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                          (WES) والبيئة المياه دعم مشروع من إخبارية نشرة

 

 البالستيك أحادي االستخدام في األردن  اتمن استخدام دخارطة طريق للح

نا ي و 10 ، أث  2021 ماي

كياس فقط من هذه األ% 02أن كما أشارت إلى مليار كيس بالستيكي سنوياً،  3 نحوألردنيين ا استخدامتشير بعض الدراسات إلى 

 اتذ يةالبالستيكالمواد البتعاد عن استخدامات االنتقال ل/بالتالي، تتضح أهمية وضرورة التحولو.  اتمكبات النفايإلى  اجد طريقهت

 . االستخدام الواحد

ي األردن
 
ي قطاع النفايات خطة أصدرت وزارة البيئة ف

 
 لعام (Waste GG-NAP 2021-2025) العمل الوطنية للنمو األخض  ف

ه من ( GGGI)نمو األخض  العالمي للمعهد المع تعاون والشراكة بالوذلك  ،0202  إىل رؤيةالمعنيين وغير
ً
، استنادا األردن  الرئيسير 

وضع مبادرات هذه يتطلب التنفيذ السليم لخطة العمل  . المستدام بيئياً والدامج اجتماعياً  النمو االقتصادي: النمو األخض  نحو 

ي البلدفي إز الممارسات السليمة يعزقادر على تدائري اللدعم االقتصاد الة وجادة ملموس
 .  دارة النفايات ف 

ذي يتم تمويله ال، (INE doohtehh NeN trohtooS)جنوب  –، ضمن اآللية األوروبية للجوار مشروع دعم المياه والبيئة قام

ً لدعاالتحاد األوروبي قبل من  ُ بإطالق مشروعا ة األردن الخضراء وأجندة تنفيذ أجندمن خالل المساعدة الفنية في م األردن حديثا

بطريقة استراتيجية وممنهجة ( dPUS)االستخدام  ةأحادي يةالبالستيكاستخدام المواد بعيداً عن واالنتقال تحول والاالقتصاد الدائري 

ضع خريطة طريق تطوير وووزارة البيئة من خالل كما سيعمل المشروع على مساعدة  . ةوالتجاري ةالمنزلي ياتلى المستوع

ً .  مشتركة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ً تقنيا يستند إلى الخبرات المكتسبة  يقدم فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين دعما

 يمهد ما (dPUS)االستخدام  ةأحادي يةالبالستيكاستخدامات المواد من الممارسات الجيدة والتدابير السياسية ذات الصلة للحد من 

 . الطريق للتخلص التدريجي منها

، خالل (WES)مشروع دعم المياه والبيئة ، رئيس فريق (Professor Michael Scoullos) مايكل سكولوسالبروفيسور ذكر 

صمم قد ( WES)أن مشروع دعم المياه والبيئة أبريل،  02في منصة الفضاء االلكتروني  قد علىالذي عُ  إطالق هذا المشروعاجتماع 

ً التركيز على العمل المصرفي األخضر لتعزيز نهجومع نشاط آخر " توأمةال" اً نهجمعتمدالمشروع الجديد /هذا النشاط في  متكامالً  ا

تطلع إلى مساعدة األردن في الجمع بين قضايا المشروع ي نأ"كما أفاد، .  اتيجيات البيئية الرئيسية في األردنالتخطيط لالستر

شراكات بين القطاعين من خالل إنشاء  والطرق المستدامة إلنتاج البدائل (dPUS)االستخدام  ةأحادي يةالبالستيكاستخدامات المواد 

وأكد على رغبة المشروع في المساهمة في .  دائرير كوسيلة ملموسة لتنفيذ االقتصاد الاالستثمار األخضترويج العام والخاص و

 ".  خطوة أخرى نحو تطوير أساليب أكثر عملية ووضع التنظيمات المناسبة التي تدعم هذا النهجالدفع  لألمام والتحرك 

ن الصفقة الخضراء لالتحاد األوروبي هي اآلن السياسة الرئيسية ، في أممثل وفد االتحاد األوروبي إلى األردن ،عمر أبو عيدأفاد و

نريد أن ".  الدعم في المستقبل هوسبل تقديمفي أي عملمشترك كما تحدد أسس  االتحاد األوروبيطرق انخراط حدد التي تواآللية 

.  DIVEC-91تعافي األخضر من أزمة ضمان ال علىحرصنا  فيؤكد نكما .  نعمل معاً في هذا السياق أيضاً مع شركائنا في األردن

قضية إدارة  منطلق، تشكلومن هذا ال.  تحقيق التنمية المستدامة والسعي نحوعلى استدامة مواردنا والعمل لبناء نشير إلى ضرورة او

 ".  النفايات والبالستيك أحادي االستخدام أهمية حقيقية

أن على خالل االجتماع  (SId)مشروع دعم المياه والبيئة  تنسيقضابط ارتباط دمحم الكشاشنة، األمين العام لوزارة البيئة و. دوذكر 

نا لم نصل إلى الوضع نأ"أضاف، و. (dPUS)االستخدام  ةأحادي يةالبالستيكة بالمواد اتخذ بالفعل بعض اإلجراءات المتعلققد األردن 

وأضاف ". إطار خارطة الطريق الجديدة ضمنيمكن اتخاذها التدابير األخرى التي  بعضاآلن في في أن األردن ينظر و.  بعدالمثالي 

الوزارة للدعم شار إلى امتنان وتقدير أهمية الصفقة الخضراء لالتحاد األوروبي وأدرك ن وزارة البيئة تإلى أ نة، كشاشالالدكتور 

 .  االتحاد األوروبيالذي يقدمه  المستمر



 

 
 
 
 
 

 المشروع ممول من 
 األوروبي االتحاد

 
 

 

LDK Consultants Engineers 
& Planners S.A.  

 

 : 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 . 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 هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت
 .األوروبي

 


