م

حمضر اجتوبع جلنت البيئت

هع املدير اإلقليوي لقطبع النوو املستدام

مبرم البيئت االتنويت لقإقلين الرريي اواوايب
اخلويس  81ومتوير 8181

م

سؼدت جلـة اظؾقؽةمجبؿعقةمرجالماالسؿالمادلصرؼنيمإجؿؿاساً برئادةماظدطؿقرم/مسؾلماظؼرؼعل -رئقسماظؾفـةم
,وحضقرماظدطؿقر/محلاممسالمم-مادلدؼرماإلضؾقؿلمظؼطاعماظـؿقمادللؿدامممبرطزماظؾقؽةمواظؿـؿقةمظإلضؾقؿماظعربلموأوروبام,وذظؽ

يفممتامماظلاسةماحلادؼةمسشرمعـمصؾاحمؼقمماخلؿقسمادلقاصؼم11مأطؿقبرم2011م,موحضقرمسدد عـمأسضاء اظؾفـةمم
,ورجال اظصقاصة واإلسالمممبؼـرماجلؿعقةمباجلقزة ,وذظؽ بغرض إدؿعراضموعـاضشة :م

م

" املببدوة الوطنيت للحد هن إستهالك األميبس البالستيل – فرصت للتنويت "
يدو اإلجتوبع ينلوت الدمتوو  /علي القريري – وئيس اللجنت ,معرحؾاًمباظدطؿقر/محلاممسالمم-مادلدؼرماإلضؾقؿلم
ظؼطاع ماظـؿق مادللؿدام ممبرطز ماظؾقؽة مواظؿـؿقة مظإلضؾقؿ ماظعربل موأوروبا م,وضد مأطد مدقادتف مسؾك ماػؿقة مػذا ماظؾؼاءم
دلـاضشةمطقػقةماظؿكؾصمعـماألطقاسماظؾالدؿقؽمواحلدمعـفامعـمخاللمحبثمإعؽاغقةمإجيادماظؾدائؾماالخرىمهلام
شريمادلؾقثةمظؾؾقؽة .م
م

ثن يدو الدمتوو /حسبم عالم  -املدير اإلقليوي لقطبع النوو املستدام مبرم البيئت االتنويت لقإقلين

الرريي اواوايب  -طؾؿؿفمذاطراًماجلؿعقةمواظلادةماحلضقرمسؾكمتقجقفماظدسقةمظفمحلضقرمػذاماظؾؼاءماهلامم,إلظؼاءماظضقءم

سؾك مادلؾادرة ماظقرـقة مظؾقد معـ مإدؿفالك ماألطقاس ماظؾالدؿقؽ م م,عؤطداً مسؾك مأن ماالحصائقات متشري مإىل مأن محفؿ ماالغػاقم
االدؿفالطلماظلـقيمسؾكماالطقاسماظؾالدؿقؽقةمشريماظؼابؾةمظؾؿقؾؾمصكمعصرمتؿعديم 2.5معؾقارمجـقفمدـقؼاًماىم 10معؾقارمجـقفم
صكم5مدـقات .م
م

ثؿ مضام مدقادتف مبؿؼدؼؿ م Presentationم,واظذي مميؽـ ماإلرالع مسؾقف معـ مخالل مزؼارة ماظرابط ماظؿاظل:مم
 https://goo.gl/uq66uCم,معؾكصاًمطؾؿؿفمصقؿامؼؾل :م
م

 .1إنمعصرمتـؿجم%21مصؼطمعـمادلادةماخلاممادللؿكدعةمصكمصـاسةماالطقاسمواظؾاضكمؼؿؿمادؿريادهمعـماخلارج م م,صكم
حنيمأنمتؾؽماالطقاسم مؼؿؿماظؿكؾصمعـفام مؼقعقاًم مصكماظؼؿاعةموػقمعامميـؾمإػدارموادؿـذافمظؾعؿؾةماالجـؾقةمصكم
صـاسة م ماالطقاسمصضالًمسـمخماررػا مسؾك ماظؾقؽةمواظصقةماظعاعة م,طؿامأنمتغقري مطمطمادللؿفؾؽنيمصكماظرتذقدمعـم
ادؿكدامماالطقاسماظؾالدؿقؽقةمبـلؾةم%50م مدققصرمسؾكماظدوظةمعؾقارمجـقفمدـقؼاًم مميؽـمتقجقففامإىلمدسؿمضطاسلم
اظصقةمواظؿعؾقؿ .م

 .2إنماالطقاسماظؾالدؿقؽقةمشريماظؼابؾةمظؾؿقؾؾممتـؾمخطقرةمباظغةمسؾكماظؾقؽةمواظصقةماظعاعةمظؾؿقارـنيمغؿقفةماسادةم
تدوؼرػا موادؿكداعفا معرة ماخرى ممبا مصك مذظؽ ماالطقاس مادللؿكدعة مصك مشلقؾ ماظؽؾل م مواطقاس ماظدم مواظؿك مضدم
حتؿقيمسؾكمصريوداتمغاضؾةمظؾعدويموؼؿؿمسادةً م مادؿكداعفام معرةماخرىماوماظؿكؾصمعـفام مباظؼائفامصكمادلصارفم
ادلائقة .م
 .3إنمعرطزماظؾقؽةمواظؿـؿقةمظإلضؾقؿماظعربلموأوروبا م م,ضاممبطرحمجمؿقسةمعـماظؾدائؾمصكمصـاسة م مأطقاسمبالدؿقؽقةمؼؿؿم
حتؾقؾفامبشؽؾمدؾقؿمالمميـؾمخطرمسؾكماظؾقؽةمواظصقةماظعاعةم,حقثمأنمػـاكمأطقاسمؼؿؿمحتؾقؾفامصكمعدةمالمتؿفاوزمم
6مأذفرممواخرىمتصؾممإىلممساممموذظؽمحبلبمادؿكداعفامباالضاصةمإىلماالطقاسمواظشـطمعؿعددةماالدؿكدامم,طؿام
صؼد ممت ماظرتوؼجمظؿؾؽماظـؿاذجمصكماظـقاديمواظؿفؿعات ماظلؽـقةمادلكؿؾػة م,عشرياًمإىلمأنمتؽؾػةماالطقاسماظؼابؾةم
ظؾؿقؾؾمالمتؿفاوزم 20مضرذامًمإضاصقةمسؾكمتؽؾػةماالطقاسماظعادؼة م,طؿامأنمادلرطزمؼؼقممحبؿالتمماظؿقسقةم مظؾلالدؾم
اظؿفارؼةمبأػؿقةمادؿكدامماالطقاسماظؼابؾةمظؾؿقؾؾموادلكاررماظؾقؽقةمواظصققةماظـامجةمسـماالطقاس ماظؾالدؿقؽقةم
شريماظؼابؾةمظؾؿقؾؾ م,طؿامضاممادلرطزمبعؿؾمجؾلاتمغؼاذقةمظؾؿصـعنيموأصقابماظلالدؾماظؿفارؼةمواهلاؼربمعارطتم
عـ مأسضاء مإحتاد ماظصـاسات مادلصرؼة مظؿقجقف ماظؿـصقع مظؾطؾب مسؾك ماظشـط مواالطقاس ماظؼابؾة مظؾؿقؾؾ موعؿعددةم
االدؿكدامم م,وعـفامبعضماظلالدؾماظؿفارؼةماظيت مبؾغمإدؿفالطفامحقاظل م 10معؾققنمجـقفمدـقؼاًمصكمذراءماألطقاسم
اظؾالدؿقؽقة .م
 .4ػـاك مجفقدمطؾريةمدلرطزماظؾقؽةمواظؿـؿقةمظإلضؾقؿماظعربلموأوروبا ممظؿقسقةمادلصـعنيمبادلكاررماظؾقؽقةمواظصققةموطذظؽم
تقسقةمادللؿفؾؽنيمتأتلمصكمإرارمدوظلموباظؿزاعـمععماحؿػاالتماالعؿمادلؿقدةمبققمماظؾقؽةماظعادللم,إضاصةمإىلمأنم
ذعارمؼقمماظؾقؽةماظعادللمػذاماظعاممػقم"االغؿفاءمعـماظؿؾقثماظؾالدؿقؽك" م,حقثمأنمادلرطزمؼلؿفدفماؼض ًا م متقسقةم
اجملؿؿعمادلدغلمورجالماظصـاسةموجمؿؿعماالسؿالمبأػؿقةمإغشاءمطقاغاتمذرسقةمالسادةمتدوؼرمادلكؾػاتمباظطرقم
اظؾقؽقة مواظصققة م,حقث مأن مجاععل ماظؼؿاعة م مؼؼقعقن مباظؼاء مواظؿكؾص معـ مبعض ماظـػاؼات ماخلطرة مصك ماجملاريم
ادلائقةمواظؿكمضدمحتؿؾمصريوداتمغاضؾةمظؾعدويمعـؾماطقاسماظدمم.
 .5مأنمعصرمظدؼفامصرصةمطؾريةمظؿؽقنمعرطزاًمظؿفارةموصـاسةمماالطقاسماظؾالدؿقؽقةماظؼابؾةمظؾؿقؾؾمواالطقاسماظؼؿاشماظؿكم
ؼؿؿماسادةمادؿكداعفامعـمخاللمادؿغاللماالتػاضقاتماظؿفارؼةماهلاعةمادلقضعةمععمدولماصرؼؼقامعـؾماتػاضقةماظؽقعقلام
واتػاضقة ماظؿفارة ماحلرة مواظلادك م مواظؿك ممتـح ماظصادرات مادلصرؼة م م"صػر" م ممجارك م م,صفك ممتـؾ مصرصة مممقزةمم
ظؾؿشارؼعماظصغريةموادلؿقدطةمظؾؿقدعمصكماظلققماحملؾقةموتشغقؾماظعؿاظةميفمػذهماظصـاسة.
 .6أذار مدقادتف مإىل معشروع ماظؼاغقن ماجلدؼد مظؾؾقؽة ماجلاري ماسداده معـ مضؾؾ موزارة ماظؾقؽة م,واظذي مدقؿؿ مسرضف مسؾكم
جمؾس ماظـقاب مخالل ماظػرتة مادلؼؾؾة م ,مآعالً مأن مؼالصك مػذا ماظؼاغقن ماجلدؼد مطاصة مادلشاطؾ مادلقجقدة مباظؼاغقنم
احلاظلم,وضدماطدمدقادتف مسؾكمضرورةمتؽاتػماجملؿؿعمادلدغلمواظؼطاعماخلاصمصك متقجقفماظصـاسةمإىلماغؿاجم
بدائؾمآعـةمسؾكماظؾقؽةمواظصقةماظعاعة.م
ويفمغفاؼةمطؾؿؿفمصؼدمأطدمدقادتفمسؾكمضرورةمضقام م ماظدوظةمبإغشاءماظؽقاغاتماظشرسقةموتشفقعماظؼطاعماخلاصمظالدؿـؿارمصكم
تدوؼرمادلكؾػاتموتصـقعماالطقاسماظؼابؾةمظؾؿقؾؾمحػازاًمسؾكماظؾقؽةمواظصقةماظعاعة م,حقثمأنمإلغشاءمتؾؽمادلشارؼعمؼؿطؾبم
طقانمضاغقغلموحاصزمعـماظدوظةمعـمخاللمرصعماظضرائبمواالسؾاءمادلاظقةموتلفقؾماالجراءات م,مألنمػـاكمعصاغعمضائؿةمباظػعؾم
ظقلتمضؿـماالرارماظؼاغقغلم ,مصكمحنيمانمضقاغنيماظؾقؽةمتؾزممادلصاغعموورشمتدوؼرمادلكؾػاتمباحلصقلمسؾكمتراخقصمبقؽقةم
خاصة.م م

م

ثن مت فتح يبة املنبقشت ,حيث مت تنباه اهنبقشت وهن النقبط التبليت :م
م
 متماظؿاطقدمسؾكمضرورةمسؼدمحؾؼاتمغؼاذقةمععماظزباظنيممبـشقةمغاصرموحماوظةماضـاسفؿمظؾدخقلمضؿـمعـظقعةم
اإلضؿصادماظرمسلمم,واظؼقاممحبؿالتماظؿقسقةمهلؿمحقلمآظقاتماظؿعاعؾمععمادلكؾػاتماخلطرةمباظطرقماظؾقؽقةماظلؾقؿةم
عـمخاللمإسدادمبراعجمظؾؿدرؼبمواظؿقسقة.
 متماظؿاطقدمسؾكمأغفمتقجدمصرصمطؾريةموواسدةمظؾؼطاعماخلاصمادلصريمصكمإسادةمتدوؼرمادلكؾػاتموتصـقعماالطقاسم
اظؾالدؿؽقةم,وظؽـمحيؿاجماالعرمظضؿمادلصاغعماظؼائؿةمظالضؿصادماظرمسلموتشفقعفامعـمخاللماسػاءػامعـماالسؾاءم
ادلاظقةمواظضرائبمواجلؿاركمموتقصريماظؿؿقؼؾماظالزمممودراداتماجلدويمحؿكمؼلؿطقعمادلصـعماظرتوؼجمدلـؿفاتف.
 متماظؿاطقدمسؾكمأػؿقةماتؾاعمعـظقعةماظؿصـقعمواسادةمتدوؼرمادلكؾػاتموصؼاًممظؾؿعاؼريماظؾقؽقةمواظصقةماظعاعةمالغفامعـم
ادلؾػاتماظؼقعقةماظشائؽةماظؿكممتسمحقاهمادلقارـنيم,وػـاممتتماإلذارةمإىلمأنمجلـةمادلشروساتماظصغريةم
وادلؿقدطةمصكماجلؿعقةمدؿـاضشمصرصماالدؿـؿارمظؾؿشارؼعماظصغريةمصكمتدوؼرمادلكؾػاتمالغفامعـمادلؾػاتماظؾقؽقةم
واظصققةماهلاعة.
 متماظؿأطقدمسؾكمضرورةموضعمتشرؼعموضاغقنمميـعمادؿكدامماالطقاسماظؾالدؿقؽقةمشريماظؼابؾةمظؾؿقؾؾمظؽقغفامضارهم
سؾكماظؾقؽةمواظصقةماظعاعةم,سؾكمانمؼؿضؿـماظؼاغقنمسؼقباتمرادسةموشراعاتمطؾريةمسؾكماظلالدؾماظؿفارؼةماظؿكم
تلؿكدمماالطقاسماظؾالدؿقؽم,وذظؽمبفدفمتقجقفماظصـاسةماظقرـقةمالغؿاجمبدائؾمهلاماضؾمخطقرةمسؾكماظؾقؽةم
واظصقة.
 متماظؿأطقدمسؾكمضرورةمعـعمادؿريادماالطقاسماظؾالدؿقؽقةم,حقثمأغفمػـاكمطؿقاتمطؾريةمعـماالطقاسماخلطرةمؼؿؿم
ادؿريادػامعـماظصنيم,ظذامصقفبمحظرمادؿريادػاموباظؿاظلمتقصريماظعؿؾةمومحاؼةمادلقارـنيمععماالجتاهمظؿشفقعم
اظؼطاعماخلاصمظؿصـقعماظؾدائؾمادلـادؾةمعـمخاللموضعمحقاصزمظؾؼطاعماخلاصمواسػاءماظقرشموادلصاغعمعـم
اظضرائبمواجلؿاركمسؾكمعلؿؾزعاتماالغؿاج.
 متماالضرتاحمبإسادةماحقاءمعشروعم"ماسادةمتدوؼرموجتؿقعمادلكؾػاتمعـمادلـؾعم"معـمخاللمضقامماظؼطاعماخلاصم
ومجعقاتمرجالماألسؿالمبإسدادمدراداتمجدويموتقصريماظؿؿقؼؾماظالزممالضاعةمعشارؼعمتدوؼرمادلكؾػاتمباظطرقم
اظؾقؽقةماظلؾقؿةموررحفامسؾكماظشؾاب .م
م

ثؿ م مضام ماظدطؿقر م /مسؾل ماظؼرؼعل م– مرئقس ماظؾفـة م ,مبشؽر ماظدطؿقر /محلام مسالم م -مادلدؼر ماإلضؾقؿل مظؼطاع ماظـؿقم
ادللؿدام ممبرطز ماظؾقؽة مواظؿـؿقة مظإلضؾقؿ ماظعربل موأوروبا م,ظؿشرؼػف ماظؾؼاء م م,طؿا مذؽر ممجقع ماحلضقر مسؾك محلـم
ادلشارطةماظػعاظة.
م

