
 

 

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

 2018أكتوبر  15أثينا، 
 

 تخطيط تدفق مستدام ومتكامل لنفايات البناء والهدم 
ي مرص

 
 ف

 
 

ي وكالة تنظيم إدارة النفايات الصلبة الوطنية والمؤسسات العامة 
ي مرص من تم تنظيم ورشة عمل مخصصة لموظف 

 
األخرى ف

وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي من  2020قبل مشر  11إىل  10الممول من االتحاد األوروب 
ي القاهرة، مرص.  2018أكتوبر 

 
 ف

 
ي هذه الورشة ثالثون متدرًبا من الهيئة الوطنية لتنظيم وإدارة النفايات الصلبة والمحافظات 

 
والفروع اإلقليمية التابعة لجهاز شئون شارك ف

ي ورشة العمل صياغة 
 
ي غطت جوانب التخطيط والرصد وإدارة تدفق النفايات بطريقة مستدامة ومتكاملة. وتداول المشاركون ف

البيئة والت 
ي  ي االتحاد األوروب 

 
ا استعراض أفضل الممارسات المنفذة ف

ً
ذات الصلة بجوانب الحوكمة المفاهيم والرصد والحصول عىل التمويل، وتم أيض
 والجوانب التقنية واالتصاالت ومناقشتها بالتفصيل. 

 
ي مرص  حولعىل الرغم من نقص البيانات و 

هذا القطاع، تشير التقديرات أن ماليير  األطنان من النفايات الناتجة من البناء والهدم يتم إنتاجها ف 
ي مواقع غير مأذون بها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الكميات الهائلة م

ي يتم تحويلها بشكل رئيسي إىل مدافن للنفايات أو إلقائها ف 
ن المواد والت 

ة من النفايات الخطرة مثل األسبستوس واألسفلت والدهانات والمعادن المختلفة. وبالرغم من أن الخاملة يمكن أن تشتم ل عىل كميات كبير
ي    ع الحاىلي يعتي  كافًيا نسبًيا إلدارة نفايات البناء والهدم، إال أن التنفيذ غير فعال وإنفاذ القوانير  غير منتظم. 

 التشر
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آ
 
 خر المستجدات من خالل الرابط: ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لير 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
وب  يد اإللكي   lpa@ldk.grالي 

 
 

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 األوروب 

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع صحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
، مع  ات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغير كير  عىل بلدان الشر

الي 
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطير 

 

وع وشبكة بلو وع آفاق التيسير من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
ين غر -يتلفى مكون المجتمع المدب 

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 
 
 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروب 

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر  وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األوروب   يعكس بالرص 

 
 
 
 
 

 

http://www.swim-h2020.eu/ar/
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

