
WES وع ة الإخبارية - م�ش الن�ش

وع ممول من قبل  هذا الم�ش

ي التحاد الأورو�ب

in the ENI Southern Neighbourhood region

العدد 3 ، يناير 2021

)WES(  وع  دعم المياه والبيئة م�ش

ي إىل حماية البيئة  قليمي الذي يموله التحاد الأورو�ب وع WES الإ يهدف م�ش

ي حوض البحر الأبيض المتوسط. 
ف إدارة الموارد المائية الشحيحة �ف وتحس�ي

وع معالجة المشاكل المتعلقة بمنع التلوث  ومن الأهداف الرئيسية للم�ش

امج الناجحة  وع من ال�ب وكفاءة استخدام المياه. ويستفيد هذا الم�ش

ي )برنامج أفاق 2020 لبناء القدرات/  السابقة الممولة من التحاد الأورو�ب

دارة المستدامة  وع آلية دعم الإ برنامج البيئة المتوسطي 2010-2014، م�ش

والمتكاملة للمياه – آلية الدعم ومبادرة آفاق 2020 للسنوات 2019-2015(. 

وع إىل إيجاد بيئة مواتية وتعزيز القدرات ذات الصلة لكافة  كما يسعى الم�ش

يكة.   ي البلدان ال�ش
أصحاب المصلحة �ف

وع WES التحول إىل نموذج استهالك وإنتاج أك�ش استدامة،  ويدعم م�ش

دارة المتكاملة والفعالة للمياه، ويكافح التلوث البالستيكي  ويشجع عىل الإ

والقمامة البحرية ويعزز الحوار حول المسائل الرئيسية للبيئة والتنمية 

يكة، وخلق التآزر والفرص  المستدامة. ويعمل كآلية دعم للبلدان ال�ش

 WES وع للتعاون ون�ش المعلومات والممارسات الجيدة. كما يقدم م�ش

كائه من المؤسسات، وبالتحديد التحاد من أجل المتوسط  الدعم ل�ش

اتيجيات وحوارات إقليمية محددة ة ومن خالل  )UfM( من خالل تيس�ي اس�ت

برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر الأبيض المتوسط لتفاقية 

برشلونة. 

وع WES هي الجزائر، مرص، إرسائيل، الأردن،  ي م�ش
يكة �ف والدول ال�ش

]1[، وتونس.  ف لبنان، المغرب، ليبيا، فلسط�ي

ي للعام ٢٠٢١
أطيب الأما�ن

بدخول عام 2021، ل تزال جميع أنحاء العالم ومنطقة البحر الأبيض المتوسط 

ة بسبب جائحة كوفيد19-، ول ينبغي أن ننىس أن هذا  تواجه مشاكل خط�ي

العام يشكل "نقطة تحول" نبدأ من خاللها عقًدا حاسًما نحو عام 2030 ومرتبًطا 

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ي أثارتها أجندة 2030 والآمال �ف

بالتوقعات ال�ت

ي 
ي الجهود �ف

تب عىل كوفيد19- تأث�ي مزدوج ومث�ي للجدل من حيث التقدم �ف وي�ت

ار بالقتصاد وبالتاىلي  مجال البيئة والتنمية المستدامة. فقد أدى من ناحية إىل الإ�ف

ورية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية  التقليل من توافر الأموال لالستثمارات الرصف

المستدامة. ومن ناحية أخرى، فقد أكد وأوضح لصانعي القرار والجمهور الواسع 

ي أيامنا هذه تعت�ب ذات 
أن المشكالت الصحية والبيئية والجتماعية المعقدة �ف

طبيعة عالمية، وأصبحت تتحول أك�ش فأك�ش إىل أن تكون مشاكل "وجودية" من 

ي عىل هذا الكوكب، وبالتاىلي يجب معالجتها  حيث أهميتها لبقاء الجنس الب�ش

ي وقت واحد عىل العديد من المستويات، بدءا من 
بشكل عاجل وشامل و�ف

. المستوى العالمي إىل المحىلي

ي الوليات المتحدة الأمريكية 
ات السياسية �ف ي هذا الصدد، قد تساهم التغي�ي

و�ف

ف أنه من المأمول أن تؤدي  ي ح�ي
ي معالجة تغ�ي المناخ، �ف

ي تعزيز التعاون الدوىلي �ف
�ف

ف وتعزيز تنسيق  ى إىل تحف�ي السلسلة القادمة من المؤتمرات الدولية / العالمية الك�ب

ف  ف للدول. ومن ب�ي ف الدول ومع أصحاب المصلحة غ�ي التابع�ي كة ب�ي الجهود المش�ت

المؤتمرات الدولية المهمة للغاية ذات النطاق العالمي، مؤتمر الأطراف السادس 

ي غالسكو، ومؤتمر الأطراف الخامس ع�ش بشأن 
ين بشأن تغ�ي المناخ �ف والع�ش

، ومؤتمر اليونسكو للتعليم من أجل التنمية المستدامة  ف ي الص�ي
التنوع البيولوجي �ف

قليمي المتوسطي لالتحاد من أجل المتوسط  ، وكذلك المؤتمر الوزاري الإ ف ي برل�ي
�ف

قليمية الأخرى  ي مرص، وسلسلة من الجتماعات الإ
بشأن البيئة والمناخ والعمل �ف

ي عام 2021 
ي مالطا �ف

مثل منتدى البحر الأبيض المتوسط للمياه الذي سيعقد �ف

ي عام 2022.
ي داكار، السنغال �ف

كتحض�ي للمنتدى العالمي للمياه �ف
ف ويرد دون اخالل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء حول هذه القضية. اف بدولة فلسط�ي ]1[ ل يجوز تفس�ي هذا الوصف عىل أنه اع�ت



وع WES اعتماد خطة عمل  ي للجنة التوجيهية لم�ش
تم خالل الجتماع الثا�ف

ي 23 
نت �ف ن�ت وع لالأشهر الـ 12 القادمة. وركز الجتماع، الذي عقد عىل الإ الم�ش

وع ح�ت الآن وعرض الأنشطة  نوفم�ب 2020، عىل استعراض إنجازات الم�ش

المخطط لها للعام المقبل 2021-2020.

ف من المديرية  وع WES، السيدة سيلفي فونت�ي ي رئاسة الجتماع مديرة م�ش
شارك �ف

ف وسلطت  ي رحبت بالمشارك�ي
العامة لمفاوضات الجوار والتوسع )DG NEAR( ال�ت

ي الأوسع للبيئة والقتصاد  وع ضمن جهود التحاد الأورو�ب الضوء عىل أهمية الم�ش

الدائري.

وتحدث السيد ستيفانو دوتو، رئيس قطاع التصال والمناخ والبيئة من السلطة 

ي المفوضية الأوروبية 
المتعاقدة - المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع �ف

ي لدعم  خالل الجتماع وقام بتسليط الضوء عىل الجهود المستمرة لالتحاد الأورو�ب

التنمية المستدامة، ومعالجة قضايا تغ�ي المناخ وحماية البيئة والدور المهم الذي 

ي تحقيق ذلك.
وع WES �ف يؤديه م�ش

دت من المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع  كما قام السيد باتريك فيج�ي

. ي اء" لالتحاد الأورو�ب وع WES و "الصفقة الخرصف ف م�ش بالربط ما ب�ي

أشارت السيدة أليساندرا سينىسي من التحاد من أجل المتوسط إىل الجتماع 

ي القادم بشأن البيئة والعمل المناخي وإىل الدعم الذي يقدمه 
الوزاري الثا�ف

وع WES إىل جداول أعمال التحاد من أجل المتوسط ذات الصلة، بينما هنأت  م�ش

السيدة تاتيانا هيما من برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر المتوسط 

وع وأنشطة برنامج الأمم  ف الم�ش فريق WES وأشارت إىل الدعم المتبادل ب�ي

المتحدة للبيئة بشأن قضايا مماثلة وذلك بهدف تعزيز الأثر.

وع بذل خالل  وع WES، أن الم�ش وأكد الدكتور مايكل سكولوس، رئيس فريق م�ش

ًا لتكييف الأنشطة مع واقع كوفيد19-، وعرض  الأشهر القليلة الماضية مجهوًدا كب�ي

قليمي، وشدد عىل أن  ي والإ
ف الوط�ف ف عىل المستوي�ي ي كال المكون�ي

التقدم المحرز �ف

ي البحر الأبيض المتوسط يعت�ب أك�ش أهمية 
التحرك مًعا نحو منطقة أك�ش استدامة �ف

. ي الوقت الحاىلي من أي وقت م�ف
�ف

وتحدثت جميع البلدان الممثلة من خالل جهات التصال المعنية بالبيئة والمياه 

ي بلدانهم. كما تضمن الجتماع 
ي كل منها، حيث قاموا بعرض التقدم المحرز �ف

�ف

ي تدعمها المديرية العامة لمفاوضات الجوار 
عرض موجز للمشاريع التجريبية ال�ت

.WES وع ي تشكل جزًءا ل يتجزأ من م�ش
والتوسع وال�ت

ي تم 
تم تخصيص جزء مهم من الجتماع لمناقشة خطط العام المقبل، وال�ت

بموجبها اعتماد خطة العمل لعام 2021 بالإجماع من قبل اللجنة التوجيهية 

.WES وع لم�ش

وع من البلدان  وع WES من جهات اتصال الم�ش تتكون اللجنة التوجيهية لم�ش

وع )التحاد من أجل  ف للم�ش كاء المؤسسي�ي يكة، والمفوضية الأوروبية، وال�ش ال�ش

المتوسط وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط / الأمم المتحدة للبيئة( وحرصف 

 WES وع ي إطار م�ش
الجتماع أيًضا ممثلون من المشاريع التوضيحية المنفذة �ف

قليمية. وعدد من المنظمات الإ

ي 
التحرك مًعا نحو منطقة أك�ش استدامة �ف

ي 
البحر الأبيض المتوسط يعت�ب أك�ش أهمية �ف

. الوقت الحاىلي من أي وقت م�ف

بروفيسور مايكل سكولوس 
وع WES رئيس فريق م�ش

وع WES لعام 2021  اعتماد اللجنة التوجيهية لخطة عمل م�ش

ي العتبار البيئة الدولية وأولويات التنمية 
وع WES مع الأخذ �ف وقد تم تصميم م�ش

وع  يكة للم�ش ي هذه المجالت وتسهيل إتاحة البلدان ال�ش
ويهدف إىل المساهمة �ف

اتهم الناتجة  ي لهذه المنتديات أمثلة ملموسة لجهودهم وخ�ب والتحاد الأورو�ب

ف المواد البالستيكية ذات الستخدام  وع WES. ويتم تضم�ي عن تنفيذ أنشطة م�ش

ي جداول أعمال جميع المؤتمرات الدولية 
الواحد )SUPs(، عىل سبيل المثال، �ف

المذكورة أعاله. وبالمثل، تعد الحلول المستندة إىل الطبيعة )NBSs( ذات الصلة 

بأنظمة الحتفاظ بالمياه واحتجازها، وإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، وزيادة 

ف أمور أخرى، من  توافر المياه للنظم البيئية وتقليل مخاطر الفيضانات، من ب�ي

الأمور المركزية لجميع هذه الفعاليات.

 WES وع وكذلك، من المهم مراعاة وتعزيز الرتباط المنتظم لأنشطة م�ش

ي المنتديات المذكورة أعاله من خالل النهوض 
ي �ف بتقارير البلدان والتحاد الأورو�ب

.WES وع ي إطار م�ش
اتيجية التصال �ف باس�ت

بروفيسور مايكل سكولوس
وع WES رئيس فريق م�ش
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تدريب ناجح عىل محاسبة المياه

دارة المتكاملة للمياه والتوازن المستدام  تعد محاسبة المياه أداة حيوية لتحقيق الإ

ي كل بلدان جنوب البحر الأبيض 
للمياه. وبهدف إنشاء محاسبة مناسبة للمياه �ف

ف حول  ي تدريب إقليمي لمدة أسبوع�ي
المتوسط، شارك أك�ش من 50 مشاركا �ف

. ومن خالل  ي وع WES بتمويل من التحاد الأورو�ب محاسبة المياه، الذي نظمه م�ش

اء المياه من الوزارات والمكاتب الإحصائية ذات  نت، تابع خ�ب ن�ت منصة عىل الإ

. واشتمل التدريب  ف الصلة تدريباً مكثفاً لمدة 20 ساعة عىل مدى أك�ش من أسبوع�ي

اء أوروبيون وإقليميون ومحليون.  ات وورش عمل قدمها خ�ب عىل محا�ف

وتناول التدريب مواضيع شملت التطورات حول المفهوم العام لمحاسبة المياه، 

ي 
والمكونات البيئية والقتصادية، وفوائد المحاسبة المائية واستخدام مخرجاتها �ف

بالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لالأمم المتحدة.  الإ

ف أيًضا عىل حسابات التدفق المادي وحسابات الأصول  كما تم تعريف المشارك�ي

المادية، باستخدام نظام الأمم المتحدة للمحاسبة البيئية والقتصادية للمياه 

)EEAS( وأطر المراقبة المختلفة. وخالل مجموعات العمل، تم تطبيق المعرفة 

المكتسبة حديثا من خالل التدريبات العملية وأتيح المجال لمزيد من تبادل 

ف من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.  ف الممارس�ي ف المشارك�ي ات ب�ي الخ�ب

وع WES جورج باراميس واريك مينو، يجب أن ينظر إىل  ي م�ش ووفقا لمدر�ب

ف لنا المحاسبة المائية كيفية  . "تب�ي المحاسبة المائية باعتبارها جزءا من برنامج أك�ب

تعاملنا مع البيئة وكيف يمكننا تحديد رأس المال الطبيعي المتوفر لدينا. لأنها 

. لذلك تحتاج جميع دول البحر  ي
تساعدنا عىل ضمان عدم زيادة التدهور البي�أ

ورية  ي العمل بشكل منهجي عىل جمع البيانات الرصف
الأبيض المتوسط إىل البدء �ف

اكة مع أوروبا  وذات الصلة". وأعطى هذا التدريب لهم الفرصة لالستفادة من ال�ش

ومع المنطقة ولتجربة المحاسبة المائية الأوروبية وإحصاءاتها. ففي أوروبا، بدأت 

اضات بسبب عدم توفر جميع البيانات دائًما.  المحاسبة المائية أيًضا بوضع اف�ت

لذلك، ل يجب أن يكون عدم توفر البيانات حجة لعدم إنشاء نظام مناسب 

للمحاسبة المائية.  

وحاول المدربون أيضا أن يبينوا أن العمل الجماعي مع مختلف الزمالء يعت�ب عامالً 

حيوياً من أجل تطوير تلك الحسابات وتوضيح وجود الحاجة لستخدام التصنيفات 

ي 
القياسية مثل نظام المحاسبة. ومن خالل دراسات الحالة من بلدان مختلفة �ف

أوروبا والمنطقة، تم تقديم أمثلة مفيدة ولكن هذه الدراسات أظهرت أيًضا أن 

ي هذا المجال. 
البلدان الأوروبية ل تزال تتعلم أيًضا �ف

ي التدريب نيابة عن سلطة المياه الفلسطينية، 
ي شاركت �ف

أقرت ماجدة عالونة، ال�ت

بأن التدريب كان ممتًعا للغاية وقدم لنا فكرة جيدة عن جميع جوانب المحاسبة 

المائية وكيف يمكننا استخدامها. وأضاف حسام النجار من وزارة الموارد المائية 

ي مرص أن التدريب كان فرصة جيدة جدا لاللتقاء بالزمالء من الدول الأخرى 
والري �ف

ات، وأن التدريب أعطاه مقدمة جيدة جدا حول هذا الموضوع،  لتبادل الخ�ب

نشاء المحاسبة المائية  وعرف أن هناك أنظمة مختلفة يمكن استخدامها وتطبيقها لإ

المناسبة. 

.  يجب أن ينظر إىل المحاسبة المائية باعتبارها جزءا من برنامج أك�ب
ف لنا المحاسبة المائية كيفية تعاملنا مع البيئة وكيف يمكننا تحديد   "تب�ي

رأس المال الطبيعي المتوفر لدينا. لأنها تساعدنا عىل ضمان عدم زيادة 
. لذلك تحتاج جميع دول البحر الأبيض المتوسط إىل البدء  ي

التدهور البي�أ
ورية وذات الصلة"  ي العمل بشكل منهجي عىل جمع البيانات الرصف

�ف

ة المعلومات مع  يمكن العثور عىل ن�ش

ملخص الحدث وروابط لجميع الوثائق 

ذات الصلة ع�ب هذا الرابط.

جورج باراميس واريك مينو
WES وع ي م�ش لمدر�ب
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ن ي فلسط�ي
وع WES �ن ن جديدين لم�ش بدء نشاط�ي

ي أنها 
ي التعامل معها. وتكمن خطورتها �ف

تعت�ب النفايات الطبية من أصعب المواد �ف

صابة ويمكن أن تسبب آثاًرا غ�ي آمنة عىل البيئة  قد تنطوي عىل مخاطر نقل الإ

نسان. لذلك، فإن جمع النفايات الطبية ونقلها ومعالجتها والتخلص  وصحة الإ

منها يمثل مشكلة بيئية تشكل خطراً صحياً هاماً وتتطلب إدارة متكاملة ومستدامة.

شكالية  حات بالعديد من الإجراءات لمعالجة المجالت الإ ، قدمت مق�ت ف ي فلسط�ي
�ف

ي إدارة النفايات الطبية. ومع ذلك، من الواضح أنه يجب بذل المزيد من الجهود 
�ف

ف الجهات  ف إدارة النفايات الطبية بطريقة فعالة ومتكاملة. ويعد التعاون ب�ي لتحس�ي

ي ذلك وزارة الصحة 
ي سلسلة النفايات الطبية أمًرا محوريًا، بما �ف

الفاعلة الرئيسية �ف

وهيئة جودة البيئة ووزارة الحكم المحىلي وكذلك المنظمات غ�ي الحكومية 

وع WES للتو نشاًطا  ي هذا المجال وكذلك القطاع الخاص. وبدأ م�ش
العاملة �ف

ي 
لدعم مختلف الجهات الفاعلة لتعزيز حلول إدارة النفايات الطبية المستدامة �ف

دارة نفايات الرعاية  ي تحديث الخطة الرئيسية لإ
. كما سيدعم الدولة �ف ف فلسط�ي

الصحية.

ي الأردن
التخفيف من شح المياه �ن

ي الأردن حدة بشكل مضطرد، حيث تقل حصة الفرد السنوية 
تزداد ندرة المياه �ف

من موارد المياه العذبة المتجددة عن 60 م�ت مكعب للفرد. وفًقا لمنظمة الصحة 

العالمية، سيدخل الأردن حالة من "فقر المياه المدقع" بحلول عام 2025 إذا لم 

ي الأردن مع انخفاض التغذية 
ي ال�يع �ف . وترافق النمو الحرصف يتم إحراز تقدم كب�ي

ي تدفقات مياه الأمطار. ونتيجة لالنخفاض الحاد 
ي مصادر المياه الجوفية وزيادة �ف

�ف

ي حصاد المياه الجوفية. كما 
ة �ف ي مناطق الت�ب الطبيعي للمياه، توجد خسارة كب�ي

�ف

ي الأرواح 
ي شدة الفيضانات مما أدى إىل خسائر �ف

شهد الأردن مؤخًرا زيادة حادة �ف

والممتلكات وكذلك تدم�ي البنية التحتية. لذلك، أصبح التعامل مع مياه الأمطار 

أك�ش أهمية من أي وقت م�ف وهناك حاجة إىل استكشاف مفاهيم جديدة لكيفية 

الحتفاظ بمياه الأمطار.

ي إنشاء مناهج جديدة 
ف �ف وع نشاطاً آخر لدعم فلسط�ي ي الوقت نفسه، بدأ الم�ش

و�ف

ي إدارة المياه، بدًءا 
ف بالفعل خطوات مهمة �ف ف الري. وقد اتخذت فلسط�ي لتحس�ي

من عام 2014 بقانون المياه الذي نص عىل إنشاء جمعيات مستخدمي المياه. 

ي سلطة المياه الفلسطينية )PWA( م�ورة بأن هذا 
لذلك كانت دائرة جودة المياه �ف

ف مختلف أصحاب المصلحة، بدًءا من وزارة الزراعة  كز عىل الجمع ب�ي النشاط س�ي

 . ف إىل سلطة المياه الفلسطينية ومختلف جمعيات مستخدمي المياه والمزارع�ي

ي 
وع WES �ف ف شحيحة للغاية، وبالتاىلي سيبحث م�ش ي فلسط�ي

وتعت�ب موارد المياه �ف

اتيجي للمياه العادمة المعالجة بطريقة آمنة ومستدامة  طرق الستخدام الس�ت

ومتكاملة من أجل تحرير الضغط عىل موارد المياه المتاحة.

ي استكشاف إمكانات تداب�ي الحتفاظ بالمياه 
ي دعم الأردن �ف

وع WES �ف بدأ م�ش

ي هذا المجال 
الطبيعية )NWRM(. وسيعمل النشاط عىل تكييف الممارسات الجيدة �ف

يس  ي البلد. وفًقا لديم�ت
من البلدان الأخرى وتحديد التداب�ي الأك�ش مالءمة للتطبيق �ف

" الذي يقود هذا النشاط، تعت�ب تداب�ي الحتفاظ بالمياه  زاريس، خب�ي "أل دي كي

الطبيعية حلوًل جيدة ورخيصة للتخفيف من ندرة المياه والتخفيف من مخاطر 

الفيضانات لأن هذه التداب�ي طبيعية، وبالتاىلي قد ل تكون هناك حاجة إىل الكث�ي من 

البنية التحتية الإضافية. وعالوة عىل ذلك، فإن إجراءات الحتفاظ بالمياه الطبيعية 

ي تعالج التحديات 
هي تداب�ي متعددة الوظائف تهدف إىل حماية موارد المياه ال�ت

المتعلقة بالمياه مع استعادة أو الحفاظ عىل النظم البيئية الطبيعية.

ي تنطبق عىل المناطق القاحلة وشبه 
كز هذا النشاط عىل تداب�ي الفرز ال�ت وس�ي

وع. وستكون  ف لأنشطة الم�ش ف تجريبيت�ي القاحلة، وبعد ذلك سيتم اختيار منطقت�ي

ي 
ية بينما ستكون المنطقة الأخرى �ف ي منطقة شبه حرصف

إحدى المناطق التجريبية �ف

منطقة ريفية أو طبيعية. وسيتم تصميم عدد من تداب�ي الحتفاظ بالمياه الطبيعية 

. مع مراعاة فوائد الحتفاظ بالمياه وتكاليف تطبيق هذه التداب�ي
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تدريب إقليمي عىل التخلص التدريجي من المواد البالستيكية ذات الستخدام الواحد

ي عرصنا هذا، والذي يرصف بالقيم 
يعد التلوث البالستيكي من أك�ب مشاكل التلوث �ف

البيئية والقتصادية والثقافية للبيئة الطبيعية. وعىل وجه الخصوص، تم وصف 

ي الألفية 
كة �ف قضية التلوث البحري بالبالستيك عىل أنها مأساة الموارد المش�ت

ة عىل البيئة  الجديدة، لأنها تشكل تحديًا معقًدا ومتعدد الأبعاد مع آثار كب�ي

ي جميع أنحاء العالم.
نسان �ف البحرية والساحلية وسبل عيش الإ

ي للمواد البالستيكية ذات  ، دخل توجيه التحاد الأورو�ب استجابة لهذا التحدي الكب�ي

الستخدام الواحد )التوجيه المتعلق بالحد من تأث�ي بعض المنتجات البالستيكية 

ي 2 يوليو 2019. ويحث هذا التوجيه عىل البتعاد عن 
ف التنفيذ �ف عىل البيئة( ح�ي

المواد البالستيكية ذات الستخدام الواحد، والتوجه نحو منتجات وأنظمة قابلة 

عادة الستخدام تتناول المواد البالستيكية ذات الستخدام الواحد من خالل  لإ

مجموعة من تداب�ي السياسة. وتتضمن أجندة التحاد من أجل المتوسط الأخرصف 

ي لالتحاد من أجل المتوسط حول 
ي سيصادق عليها الجتماع الوزاري الثا�ف

2030 )ال�ت

ي عام 2021( القتصاد الدائري وتقليل 
البيئة وتغ�ي المناخ، المخطط لعقده �ف

البالستيك والقمامة البحرية ضمن موضوعاتها ذات الأولوية. وبموجب اتفاقية 

ف الماضية، ركز برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة  ة السنت�ي برشلونة، خالل ف�ت

عمل البحر المتوسط عىل معالجة قضية الأكياس البالستيكية ذات الستخدام 

الواحد، بينما يتضمن برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط / خطة عمل البحر 

ي 
المتوسط 2020-2021 دعم الأطراف المتعاقدة لتنفيذ تداب�ي القتصاد الدائري �ف

قطاع التغليف ووضع إرشادات إقليمية محددة بشأن تداب�ي التخلص التدريجي 

من المواد البالستيكية ذات الستخدام الواحد، بناًء عىل دراسة الحالة الأساسية، 

ي البلدان المختلفة.
وتقييم الوضع الحاىلي �ف

لذلك، دعماً لكل ما سبق، ولتعزيز مهارات وقدرات موظفي السياسات من وزارات 

نتاجي )منتجي البالستيك، والجمعيات ذات الصلة(  البيئة، وممثىلي القطاع الإ

وع WES حالًيا بتنظيم أربع ندوات  ، يقوم م�ش ي
وممثىلي منظمات المجتمع المد�ف

اير 2021 لتحديد الإجراءات المستهدفة  نت خالل شهري يناير وف�ب ن�ت ع�ب الإ

وترتيبها حسب الأولوية وتشغيلها للتخلص التدريجي من المواد البالستيكية ذات 

كز هذه الندوات عىل: الستخدام الواحد. وس�ت

وع WES حول نفس  قليمي بشكل مواٍز لأنشطة م�ش وقد تم إطالق نشاط النظراء الإ

ي تعزيز القدرات، 
ي نوفم�ب 2020. ويتمثل الهدف العام لنشاط النظراء �ف

الموضوع �ف

ف النظراء من أجل تنفيذ تداب�ي لتقليل  ف التعاون ب�ي ات وتحف�ي ودعم تبادل الخ�ب

ي البيئة. وقد تم 
استهالك وت�ب المواد البالستيكية ذات الستخدام الواحد �ف

ي 9 نوفم�ب 2020 و 10 ديسم�ب 2020، بينما سيستمر 
ف للنظراء �ف بالفعل عقد جلست�ي

التبادل عىل الأقل ح�ت مارس 2021.

ي تطوير المبادئ التوجيهية 
نت وعملية النظراء �ف ن�ت وستساهم الندوات ع�ب الإ

قليمية بشأن تداب�ي التخلص التدريجي من المواد البالستيكية ذات الستخدام  الإ

ي الجتماع القادم 
ي نهاية المطاف �ف

ي ستعتمدها اتفاقية برشلونة �ف
الواحد، وال�ت

ي عام 2021.
لالأطراف المتعاقدة �ف

 WES وع . ويتحمل م�ش ي تم اصدار هذا المنشور بدعم مالي من التحاد الأورو�ب

 . ي ورة وجهات نظر التحاد الأورو�ب المسؤولية الح�ية عن محتواه الذي ل يعكس بال�ض

مشكلة المواد 
البالستيكية ذات 

الستخدام الواحد

الستجابة لمشكلة 
المواد البالستيكية 
ذات الستخدام 

الواحد

جدوى وتأث�ي التداب�ي 
ي البحر الأبيض 

�ن
المتوسط

تنفيذ التداب�ي 
ي وضع 

والمشاركة �ن
إرشادات توجيهية 

إقليمية
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