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)WES(  وع  دعم المياه والبيئة م�ش

وع إقليمي يتم تنفيذه بتمويل  وع "دعم المياه والبيئة )WES( " هو م�ش م�ش

ن إدارة الموارد المياه المائية  ي يهدف إىل حماية البيئة وتحس�ي من اإلتحاد اإلأورو�ب

وع  ن اإلأهداف الرئيسية للم�ش ي منطقة البحر اإلأبيض المتوسط. ومن ب�ي
الشحيحة �ن

وع  )WES( معالجة المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة المياه. يسعى الم�ش

ي 
اكمة للمشاريع الناجحة السابقة ال�ت )WES( إىل استثمار والبناء عىل التجارب الم�ت

وع "أفق  وع "أفق 2020" وم�ش ي )مثل م�ش تم تمويلها من قبل اإلتحاد اإلأورو�ب

وعي "إدارة المياه  2020 بناء القدرات / برنامج البيئة المتوسطية 2010-2014"، وم�ش

المتكاملة المستدامة" و"إدارة المياه المتكاملة المستدامة وأفق 2020 )2019-2015("، 

ن وزيادة القدرات ذات الصلة  وع جاهداً لخلق بيئة حاضنة لتمك�ي كما يسعى الم�ش

يكة. ي الدول ال�ش
لجميع أصحاب المصلحة �ن

وع دعم المياه والبيئة )WES( عىل دعم التحول إىل نماذج استهالك   يعمل م�ش

دارة المتكاملة والكفؤة للمياه وتعزيز كفاءة المياه  وإنتاج أك�ش استدامة وإىل تعزيز اإلإ

ومكافحة التلوث الناتج عن المواد البالستيكية والنفايات البحرية، كما يسعى إىل 

تشجيع وتعزيز الحوار حول القضايا البيئية وقضايا التنمية المستدامة الرئيسية. 

يكة بخلق أوجه التآزر وفرص التعاون ون�ش  وع كآلية دعم للدول ال�ش يعمل الم�ش

ن ،  كائها المؤسسي�ي المعلومات والممارسات الجيدة.  يوفر WES أيًضا الدعم ل�ش

وبالتحديد اإلتحاد من أجل المتوسط )UfM( وخطة عمل برنامج اإلأمم المتحدة 

اتيجيات  للبيئة / البحر اإلأبيض المتوسط إلتفاقية برشلونة من خالل تسهيل اإلس�ت

كة. قليمية المحددة وكذلك من خالل اإلضطالع بأنشطة مش�ت والحوارات اإلإ

ي 
ن �ن ن للرضا الذي أعرب عنه جميع المشارك�ي ي قائد فريق WES ، أنا مم�ت

بصف�ت

اضيا  وع لـ WES( SCM( ، الذي عقد اف�ت اإلجتماع الرابع للجنة التسي�ي للم�ش

ي 24 يناير 2023 ، للعمل الذي تم تنفيذه خالل عام 2022 والتأييد باإلإجماع 
�ن

لخطة عمل طموحة لعام 2023.

 )WES( ن نقاط اإلتصال الخاصة بالمياه والبيئة كة ب�ي جمعت هذه اللجنة المش�ت

يكة )الجزائر ، مرص ، إرسائيل ، اإلأردن ، لبنان ، المغرب ،  من البلدان ال�ش

كاء  ي ، و ال�ش ن وتونس( ، وفود المفوضية اإلأوروبية واإلتحاد اإلأورو�ب فلسط�ي

ن - اإلتحاد من أجل المتوسط )UfM( وبرنامج اإلأمم المتحدة للبيئة  المؤسسي�ي

)UNEP( / خطة عمل البحر اإلأبيض المتوسط )MAP( - باإلإضافة إىل أعضاء 

.WES شادية  لـ س�ت تحالف WES وممثىلي المشاريع اإلإ

يجابية لالجتماع بالمالحظات اإلفتتاحية لممثىلي المفوضية  بدأت الروح اإلإ

 EU DG NEAR اإلأوروبية، وقد شدد السيد فريديريك فورتيون ، مدير برنامج

وع WES عىل الرغم من  ي م�ش
ن ، عىل التقدم المحرز �ن الذي رحب بالمشارك�ي

قليمية المختلفة المعروفة للجميع.  تحديات COVID-19 واإلأزمات العالمية واإلإ

ي مداخلته ، عىل اإلأهمية الرئيسية 
دت )إدارة البيئة( ، �ن أكد السيد باتريك فيج�ي

ي المنطقة 
ي تعزيز اإلأولويات والمبادرات البيئية الرئيسية �ن

وع WES �ن لم�ش

والسياسات الموضوعة خالل مؤتمرات اإلأمم المتحدة )مثل مؤتمر اإلأطراف 27 

بشأن تغ�ي المناخ ، ومؤتمر اإلأطراف الخامس ع�ش بشأن التنوع البيولوجي ، 

ومؤتمر اإلأمم المتحدة القادم حول المياه( وسلسلة من سياسات وبرامج البحر 

. ي اإلأبيض المتوسط واإلتحاد اإلأورو�ب

وبنفس الروح ، شدد ممثلو اإلتحاد من أجل المتوسط السيدة أليساندرا سينيسي 

ن  وع WES وركزوا عىل التعاون الوثيق ب�ي والسيدة دوحة زامل  عىل أهمية م�ش

ي قضايا اإلقتصاد الدائري والتلوث البالستييكي والقمامة البحرية 
WES و UfM ، �ن

والجوانب المختلفة للمياه.

. ي
ن ويرد دون إخالل بالمواقف الفردية للدول اإلأعضاء حول هذه الق�ن اف بدولة فلسط�ي * إل يجوز تفس�ي هذا الوصف عىل أنه اع�ت

وع WES والتأييد باإلإجماع لخطة  النتائج المرضية لم�ش
العمل لعام 2023 خالل اإلجتماع الرابع للجنة التسي�ي



وأكدت منسقة برنامج اإلأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط ، 

ي 
الدكتورة تاتجانا هيما ، عىل الدور اإلأسايسي الذي تلعبه مياه الرصف الصحي �ن

ي المنطقة. وشددت عىل مساهمة 
معالجة سلسلة من القضايا البيئية الرئيسية �ن

نامج MEDWAVES / برنامج اإلأمم المتحدة للبيئة  قليمية ل�ب مركز اإلأنشطة اإلإ

كة  ي  تحالف WES ، كما أشارت إىل البعثات المش�ت
كة SCP ، وهو عضو �ن التابع ل�ش

حت تمديد  ي ستستمر. واق�ت
الناجحة للغاية بشأن رصد القمامة البحرية ، وال�ت

ي حماية بيئة 
وري للجهود الجماعية �ن وع WES لعدة سنوات أخرى كمكون �ن م�ش

البحر  المتوسط.

 كما تم تقديمه من قبل فريقنا ، كانت هناك العديد من النتائج الناجحة إلأنشطة 

ي ذلك التدريبات والمشاورات 
قليمية والوطنية خالل عام 2022 بما �ن WES اإلإ

ي تم تنظيمها إما 
ن اإلأقران P-2-P وما إىل ذلك، ال�ت واإلجتماعات والتبادل ب�ي

ة الناشئة عن  اضيا أو حضوريا(، والتغلب عىل عدد من التحديات الخط�ي إف�ت

قليمية المعروفة للجميع. كما تم عرض نتائج قياس تأث�ي  اإلأزمات العالمية واإلإ

. ن ي ذلك مقطعي فيديو جذاب�ي
WES باإلإضافة إىل أنشطة اإلتصال ، بما �ن

ًا من المبادرات  تتضمن خطة العمل الطموحة لعام 2023 المقدمة عدًدا كب�ي

ن مشاركة عامة  الجديدة المهمة، من بينها المبادرات المصممة خصيًصا لتحف�ي

ي معالجة قضية البحر المتوسط الخاصة بالقمامة البحرية والتلوث 
واسعة �ن

. )SUPs( ي ذلك المواد البالستيكية ذات اإلستخدام الواحد
البالستييكي ، بما �ن

ي ، الذين  وقد وصفت نقاط اتصال  WES FPs ، باإلإضافة إىل وفود اإلتحاد اإلأورو�ب

ي 
ي دولهم وأثنت عىل عمل WES �ن

ي تم اإلضطالع بها �ن
تحدثوا عن اإلأنشطة ال�ت

دعم مبادراتها عىل مستوى السياسات والتشغيل. طلب الكث�ي منهم تمديد برنامج 

WES للسنوات القادمة.

شادية  ة من SCM ، قدم مديروهم أيًضا مشاريع WES اإلس�ت ي الجلسة اإلأخ�ي
�ن

ي 
حول المياه ، مما يش�ي إىل إنجازاتهم ح�ت اإلآن باإلإضافة إىل النتائج المتوقعة �ن

ة المتبقية. الف�ت

ي مالحظاته الختامية ، أعرب الرئيس المشارك لـ SCM ، السيد فريديريك فورتون 
�ن

وع WES ، عن ارتياحه التام للعمل الذي قام به فريق WES ، وتم�ن  ، مدير م�ش

ن  ام المفوضية اإلأوروبية لتأم�ي ن وع WES وأكد ال�ت للجميع استمراًرا ناجًحا لم�ش

.WES أفضل متابعة إلأنشطة

وفيسور مايكل سكولوس ال�ب
WES قائد فريق

  قراءة المزيد

ي 
وع WES زيارة دراسية إقليمية )جنًبا إىل جنب مع ورشة عمل تفاعلية( �ن نظم م�ش

ة من 20 إىل 22  ي الف�ت
ي فرنسا ، �ن

منطقة الجنوب ، بروفانس ألب كوت دازور ، �ن

دارة المستدامة  ي اإلإ
ة واإلأساليب المبتكرة �ن سبتم�ب 2022 ، لعرض التطورات اإلأخ�ي

ق اإلأوسط وشمال إفريقيا. ي منطقة ال�ش
مخلفات البناء والهدم �ن

ي WES )مرص وإرسائيل واإلأردن ولبنان 
يكة �ن قام 24 متدربًا من الدول ال�ش

ي مرسيليا 
ن وتونس( بزيارة خمسة مواقع مختلفة من CDW ، �ن والمغرب وفلسط�ي

،بدًءا من فرز المواد إىل إعادة التدوير والتكس�ي ، وجميعهم يتفاعلون بشكل 

ي تم 
وثيق مع معالجات CDW المضيفة عىل الحلول التكنولوجية الرئيسية ، ال�ت

ي جنوب فرنسا.
ي واإلقتصادي لالتحاد اختبارها بالفعل عىل أرض الواقع �ن

خالل ورشة العمل ، تم إطالعهم عىل السياق القانو�ن

ي اإلأيام 
ي تمت زيارتها �ن

ي وأحدث التطورات فيما يتعلق بالمرافق ال�ت اإلأورو�ب

ي جنوب البحر المتوسط.
السابقة وتبادلهم حول ممارسات إدارة CDW �ن

  قراءة المزيد

ي منطقة البحر المتوسط 
دارة المستدامة لمخلفات البناء والهدم �ف زيارة دراسية إقليمية وورشة عمل حول اإلإ

وع WES والتأييد باإلإجماع لخطة العمل  النتائج المرضية لم�ش
لعام 2023 خالل اإلجتماع الرابع للجنة التسي�ي
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https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/fourth-wes-steering-committee-meeting/
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/


ي اليونان 
قليمي بشأن المياه غ�ي الربحية �ف تم تنظيم نشاط WES اإلإ

 )NRW( بنجاح نشاًطا إقليمًيا هاًما بشأن المياه غ�ي الربحية WES وع نظم م�ش

ي مرفق المياه والرصف 
، والذي تضمن تدريًبا إقليمًيا وجولة دراسية ليوم واحد �ن

ي 
ة من 16 إىل 20 يناير 2023 �ن ي الف�ت

ن �ن ي أثينا )EYDAP(. أقيم كال الحدث�ي
الصحي �ن

اضية بدأت  أثينا ، اليونان. يُستكمل هذا النشاط من خالل عملية تبادل اإلأقران إف�ت

ي سبتم�ب 2023.
ي أكتوبر 2022 وستنتهي �ن

بالفعل �ن

قليمي هو بناء قدرات 40 ممثالً للوزارات والهيئات  كان الغرض من هذا النشاط اإلإ

يكة )PCs( بشأن NRW ، وهي  ي البلدان الثمانية ال�ش
الحكومية ذات الصلة �ن

ة للغاية . غطى النشاط سلسلة من القضايا المنهجية والتقنية ،  مشكلة خط�ي

ي ذلك 
واإلأدوات والتداب�ي المستخدمة لتقليل الخسائر المادية والتجارية ، بما �ن

ي تسهيل إدارة المياه العذبة.
دور نظم المعلومات الجغرافية )GIS( �ن

  قراءة المزيد
قليمي هو بناء قدرات 40 ممثالً  كان الغرض من هذا النشاط اإلإ

ي البلدان الثمانية 
للوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة �ن

ة للغاية .  يكة )PCs( بشأن NRW ، وهي مشكلة خط�ي ال�ش
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https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/rw-6-reg-st-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%84/
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ي الجزائر العاصمة إلإطالق نشاط WES رسمًيا بشأن 
اجتمع حواىلي 70 مشارًكا �ن

ي الجزائر.
مراقبة وتقييم القمامة البحرية �ن

ي تم تنظيمها من 22 إىل 24 نوفم�ب 
ي استمرت 3 أيام ، وال�ت

كانت اإلأحداث ال�ت

ي 
2022 بالتعاون مع وزارة البيئة والطاقة المتجددة الجزائرية والمعهد الوط�ن

: ركز اليوم اإلأول عىل الجوانب المؤسسية  ن ي ، ذات شق�ي
للتدريب البي�أ

ي والثالث 
والتشغيلية. أنشطة النفايات البحرية المخطط لها ؛ خاطب اليوم الثا�ن

ي مجال القمامة البحرية بهدف تدريبهم عىل كيفية 
ن �ن ن والممارس�ي المتخصص�ي

إجراء مراقبة القمامة البحرية عىل سطح البحر وقاع البحر وإنشاء بيانات مناسبة 

للغرض.

ي الجزائر
نشاط WES حول مراقبة النفايات البحرية وإدارتها �ف

وكان من أبرز اإلأحداث حضور الدكتورة سامية المولفي وزيرة البيئة والطاقة 

ي الجلسة الختامية وحفل تسليم الشهادات، حيث قالت: 
المتجددة الجزائرية �ن

ة �ن   وع لما له من أهمية كب�ي "إن الجزائر أرادت أن تكون جزًءا من هذا الم�ش

ي الدولة."
حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة �ن

  قراءة المزيد

وع  "إن الجزائر أرادت أن تكون جزًءا من هذا الم�ش
ة �ن حماية البيئة وضمان التنمية  لما له من أهمية كب�ي

ي الدولة."
المستدامة �ن

الدكتورة سامية المولفي
وزيرة البيئة والطاقة المتجددة

https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-dz-1-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a9/


للمزيد من المعلومات، يُرجى اإلتصال بـ

lpa@ldk.gr  ،ي التواصل والتشبيك
، خب�ي رئيس �ن ا بابادوجورجايكي ن ل�ي

كما يمكنكم البقاء عىل تواصل معنا من خالل: 

وع دعم المياه والبيئة م�ش

وع إقليمي يركز عىل دول  وع دعم المياه والبيئة هو م�ش وع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. م�ش ي منطقة حوض البحر اإلأبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه الم�ش
ن إدارة الموارد المائية الشحيحة �ن ي إىل حماية البيئة وتحس�ي ي منطقة الجوار الجنو�ب

وع دعم المياه والبيئة �ن يهدف م�ش

ن وتونس(.  ق اإلأوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإرسائيل واإلأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسط�ي منطقة ال�ش

إخالء المسؤولية 

. ي ورة وجهات نظر اإلتحاد اإلأورو�ب ي إل تعكس بالرصن
ة ال�ت وع دعم المياه والبيئة منفرداً المسؤولية عن محتويات هذه الن�ش ، ويتحمل م�ش ي ة اإلإخبارية بدعم ماىلي من اإلتحاد اإلأورو�ب صدرت هذه الن�ش

@WesMed19@sustainablemediterranean 

www.wes-med.eu/ar

@Wes_med   @wes-med-project

ي 
اتيجية البالستيك �ن اضيا لنشاط WES المتعلق باس�ت تم تنظيم اجتماع اإلنطالق إف�ت

 ، )MoEP( جنًبا إىل جنب مع وزارة حماية البيئة WES ي 21 يوليو 2022. تعمل
إرسائيل �ن

ي للبالستيك وتطوير  اتيجية اإلتحاد اإلأورو�ب ي تطمح إىل التوافق بقدر ما ممكن مع إس�ت
ال�ت

ي تهدف إىل تنظيم وإدارة استخدام مختلف البوليمرات البالستيكية 
إرشادات السياسة ال�ت

ي تعطل الفرز وإعادة 
ي ذلك الخالئط واإلألوان والمواد المضافة ال�ت

والمنتجات بما �ن

ي بلد.
التدوير وإعادة تدوير البالستيك )التعبئة والتغليف وغ�ي التغليف( �ن

  قراءة المزيد

ي لبنان
وع النفايات البحرية MED II يتعاونان مع وزارة البيئة �ف مياه الرصف الصحي وم�ش

وبات عىل منتجات التغليف البالستيكية لالأغذية والم�ش

عادة تدوير البوليمرات البالستيكية               ي إرسائيل لتطوير سياسة إلإ
يدعم WES وزارة حماية البيئة �ف

ن رؤى وتعليقات قّيمة  ن أصحاب المصلحة الرئيسي�ي قدمت المناقشات المثمرة ب�ي

ي سيتم 
سيتم استخدامها من أجل اإلنتهاء من التقارير وتحديد تداب�ي السياسة ال�ت

ي لبنان لتقليل الدعم المستهَدف.
تنفيذها �ن

  قراءة المزيد

ك وهو الحد  ي لبنان بهدف مش�ت
وع WES المساعدة التقنية إىل وزارة البيئة �ن يقدم م�ش

وبات  من تأث�ي وت�ب المواد المضافة إىل البيئة وتحديداً من المواد الغذائية والم�ش

وع آخر بتمويل من  ي لبنان يتم تنفيذ م�ش
المختارة أثناء التنقل. ومن الجدير بالذكر أنه �ن

ن أيًضا عىل أنشطة اإلأكياس  ك�ي ي ، وهو "القمامة البحرية MED II" ، مع ال�ت اإلتحاد اإلأورو�ب

البالستيكية ذات اإلستخدام الواحد.

ي تنظيم اإلجتماع التشاوري مع وزارة البيئة ، والذي 
ن وشاركا �ن وع�ي تضافرت جهود الم�ش

تم خالله تقديم تقارير خط اإلأساس لكل منهما.

ي 
بية والتعليم �ن ي مقر وزارة ال�ت

( 2022 ، �ن ي )نوفم�ب
ين الثا�ن ي 17 ت�ش

ُعقدت المشاورة �ن

وت. ب�ي
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