
 

 
 
 
 
 

 

 (WES) والبيئة المياه دعم مشروع من إخبارية نشرة

 

 يدعم وزارة البيئة اللبنانية للوقاية من التلوث الصناعي WESمشروع 

 0100مارس  01أثينا، 

لالنبعاثات ( ELVs)الذي يموله االتحاد األوروبي وزارة البيئة في تحسين وتحديث قيم حدود االنبعاثات  WESسيساعد مشروع 

مع بدء هذا و. ذلك من خالل مراجعة المبادئ التوجيهية الحالية لعدد من القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية، والصناعية

 .نشاطه األول في لبنان WES مشروع مارس، بدأ 4المشروع في 

وقد . البيئية إلنشاء وتشغيل القطاعات الصناعية بالشروطأصدرت وزارة البيئة اللبنانية بالفعل مجموعة من القرارات المتعلقة 

 تعمل وزارة البيئة حاليًا على تطويركما . صاغت مجموعة من المبادئ التوجيهية لقطاع األغذية والمشروبات وكذلك لقطاع البناء

يتألف من سيقوم فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين و. WESمشروع من مركبات كهربائية محسنة وفي هذا اإلطار ستتلقى دعًما 

ومراجعة مسودة المبادئ التوجيهية البيئية إلنشاء وتشغيل  المالحظاتنيكوال ميلوتينوفيتش وجاك شاهين ودومينيك سالمة بتقديم 

 .اعيةالعديد من القطاعات الصن

ومن المتوقع أن يتم تطوير إرشادات منقحة لقطاع األغذية، والتي تشمل القطاعات الفرعية إلنتاج األلبان والمسالخ ومزارع األبقار 

سيتم تقييم وتحديث إرشادات قطاع البناء لقطاعي نفايات البناء والهدم، وصناعة قطع الحجر، كما . وتجهيز اللحوم وإنتاج المشروبات

 .ألسفلت والخرسانة، وكذلك إنتاج الطالءوصناعة ا

اللبنانية المحددة مثل حجم الصناعات المعنية  الشروطأثناء مراجعة اإلرشادات،  ،وفقًا لنيكوال ميلوتينوفيتش  ستؤخذ بعين االعتبار

ت المسموح بها في الهواء سيتم وضع الممارسات الحالية المطبقة، فيما يتعلق باالنبعاثاو. والتقنيات المستخدمة وأنواع العمليات

تهدف وزارة البيئة إلى نشر المبادئ التوجيهية العشرة الجديدة لألنشطة الصناعية و. والنفايات ومياه الصرف الصحي في االعتبار

 .المختارة في وقت الحق من هذا العام

نية أخرى في وقت الحق من هذا العام ومن المتوقع أن تبدأ مساعدة ف. ، هذا هو أول نشاط يبدأ في لبنانWESبالنسبة لمشروع 

يهدف هذا النشاط إلى توفير دعم سياسي و. لمعالجة تلوث البحر األبيض المتوسط من خالل مكافحة التلوث الناجم عن البالستيك

 .لمعالجة المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد في لبنان

حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة البحر األبيض  مشروع دعم المياه والبيئة هو برنامج إقليمي يهدف إلى

يعالج المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه ويسعى إلى زيادة قدرات أصحاب المصلحة وتهيئة الظروف . المتوسط

 .للتبادل المعرفي ذي الصلة

 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

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

 مشروع دعم المياه والبيئة

وسوف يعالج هذه . ر األبيض المتوسطيهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البح
الجزائر ومصر )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 ه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبيهذ صدرت

 .األوروبي


