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ة إخبارية  نشر
 

اير  7أثينا،   2019فبر
 

ي فلسطي   
 
 . معالجة التلوث الصناعي من معارص زيت الزيتون والدباغة ف

 
 

مع هيئة  متعاقبتينجلستي تدريب الممول من االتحاد األوروبي  2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  نظَّم

، معالجة التلوث الصناعي من قطاعي معاصر زيت الزيتون والدباغةدعم فلسطين في بهدف  2019يناير  31إلى  28جودة البيئة في رام هللا من 

 .تفتيشعلى جوانب ال األخيرين، بينما تم التركيز في اليومين ةتم تخصيص أول يومين للحد من النفايات وكفاءة الموارد واإلدارة البيئيحيث 
 

ي  جلستا التدريبواستهدفت 
ن
ن ف ن ومتخصصي  ن حكوميي  وإىل جانب بناء القدرات، ساهم هذا التدريب . المدابغ ومعارص زيت الزيتونعمل موظفي 

ي تطوير واستكمال المبادئ التوجيهية واألدوات الخاصة بفحص 
ن
ن  / ف ي فلسطي 

ن
ي الصناعات المذكورة ف

ن
ي . مراقبة التلوث ف

ن المواضيع الت  ومن بي 
ات  :تم طرحها للمناقشة كات ومعايب  نظام إدارة البيئة؛ ومؤشر ي ورصدها؛ وأفضل التقنيات المتاحة اإلدارة البيئية عىل مستوى الشر

األداء البيت 
ي لإلدارة البيئية للمناطق الصناعية والمج

؛ واالبتكارات التكنولوجية لقطاعي الصناعة المذكورين؛ والنهج التعاوبن ي ي االتحاد األوروبر
ن
. موعاتف

ي إدا
ن
ي وباإلضافة إىل الجوانب النظرية، تم تطبيق الحاالت العملية وتمارين المشاركة ف

ن
ي ف ي االتحاد األوروبر

ن
ات التفتيش المطبقة ف رة البيئة وخبر

  . قطاعي صناعة زيت الزيتون والدباغة
 

في هيئة جودة البيئة، ووزارات  فنيونن وموظف من بينهم، شخًصا من أصحاب المصلحة 60نحو  شارك في التدريب على مدى أربعة أياموقد 

حادات الزراعة، واالقتصاد الوطني، والصحة، ومجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة، ولجان الصحة والسالمة العامة في المحافظات وات

  .وآخرونلزيتون الفلسطيني ومجلس زيت ا ةوقطاعات الصناعة نفسها والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والشرطة الفلسطيني الصناعات
 

رجى االتصال بـ
ُ
 : للمزيد من المعلومات، ي
ا بابادوجورجاكي 

ن  السيدة لب 
وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي مشر

 2020مسئولة قسم االتصال فن
ي 
وبن يد اإللكب   lpa@ldk.gr: البر

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

 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رجى 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
وبن يد اإللكب   lpa@ldk.grالبر

 
 

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

ن
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األوروبر

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع التقلبات صحيحةتخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة واالس 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل وا ن عىل بلدان الشر كب 

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

 

وع وشبكة بلو وع آفاق التيسي  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
غرين -يتلقى مكون المجتمع المدن 

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروبر

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