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                          (WES) والبيئة المياه دعم مشروع من إخبارية نشرة
 

٢٠٢١ يناير  ٢٥أثينا،   
 

 تدريب إقليمي على التخلص التدريجي من المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد

على وجه الخصوص، والذي يضر بالقيم البيئية واالقتصادية والثقافية للبيئة الطبيعية. هذا، ويعد التلوث البالستيكي من أكبر مشاكل التلوث في عصرنا 

دد األبعاد مع آثار األلفية الجديدة، ألنها تشكل تحديًا معقدًا ومتعالموارد المشتركة في تم وصف قضية التلوث البحري بالبالستيك على أنها مأساة 

 كبيرة على البيئة البحرية والساحلية وسبل عيش اإلنسان في جميع أنحاء العالم.

)التوجيه المتعلق بالحد من تأثير بعض المنتجات الواحد االستخدام  ية ذاتبالستيكمواد الاستجابة لهذا التحدي الكبير، دخل توجيه االتحاد األوروبي لل

نحو والتوجه عن المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد،  بتعادعلى االهذا التوجيه . ويحث 2019يوليو  2البالستيكية على البيئة( حيز التنفيذ في 

تتضمن أجندة االتحاد وخدام الواحد من خالل مجموعة من تدابير السياسة. منتجات وأنظمة قابلة إلعادة االستخدام تتناول المواد البالستيكية ذات االست

 عقده)التي سيصادق عليها االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد من أجل المتوسط حول البيئة وتغير المناخ، المخطط ل 2030من أجل المتوسط األخضر 

بموجب اتفاقية برشلونة، خالل فترة السنتين وبحرية ضمن موضوعاتها ذات األولوية. ( االقتصاد الدائري وتقليل البالستيك والقمامة ال2021في عام 

نما يتضمن الماضية، ركز برنامج األمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط على معالجة قضية األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد، بي

دعم األطراف المتعاقدة لتنفيذ تدابير االقتصاد الدائري في قطاع  2021-2020بحر المتوسط برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط / خطة عمل ال

، بناًء على دراسة الحالة الواحد االستخدامذات التغليف ووضع إرشادات إقليمية محددة بشأن تدابير التخلص التدريجي من المواد البالستيكية 

 مختلفة.األساسية، وتقييم الوضع الحالي في البلدان ال

عيات لذلك، دعماً لكل ما سبق، ولتعزيز مهارات وقدرات موظفي السياسات من وزارات البيئة، وممثلي القطاع اإلنتاجي )منتجي البالستيك، والجم

 2021أربع ندوات عبر اإلنترنت خالل شهري يناير وفبراير بتنظيم حاليًا  WESمشروع يقوم ذات الصلة( وممثلي منظمات المجتمع المدني، 

الندوات هذه ستركز و. الواحد االستخدامذات المواد البالستيكية لتحديد اإلجراءات المستهدفة وترتيبها حسب األولوية وتشغيلها للتخلص التدريجي من 

 على:

 ذات االستخدام الواحد المواد البالستيكيةمشكلة  •
 لمواد البالستيكية ذات االستخدام الواحدلمشكلة ا االستجابة •
 تأثير التدابير في البحر األبيض المتوسطجدوى و •
 توجيهية إقليمية إرشاداتتنفيذ التدابير والمشاركة في وضع  •

 

 النظراءالهدف العام لنشاط ويتمثل . 2020حول نفس الموضوع في نوفمبر  WESنشطة مشروع مواٍز ألبشكل قليمي اإل النظراءتم إطالق نشاط وقد 

من أجل تنفيذ تدابير لتقليل استهالك وتسرب المواد البالستيكية ذات االستخدام  النظراءتعزيز القدرات، ودعم تبادل الخبرات وتحفيز التعاون بين  في

 .2021مارس  ، بينما سيستمر التبادل على األقل حتى2020ديسمبر  10و  2020نوفمبر  9في للنظراء تم بالفعل عقد جلستين وقد الواحد في البيئة. 

 ذاتفي تطوير المبادئ التوجيهية اإلقليمية بشأن تدابير التخلص التدريجي من المواد البالستيكية  النظراءستساهم الندوات عبر اإلنترنت وعملية و

 .2021، والتي ستعتمدها اتفاقية برشلونة في نهاية المطاف في االجتماع القادم لألطراف المتعاقدة في عام الواحداالستخدام 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

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

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

 (. ا والمغرب وفلسطين وتونسوإسرائيل واألردن ولبنان وليبي

 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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