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ة إخبارية  نشر
 

 2017سبتمبر   28أثينا، 

 
 

وع آفاق  ي مرافق إدارة النفايات  2020جولة الدراسة اإلقليمية األوىل آللية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر
 
ف

 الصلبة العرصية
ي التعامل مع نفايات البناء والهدم 

 
 مقدمة لتوجهات جديدة ف

 

ي معظم بلدان البحر 
 
ها( إىل ارتفاع "حىم" البناء ف ي البنية التحتية )الطرق والمطارات وغير

 
ي الشيع والتوسع ف

 
 لقد أدى التوسع العمران

ي نفايات البناء والهدم. 
 
ة ف  األبيض المتوسط، مما أدى إىل زيادة كبير

ة من و، المنطلقمن هذا  ي الفير
 
ي إطار األنشطة اإلقليمية إلدارة النفايات الصلبة، أجريت جولة دراسية ف

 
ي  2017سبتمير  27-25ف

 
ف

وعع أصحاب المصلحة من يبروكسل ببلجيكا لجم ي المشر
 
يكة ف )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطير   البلدان الشر

اء وممارسير   ي شملت زيارات وتونس( مع خير
كير  عىل نفايات البناء والهدم التر

تم خاللها توفير زيارة ميدانية رفيعة المستوى، مع الير
 ميدانية وتدريبات/ورش عمل وتمارين ومناقشات. 

 
، ف 30تم تقديم أكير من  ي يعي لالتحاد األورونر يكة ألول مرة إىل اإلطار التشر ي البلدان الشر

 
ضال عن من أصحاب المصلحة الرئيسيير  ف

 األدوات التنظيمية واالقتصادية البلجيكية بشأن إدارة النفايات والبناء المستدام. 
 
ي تشمل: التجميع والنقل، وخيارات التدوير، وتطوير سوق نفاثات البناء 

ا إطالعهم عىل آخر التطورات عير حاالت الدراسة التر
ً
وتم أيض

/المواصفات الفنية إلعادة االست خدام/التدوير واالستخدامات المحددة، والمخاطر واألخطار المنوطة، والمكونات والهدم، والمعايير
 الخطرة الواجب تجنبها.   

ي دعم العملية بير  النظراءكما تم عرض 
 
وع ف ات عىل المستوى اإلقليمي ونقل المعرفة بشأن اإلدارة المستدامة  رغبة المشر لتبادل الخبر

ق األوسط وشمال إفريقيا.  لنفايات البناء والهدم واستعراض حاالت   دراسة من منطقة الشر
 

ي مناطق حول بروكسل: 
 
تصنيف نفايات  - دي موتير للتدوير تضمنت الزيارة الميدانية زيارات إىل مرافق إدارة النفايات الصلبة العرصية ف

(الهدم المختلطة؛  ي آر )دي موتير تصنيف نفايات البناء والهدم إىل عدة أقسام  - سويز مرفق تينير  ؛ تدوير نفايات الهدم اإلنشائية - اي نر
 نقية لتدوير المواد. 

 
ي المو 

ي يتم تطويرها ف 
نطقة تمكن المشاركون من االستفادة من النتائج األولية للدراسات الجارية ومشاريع نفايات الهدم والبناء المبتكرة الت 

وع تيفوىلي كمثال عىل دراس
، مشر ي سي ي نر ي )أوفام، ماينارال سويز، نر جر وع جينير ي إي، مشر ي جر ي آر آي/آي نر ي نر ي آر/نر ي نر /نر ي سي

ة سي أي نر
  .بيلجاكوم(

، وهو 2025% من نفايات البناء والهدم حتى عام 90وفقًا إلستراتيجية االقتصاد الدائري وخطة إدارة النفايات الصلبة في بلجيكا، سيتم تدوير و

  هدف طموح وُمجٍد إلى حد كبير.

سوف يتم تشغيل نشاطات النظراء على طول الطريق حتى نهاية  ،2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق  وحسب خطة عمل آلية دعم

2018. 

 

ي هذه األثناء، ابقوا معنا لل 
 
 طالع عىل المستجدات من خالل: ف

وع اإلدارة  ي لمشر
ون   2020المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق الموقع اإللكب 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق   2020صفحة لينكدإن لمشر
وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق   2020صفحة فيسبوك لمشر

 
رجر االتصال بـ: 

ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لب  

وعمديرة االتصاالت   2020اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق  لمشر
 : ي
ون  يد اإللكب   lpa@ldk.grالبر

 
 
 
 
 

http://www.swim-h2020.eu/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr


 

 

 2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
 وحماية مستقبلنا.العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط 

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  2020يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

 بلوغرين.
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وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

 
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

يز التكيف مع ة، وبالتاىلي تعزيواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صح
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبن التقلبات كب   عىل بلدان الشر

، مع الب  ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر ان وليبيا والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطي  

 

وع آلية دعم اإلدارة ال ي لمشر
 
وع وشبكة يتلقر مكون المجتمع المدن وع مشر وع آفاق التيسير من مشر مستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 

 صورة 

 
 
 

 
 

 


