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ةالدوليالمبادرات
جديدااللتزام العالمي بشأن االقتصاد البالستيكي ال

منظماتوالوالحكوماتالشركاتالجديدالبالستيكيلالقتصادالعالميااللتزاموجهي•
ندعوالتلوثالبالستيكيةالنفاياتلمعالجةمشتركةوأهدافرؤيةنحواألخرى

.مصدرال

المنتجةالبالستيكيةالعبواتجميعمن٪20تمثلالتيالشركات:الموقعةالجهات•
والجامعاتالحكوميةغيروالمنظماتالحكوماتوكذلك،العالممستوىعلى

.األخرىوالمنظماتوالمستثمرينالصناعيةوالجمعيات

ةالمتحداألممبرنامجمعبالتعاونالعالميااللتزامآرثرماكإلينمؤسسةوتقود•
.للبيئة

والمصادقونالموقعون)الخاصالقطاعمعالمشاركةآرثرماكإلينمؤسسةتقود•
.الحكوماتمعالمشاركةللبيئةالمتحدةاألممبرنامجويقود،(األعمالرجالمن



نيالثاالمرحليالتقريرللبيئةالمتحدةاألمموبرنامجآرثرماكإلينمؤسسةنشرت•
الجديدالبالستيكيلالقتصادالعالميااللتزامعن(2020)

يجبأنهإال،2019و2018عاميبينتقدمإحرازمنالرغمعلىأنهالتقريريوضح•
.البالستيكيالتلوثومعالجة2025عامأهدافلتحقيق،أكبروبسرعة،بالكثيرالقيام

إلى،سنويأساسعلى٪22بنسبةالبالستيكيةالعبواتفيتدويرهالمعادالمحتوىنما•
.بالتجزئةوالموقعينالمعبأة  للسلعالمتوسطفي6.2٪

اآلنلديهم-المجموعفي18-بالتجزئةللبيعوالموقعينالمعبأةالبضائعمن31٪•
.تماًمايةالبالستيكالعبواتتقليلأوالعبواتفيالخامالبالستيكلتقليلقائمةأهداف

ةالدوليالمبادرات
جديدااللتزام العالمي بشأن االقتصاد البالستيكي ال



يمهاتقدويتم،واألشكالالموادمننسبيًاصغيرةمجموعةعلىمركزةاإلزالةجهودتظل•
زنالوتخفيفأو،أخرىورقأوبالستيكيةبمواداالستبدالخاللمناألولالمقامفي
التعبئةلىإالحاجةتقليلمنبدالً ،(المثالسبيلعلى،الُسمكتقليلطريقعنغالبًا)

.كلياالواحداالستخدامذات

عندضةمنخفوظلتالسابقالعامعنطفيفبشكلاالستخدامإلعادةالقابلةالعبواتزادت•
دةإعانشاطفيأخرىزيادةيمكنبينما،بالتجزئةوالموقعينالمعبأةللسلع1.9٪

.التجريبياالستخدام

اإلجماليالمبلغرفعمما،2025عامأهدافلتحقيقكبيرةاستثماراتعناإلبالغتم•
مليارات10منأكثرإلىالعالميااللتزامعلىالموقعينقبلمنعلنًابهااللتزامتمالذي
.أمريكيدوالر

إلىكبيرةخطواتالبعضاتخذبينما-الُموقّعينبينالتقدمفيجوهريةاختالفاتيوجد•
الكميةاألهدافتجاهمعدوًماأوضئيالً تقدًمااآلخرالبعضأظهر،األمام

ةالدوليالمبادرات
جديدااللتزام العالمي بشأن االقتصاد البالستيكي ال



ةالدوليالمبادرات
جديدااللتزام العالمي بشأن االقتصاد البالستيكي ال

:إلىالشركاتندعو•

ماإ:اليومالتدويرإلعادةالقابلةغيرالعبواتأنواعبشأنجريئةإجراءاتاتخاذ•
كاراالبتأو،عمالً التدويرإعادةلجعلمصداقيةذاتطريقخارطةوتنفيذتطوير
عنهابعيًداحاسمبشكل

الصناعةقبلمنالتطوعيالعملبأناالعترافمعطموحةخفضأهدافوضع•
المطلوبةوالوتيرةالنطاقعلىالتغييريحققأنيمكنالوحدها

:إلىالحكوماتندعو•

خاللنم،والفرزللجمعومستقًرامخصًصاتمويالً توفروآلياتسياساتوضع•
رالتدويإعادةتتوسعأنالمحتملغيرمنبدونهاوالتي،عادلةصناعيةمساهمات

المتحدةاألممجمعيةخاللمن،للعملدوليعملإطاروإنشاءعالمياتجاهتحديد•
للبالستيكدائريالقتصادرؤيةعلىبناءً ،للبيئة



قودتحويل النفايات البالستيكية إلى و/ المبادرات الدولية

منفقط%16تمثلالتيالمرتفع،الدخلذاتالبلدانفإنالدولي،للبنكوفقًا•

نفاياتمن(طنمليون683حوالي)%34منيقربماتولِّّدالعالم،سكان
العالم

Fujitsuشركةقامت• Limited (Fujitsu)النفاياتلتحويلتكنولوجيابتطوير

.صغيرةالوالمكاتبالكبيرةالمصانعلدنمناستخدامهايمكنالتيالبالستيكية

موادمنماالستخداإلعادةقابلنفطبإنتاجالبالستيكنفاياتتسييلطريقعن•

.الغالبفيالتدويرإلعادةقابلةغيرأوتدويرهايُعدلمنفايات

يصعبالبالستيكمنمختلفةأنواعمنمصنوعةمنتجاتالموادهذهوتشمل•

:مثلفصلها

المحمولةالكمبيوترأجهزة•

المفاتيحولوحاتالكمبيوتركابالتمثلمعدنيةبعناصرالمختلطالبالستيك•

التدويرإلعادةالقابلةغيرالتعبئةمواد

فاياتالنمنالنادرةالمعادنواستعادةبكفاءةالراتينجإزالةللتكنولوجيايمكن•
.مآلهاالترميديكونقدالتي

WIPO  ،2021المنظمة العلمية للملكية الفكرية : المصدر



قودتحويل النفايات البالستيكية إلى و/ المبادرات الدولية

:منFujitsuمختبراتابتكرتهاالتيالتكنولوجياوتتكون•

المذابةالبالستيكيةالنفاياتلتخزينتكسيروعاء1.

سطحبرعالبالستيكنفاياتلتسخينأساسيتسخينعنصر2.

التكسيروعاءقاعفيمثبت

سطحعبرالبالستيكنفاياتلتسخينثان  تسخينعنصر3.

التكسيروعاءسقففيمثبتعلوي

وعاءفيالمتبّخرالمتصدعالغازبتبريدخاصتبريدوعاء4.

.للنفطمتصدعثانويناتجعنهينتجمماالتكسير،

WIPO  ،2020المنظمة العلمية للملكية الفكرية : المصدر



قودتحويل النفايات البالستيكية إلى و/ المبادرات الدولية

:يليفيماالبالستيكنفاياتلتسييلالبيئيةالفوائدتتمثل•

منرىاألخالبيئيةواآلثارالكربونأكسيدثانيانبعاثاتمنالحد1.

التدويرإعادةإلىالترميدمنالتحولخالل

يمكنطنفإلىالبالستيكيةالنفاياتتحويلخاللمنالطاقةإنتاج2.

كوقوداستخدامه

عادنوالمالراتنجمثللالهتالكالقابلةالطبيعيةالموارداستعادة3.
.النادرة

االنخراطمنالعالمأنحاءجميعفيالمؤسساتالتكنولوجياتُمّكنأنيمكن•

يةالبالستيكنفاياتهاتدويرإعادةخاللمنكاملبشكلاالستدامةفي

أولهواءاوتكييفالتدفئةمثلالمكتب،احتياجاتلتلبيةالوقودوإنتاج
.الطاقةتوليد

عاليةبنسبنالمستخدميتحريرفيللتكنولوجيااالقتصاديةالفوائدتتمثل•

لباتتقعلىاالعتماديجنبمما،الطاقةتوليدتفرضهاالتيالقيودمن
.الطاقةسوق

WIPO  ،2020المنظمة العلمية للملكية الفكرية : المصدر



حكوميةمبادرات/المصريةالمبادرات

وأنشأت،"قمامتكبيع"مبادرةالحكومةأطلقت،2017مارسفي•

اعبإيدلألفرادتسمحالقاهرةمنمتفرقةأنحاءفياألكشاكمنعدد

المالمقابلالتدويرإلعادةقابلةكموادالمصنفةالنفايات

بقيمةسنوات3إلىيمتدمشروععنالعامهذاالبيئةوزارةوأعلنت•

البالستيكيةاألكياسمنللتخلصمحاولةفيدوالرماليين3

.البالدفيواحدةلمرةالمستخدمة

نماستفادةأقصىلتحقيقأخرىبجهودالمبادراتهذهتُستكمل•

ألف60يقومحيثناصر،منشيةفي"الزبالين"حيمثلالنفايات،

يجمعوهاالتيالقمامةمن%80منأكثرتدويربإعادةقمامةجامع

.طنآالف4إلىآالف3يعادلماأويوميا،

/https://misr5.com: المصدر



الخاصالقطاعمعالتعاون/المصريةالمبادرات

نمتمويلعلىالصلبةالمخلفاتإلدارةالوطنيالبرنامجحصل،2012عامفي•

الشيخروكفالغربيةفيالنفاياتإلدارةأقسامإلنشاءوألمانيااألوروبياالتحاد

.دويرهاتوإعادةالنفاياتبمعالجةللقيامالخاصالقطاعمعوالتعاقدوقناوأسيوط

لهاؤجروتمقابلدونبالنفاياتالشركاتبإمدادالحكومةتقومالبرنامج،وبحسب•

جاتهامنتذلكبعدالشركاتتبيعأنعلىالتدوير،إعادةمنشآتلبناءاألراضي

بنفسهاالنفاياتالشركاتتجمعالحاالت،بعضوفي.الثانوية

"الغدأجلمنالتدوير"بيبسيكومنصةالماضيأبريلفيالبيئةوزارةأطلقت•

البالستيكيةالنفاياتمنطنآالف8تستهدفوالتيالبالستيك،استهالكلتقليل

جنيهماليين10بقيمة2021عامنهايةبحلولبيبسيكوشركةتنتجهاالتي

.األولىللمرحلةمخصصة



«شركاء العمل البيئى»اتفاقية / المبادرات المصرية

كبرىمن8تحالفوالبيئةوزارةبيناتفاقيةتوقيعتم2021مارسفى•

:الىيهدفاالستخدامأحاديالبالستيكفىمصرفىالعاملةالشركات

يئةالبلحمايةتدويرهابإعادةالبالستيكيةالمنتجاتمناآلمنالتخلص•

.المستدامةالتنميةوتحقيق

المصرىالمواطنلدىالبيئىالوعىورفعالشبابتمكين•

الواعيالبيئياالقتصادهذافيللشبابعملفرصخلق•

فىالخاصالقطاعمشاركةلدعمخضراءحوافزإطالقعنالوزارةاعلنت•
البيئةحماية



البالستيكمخلفاتلجمعمراكز/المصريةالمبادرات

فيالبالستيكمخلفاتلجمعمراكز3افتتاحتمالحاليالعامخالل•

عبرةوألمانيكنديةباستثماراتالقاهرةبمحافظةناصرمنشأةمنطقة

.بنكبالستيكمؤسسة

عامبحلولطنأالف5إلىوتصلطنأالف3بــتبدأتجميعسعة•

مصريةعاملةبأيدي2023

مراكزبتدويرهالمعادالبالستيكلجامعيإلكترونيةمحافظإقامةتم•

كمياتاللرصدالقاهرةبمحافظةناصرمنشأةبمنطقةالثالثالتجميع

يفاألطفالاستغاللدونإلكتروني،بشكليومياجمعهايتمالتي

.الجمععمليات

ةاستراتيجيخطةضمنأخرىمناطقفيللتوسعالتخطيطيتم•

إعادةخريطةعلىمصروضعخاللهايتم،2030لعاممستدامة

.أورورباإلىوتصديرهالبالستيكتدوير



Very)‘نايلفيري’مبادرة/المصريةالمبادرات Nile)

:إلىوتهدفمصرفينوعهامناألولىالمبادرة•

العضويةغيرالمخلفاتمنالنيلنهرتنظيف•

والبالستيكية

ممستدانحو  علىالصلبةالنفاياتتدويرإعادة•

:بينبالتعاونشبابيةمبادرة2018ديسمبرفيبدأت•

المصريةالبيئةوزارة•

للربحالهادفغيرالسعادةمشروعمؤسسة•
متخصصةناشئةشركة:Bassitaباسيتاشركة•

ةاإليجابيللمبادراتالتبرعاتوجمعالتوعيةفي
صديقةاجتماعيةشركة:Greenishجرينيششركة•

ةمستدامبيئيةحلولتصميمإلىتهدفللبيئة

2018جريدة المصرى اليوم : المصدر



كيةتنظيف النيل من المخلفات البالستي-
اقامة أول مشروع لدعم صيادي القاهرة -

في جزيرة القرصاية
‘  البالستيك االجتماعي’مشروع 

المبادرة بسيدات الجزيرة من زوجات 
الصيادين للمشاركة في عمليات إعادة 

التدوير

ك توعوية للتقليل من استهالعمل حمالت 
ات البالستيك بنشر المعلومات واإلحصاء
لرفع الوعي العام ضد استخدام تلك 

األكياس

Very)‘نايلفيري’مبادرة/المصريةالمبادرات Nile)

:اهداف المبادرة

2018جريدة المصرى اليوم : المصدر



Very)‘نايلفيري’مبادرة/المصريةالمبادرات Nile)

:القرصايةجزيرة

النيلنهرجزرإحدى▪

والصيدالزراعةمنسكانهايتعايش▪

وملحوًظاكبيًرازيادتهالنيلمياهتلوثمعدلأصبح•

المياهاستخدامالصيادونيستطيعلم•

:البالستيكيةالمخلفاتتواجدمناخطارفىالتسبب•

الكبيروالسمكالصغيرةالسمكزريعةموت•

السمكيةالثروةتقليل•
.منهااليوميةحصتهمعلىالتأثير•

2019ويكيبيديا :  المصدر

2019جريدة صوت االمة  :  المصدر



ن النيل البالستيك م، يجمع الصيادون‘البالستيك االجتماعي’فى مشروع 

.مقابل حوافز مادية وخدمات مجانيةخالل عمليات الصيد 

:نتيجة المشاركة في جمع البالستيك

زيادة الحصة اليومية المصطادة من النهر•

رفع المستوى المعيشي ألسر زيادة العائد المادي مما ادى الى •
.الصيادين

تحويله مشاركة زوجات الصيادين في عمليات إعادة تدوير البالستيك و•

.إلى منتجات

ألف طن من المخلفات البالستيكية من النيل، 40انتشال أكثر من •

.صياًدا15آالف متطوع و4بمساعدة نحو 

Very)‘نايلفيري’مبادرة/المصريةالمبادرات Nile)

Sci:  المصدر Dev.Net 2021



Very)‘نايلفيري’مبادرة/المصريةالمبادرات Nile)

قامتالقاهرة،أحياءباقيفيالتلوثمنالنيلنهرلحماية•

األكياساستخدامبحظرالبيئةوزراةمعبالتعاونالمبادرة
:طريقعنالزمالكحيفيالبالستيكية

تيكيةالبالساألكياساستخدامبرفضالمستهلكينوعيزيادة•

خاللمن،والمكاتبوالمطاعمللمتاجروحلولبدائلتقديم•

بلةقابالستيكيةأوقطنيةوأخرىورقيةبأكياستزويدهم
.االستخدامإلعادة

:     المصدر

:المصدر

:المصدر



يكالبالستلمخاطرالتوعيةبتقديمجرينششركةقامت
الفنون:مثلتقليديةغيربطرقمنهاآلمنوالتخلص

واأللعاب

عدةمناطقمنالبالستيكمخلفاتبجمع•

فنيةلمجسماتتحويلها•

:الناسلتذكيرالمنطقةفيتترك•

البالستيكبأضرار•

استخدامهعنالتوقفأهمية•

والقماشالورقمثلالمتوفرةللبدائلاللجوء•
.للتحللالقابلةالموادمنوغيرهاوالزجاج،

Greenishشركةمبادرة/المصريةالمبادرات

2019العين االخبارية : المصدر



إلىويلهاوتحالبالستيكيةالمخلفاتتدويرإعادةإلىتهدفللبيئةمراعيةمبادرةأطلقت

:طريقعناألطفاليدعلىالمعماريةالتصاميمفيتفيدإبداعيةفنيةمنتجات

تفاعليةبطرق،المعماريةالهندسةمبادئعاًما17إلى7سنمناألطفالتعليم•

ومبتكرة

الفنيداعاإلبعلىتحفيزهمخاللمنالبيئة،لخدمةالمبادئهذهتطبيقكيفيةتعليم•

اللخمنالمعماريةالمبادئتشرحمحاضراتعلىيشتمل،لألطفالمعسكراتتنظيم•

طفللكلخاصمجسمبناء

فالاألطلدىالجماليالحسلتنمية،النفاياتلفنورشأيًضايتضمنالمعسكر•

تدويرهإلعادةالبالستيكوتجميعالشواطئتنظيفلحمالتالدعوة•

«كامبناتش»مبادرة/المصريةالمبادرات

2019مؤسسة دبى للمستقبل : المصدر



تهامقدموفي،العضويةغيرالمخلفاتلمقايضةاإلنترنتعبرموقع•

تشجيعلوالمكرونةواألرزوالسكرالزيتمثلومنتجاتبسلعالبالستيك

.آمنةبطريقةالبالستيكمنالتخلصعلىالمواطنين

التدويرإعادةلمصانعالمخلفاتإلرسال:مستقبليةخطط•

بيكياشركةمبادرة/المصريةالمبادرات



منتجاتأوالنقودمقابلوالمعادنوالورقالبالستيكبتبادلتقوم•

.المنزليةالتنظيف

"كلينجو"خدمة/المصريةالمبادرات

مصرشباببينالبيئيالوعينشرإلىتهدفطالبيةمبادرة•

كيةالبالستيالزجاجاتأنواعلجميعالمنازلمنالقمامةجمعبخدمةتقوم•

دويرالتالعادةالقابلهالمخلفاتاىاأللومنيوموعلبوالصناديقوالورق

.خيريهالعماللألالعائديستخدموالشهرمدارعلى

"جرينإيفر"خدمة/المصريةالمبادرات

"ستورزبالة"خدمة/المصريةالمبادرات

ويحددواالنديةوالمصانعالمنزليةالمخلفاتمنتجاتشراءعلىيعمل•

تعليملماليةموارديوفركمابهالخاصةالبورصةحسببسعرصنفكل

.ومهنياحرفياالمصرينالبدوابناء




