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إدارة   استهالك  تحسين  بعد  خالل  (  PET)  بالستيكيةالالزجاجات  /عبواتالما  من  المغرب  المنتج في  مسئولية 

    الممتدة/الموسعة

 أثينا  ، 12 مايو 2021

ق األوسط وشمال أفريقيا  في  اً رائداً  المغرب بلديُعتبر   الميثاق حيث تضمن   عندما يتعلق األمر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.  منطقة الشر

حددت  وقد  لى إدارة النفايات الصلبة وربطها باالقتصاد الدائري.  ة إمرجعي   توجيهات  2010منذ عام  فعلياُ  الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،  

إلدارة المستدامة للنفايات لرئيس  أو العامل ال  مفتاحالالقتصاد الدائري باعتباره  تعريفها ل(  SNDDتنمية المستدامة )االستراتيجية الوطنية لل

 استعادة النفايات وإعادة تدويرها. تُعنى ب لنفايات وتطوير قطاعات وإيجاد قيمة مالية لالتي تهدف بشكل رئيسي إلى تثمين 

تطوير خارطة والمساعدة في  من االتحاد األوروبي في منطقة جوار الجنوب الدعم  ذي يتم تمويله  ( الWESوالبيئة )قدم مشروع دعم المياه  ي 

من و( EPR) الموسعة/الممتدةالمنتج افي المغرب، بناًء على مبادئ مسؤولية  (PETالمستعملة ) الزجاجات البالستيكية/العبواتطريق إلدارة 

  لمبادئ ومفهوم صياغة اإلطار العام  إلى  لوصول  في االحقاً    هذا العمل  يؤديواألمل في أن  لقطاعات المعنية،  خالل تطوير رؤية مشتركة بين ا

ً . عند االنتهاء من هذه المهمة ال(EPR)  الموسعة/الممتدةالمنتج  مسؤولية   النتائج  مشاركة  االستناد إلى العملية و، سيتم  تي تتطلب جهداً ووقتا

كل بها  يمكنالستعانة  في    مثال  تطبيقه  نطاق  وتوسعة  األبيض تعميمه  البحر  منطقة  في  أخرى  بلدان  في  األخرى وكذلك  النفايات  مجاري 

 .المتوسط

تحسين  والبدائل القابلة إلعادة االستخدام، و،  بالستيكيةال  الزجاجات/عبواتالبيئي لل-التصميمكخيارات  إلى  خالل هذا النشاط  من  يتم النظر  سي 

التجميع   التدوير،  عملية  انخراط  يضمن  كما سوإعادة  الالعبين  النشاط  القيمةوالمعنيين  جميع  كان   ،في سلسلة  أو سواء  العام  القطاع  وا من 

 غير الرسمي. قطاع النفايات ذات الصلة وقائمة وسيأخذ في االعتبار المبادرات الالخاص، 

  شروط درج تحت ن أن هذه المبادرة ت ب  ،المغرب خالل االجتماع االفتتاحي للنشاط إلىوبي االتحاد األوربعثة من   ،شامبت ساندرين بوصرحت 

الحلف/اال الذي  تفاقومرجعية  والمغرب يضع    األخضر  األوروبي  قبل  االتحاد  من  األخيرة عليه  اللمسات  االتحاد    وأضافت،  .حالياُ  "أبرم 

ير المناخ  التغالخضراء ألننا بحاجة إلى الكفاح معًا ضد الصفقة األوروبية اشى مع األوروبي للتو اتفاقًا بشأن قانون المناخ الخاص به بما يتم

لدينا شراكة طويلة ؛  خضرد أاقتصاواالنتقال إلى  تحول نحو  إلى السيقودنا  الطاقة  ن التحول المناسب في مجال  كما أواالحتباس الحراري.  

قوم على العديد من المبادرات التي ي   لمشروع دعم المياه والبيئةالطاقة المتجددة. يعتمد هذا النشاط الجديد  نتحدث عن  األمد مع المغرب عندما  

قتصاد الدائري أحد أدوات  إلى االتحول  د العقتصاد األخضر. بالنسبة لالتحاد األوروبي، يُ لتعزيز التحول إلى اإل بتمويلها  االتحاد األوروبي  

 ". مكافحة التلوث

وخاصةً  إلى الشراكة طويلة األمد مع االتحاد األوروبي    ،أشار رشيد فرادي، مدير التعاون والشراكة واالتصال بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة

أن  حو االقتصاد األخضر. ذكر السيد فرادي  مبادرات ن ركز على  تُ التي تدخل اآلن مرحلة جديدة  ، ومبادرات التنمية المستدامةفي مجاالت و 

إعادة التدوير.  في مجاالت  كبر  بشكل أ  ي المغرب إلى التقدم  رغبة وسعنظراً ل"  ،المغرب" مفهوم له صلة وأهمية في    "مسؤولية المنتج الممتدة  

  يمة". على إبراز مسئولية جميع الالعبين والمعنيين ضمن سلسلة القبالعمل  ذا النشاط وسنقوم من خالل ه

،  وزارة الطاقة والمناجم والبيئة  في  ن  ي سؤولعدداً من الم ،  2021أبريل    28في  منصة االفتراضية  حضر االجتماع االفتتاحي، الذي ُعقد على ال

 . ( WESء مشروع دعم المياه والبيئة )ن عن صناعة التعبئة والتغليف، باإلضافة إلى خبراي ممثلو  ،االتحاد األوروبيممثلين عن بعثة و
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 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

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

 مشروع دعم المياه والبيئة

البيئة وتحسين إدارة الموارد   المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  وسوف يعالج هذه  .  المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر 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

 (.  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

 


