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والبيئة   املياه   دعم   ملشروع   اعالمية   نشرة   

ائح الخاصة بالحد من أنواع معينة من البال    WESمشروع دعم املياه والبيئة  أطلق ا لتعزيز اللو
ً
أحادي  ستيك  نشاط

 االستخدام في تونس. 

 2022أكتوبر  24أثينا ، 

أطر قانونية محددة للحد  وضع  على البيئة والصحة واالقتصاد لبعض املنتجات البالستيكية يتطلب التأثير السلبي الكبير 

بشكل فعال من هذه اآلثار السلبية. يجب أن تضمن هذه األطر إلى حد كبير االستخدام الدائري أو االستعاضة عن اللدائن  

 .والتخلص التدريجي من التطبيقات أحادية االستخدام  ،والتقليل

والبيئة املياه  دعم  مشروع  املتخذة   (WES) يدعم  التدابير  لتعزيز  التونسية  الحكومة  األوروبي  االتحاد  يموله  الذي 

 2022أكتوبر    17انطلق هذا النشاط رسمًيا في  د.  ملواجهة تحدي التعبئة والتغليف البالستيكية ذات االستخدام الواح 

تحديد   البالستيكية    العقبات بهدف  األكياس  تحظر  التي  ائح  اللو تطبيق  في  وغيرها(  واملالية  والتشريعية  )الفنية 

اقتراح إجراءات للتغلب على هذه القيود. سيقوم فريق خبراء2020  16الصادر في يناير    32)املرسوم رقم    WES (، و

إن أمكن ، بعض املواد البالستيكية أحادية   وحظر،خارطة طريق لتمديد اإلجراءات التي تهدف إلى تقليل  بوضع أيًضا 

 .االستخدام في تونس

ركزت  ، و واألنشطة املخطط لها والنتائج املتوقعة من النشاط  األهدافاملشروع  خالل االجتماع االفتتاحي قدم خبراء

تونس للحد من آثار التلوث البالستيكي والقمامة البحرية من خالل تنفيذ  في املناقشات على األولويات واملشاريع الحالية 

 .استراتيجية ساحلية خالية من البالستيك وتحسين إدارة النفايات الصلبة

وأوجه التآزر مع جميع الجهود الوطنية واإلقليمية للمشاريع األخرى   ،تمت مناقشة مساهمة املياه والصرف الصحي وقد

حضر االجتماع أصحاب املصلحة من وزارة البيئة، ووزارة  و   ،واملتوسطية ملكافحة التلوث البالستيكي ،في الجهود الوطنية

،   (Packtec) ، واملركز الفني للتغليف (CITET) ركز الدولي للتقنيات البيئيةامل،  (ANGed) التجارة، ووكالة إدارة النفايات

 .باإلضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وبعثة االتحاد األوروبي في تونس

 

 .أشهر تقريًبا  9ومن املتوقع أن ينتهي النشاط في غضون 
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 ملزيد من املعلومات يرجى التواصل مع: 

 WES       lpa@ldk.grبابادوجورجاكي ، الخبيرة الرئيسية لالتصال والتواصل ملشروع  ليزا 

 

 :ابق على اطالع عبر  ذلك،في غضون 

 

 WES موقع ويب

 

 Facebook على  WES صفحة

 

 Twitter على  WES صفحة

 

 WES LinkedIn صفحة

 

 على اليوتيوب   WESصفحة

 

WES   مشروع دعم املياه والبيئة  

يهدف مشروع دعم املياه والبيئة في الجوار الجنوبي للبحر األبيض املتوسط إلى حماية البيئة وتحسين إدارة املوارد املائية  

وهو مشروع إقليمي   WES .الشحيحة في منطقة املتوسط. وسيعالج املشاكل املتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام املياه

 .يركز على دول شمال إفريقيا والشرق األوسط )الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطين وتونس(

 توضيح

هو املسئول عن ما جاء به من معلزمات   WES تم إصدار هذا البيان الصحفي بدعم مالي من االتحاد األوروبي. ويعتبر مشروع 

 .وبيال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األور 

mailto:lpa@ldk.gr

