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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

اإلرشادات البيئية حول مراجعة    اتباالشتراك مع وزارة البيئة اللبنانية مشاور  WES  مشروع دعم المياه والبيئة   نظمي

  لقطاعي الصناعات الغذائية والبناء ELVومركبات 

 2022يوليو  25أثينا ، 

  19ووزارة البيئة في لبنان في    WES  دعم المياه والبيئة  تم تنظيم اجتماع تشاوري عبر اإلنترنت باالشتراك مع مشروع

الوطنية  2022يوليو   البيئية  اإلرشادات  من  لمجموعة  المقترحة  المراجعات  ومناقشة  مع قيم  وحدود    ،لتبادل  االنبعاثات 

الرئيسيين المصلحة  محددة    أصحاب  والبناء.  بألنشطة صناعية  األغذية  دولة  فقطاعي  يعتبر  ال  لبنان  أن  من  الرغم  على 

 هناك العديد من المؤسسات الصناعية التي لم يتم ترخيص العديد منها.  صناعية، إال أن

قرار وزاري تصدره وزارة   االرشادات في صورةوكان الهدف من االجتماع إطالق عملية استشارية تؤدي إلى تشكيل هذه  

ميع أنحاء البالد. باإلضافة  خاصة وأن هذه الصناعات منتشرة في لبنان وتنتشر في العديد من المناطق الصناعية في ج  البيئة،

،  ا وبيئي ايأدوات مرجعية لمساعدة الصناعات التشغيلية وغير القانونية لتكون متوافقة قانون    االرشادات البيئيةستكون    ذلك، إلى  

 مثل هذه المصانع في المستقبل. انشاء ولتوجيه أولئك الذين يرغبون في 

إرشادات بيئية إلنشاء وتشغيل الصناعات في    10حول مراجعة  WES مشروعنتائج الجهود المشتركة بين وزارة البيئة و

والمشروبات( وقطاع البناء )البناء الخرساني، وقطع    ،وتصنيع اللحوم  ،ومزارع األبقار  ،والمسالخ  ،قطاع األغذية )األلبان

لمصلحة من مختلف الوزارات  من أصحاب ا  35تم عرضها ومناقشتها مع أكثر من    (،الدهانات  الخرسانة،  األسفلت،الحجر،  

المانحة   الحكومية،والهيئات واألكاديميين والشركات االستشارية والمنظمات غير   الجهات  الخبراء والممثلين من  وكذلك 

ا تقديمي ا أولي ا لمعايير مياه الصرف    اتكما تضمنت المشاور.  EUD  مفوضية اإلتحاد األوروبى  بما في ذلك   األخرى، عرض 

  .الصحي الجديدة التي يتم تطويرها من قبل وزارة البيئة

وجددوا التزامهم بالمساهمة في وضع اللمسات األخيرة   WESمشروع   شطةأعرب المشاركون عن اهتمامهم الكبير بنتائج أن

العشرة. وناقش  الوالموافقة على اإلرشادات   القطاعية  البيئية وخاصة شروط تطبيقها بيئية  أحكام اإلرشادات  المشاركون 

العلم باأل التي تواجه الصناعات. وبالتالي، كانت قدرة الصناعات على    ةع الصعباوضوتنفيذها، مع  لبنان والتحديات  في 

االمتثال للمعايير الجديدة وتكييف / تحديث بنيتها التحتية في قلب المناقشة. كما أوضح ممثل وزارة البيئة الخطوات التالية 

ا    قرارلصرف الصحي ونشرها بوالمعيار الجديد لمياه ااإلرشادات البيئية  لوضع اللمسات األخيرة على   وزاري ، وأشار أيض 

 إلى أن هذه العملية برمتها ستتم بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصناعة. 

 .MIO-ECSDEو  LDK Consultantsو   GOPA Infraيتم تنفيذ هذا النشاط بدعم وخدمات 
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 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 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 دعم المياه والبيئة  -صفحة فيسبوك

 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 

  WES موقع اللينكد إنرابط لصفحة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 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   لتيا  محتويات هذه النشرةالمسؤولية 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.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
http://www.linkedin.com/company/wes-med-project
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

