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افتتح مفوض شؤون البيئة والموارد الطبيعية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة عطوفة األستاذ سليمان
النجادات في يوم   االثنين الموافق 14/12/2021  ورشة عمل تدريبية حول " كيفية إدارة النفايات الكهربائية و
اإللكترونية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة "  والتي نظمتها السلطة بالتعاون مع الهيئة اإلقليمية للمحافظة

على بيئة البحر األحمر وخليج عدن .
وقال النجادات ان تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن رؤية سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في التعامل مع ملف
النفايات بكافة أنواعها بمنهجية بيئية مستدامة ,مؤكدا على حرص السلطة التعاون مع الهيئة اإلقليمية في تنفيذ
المبادرات والمشاريع النموذجية ، والتي تهدف لحماية البيئة البحرية والساحلية اضافة الى تعزيز التنمية المستدامة

في إقليم البحر األحمر .
وشدد على أهمية إدارة النفايات اإللكترونية ، لما باتت تشكله هذه النفايات من مصدر قلق للدول لتهديدها لصحة
االنسان والبيئة بما تحوية من مواد ضارة وشديدة السمية ،  والتي يمكن ان يؤدي التخلص منها بشكل عشوائي الى

عواقب خطيرة على االنسان والبيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص .
ومن جانبها اشارت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة ، بأهمية تضافر كافة الجهود مع كافة الشركاء
المعنين بالحفاظ على البيئة وبشكل خاص البيئة البحرية والساحلية على المستوى الوطني واإلقليمي ، للتعامل مع

النفايات بشكل عام والنفايات الكهربائية واإللكترونية بشكل خاص .
وبينت المعايطة ان التعامل مع النفايات يتم وفق نهج بيئي مستدام يضمن حماية البيئة وعناصرها ، ويساهم أيضا في
بناء القدرات للعاملين في مجال إعادة تدوير وتفكيك النفايات الكهربائية واإللكترونية بشكل سليم واحترافي،  مما
يعزز من عوائدهم المالية وتحسين مستوى الدخل ، وخاصة ان إعادة تدوير وتفكيك النفايات اإللكترونية والكهربائية

عالميا تعتبر حاليا من األنشطة االقتصادية المجدية للعاملين بمجالها .
وبدوره بين مندوب الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن بشار بطاينة ان هذه الورشة تأتي
ضمن تنفيذ أنشطة " مشروع على أرض الواقع "  حول إدارة النفايات الكهربائية واإللكترونية على خليج العقبة بهدف
تطوير إدارة النفايات اإللكترونية في منطقة العقبة الخاصة ، وأيضا وضع خطة متكاملة إلدارة النفايات اإللكترونية في
المنطقة الساحلية ، باإلضافة الى تعزيز وبناء القدرات في مجال التعامل مع النفايات ومعالجتها بطرق بيئية سليمة ،
وفي الوقت نفسة العمل على رفع الوعي حول مخاطر النفايات اإللكترونية على صحة اإلنسان والبيئة لدى مختلف فئات

المجتمع المحلي .
ومن الجدير بالذكر ان هذه الورشة والتي عقدت على مدى ثالثة أيام ، تأتي   ضمن المشروع الذي تم إطالقه عام 2018
ونفذت  خالله عددا من األنشطة ، تمثلت في  تنفيذ المسوحات الميدانية وتحديد الفئات المستهدفة وجمع بيانات
حول كميات ونوعية النفايات اإللكترونية ، كما تم تجهيز مركز الستقبال وفرز النفايات اإللكترونية لدى السلطة ،
،باإلضافة الى اعداد وتنفيذ خطة توعية خاصة بالمشروع تحت شعار “نفاياتك اإللكترونية ما ترميها وإلنا أعطيها

صحتك وبيئتك هيك إنت بتحميها ”،  اشتملت على العديد من الحمالت وورش العمل والنشرات االلكترونية.
 

ورشة عمل تدريبية حول " كيفية إدارة النفايات الكهربائية و اإللكترونية في منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة "        .                                                                                                            
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