش

ف  ويج "لثقافة مائية جديدة" للمواطن�ي بالمياه نحو تنمية مستدامة )ESD(، لل�ت

ي من خالل العمل عىل توف�ي المياه  ف الذين يستجيبون بشكل إيجا�ب المهتم�ي

اء" وفعالة من حيث التكلفة  ي حلول عملية "خرصف
والحفاظ عليها نظيفة وتَب�ف

ي والمالعب والمطارات 
ي المبا�ف

تتعلق بالري واستخدام مياه الأمطار المجمعة �ف

ي الحدائق وتنظيف الطرق وما إىل ذلك.
ية �ف ولالستخدامات الحرصف

وتابع أك�ش من 50 إداريًا من وزارات التعليم والمياه/البيئة/المناخ، بالإضافة إىل 

ف حول هذه المسألة، تم  ف والمنظمات غ�ي الحكومية، ندوت�ي ف والمعلم�ي المدرب�ي

نت عىل مدى 3 ساعات. ن�ت اير ومارس 2022 ع�ب الإ ي ف�ب
عقدهما �ف

اير 2022 تدريباً  وع دعم المياه والبيئة )WES( خالل شهري يناير وف�ب نظم م�ش

نت حول إدارة الطلب عىل المياه )WDM( لبناء قدرات البلدان  ن�ت إقليمياً ع�ب الإ

يكة )PC( عىل إدارة الطلب عىل المياه، كوسيلة لخفض الطلب عىل المياه  ال�ش

ف المياه المتاحة والعرض.  ف الطلب وب�ي واستخدامات المياه وتحقيق التوازن ب�ي

ي هذه الجهود، يجب أن يحقق هذا التوازن الكفاءة القتصادية وأن 
ولتلنجاح �ف

ي أن يحافظ عىل السالمة البيئية ويضمن 
ي تحقيق العدالة الجتماعية و�ف

يساهم �ف

جودة الخدمات.

ي منطقة المتوسط
تدريب إقليمي حول كيفية الوصول إل "ثقافة مائية جديدة" تشتد الحاجة إليها �ض

تدريب إقليمي عىل إدارة الطلب عىل المياه

شارك أك�ش من 70 مشاركاً من أصحاب المصلحة )ممثلو الوزارات وسلطات 

ي الجلسات 
اء المياه والمنظمات غ�ي الحكومية( من 11 دولة �ف المياه وخ�ب

الخمس بمجمل 15 ساعة.

  
عىل 3٪ فقط من 

موارد المياه العالمية

يحتوي البحر االأبيض المتوسط عىل
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  لمزيد من المعلومات

  لمزيد من المعلومات

https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/rw-3-reg-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-1-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/he-3-reg-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/he-3-reg-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
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وع "تطوير وإعداد سياسة المياه غ�ي  تم تنطيم اجتماع لعرض نشاط الم�ش

اير 2022. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا النشاط إىل  ي 15 ف�ب
الربحية لالأردن" �ف

تمهيد الطريق للحد من فاقد المياه بشكل كب�ي وزيادة مرونة وكفاءة إمدادات 

ي 
؛ �ف ف المياه وتعزيز القدرة عىل تحصيل الرسوم وزيادة المياه المتاحة لالأردني�ي

دارة الفعالة للمياه غ�ي المدرة للدخل  تتيح  الواقع، تم استعراض كيف تسمح الإ

ف وتعزيز أدائهم الماىلي وتحقيق  لمرافق المياه بتقديم خدمات أفضل للمستهلك�ي

استدامة أك�ب عىل المدى الطويل.

ة من النفايات البالستيكية، كث�ي منها عبارة عن مواد بالستيكية أحادية  كميات كب�ي

تب عىل ذلك  الستخدام )SUPs(، تت�ب إىل البيئة البحرية والساحلية، مع ما ي�ت

نسان  من آثار وخيمة عىل النظم البيئية البحرية والتنوع البيولوجي وصحة الإ

وسبل العيش، الأمر الذي يجعل من المواد البالستيكية أحادية الستخدام 

ة للقلق. استجابة لطلب وزارة البيئة اللبنانية )MoE( ووزارة  قضية عالمية مث�ي

لغاء التدريجي  ي الإ
وع بتطوير نشاطاً للمساهمة �ف الصناعة )MoI(، قام الم�ش

ي لبنان بعنوان "دعم السياسات 
للمواد البالستيكية ذات الستخدام الواحد �ف

ي لبنان". عند إطالق هذا 
لمعالجة المواد البالستيكية ذات الستخدام الواحد �ف

وع دعم المياه والبيئة قضايا المياه غ�ي المدرة للدخل من خالل نشاط جديد يسمح باستخدام  يعالج م�ش
ي االأردن

أفضل لموارد المياه الشحيحة �ض

وع دعم المياه والبيئة )WES(، نشاطاُ جديداً للحد من استخدام المواد البالستيكية أحادية  أطلق م�ش
ي لبنان

االستخدام �ض

  لمزيد من المعلومات

  لمزيد من المعلومات

ي 17 مارس 2022، تم عرض البيانات والتجاهات الحديثة حول توليد 
النشاط �ف

وتراكم نفايات التعبئة والتغليف البالستيكية والتحديات الرئيسية لسلسلة القيمة 

ي لبنان من أجل التفاق عىل الخطوات الالزمة. كما تمت مناقشة 
البالستيكية �ف

ي منطقة المتوسط ولبنان والمساهمة والقيمة 
امج ذات الصلة القائمة �ف ال�ب

وع دعم المياه والبيئة )WES( لبنان لالستجابة  المضافة المتوقعة من دعم م�ش

ي يفرضها تلوث النفايات البالستيكية ، ول سيما المواد البالستيكية 
للتحديات ال�ت

ي لبنان.
ذات الستخدام الواحد �ف

https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-w-jo-1-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-lb-2b-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac/


للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

lpa@ldk.gr  ،ي التواصل والتشبيك
، خب�ي رئيس �ف ا بابادوجورجاكي ف ل�ي

كما يمكنكم البقاء عىل تواصل معنا من خالل: 

وع دعم المياه والبيئة م�ش

وع إقليمي يركز عىل دول  وع دعم المياه والبيئة هو م�ش وع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. م�ش ي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه الم�ش
ف إدارة الموارد المائية الشحيحة �ف ي إىل حماية البيئة وتحس�ي ي منطقة الجوار الجنو�ب

وع دعم المياه والبيئة �ف يهدف م�ش

ف وتونس(.  ق الأوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإرسائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسط�ي منطقة ال�ش

إخالء المسؤولية 

. ي ورة وجهات نظر التحاد الأورو�ب ي ل تعكس بالرصف
ة ال�ت وع دعم المياه والبيئة منفرداً المسؤولية عن محتويات هذه الن�ش ، ويتحمل م�ش ي ة الإخبارية بدعم ماىلي من التحاد الأورو�ب صدرت هذه الن�ش

@WesMed19@sustainablemediterranean 

www.wes-med.eu/ar

@Wes med

ي البالد. ضمت الورشة وجهات النظر 
والتغليف وخاصة الزجاجات البالستيكية �ف

المختلفة، كما عملت عىل تجميع البيانات المتوفرة لتحديد نموذج EPR المعمول 

وبات ومن ثم إنشاء إطار اتفاق  به وتطبيقه عىل زجاجات المياه البالستيكية والم�ش

وخارطة طريق.

اك مع وزارة  وع دعم المياه والبيئة )WES(، بتنظيم ورشة عمل بالش�ت قام م�ش

ي 30 آذار/مارس 2022، 
ي الدار البيضاء، �ف

ي والتنمية المستدامة �ف
النتقال الطا�ت

 )EPR( عداد خطة وهيكلية لمسؤولية المنتج ي وتبادل الأفكار لإ
للعصف الذه�ف

ي تعت�ب منبع أساسي للنفايات. هدفت 
بشأن نفايات الزجاجات البالستيكية، ال�ت

ف عمليات فرز وجمع واستعادة نفايات التعبئة  ورشة العمل إىل دعم تحس�ي

يات العامة أك�ش  وع دعم المياه والبيئة لتونس لجعل عمليات المش�ت ويقدم م�ش

ي 23 مارس 2022، تنظيم الجلسة الثانية للتوجيه، عىل شكل 
استدامة بيئياً. تم �ف

ف ، حيث تم تحليل مزايا  ورشة عمل ، بمشاركة 20 من أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

ي قطاع البناء.
يات العامة المستدامة �ف إدراج بنود الستدامة للمش�ت

يات العامة  ي سياق المش�ت
ح قضايا مثل دور تحليل دورة الحياة �ف كما تم رسش

المستدامة للبناء، ونهج "من المهد إىل المهد" مع تحليل تكلفة دورة الحياة لمواد 

ي لمادة 
البناء والبصمة الكربونية ذات الصلة. كما تم عرض أمثلة عىل منتج بي�أ

دارة المستدامة لمخلفات البناء. تجريبية تونسية )ألواح الجبس المضغوطة( والإ

ي المغرب
ورشة عمل حول خطة هيكلة وتنظيم مسؤولية المنتج الممتدة )EPR( لنفايات الزجاجات البالستيكية �ض

ي تونس 
نشاء/البناء �ض ي قطاع االإ

اء العام المستدام �ض ورشة عمل حول تنفيذ ال�ش
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