نشرة إخبارية من مشروع دعم المياه والبيئة ()WES
خارطة طريق للحد من استخدامات البالستيك أحادي االستخدام في األردن
 2021ماي و  ، 10أث ي نا
تشير بعض الدراسات إلى استخدام األردنيين نحو  3مليار كيس بالستيكي سنوياً ،كما أشارت إلى أن  %02فقط من هذه األكياس
تجد طريقها إلى مكبات النفايات .وبالتالي ،تتضح أهمية وضرورة التحول/االنتقال لالبتعاد عن استخدامات المواد البالستيكية ذات
االستخدام الواحد.
أصدرت وزارة البيئة يف األردن خطة العمل الوطنية للنمو األخض يف قطاع النفايات ) (Waste GG-NAP 2021-2025لعام
ً
ئيسي ،استنادا إىل رؤية األردن
 ،0202وذلك بالتعاون والشراكة مع المعهد العالمي للنمو األخض ( )GGGIر
وغيه من المعنيين الر ر
نحو النمو األخض :النمو االقتصادي المستدام بيئيا ً والدامج اجتماعيا ً .يتطلب التنفيذ السليم لخطة العمل هذه وضع مبادرات
ملموسة وجادة لدعم االقتصاد الدائري القادر على تعزيز الممارسات السليمة في إدارة النفايات يف البلد.
قام مشروع دعم المياه والبيئة ،ضمن اآللية األوروبية للجوار – جنوب ( ،)doohtehh NeN trohtooS INEالذي يتم تمويله
من قبل االتحاد األوروبي حديثا ُ بإطالق مشروعا ً لدعم األردن من خالل المساعدة الفنية في تنفيذ أجندة األردن الخضراء وأجندة
االقتصاد الدائري والتحول واالنتقال بعيدا ً عن استخدام المواد البالستيكية أحادية االستخدام ( )dPUSبطريقة استراتيجية وممنهجة
على المستويات المنزلية والتجارية .كما سيعمل المشروع على مساعدة وزارة البيئة من خالل تطوير ووضع خريطة طريق
مشتركة للشراكة بين القطاعين العام والخاص .يقدم فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين دعما ً تقنيا ً يستند إلى الخبرات المكتسبة
من الممارسات الجيدة والتدابير السياسية ذات الصلة للحد من استخدامات المواد البالستيكية أحادية االستخدام ( )dPUSما يمهد
الطريق للتخلص التدريجي منها.
ذكر البروفيسور مايكل سكولوس ( ،)Professor Michael Scoullosرئيس فريق مشروع دعم المياه والبيئة ( ،)WESخالل
عقد على منصة الفضاء االلكتروني في  02أبريل ،أن مشروع دعم المياه والبيئة ( )WESقد صمم
اجتماع إطالق هذا المشروع الذي ُ
ً
ً
هذا النشاط/المشروع الجديد معتمدا ً نهج "التوأمة" مع نشاط آخر والتركيز على العمل المصرفي األخضر لتعزيز نهجا متكامال في
التخطيط لالستراتيجيات البيئية الرئيسية في األردن .كما أفاد" ،أن المشروع يتطلع إلى مساعدة األردن في الجمع بين قضايا
استخدامات المواد البالستيكية أحادية االستخدام ( )dPUSوالطرق المستدامة إلنتاج البدائل من خالل إنشاء شراكات بين القطاعين
العام والخاص وترويج االستثمار األخضر كوسيلة ملموسة لتنفيذ االقتصاد الدائري .وأكد على رغبة المشروع في المساهمة في
الدفع لألمام والتحرك خطوة أخرى نحو تطوير أساليب أكثر عملية ووضع التنظيمات المناسبة التي تدعم هذا النهج".
وأفاد عمر أبو عيد ،ممثل وفد االتحاد األوروبي إلى األردن ،في أن الصفقة الخضراء لالتحاد األوروبي هي اآلن السياسة الرئيسية
واآللية التي تحدد طرق انخراط االتحاد األوروبي في أي عملمشترك كما تحدد أسس وسبل تقديمه الدعم في المستقبل" .نريد أن
نعمل معا ً في هذا السياق أيضا ً مع شركائنا في األردن .كما نؤكد في حرصنا على ضمان التعافي األخضر من أزمة .91-DIVEC
ونشير إلى ضرورة البناء والعمل على استدامة مواردنا والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة .ومن هذا المنطلق ،تشكل قضية إدارة
النفايات والبالستيك أحادي االستخدام أهمية حقيقية".
وذكر د .دمحم الكشاشنة ،األمين العام لوزارة البيئة وضابط ارتباط تنسيق مشروع دعم المياه والبيئة ( )SIdخالل االجتماع على أن
األردن قد اتخذ بالفعل بعض اإلجراءات المتعلقة بالمواد البالستيكية أحادية االستخدام ( .)dPUSوأضاف" ،أننا لم نصل إلى الوضع
المثالي بعد .وفي أن األردن ينظر اآلن في بعض التدابير األخرى التي يمكن اتخاذها ضمن إطار خارطة الطريق الجديدة" .وأضاف
الدكتور الكشاشنة ،إلى أن وزارة البيئة تدرك أهمية الصفقة الخضراء لالتحاد األوروبي وأشار إلى امتنان وتقدير الوزارة للدعم
المستمر الذي يقدمه االتحاد األوروبي.
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مشروع دعم المياه والبيئة
يهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط .وسوف يعالج هذه
المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه .مشروع دعم المياه والبيئة هو مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (الجزائر ومصر
وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس).
إخالء المسؤولية
صدرت هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي ،ويتحمل مشروع دعم المياه والبيئة بمفرده المسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد
األوروبي.
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