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                          (WES) والبيئة المياه دعم مشروع من إخبارية نشرة
 

 مكافحة النفايات البحرية في الجزائر

 2021 نيسان/ابريل 14أثينا، 

. الواحد االستخدام ذات البالستيكية والمواد البالستيك سيما الو البحرية،نفايات بال األمر يتعلق عندما للتلوث ساخنة نقطة المتوسط األبيض البحر عدي  

 المتعاقدة األطراف اعتمدتها التي المتوسط األبيض البحر في البحريةنفايات ال إلدارة اإلقليمية الخطة خالل المتنامية من المشكلة هذه الجزائر تعالج

 فيو. الوطنية عملها خطط في البحريةنفايات ال لمعالجة تدابير تضمين المتوسط األبيض البحر بلدانعلى  الخطة، هذه بموجب. برشلونة اتفاقية في

 .تجريبيةال والمناطق الموانئ فيتجريبية العمال واأل األنشطة من العديد بالفعل الجزائر نفذت اإلطار، هذا

 لمراقبةوتدابير ا إجراءات على سيركز الذي الجزائر فيحدث األ نشاطهفي تنفيذ  األوروبي االتحاد هيمول الذي (WES) والبيئة المياه دعم مشروع بدأ

نفايات ال مشكلة لمعالجة التدابيرأولويات  وتحديد مستنيرة قرارات اتخاذ الجزائر منتمكين  الشاملة المراقبة خالل نحيث سيتم م. المشكلة لمعالجة

 .ية بشكل فاعلالبحر

 توأفاد (CNFE). كوينات البيئيةللت الوطني والمعهد الجزائرية البيئة وزارة معبالتعاون  النشاط هذا بتنفيذ (WESمشروع دعم المياه والبيئة ) قومي

إطالق  اجتماع خالل ،(WESمشروع دعم المباه والبيئة )لضابط االرتباط و البحري التلوث لمكافحة الوطنية للجنة العام المدير بوعلي، مليكة السيدة

اكمية ح تدابير العتماد كبيرة حاجة هناك الجزائر، في. "البحري للتلوث لتصدي لقويا   التزاما   يتطلبفي الجزائر  البحري البيئي الوضع أنالمشروع، 

 هذا ومن ،برشلونة اتفاقيةالتي نصت عليها   هااتالتزام حترامال الجزائرهناك رغبة لدى . شديدة لضغوط تتعرض التي الساحلية للمنطقة جديدة

ابإطالق ع بالفعل البيئة وزارةقامت  المنطلق،  ذات البالستيكية والمواد البحريةنفايات ال لمكافحة الوعي،رفع  نشطةها أفي بما ،ألنشطةا من دد 

 لدعمالمعنيين من أصحاب المصلحة  مختلف قدرات بناءدعم جهودنا في  في( WESوالبيئة ) المياهمشروع  ساعدي أنفي  ونأمل. الواحد االستخدام

 ." الساحلية المناطق وحماية البحريةنفايات ال على القضاء إلى تهدف التي البيئية السياسات

 – )MIO-المكتب اإلعالمي للمتوسط/للشئون البيئية والثقافية واالستدامة لخبير فيا(، Thomais Vlachogianniتوماس فالتشوجياني ) أكد

ECSDE) ةيائتالف شركاء دعم المياه والبي والعضو في(WES) في  بوشنتوف، سليم الجزائري الخبير معبالتعاون  ، المسؤول عن قيادة هذا النشاط

 المتوسط األبيض البحر في البحريةنفايات ال إلدارة اإلقليمية الخطة في عليها المنصوص االلتزاماتنحو الوفاء ب الجزائر سيدعم النشاط هذا أن

 ومصادر وتكوين وأنواع كميات عنوافية  بياناتاألمر الذي سيعمل على توفير وإنتاج . برشلونة اتفاقيةفي  المتكامل والتقييم الرصد وبرنامج

 في تضمينهاو يةالتخفيف تدابيرال أولويات وترتيب لتحديدلفي مرحلة الحقة  البيانات هذه استخدام سيتمكما  .البحر وقاع سطح على البحريةنفايات ال

 .البحريةنفايات ال خفضل الجزائرية اإلدارة خطة

 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

وسوف يعالج هذه . إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسطيهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي 

ائر ومصر الجز)مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هو مشروع دعم المياه والبيئة . المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه
 (. وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس

 إخالء المسؤولية 
وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 .األوروبي
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