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والبيئة   املياه   دعم   ملشروع   اعالمية   نشرة   

 في املغرب  والغارقة رصد القمامة البحرية العائمة  

 2022نوفمبر  8أثينا ، 

 

دعم السلطات املغربية وأصحاب املصلحة الرئيسيين  باملمول من االتحاد األوروبي   (WES) مشروع دعم املياه والبيئة   قام

لقمامة البحرية،  التجريبية ل  امليدانية  سوحاتاملخالل  لتعلم باملمارسة من  من انشطة امجموعة ناجحة للغاية    تنفيذفي  

 .باملغربخليج املضيق على ساحل البحر األبيض املتوسط منطقة في  2022أكتوبر  21 -  20في الفترة من 

في قاع البحر. استلزم ذلك وجود  والغارقة  طبق املساحون "أفضل" التقنيات واملنهجيات املتاحة لرصد القمامة العائمة  

اتبع املساحون الخطوات املنهجية لرصد القمامة البحرية على  و   ،فريق على متن سفينة باإلضافة إلى غواصين ذوي خبرة

صغيرة الحجم والخطوات املنهجية لرصد القمامة البحرية في قاع البحر    سطح البحر مع املراقبة البصرية من قبل سفينة 

 .مع التعداد البصري باستخدام الغطس

الهدف هو إنشاء بيانات مناسبة للغرض وموثوقة وقابلة للمقارنة بما يتماش ى مع متطلبات التوجيه اإلطاري لإلستراتيجية  

 .(10د والتقييم املتكامل التفاقية برشلونة )الهدف البيئي ( وبرنامج الرص10البحرية لالتحاد األوروبي )واصف 

 .2023في ربيع عام   WES تم التخطيط للمجموعة التالية من مسوحات

  WESمشروع  باالقتران مع املبادرات األخرى الجارية في املغرب في إطار مشاريع مختلفة، ستعزز املسوحات املدعومة من  

  وأهداف لقة بالخطة اإلقليمية املحدثة إلدارة القمامة البحرية في البحر األبيض املتوسط تنفيذ االلتزامات والتدابير املتع

املتوسط  ل أجل  من  للمتوسط  التحاد  الخضراء  كما  .2030واألجندة  أيًضا  ،  االعتبارسيتم  في  من    األخذ  القيمة  النتائج 

 . .SWIM-H2020 SM (2016-2019) استطالعات مراقبة نفايات الشاطئ التي أجريت خالل مشروع

في قاع البحر في صياغة تدابير إدارة ملعالجة املصادر   الغارقةو العائمة راقبة القمامة  مل WES يتمثل الهدف من دعم وأخيرا

 .للتدابير ذات األولوية للحد من القمامة البحرية وأنواع القمامة البحرية املحددة واقتراح خطة

 

 قيد التنفيذ في الجزائر.  WESوهناك نشاط مماثل لـ 

 

 ملزيد من املعلومات يرجى التواصل مع: 

 WES       lpa@ldk.grليزا بابادوجورجاكي ، الخبيرة الرئيسية لالتصال والتواصل ملشروع  
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 :في غضون ذلك ، ابق على اطالع عبر 

 

 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 


