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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

تطوير خارطة طريق مشتركة  لمشروع دعم المياه والبيئة يدعم جهود وزارة حماية البيئة في إسرائيل  

 بين القطاعين العام والخاص إلعادة تدوير البوليمرات البالستيكية بشكل فعال 

 2022يوليو  22أثينا ، 

 

التي  والتي تسببها أنواع معينة من المنتجات البالستيكية  الكبيرة تعتبر اآلثار البيئية والصحية واالقتصادية 

أو التي ال يمكن تحللها البيولوجي في البنى التحتية القائمة إلدارة النفايات    ، ال تتحلل بيولوجيًا بشكل صحيح

 .في بلد ما تتطلب إطاًرا قانونيًا مستهدفًا لمعالجتها

الذي يموله االتحاد األوروبي   WES دعم المياه والبيئة في حالة إسرائيل، من المقرر أن يعمل مشروع 

البي التي تطمح إلى التوافق قدر اإلمكان مع استراتيجية البالستيك  و،  ئةجنبًا إلى جنب مع وزارة حماية 

وتطوير إرشادات السياسة التي تهدف إلى تنظيم وإدارة استخدام مختلف البوليمرات    األوروبي،لالتحاد  

من    واأللوان والمواد المضافة التي تعطل الفرز وإعادة التدوير   مزيج بما في ذلك ال  ، البالستيكيةوالمنتجات  

 .التغليف( في الدولة غير و )التعبئة والتغليف   من خالل االستخدام و أ ،ل التصنيعخال

في  هذا    أطلق رسميًا  ب2022يوليو    21النشاط  لها  عقد  ،  المخطط  واألنشطة  األهداف  اجتماع عرض 

والوزارات والهيئات الحكومية   ،مشارًكا من مختلف إدارات وزارة البيئة  33والنتائج المتوقعة ألكثر من 

 .صناعة إعادة تدوير البالستيك، وأصحاب المصلحة اآلخرينممثلي ذات الصلة، و

ستكون الخطوة األولى هي تقييم الممارسات الحالية واالتجاهات المستقبلية في سوق البالستيك فيما يتعلق  

ستيك القابل للتحلل بطريقة أوكسو، والبالستيك القابل للتحلل الحيوي، والبالستيك  ببوليمرات معينة )البال

القابل للتحلل، والتعبئة متعددة الطبقات، والمواد المضافة، وما إلى ذلك( ، سواء في التعبئة والتغليف أو  

التد  الفرز وإعادة  البوليمرات في عمليات  التي تسببها هذه  التغليف، و الصعوبات  بناًء على  و   ، ويرغير 

خالل بضعة أشهر على وزارة البيئة      WES   ي مشروع دعم المياه والبيئةالنتائج سيقترح فريق الخبراء ف

طريق تستند إلى دراسة مقارنة لتقنيات إعادة التصميم    طة ار والتخطيط مجموعة من توصيات السياسة وخ

الوثائق المرجعية ألفضل التقنيات  ، بجانب  (BAT) أفضل التقنيات المتاحة كذا والفرز وإعادة التدوير، و

 .السياسات الدولية واالتحاد األوروبيكذا و،   (BREFs) المتاحة

الطريق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من    خارطة سيتم مشاركة التوصيات النهائية وكما  

 ن المتوقع أن ينتهي النشاط في غضون عام تقريبًا. ، ومتوافقال
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 :للمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 lpa@ldk.gr ليزا بابادوجورجاكي ، الخبير الرئيسي لالتصال والتواصل 

 يمكنكم االطالع على المزيد: في غضون ذلك ، 

 WESالموقع االلكتروني للمشروع 

 Facebook  على  WESالمشروع   صفحة 

 Twitter على  WESالمشروع   صفحة 

 LinkedIn على    WESالمشروع   صفحة 

 على اليوتيوب  WES المشروع صفحة 

 

 WESمشروع دعم المياه والبيئة  

إدارة   وتحسين  البيئة  حماية  إلى  المتوسط  للبحر  الجنوبي  الجوار  في  والبيئة  المياه  دعم  مشروع  يهدف 

وسيعالج المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام    ،لمتوسطاالموارد المائية الشحيحة في منطقة البحر  

األ و  WES .المياه والشرق  إفريقيا  شمال  دول  على  يركز  إقليمي  مشروع  )الجزائر ومصر  هو  وسط 

 .وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(

 توضيح 

تم إصدار هذا البيان الصحفي بدعم مالي من االتحاد األوروبي. محتوياتها هي المسؤولية الوحيدة لمشروع  

WES  .وال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي 
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