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 WES  والبيئة   المياه   دعم   مشروع   عن  صحفية   نشرة 

وبالتعاون    "Marine Litter MED II""  في المتوسط  WES ومشروع النفايات البحرية مشروع دعم المياه والبيئة

 أحادي االستخدام   بالبالستيك   مع أصحاب المصلحة حول تغليف المواد الغذائية  والمشروباتيتشاورون  مع وزارة البيئة

 في لبنان 

 2022نوفمبر  24أثينا ، 

 

يتم تصميم نصف المواد البالستيكية المنتجة في جميع أنحاء العالم الستخدامها مرة    UNEP وفقًا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

مثل األكياس المستخدمة في تغليف    ( SUPالتخلص منها.  وتشكل هذه المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد )واحدة فقط ثم يتم  

األطعمة والمشروبات، وما إلى ذلك، مخاطر جسيمة على النظم اإليكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي، وما يترتب على ذلك من  

 .المعيشةاإلنسان وسبل  صحةآثار على  

 

في لبنان   االتحاد األوروبي المساعدة الفنية إلى وزارة البيئةمن  مول  الم   (WES)يقدم مشروع دعم المياه والبيئة  2022منذ مارس  

أثناء   التي يتم تناولهااألطعمة والمشروبات    فيفي البيئة وتحديداً   البالستيك أحادي االستخدام   بهدف مشترك هو الحد من تأثير وتسرب

الممول من  و "Marine Litter MED II" المخلفات البحرية في المتوسط  وقت نفسه، تركز األنشطة المماثلة لمشروعالتنقل. في ال

 .االتحاد األوروبي في لبنان على األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد

 

نفس أصحاب المصلحة الرئيسيين ، فقد وحدوا قواهم وشاركوا في تنظيم    ويخاطبانفي تآزر وتكامل    يعمالن  المشروعيننظًرا ألن  

نوفمبر    17في    االجتماعاجتماع تشاوري مع وزارة البيئة في لبنان لتقديم ومناقشة التقارير األساسية ذات الصلة من المشروعين. عُقد  

 .في بيروت البيئة، في مقر وزارة  2022

 

والمساعدة    ،رؤى وتعليقات قيّمة سيتم استخدامها لوضع اللمسات األخيرة على التقارير  ب المصلحةبين اصحا قدمت المناقشات المثمرة  
شارك في  .  استهداف التخلص من البالستيك أحادي االستخدام  في تحديد تدابير السياسة المحتملة التي سيتم تنفيذها في لبنان من أجل 

اللبنانية (MoI) اللبنانية  ، وزارة الصناعة (MoE) البيئةمن وزارات مثل وزارة  ممثلين    االجتماع   ، (ALI) ، جمعية الصناعات 
 .الشركات االستشارية، المنظمات غير الحكومية

 

 نوع البدائل المتاحة في لبنان. ابمناسبة هذا االجتماع، تم تكليف معرض إلعادة تدوير لبنان من أجل عرض 

 

األطعمة   لمغلفات واحدة   :في لبنان  البالستيك أحادي االستخدامتتمثل الخطوة التالية الفورية في تطوير خريطتي طريق لمعالجة 
في إطار  )  تيك أحادي االستخدامسالبال( واألخرى ألكياس WES  )  في اطار مشروع دعم المياه والبيئةوالمشروبات أثناء التنقل )

 . ( Marine Litter Med II )  البحرية المتوسطي مشروع النفايات 
 

 . ( WESدعم المياه والبيئة  في لبنان من مشروع   البالستيك أحادي االستخدامتأكد من ترقب المزيد حول 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: 
 WES      lpa@ldk.grليزا بابادوجورجاكي ، الخبيرة الرئيسية لالتصال والتواصل لمشروع  
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ي غضون ذلك ، ابق عىل اطالع عب  
 :ف 

 
 WES موقع ويب 

 
 Facebook عىل  WES صفحة 

 
 Twitter عىل  WES صفحة 

 
 WES LinkedIn صفحة 

 
 عىل اليوتيوب   WESصفحة 

 

WES    مشروع دعم المياه والبيئة 

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

وهو مشروع إقليمي يركز على دول شمال إفريقيا والشرق األوسط   WES .التلوث وكفاءة استخدام المياهالمتوسط. وسيعالج المشاكل المتعلقة بمنع  

 .)الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(

 توضيح 

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

 .وجهات نظر االتحاد األوروبي

 


