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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

 إقليمية وورشة عمل حول اإلدارة المستدامة لمخلفات البناء والهدم في منطقة البحر األبيض المتوسط بحثيةزيارة 

 2022سبتمبر  26أثينا، 

في البنية التحتية )الطرق والمطارات وما إلى ذلك( إلى ازدهار أعمال البناء في معظم    وكذلك التوسعأدى التوسع الحضري المتسارع  
 (.  CDWزيادة كبيرة في كميات مخلفات البناء والهدم )إحداث إلى ذلك أدى  وقدبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

هذا بطبيعة الحال  والخشب والزجاج والمعادن والبالستيك ومثل الخرسانة والطوب  بناء  فإننا نعني مواد    CDWعند اإلشارة إلى  و  

 شكل جزًءا كبيًرا من النفايات الصلبة المتولدة سنويًا. ي 

والمهيئة  داخل منطقة البحر األبيض المتوسط بأكملها هي ظروف السوق غير المواتية    التحدياتمن بين أهم  واخذا في االعتبار ان  
باإلضافة  بسبب عدم الثقة في جودة المنتجات المعاد تدويرها، وأسعار المواد الخام المنخفضة للغاية ويرجع ذلك الستعادة هذه النفايات 

 تكاليف المكبات الرخيصة أو المجانية. الى 

خالل جميع مراحل المشروع بطريقة    وإدارتها إدارة نفايات البناء والهدم المستدامة هي نهج استراتيجي يعالج تقليل الموارد  وتعتبر  
المستدام اخذا في  المحلي    للتعاملالواجب  اإلجراء  كاملة، مع التركيز على تعظيم كفاءة استخدام الموارد والطاقة. كما أنه يعطي  مت 

 )استخدام المواد المحلية، االعتبارات المناخية، الجوانب االجتماعية واالقتصادية( وإشراك أصحاب المصلحة. االعتبار 

( )مقترنة  EUمولها االتحاد األوروبي )ي ( التي  WESلمشروع دعم المياه والبيئة )  البحثيةهذه المبادئ من الناحية العملية هي أن الزيارة  

إلى    20في الفترة من    بمدينة مارسليا، وذلك  بورشة عمل تفاعلية( تهدف إلى العرض في منطقة الجنوب، بروفانس ألب كوت دازور

التطورات األخيرة ذات الصلة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وقد تركزت هذه الورشة في الوقوف على  .  2022سبتمبر    22

إلى جانب تبادل الخبرات  هذا  أيًضا التحديات والدروس المستفادة، في موضع التركيز،    ورصدت النهج المبتكرة في هذا القطاع،  كذلك  و
مصر واألردن ، لبنان والمغرب وفلسطين    والتي كانت من دول التي شاركت،    WESمن البلدان الشريكة في       24وعددهم  المتدربينن  بي 

 وتونس. 

داخل وخارج منطقة مرسيليا،   وذلك ،  نفايات البناء والهدملخمسة مواقع  لالمشاركون    زيارة ،  األولىخالل اليومين  وقد تضمنت الورشة  
  والتعرف على آليات نفايات البناء والهدم معالجات  عمليات  ، كل ذلك أثناء التفاعل مع  والتقنياتبدًءا من فرز المواد إلى إعادة التدوير  

 الحلول التكنولوجية الرئيسية، والتي تم اختبارها بالفعل على األرض في جنوب فرنسا. 

خاللها المشاركون بتوحيد المعرفة المكتسبة من المواقع التي تمت زيارتها،   تناول ،  (2022/ 21/09)  ورشةالاليوم األخير من  وكان  

زيارة المرافق في  ب حول السياق القانوني واالقتصادي لالتحاد األوروبي وأحدث التطورات فيما يتعلق  ومناقشتهم    التحدث معهموتم  
في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط )أيًضا من قبل النظراء المشاركين    الموارد رة  األيام السابقة وتم تبادلها بشأن ممارسات إدا

الفرصة لمشروع آخر ممول من االتحاد األوروبي  ت الزيارة الى  . كما أتاح( WES- CDW  الجارية نظير إلى نظير  النشطين في عملية  

(ENI CBC-Med RE-MED لعرض مخرجاته القيمة حتى اآلن مما يحقق )بين المشروعين اإلقليميين. التكامل 

ورشة  كذلك  والبحثية،  الزيارة  هذه  االنضمام إلى  محل الدراسة واستفادتهم من  المشروع  أعرب المتدربون عن تقديرهم لتجربة  وقد  
على المستوى المهني، سواء في    مشاركتهممن خالل  وذلك  حول البناء المستدام وإدارة مخلفات الهدم.  التي كان موضوعها  العمل  

يلتزم جميع أصحاب المصلحة المشاركين بالنهوض  ومن هنا  السياسة أو الجوانب القانونية أو المؤسسية أو الفنية والتشغيلية للقطاع،  
القطاع  الخا   بهذا  بلدهم، كل في نطاق قدراته  العديدة ،  وذلك  صة.  في  التحديات  الرغم من  المستدامة    مؤكدين على ان على  اإلدارة 

تساهم في بيئة أكثر أمانًا ونظافة وتحفز االقتصادات الوطنية  ل،  مع البيئة باى شكل من االشكال  عن أضرار التصادمتحرص على البعد  
 ضل بشكل عام. وخاصة المحلية والالمركزية، مما يخلق وظائف جديدة ونوعية حياة أف 
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في    ستضافتها  تم او  MIO-ECSDEو     WES ACRوورشة العمل من قبل شركاء اتحاد    البحثية تم تنظيم الزيارة  انه  والجدير بالزكر  

 . بروفانس ألب كوت دازور

  اقرأ المزيد من التفاصيل على 

https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/re-4-reg-st-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-
%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%af%d9%85-cdw/ 

 للمزيد من المعلومات أرجو األتصال: 

 WES ،lpa@ldk.grفي مشروع  ليزا بابادوجورجاكي ، الخبير الرئيسي لالتصال والتواصل 

 ابق على اطالع عبر:في غضون ذلك ، 

 WES  المشروعموقع 

 Facebookعلى  WESصفحة 

 Twitterعلى  WESصفحة 

 WES LinkedInصفحة 

 على اليوتيوب  WESصفحة 

 

 WESعن مشروع دعم المياه والبيئة 

منطقة البحر األبيض   يهدف مشروع دعم المياه والبيئة في الجوار الجنوبي للبحر األبيض المتوسط إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في

مي يركز على دول شمال إفريقيا والشرق  هو مشروع إقليWES مشروع دعم المياه والبيئة  المتوسط. وسيعالج المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. 

 األوسط )الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.

 

 تنصل 

لمشروع   الوحيدة  المسؤولية  األوروبي. محتوياتها هي  االتحاد  مالي من  الصحفي بدعم  البيان  االتحاد   WESتم إصدار هذا  وال تعكس بالضرورة وجهات نظر 

 األوروبي.
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 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،والتشبيكليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل 

 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 اللينكد إنرابط لصفحة مشروع دعم المياه والبيئة على موقع 

 

 WES YouTube   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

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
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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  منفرداً مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 

 


