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الذي يموله  SWIM-H2020 SMضمن مشروع  تعزيز القدرات على اإلدارة المستدامة للمادة المرتشحة في البحر المتوسط

 االتحاد األوروبي
 
 

الذي يموله االتحاد األوروبي في بيروت نشاًطا لبناء القدرات اإلقليمية لمدة خمسة أيام  SWIM-H2020 SMينظم مشروع 

( يتضمن جولة دراسية لمرافق معالجة الراشح في لبنان وإطالق عملية تبادل الخبرات بين نظراء البحر 2018يونيو  25-29)

 الذين يعملون عى  إدارة الراشح.المتوسط 

من المشروع في محاولة لمعالجة المشكلة الحادة للتخلص من المواد الخطرة  Horizon2020ط تحت مكون يتم تنفيذ هذا النشا

من أصحاب المصلحة اللبنانيين حول نفس  SWIM-H2020 SMمثل المادة المرتشحة. يتم دمجها مع التدريب الوطني 

ل إشراك القطاع الخاص في البنية التحتية للمياه ، الموضوع. وقد نفذ المشروع حتى اآلن عدداً من ورش العمل والمشاورات حو

في حين أن هناك المزيد من األنشطة التي ينبغي اتباعها بشأن اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ، والحد من التلوث الصناعي ، وتكلفة 

 التدهور البيئي.
 

كامل لإلدارة المستدامة للمادة المرتشحة استناداً إلى والهدف هو تعزيز قدرات صانعي القرار والموظفين الفنيين على النهج المت

أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بما في ذلك خيارات التخطيط والتمويل والمشتريات. يتم دعم المتدربين 

م واالرتقاء بهم. تتيح زيارة لتقييم الوضع الحالي بشكل أفضل على المستويات القانونية والمؤسسية والتقنية في بالدهم / مناطقه

دراسات حالة التحدي في لبنان )القائمة ، تحت اإلنشاء والبنية التحتية الجديدة( الفرصة للنبالء من دول البحر األبيض المتوسط 

ت التي هي األخرى ، التي تواجه أوضاًعا متشابهة جًدا ، لالستفادة من الدروس المستفادة والحالة المتطورة التقنيات والخيارا

 واقعية وممكنة.
 

( من صناع القرار والموظفين الفنيين من الجزائر ومصر واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس ، من 40شارك أربعون )

الوزارات الوطنية أو الوكاالت العامة المسؤولة عن تصميم محطات معالجة العصارة والسلطات اإلقليمية أو المحلية المسؤولة عن 

قبة. أو تشغيل البنى التحتية للنفايات الصلبة ومحطات إدارة المادة المرتشحة. ويضم المتدربون من لبنان صناع القرار المرا

والمشغلين  OMSAR( و CDRوالموظفين الفنيين من وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه والبلديات ومجلس اإلنماء واإلعمار )

 غير الحكومية وغيرها.والباحثين واالستشاريين والمنظمات 
 

تنجم المخاطر البيئية لتوليد النضيض في مدافن النفايات من هروبها إلى البيئة المحيطة ، وخاصة إلى المجاري المائية والمياه 

الجوفية. في نهاية المطاف ، يشكل الرشح تهديدات خطيرة على الصحة العامة والصحة البيئية. ومع ذلك ، يمكن التخفيف من هذه 

لمخاطر من خالل مواقع طمر النفايات المصممة  بشكل صحيح والمعالجة المستدامة للمادة المرتشحة. مع بدء دول الشرق األوسط ا

وشمال أفريقيا في تبني ممارسات حديثة إلدارة النفايات الصلبة ، إما من خالل إنشاء مرافق جديدة أو من خالل تطوير مكبات 

ر الصحية ، تتطلب إدارة النضيضة عناية خاصة للتعامل مع تقنيات المعالجة وإجراءات التشغيل النفايات الحالية والمطاحن غي

 وخيارات الشراء.
سيساعد هذا النشاط لبنان على تحسين تصميم واختيار التقنيات المجربة والمالئمة لمعالجة المادة المرتشحة ضمن خطط إعادة 

دائرة البيئة العمرانية في وزارة البيئة: "يجب أن تأخذ االستراتيجيات والخطط في التأهيل المقترحة. وقال بسام صباغ ، رئيس 

االعتبار التقليل إلى أدنى حد من توليد  المادة المرتشحة ومنعها في المطامر الصحية ومحطات إدارة النفايات الصلبة من أجل تقليل 

 التكلفة العالية لإلدارة الفعالة".
 :لى إطالع على آخر المستجدات من خالل الرابطفي هذه األثناء، كونوا ع
H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 : للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 جاكيرويالسيدة ليزا بابادوج
 2020مبادرة آفاق وللمياه والمستدامة كاملة متاإلدارة الآلية دعم  لمشروعمديرة االتصاالت 
 lpa@ldk.gr: البريد اإللكتروني

  nada@april-8.com: يد الكترونيرب. السيدة ندى حداد، اخصائية تواصل، بيروت، لبنان

http://www.swim-h2020.eu/ar/
http://www.swim-h2020.eu/ar/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr
mailto:nada@april-8.com
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بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  2020يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
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 2020آفاق ومبادرة مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 
الممول من االتحاد األوروبي إلى المساهمة في الحد من التلوث البحري  2020آفاق ومبادرة المستدامة للمياه المتكاملة ومشروع آلية دعم اإلدارة يهدف 

ة، وبالتالي تعزيز التكيف مع التقلبات يبطريقة صحواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والصرف الصحي 

الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة )والتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، مع التركيز على بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 (. وتونس[ سوريا]المغربية وفلسطين، و 
 

-مشروع وشبكة بلو قبل  من "2020آفاق ومبادرة المستدامة للمياه المتكاملة وآلية دعم اإلدارة "ن المجتمع المدني لمشروع مكو  تيسير م يت
 . التحاد من أجل المتوسطا الذي تم توسيمه من قبلغرين 

 
  
 

 إخالء مسئولية
يعكس  وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال 2020ة آفاق رللمياه ومبادوالمستدامة اإلدارة المتكاملة  دعممشروع آلية  ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشرة بدعم مادي من االتحاد األوروبي، 

 . بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي

 
 
 
 
 

  
 


