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                           ( WES)   والبيئة   املياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

 رسمًيا   الجزائر   في   وإدارتها   البحرية   النفايات   مراقبة   حول   WES  نشاط   إطالق 

 

   2022كانون أول/ديسمبر 9أثينا، 

ا في الجزائر العاصمة في سلسلة من األحداث    70اجتمع حوالي  
ً
اقبة وتقييم القمامة البحرية رسمًيا  مشارك الناجحة التي عقدت إلطالق إجراءات مر

 ." الذي يموله االتحاد األوروبي (WES) في الجزائر ، في إطار مشروع "دعم املياه والبيئة

الطاقة املتجددة الجزائرية واملعهد الوطني  بالتعاون مع وزارة البيئة و   2022نوفمبر    24إلى    22أيام ، والتي تم تنظيمها من    3كانت األحداث التي استمرت  

البيئي املؤسسية   (CNFE) للتدريب  الجوانب  على  وركزت  املختصة  واملؤسسات  السلطات  الوزارات،  ممثلي  استهدف  األول  اليوم  شقين:  ذات 

في مجال القمامة البحرية بهدف تدريبهم  والتشغيلية ألنشطة النفايات البحرية املخطط لها ؛ خاطب اليوم الثاني والثالث املتخصصين واملمارسين  

اقبة القمامة البحرية على سطح البحر وقاع البحر وإنشاء بيانات مناسبة للغرض  .على كيفية إجراء مر

 

  تى ولفي ال م  ة الدكتور   توكان من أبرز األحداث حضور الدكتورة سامية املولفي ، وزيرة البيئة والطاقة املتجددة الجزائرية في الجلسة الختامية. وقال

مة في أيًضا إلى حفل تسليم الشهادات: "أردنا أن نكون جزًءا من هذا املشروع ملا له من أهمية كبيرة في حماية البيئة وضمان التنمية املستدا  تانضم

 ."الجزائر

 

أن القمامة البحرية في البحر األبيض حظيت أحداث القمامة البحرية بتقدير جميع املشاركين؛ تعرفوا على البحوث الرئيسية والتقدم في السياسات بش

اقبة القمامة البحرية. على وجه الخصوصاملتوسط  للمشاركين في ورشة العمل    أتيح .والجزائر ، كما تم تعريفهم بحالة اللعب بأساليب وتقنيات مر

 .تنفيذه بالتعاون مع الغواصين املحليينوالذي تم  Sablettes التدريبية الفرصة لالنضمام إلى مسح عملي لقمامة قاع البحر على شاطئ 

 

أنواع التلوث.    صرحت السيدة مليكة بوعلي، املديرة العامة للمجلس الوطني الفرنس ي للبيئة ومنسق البيئة في الجزائر: "إن الجزائر ملتزمة بمكافحة جميع

ية املستدامة، وهي تدعم بقوة تنفيذ الخطة اإلقليمية إلدارة القمامة وبالتالي، فقد صادقت على جميع االتفاقيات الدولية ذات الصلة لحماية البيئة والتنم

 .البحرية في البحر األبيض املتوسط

 

  فى WES هو فرصة للجزائر لتوحيد جهودها ودعم سياساتها واستراتيجياتها الهادفة إلى حماية الساحل والبحر الجزائريين. لقد مكنت مهمة WES مشروع 

وخاصة فيما يتعلق بقضايا التلوث البحري. أشكر منظمي هذه ،  شباب الجزائريين الذين لديهم وعي كبير بقضايا حماية البيئة  الجزائر من بناء قدرات ال

 ." قيمة بشرية وبيئية WES املهمة وخاصة الخبراء امللتزمين جًدا بإعطاء مشروع 

 

رصة عظيمة بالنسبة لي لتحسين معرفتي ومهاراتي في مجال مراقبة القمامة صرح السيد أكمون عمار ، مدير جمعية غواصين أكوامار: "كانت ورشة العمل ف

بصراحة ، بفضل دعمهم وبروتوكول املسح سهل التطبيق املقدم ،   .WES البحرية. أود أن أشكر جميع الخبراء على العمل الرائع الذي يقومون به في إطار

 ." اعدة في تحديد حلول مشكلة القمامة البحرية من خالل إنتاج بيانات مناسبة للغرضيمكننا اآلن تجاوز مجرد جمع القمامة من قاع البحر واملس

جوانب  جميع  باستفاضة  املشاركون  ناقش  التدريبية،  العمل  ورشة  خالل  وخاصة  األحداث  سلسلة  مدار  على  وتفاعلية  ديناميكية  جلسات  خالل  من 

، بهدف نهائي يتمثل في تعزيز تنفيذ املراقبة املتكاملة بشكل ملموس و برنامج تقييم اتفاقية   WES مشروع البروتوكوالت التي سيتم نشرها في الجزائر في إطار 

. اختتمت األحداث بتأكيد مواقع املسح التي ستتم مراقبتها على مدى االثني عشر شهًرا القادمة ، وأصحاب  23برشلونة مع التركيز بشكل خاص على املؤشر 

 WES التزامهم والنتائج املتوقعة من نشاطاملصلحة الذين سيشاركون ، و 

لمزيد من املعلومات أرجو األتصال ل  

 WES lpa@ldk.grليزا بابادوجورجاكي ، الخبير الرئيس ي لالتصال والتواصل ، 
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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  WES صفحة •

 

 

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

املياه وكفاءة استخدام  التلوث  بمنع  املتعلقة  املشاكل  وسيعالج  املتوسط.  والشرق   WES .األبيض  إفريقيا  شمال  يركز على دول  إقليمي  مشروع  هو 

 .األوسط )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطين وتونس(

 

االتحاد وال تعكس بالضرورة وجهات نظر   WES تم إصدار هذا البيان الصحفي بدعم مالي من االتحاد األوروبي. محتوياتها هي املسؤولية الوحيدة ملشروع

 .األوروبي


