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ة إخبارية  نشر
 

 2017ديسمب   8أثينا، 
 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق    2020جلسات تدريب إقليمية لمشر
 "اإلدارة المستدامة لمخلفات معارص زيت الزيتون"

 
 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة  تدريب إقليمية أخرىتم تنظيم جلسة  حول "اإلدارة المستدامة لمخلفات معارص زيت الزيتون" من قبل مشر
ن  2020للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق  ة ما بي 

ي الفتر
ن
ي ف ي العاصمة اليونانية أثينا 2017ديسمت   7إىل  4المدعوم من االتحاد األوروب 

ن
  ف

 
وع حضن  ي المشر

ن
يكة ف  أيام.  4جلسات/دورات مختلفة خالل ورشة عمل استمرت  3المشاركون من بلدان شر

 
ن عىل الحد من  .1 كت 

ن أطر عمل تنظيمية تتعلق بصناعة زيت الزيتون، مع التر اء عىل المشاركي  وخالل هذه الدورات عرض الخت 
ن عىل آخر وممخلفات معارص زيت الزيتون ومعالجتها والتخلص منها وتثمينها.  ن خالل عرض دراسات الحالة، تم إطالع المتدربي 

ي نهاية الدورة، تمكن المشاركون من مشارك
ن
ُهج اإلبداعية لمنتجات زيت الزيتون الثانوية وإدارة المخلفات وتثمينها. وف

ُّ
ة التطورات والن

ي 
ن
اتهم )التقدم واإلنجازات والتحديات( حول إدارة مخلفات معارص زيت الزيتون ف ي المنطقة. خب 

ن
 بلدانهم ومناقشة تطوير أوجه التآزر ف

 
ة لمشاهدة ومناقشة مختلف أنواع  .2 ن فرصة كبت  ، أتيحت للمتدربي  ن ي أتيكا وبيلوبونت 

ن
ن ف وأثناء زيارة ميدانية/دراسية إىل موقعي 

ي اليونان والتفاصيل المتعلق
ن
ة بسلسلة من التقنيات وقدرات مصانع زيت الزيتون التشغيلية والتعرف عىل الممارسات المطبقة ف

 التطبيقية لإلدارة السليمة لمخلفات مصانع زيت الزيتون. 
 

ن مخلفات  .3 ن أن يتعلموا ويتابعوا عن كثب تثمي  ي مختت  قسم علم األدوية التابع لجامعة أثينا للمتدربي 
ن
ي أجريت ف

وأتاحت الزيارة التر
ي ت
ي الصيدلة والتجميل. معارص زيت الزيتون عن طريق عزل النظم الفينولية القيمة التر

ن
 ستخدم ف

 
ي جمعيات ذات صلة عىل نظرة عامة حول مختلف العالجات  30وحصل أكتر من 

ن
ن ف ي الزراعة والبيئة وأعضاء مسئولي 

 عن وزاربر
ا
ممثال

 وإدارة مخلفات زيت الزيتون. 
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
ن
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
ن  السيدة لب 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ونن يد اإللكبر  lpa@ldk.grالب 

 
 

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

ن
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورون 

ة، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع يالبلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صحواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل ن عىل بلدان الشر كب 

، مع البر ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغب 
، و ]سو  ن  ريا[ وتونس(. والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع وشبكة  وع مشر وع آفاق التيست  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
يتلقر مكون المجتمع المدبن

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
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