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 نشرة إخبارية
 

 2018ديسمبر 20أثينا، 

 
تعزيز التحول إلى االقتصاد األخضر في منطقة البحر األبيض حول  تنظيم دورة تدريب وزيارة دراسية على المستوى اإلقليمي

 2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  من قبل المتوسط
 

ستراتيجيات تصميم اإل -البحر األبيض المتوسط "تعزيز التحول إلى االقتصاد األخضر في منطقة تم تنظيم تدريب على المستوي اإلقليمي حول 
 االقتصادية الدائرية في قطاع تغليف األغذية والمشروبات" من قِبل مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق

إلى  11خطة األمم المتحدة للبيئة / البحر األبيض المتوسط( في الفترة من  -)مركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج المستدامين  2020
 في برشلونة، إسبانيا. 2018ديسمبر  13

 
وممثلون عن المؤسسات الصغيرة ، ئر، شارك عشرون مسؤواًل جزائريًاوبمناسبة هذا التدريب اإلقليمي، وبناًء على طلب من الجزا

 2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق تجين وغيرهم في زيارة دراسية نظمها والمتوسطة، وجمعيات المن
 للوصول إلى خطها اإلستراتيجيفي الواقع، دعمت هذه الزيارة الدراسية خطة العمل البيئية الجزائرية في و .حول الدورات التدريبية اإلقليمية

  .2016"صفر نفايات" الذي اعتمد في أبريل 
 

% 87نسمة ومعدل التدوير فيها  12000البالغ عدد سكانها  أرغينتوناديسمبر( زار الوفد الجزائري بلدية  10وفي اليوم األول )االثنين، 
نى وهو أعلى معدل في إسبانيا. وشملت الزيارات األخرى مصانع تعبئة األغذية والمشروبات وإدارة النفايات، وشركات إعادة التدوير التي تتب

 اجات المشروبات. نهًجا دائريًا إلدارة النفايات، وجامعة برشلونة، لمبادرتهم في إعادة استخدام زج
 
يهدف كال النشاطين إلى تعزيز معرفة أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في تصميم وتطوير إستراتيجيات االقتصاد األخضر في الدول 

صل الشريكة للمشروع )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس( وتحفيز الحوار والتعاون بين القطاعات للتو
 إلى حلول وإجراءات عملية للحد من التلوث وآثاره في البحر المتوسط.

 
مثل صناع السياسات، وممثلي المؤسسات الصغيرة من أصحاب المصلحة )في المجموع(  60أكثر من وقد شارك في جولة التدريب والدراسة 

في مختلف جوانب صنع  في الدول الشريكة المشاركينختصة والمتوسطة في قطاع تغليف األغذية والمشروبات، فضًلا عن ممثلي السلطات الم
 السياسات والمشتريات العامة واالقتصاد األخضر.

باالقتصاد األخضر والدائري ومبادئ االستهًلك واإلنتاج المستدامين، وأدوات السياسة، واألساليب واألدوات،  تعريف الحاضرينوقد تم 
على دراية بالتطورات األخيرة والنهج المبتكرة بشأن بذلك أصبحوا و ،لحالةمن خًلل دراسات ا نهجيات محددة في التصميم البيئيباإلضافة إلى م

 لتوليد اقتصادات أكثر خضرة في المنطقة. غليف المواد الغذائية والمشروباتلتصميم البيئي، وتالعمل في مجال السياسات وا
 

إرساء األساس  وساهما فيبوجه عام، عزز هذان النشاطان الحوار اإلقليمي بشأن قضايا االقتصاد األخضر واالستهًلك واإلنتاج المستدامين، و
 لتطوير أنشطة التآزر والتعاون اإلقليمي.

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

H2020 SM Website-SWIM 

H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 

 السيدة ليزا بابادوجأوجاكي

 2020آفاق لمشروع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة مديرة االتصاالت 

 lpa@ldk.grالبريد اإللكتروني: 

 

 2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق 
الممول من االتحاد األوروبي إلى المساهمة في الحد من التلوث البحري  2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق يهدف 

زيز التكيف مع التقلبات ، وبالتالي تعصحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والصرف الصحي بطريقة 
ان وليبيا والمملكة والتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، مع التركيز على بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبن

 المغربية وفلسطين، و ]سوريا[ وتونس(. 

غرين -مستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق التيسير من مشروع وشبكة بلويتلقى مكون المجتمع المدني لمشروع آلية دعم اإلدارة ال
 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 

 إخالء مسئولية
فيها، والذي ال  الوارد وحده المسئولية عن المحتوى  2020 لقد تم إنتاج هذه النشرة بدعم مادي من االتحاد األوروبي، ويتحمل مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق

 يعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.

 

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

