السياسات العامة

لمحد والتقميل من اآلثار السمبية لألكياس البالستكية
عمى البيئة في األردن

األهداف العامة
تهدف السياسات العامة الموضوعة إلى الحد و التقميل من األثار السمبية لألكياس البالستكية عمى البيئة في
األردن ،وهي كما يمي:
·

حماية صحة اإلنسان من احتمال حدوث تموث بسبب تدوير أكياس البالستيك المستخدمة

·

الحد من النفايات الممقاة والتموث البصري لتحسين النظافة في المناطق السكنية والسياحية



تقميل الخسارة االقتصادية من خالل حماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية
خفض عدد األكياس البالستيكية التي يستخدمها المستهمكون بشكل يومي

حقائق


عدد األكياس المستعممة في األردن



استهالك الشخص الواحد في اليوم

 1.6كيس



األكياس المتسربة إلى البيئة



عدد محالت التجزئة

 30 / %1مميون كيس سنوياً
 44000محل



عدد الشركات المصنعة

 200شركة



عدد الموظفين المستخدمين:

 1400عامل

عممية صياغة السياسات

 3مميارات كيس سنوياً

بدأت و ازرة البيئة في تشرين الثاني من عام  2008تطبيق مشروعها المبني عمى منهجية "تحميل أثر التشريع"

وتحد من اآلثار السمبية لألكياس البالستيكية عمى البيئة في األردن.
وذلك لوضع سياسة جديدة تحكم
َ

قامت الو ازرة بإجراء دراسة عممية منهجية من أجل تحميل أثر السياسات العامة الموضوعة من النواحي
االقتصادية واالجتماعية والقانونية ،حيث سيتم وضع سياسات مدعمة بأدوات تشريعية وفنية وادارية فاعمة
وشفافة ،لمسيطرة عمى مشكمة األكياس البالستكية والحد من انتشاراها في البيئة.

لقد قامت الو ازرة بناء عمى ما سبق بإجراء تحميل متكامل لمفوائد والكمف المحتممة لمسياسات العامة ،حيث تم
األخذ بعين االعتبار الفوائد العائدة عمى االقتصاد الوطني واإليرادات العامة ،ودراسة الكمف المتوقعة عمى

المستهمكين واألعمال التجارية والوظائف ،باإلضافة إلى التكمفة عمى الحكومة من خالل التكاليف اإلدارية
وتكاليف تطبيق القانون ،وتمويل المبادرات مثل دعم برامج التنظيف والبدائل الصديقة لمبيئة.

الجهات ذات العالقة
سوف تقوم الو ازرة بالعمل والتنسيق مع الجهات أصحاب العالقة من أجل تنفيذ السياسات العامة الموضوعة،
وهم كما يمي:
·

المواطنون

·

مؤسسات القطاع العام ذات العالقة (مؤسسة المواصفات والمقاييس ،و ازرة المالية ،أمانة عمان الكبرى،

·

شركات القطاع الخاص (تجار التجزئة ،أصحاب المحالت التجارية ،المصانع ،المستوردين)

·

و ازرة الصناعة والتجارة)

الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

السياسات العامة لألكياس البالستيكية
أوالً:

زيادة وعي األفراد والمؤسسات حول اآلثار السمبية لالستعمال الخاطئ لألكياس البالستيكية
ستقوم و ازرة البيئة وبالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة واألفراد وجمعيات المجتمع المدني بتنفيذ خطة

إعالمية متكاممة من أجل زيادة الوعي من خالل وسائل اإلعالم والجامعات والمدارس والممصقات في

محالت تجارة التجزئة .باإلضافة إلى عالمات التحذير من العقوبات ووضع مزيد من العالمات في المواقع

السياحية.

-

الخطوات التنفيذية:

وضع وتنفيذ خطة إعالمية متكاممة

تشجيع ودعم البرامج الخاصة باستعمال األكياس الصديقة بالبيئة والمعاد استعمالها

-

وضع مدونات سموك خاصة باستعمال األكياس البالستكية من قبل أصحاب المتاجر ،المحالت

-

إجراء حمالت تنظيف وطنية لممواقع السياحية واألراضي الزراعية في المممكة

التجارية ،المطاعم

بدء التطبيق :عام 2010

ثانياً:

تحديد مواصفات جديدة لألكياس البالستيكية حسب طبيعة االستعمال

ترتبط معظم المشاكل المتعمقة بطرح النفايات والحيوانات باألكياس الصغيرة واالقل سماكة والتي تتطاير
وزرة البيئة وبالتنسيق مع المؤسسات المختصة تحديد
بسهوله والتي ال يمكن إعادة استخدامها .سوف تقوم ا

المواصفات المرتبطة بطبيعة استعمال األكياس .وقد تم تحديد االشتراطات األولية التالية:
-

منع األكياس التي تقل سماكتها عن  20ميكرون
منع تصنيع األكياس البالستيكية السوداء

الخطوات التنفيذية:

-

إجراء الدراسات الفنية الالزمة لوضع مواصفة خاصة لألكياس البالستكية

-

وضع وتنفيذ خطة من أجل تهيئة شركات القطاع الخاص والمصانع لالستعداد لعمميات اإلنتاج

-

وضع وتطبيق مواصفات لألكياس الصديقة بالبيئة و إنشاء خطوط إنتاج جديدة إلنتاج أكياس رفيقة

حسب المواصفات الفنية الجديدة

لمبيئة أو قابمة إلعادة االستعمال أو التدوير.
بدء التطبيق :عام 2011

ثالثاً:

فرض تعرفة بيئية رمزية عمى أكياس التسوق الكبيرة والصغيرة
سوف تقوم و ازرة البيئة ،وبعد البدء بتنفيذ السياسات العامة األولى والثانية ،بدراسة النتائج وتحديد مدى

نجاحها في تحقيق األهداف بالتقميل من استعمال األكياس البالستيكية .سوف يتم بعد ذلك تطبيق عممية

تسعير جديدة من خالل فرض تعرفة بيئية رمزية وفقا لتكاليف تنظيف البيئة والتي ستساعد في تحصيل
إيرادات لصندوق البيئية التي يمكن أن تستخدم في دعم البرامج التوعوية والتكنولوجية والصناعية.
الخطوات التنفيذية:

-

تعديل قانون البيئة  /قانون النفايات

-

دراسة اإلعفاءات الالزم وضعها إلنتاج األكياس الصديقة بالبيئة

-

تحديد آلية ربط التعرفة بصندوق البيئة
وضع برنامج متكامل من أجل تنفيذ ورقابة عممية فرض التعرفة

بدء التطبيق :عام 2012

نقاط إضافية هامة



اإلجراءات التنظيمية الداعمة

سوف تقوم و ازرة البيئة ،وخالل عممية تطبيق السياسات العامة الموضوعة ،بالتنسيق مع الجهات المختصة
من أجل وضع إجراءات تنظيمية متكاممة لمعالجة بعض المشاكل العممية والمتعمقة بعممية إدارة وجمع القمامة
والحاويات داخل المناطق السكنية والسياحية .كما سيتم العمل عمى دراسة عمميات إدارة مكبات النفايات

وعمميات إعادة التصنيع .وسيتم التنسيق أيضاً مع الشرطة البيئية من اجل فرض القوانين واألنظمة ذات

العالقة.



آلية التطبيق

ستقوم الو ازرة عند البدء بتطبيق السياسات العامة الموضوعة بتطبيق مبادئ التشاور وتحميل أثر التشريع
المبنية عمى إجراءات منهجية ومنظمة تشمل التشاور مع أصحاب الشأن  ،التي من شانها أن تسهم في
الشفافية في الق اررات ،وتعزيز التشاور ومشاركة الفئات المتضررة  ،كما تسمح لممساءلة عن اإلجراءات

الحكومية ،وتضع األساس لرصد وتقييم السياسات العامة بعد أن يتم اعتمادها.
الخطة التنفيذية
السياسة العامة
زيادة وعي األفراد -

اإلجراءات
وضع

والمؤسسات حول خطة

اآلثار

السمبية متكاممة

المسؤولية

وتنفيذ و ازرة البيئة  /دائرة
إعالمية االتصاالت

الجدول الزمني
2015- 2013

التكاليف
 70.000دينار

لالستعمال الخاطئ تشجيع ودعم البرامج

لألكياس

الخاصة باستعمال

البالستيكية

األكياس الصديقة

والمعاد الجهات الخارجية:

بالبيئة

استعمالها

و ازرة

 وضع مدونات والتعميم،سموك
خاصة التعميم

التربية
و ازرة

باستعمال األكياس العالي ،أمانة
وو ازرة
البالستكية من قبل عمان
و ازرة
أصحاب المتاجر ،البمديات،

-

المحالت التجارية ،السياحة،
المطاعم
الجمعيات
إجراء حمالت

تنظيف

وطنية

لممواقع

السياحية

واألراضي الزراعية

في المممكة
تحديد
جديدة

مواصفات  -إجراء الدراسات و ازرة البيئة  /دائرة
لألكياس الفنية

البالستيكية حسب لوضع
طبيعة االستعمال

خاصة

البالستكية

الالزمة إدارة النفايات

مواصفة

لألكياس

الجهات الخارجية:

 وضع وتنفيذ مؤسسةخطة من أجل المواصفات
تهيئة

القطاع
والمصانع

شركات والمقاييس
الصناعة
الخاص و ازرة
والتجارة,

غرف

2015 - 2014

 100.000دينار

لالستعداد لعمميات الصناعة والتجارة
حسب

اإلنتاج

المواصفات الفنية

الجديدة

 وضع وتطبيقمواصفات لألكياس
الصديقة بالبيئة و

إنشاء خطوط إنتاج
جديدة

إلنتاج

أكياس

رفيقة

لمبيئة

فرض تعرفة بيئية  -تعديل
رمزية عمى أكياس البيئة
التسوق

والصغيرة

قانون و ازرة

/قانون الدائرة

القانونية،

برنامج

صندوق

الكبيرة النفايات

 تحديد آلية ربط البيئةالتعرفة

البيئة

/

بصندوق

البيئة

 دراسة اإلعفاءات الجهات الخارجية:الالزم

إلنتاج

وضعها و ازرة المالية ,دائرة
األكياس الضريبة العامة،

الصديقة بالبيئة
 -وضع

برنامج

متكامل من أجل
تنفيذ ورقابة عممية

فرض التعرفة

جمعيات األعمال

2016 - 2015

 25.000دينار

