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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

 يختتم التدريب اإلقليمي على التخلص التدريجي من المواد البالستيكية أحادية االستخدام WESمشروع 

 2021 مارس 8أثينا، 

بالتخلص    يعد التلوث البالستيكي أحد التهديدات الرئيسية للبيئة في منطقة البحر األبيض المتوسط. وبهدف معالجة تطوير تدابير السياسة المرتبطة
  على تدريب ا إقليمي ا، تم تنظيمه    مؤخرا  المدعوم من االتحاد األوروبي    WES(، اختتم مشروع  SUPsلبالستيكية أحادية االستخدام ) التدريجي من المواد ا 

التدريب مشاركون يعملون مع  هذا  حضر . وقد 2021إلى فبراير  تم تنفيذها من ينايروالتي  ندوات عبر اإلنترنت من الشكل سلسلة من أربع جلسات 
،  متوسطوزارات البيئة، ووزارات الصناعة، والقطاع الخاص )منتجي البالستيك والمشروبات( والمنظمات غير الحكومية من دول جنوب البحر األبيض ال

دريجي من  التدابير المستهدفة للتخلص الت  وتفعيل ولويات  األاجتمعوا مع الخبراء ذوي الصلة من أجل تعزيز مهاراتهم وقدراتهم لتحديد وترتيب  حيث  
 .  المواد البالستيكية أحادية االستخدام 

  كميات الوما هي  التي تجعل من هذه المواد مشكلة    واألسباب البالستيك أحادي االستخدام،  المتصلة بمشاكل  ال  االنترنت غطت الندوة األولى عبر  و 
ا من او التي نتعامل معها في منطقة البحر األبيض المتوسط.  هذه    لردود على البالستيك أحادي االستخدام، بما في ذلك بدائل قدمت الندوة الثانية عدد 

 باإلضافة إلى الفرق بين البالستيك الحيوي والبالستيك القابل للتحلل.المواد 

واختياو  السياسة  أهداف  وتصنيف  اإلنترنت  عبر  الثالثة  الندوة  خالل  المتوسط،  األبيض  البحر  في  التدابير  وتأثير  جدوى  مدى  المشاركون  ر  درس 
نحو المبادئ التوجيهية اإلقليمية التي يمكن   السير تمت مناقشة فقد ،  2021فبراير   25في الندوة الرابعة واألخيرة التي تم تنظيمها في أما األولويات. 

ستكون كل هذه  و   في بلدان البحر األبيض المتوسط.  المشاكل وكذلك أفضل األساليب لمعالجة البالستيك أحادي االستخدام هذه  استخدامها لمعالجة  
الستخدام التي  التفاعالت والمساهمات ذات قيمة في إعالم المبادئ التوجيهية اإلقليمية بشأن تدابير التخلص التدريجي من المواد البالستيكية أحادية ا 

 حرية.يجري تطويرها حالي ا ومن ثم المساهمة في تعزيز تنفيذ الخطة اإلقليمية التفاقية برشلونة إلدارة القمامة الب

األخيرة، يقوم    حياة في برنامج األمم المتحدة للبيئة والمتحدث الضيف في الندوةالمبادرة دورة  األمانة العامة ل، رئيس  كانالز يورينس ميال  لسيد  وفق ا ل
طريقة معيارية   تعتبر يم دورة الحياة "تقي حيث قال  ،برنامج األمم المتحدة للبيئة حالي ا باستشارة الحكومات بشأن ما يفعلونه لمعالجة التلوث البالستيكي 

التحول عن البالستيك أحادي    كما يعتبر   لمعالجة المواد البالستيكية أحادية االستخدام في نهج دورة الحياة وهو أمر مفيد لتصميم مثل هذه السياسات.
كيف نستخدمه!  بل  ليست مجرد بالستيك؛    المسألة"يد كانالز  ووفقا  للس واالنتقال إلى المنتجات القابلة إلعادة االستخدام أمر مهم للغاية.    االستخدام

ا إلى مراعاة سياق وثقافة البلدان المختلفة"فإننا لذلك، عندما نصمم السياسات،     .  نحتاج أيض 

العديد من الخيارات للتخلص التدريجي من    كواإلنتاج المستدامين، هنا  لالستهالكمركز األنشطة اإلقليمية    فريق  ةرئيس،  وترزأمغالي    ةلسيدوفق ا ل
"يمكن أن يتم ذلك إما من خالل االتفاقات الطوعية، من خالل األدوات االقتصادية التنظيمية أو من خالل    تحيث قال البالستيك أحادي االستخدام.  

ص التدريجي من األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد باتفاق طوعي مع أكبر  في تونس على سبيل المثال، بدأ التخل فأدوات القيادة والسيطرة.  
 محالت السوبر ماركت، وأدى التنفيذ التدريجي في النهاية إلى حظر كامل لألكياس البالستيكية".
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تواصل المساعدة في تقديم  يسلمشروع  ا، الذي صرح للمشاركين أن  WES  مشروع  فريق  رئيسواختتم التدريب اإلقليمي البروفيسور مايكل سكولوس،  
ستخدام.  مجموعة كاملة من الحلول واألساليب التي تفيد بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط لتسريع عملية التخلص التدريجي من البالستيك أحادي اال

ا يقوم في نفس الوقت بدوره الخاص، وس دعم لتعزيز النقاش حول التخلص التدريجي  ال  تقديم   WES  مشروع  واصليوشدد على أن االتحاد األوروبي أيض 
 البحر األبيض المتوسط.منطقة في  من البالستيك أحادي االستخدام 

 

 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

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

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  وسوف يعالج هذه    .ر األبيض المتوسط يهدف مشروع دعم 
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 ذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبيه  صدرت

 . األوروبي

 


