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 الخلفيةوالهدف

المدن مجتمعالممارسةللتنميةالحضريةالمستدامةإن 
مجال التطوير قدمالخدماتالموجهةنحوالطلبلتسهياللتواصلفيجميعأنحاءالعالمبينالممارسينفييالمترابطة
من أجل تبادل الخبرات الموجه نحو الحضري

المدن . لمناطقالحضريةتطبيقوالتعلمالمشتركوتطويرالمشاريعالحضريةالمبتكرةفيمختلفالقطاعاتواال
 - العالميةباالشتراك معالمشاركة  الجمعيةاأللمانيةللمدناهومنصةوشبكةنظمتهالمترابطة
 .(GIZالجمعية األلمانية للتعاون الدولي ) الخدمةفيعالمواحد،ووكاالت مجتمعات

قليميةفيآسياوجنوبالصحراءأسهمت ،2014 منذعام  أكثرمنعشرةأحداثحوارا 
في  وأمريكاالالتينيةوألمانيااألفريقية
"، اإلدارةالحضريةالجيدة"مثل حوارحوالستراتيجياتالتنميةالحضريةالمستدامةفيالمجاالتالمواضيعيةإطالق

 ". الخدماتالبلدية" و" التنميةاالقتصاديةالمحلية"، "التنميةالحضريةالمتكاملة"

على  ،قدمالمشاركونأمثلة"يةحوار المناسبات ال" وخاللهذه
. ندالفيعمليةاستشاريةمثمرةندواالتحدياتالمشتركةودخلوااتالجيدة،وناقشالممارس

في الممارسينتدريبالهدفالعامهو و 
" عمليمجتمع"منالبلدياتوالقطاعالخاصوالمجتمعالمدنيواألوساطاألكاديميةلالنخراطفيالمجااللحضري

المستدتنميةالحضريةللمعالجةالقضاياالمحددةالتيتعتبرذاتأهميةعاليةلمدنهمو لعالميوتطويرنتائجملموسة
 .بشكلعامامة 



فإن ،ةالدولفكلما تحضرت . عمليةالتحضربوترتبطقضيةالنفاياتالصلبةارتباطاوثيقا
. أنماطاإلنتاجواالستهالكتتغير،وهذابدورهيؤديإلىزيادةكمياتالنفايات

مع الكميات كافبشكل تحضريسيرجنباإلىجنبمعالمسؤوليةللتعاملللوهكذا،فإناالتجاهالعالمي
 .يدةمنالنفاياتمتزاال

أن فيحين. إلىالمدنفياألردنبشكل كبير مسألةمثيرةللقلقتعتبر إدارةالنفاياتالصلبةفإن وفيهذاالصدد
غال أن إنشاءاألطرالقانونيةإلدارةالنفايات،مناط بها وطنيةالكياناتال

. المسؤوليةلتوفيروتشغيلهذهالخدمةالعامةاألساسيةتقععلىعاتقالحكوماتالمحليةوالمرافقالعامة
فقد تحملت المدناألردنية،متستضيفهنمعذلك،ونظراللعددالمتزايدمنالالجئينالذيو 

 .مبتكرةهي بحاجة لحلولالخدماتالبلديةفوقطاقتهاو 

عمل مفهومورشةالمدن المترابطةقدوضعتاستجابة لذلك، ف
البعض،وتبادالآلراءبشأنالممارساتالجيدةمتدعمممارسيإدارةالنفاياتفيالمناطقالحضريةعلىالتعلممنبعضه

 .البعضلخلقخططعملمحليةتعملعلىتحسينإدارةالنفاياتالصلبةبطريقةتكامليةمبعضهل،وتقديمالمشورة

 

 الموضوع 

حدين: فإذا ما أديرت بشكل سيء سيكون لها عواقب سلبية هائلة على  اذ اسالح النفاياتتعتبر 
الضارة بل من النفاياتقلل فقط من آثار تال  فعالتهابشكل المدن، وساكنيها وعلى البيئة. بينما إدار 

 النفاياتللموارد. بالتالي، فإن إدارة  قتصادية وتوفيرالعنان إلمكانياتها االأن تطلق الممكن أيضا 
التنمية االقتصادية، و المناخ، و البيئة، و بالصحة العامة،  متعلقةو عتبر خدمة محلية حيوية تالصلبة 

 زيادة الدخل. و 

 ،ير في أنماط االستهالك، والتغزدياد عدد السكانافي ظل زيادة كميات النفايات الناجمة عن و 
من أجل تزويد مواطنيها بالخدمات المناسبة إلدارة النفايات  في األردنتكافح العديد من المدن 

لى القدرات المالية والتقنية االيعتبر الصلبة. وعموما   ةالمسؤولهي العوامل فتقار إلى اإلدارة، وا 
 عن الحالة الحرجة إلدارة النفايات الصلبة في المدن. 



إلدراة النفايات الصلبة، والكشف  ئمةالالممارسات المإلىالتعريفبالمدن المترابطةورشة عمل تهدف 
ثار عدم كفاية أنظمة إدارة النفايات الصلبة، والعمل على عن آكل مدينة الخاصةباألسباب عن 
نة لمعالجة هذه المشكالت. واستنادا الى مفهوم اإلدارة المتكاملة االستراتيجيات الممك تحديد

إدارة النفايات الصلبة بصورة شاملة تضم فهي تناقش ، (ISWM)المستدامة للنفايات الصلبة و 
إلدارة  جنب مع الوظائف الرئيسية األربع ، جنبا إلىداري )الحوكمة(المادي واإلالبعدين كال من 

 :بلديةالنفايات الصلبة ال

 /الكبحالوقاية 
 جمعال 
 االستردادتدوير/الستخدام/ الإعادة ا 
  التخلص 

أنظمة  وجود خرى يتطلبأ، ومن جهة من جهة تقنيات مناسبةتتطلب إدارة هذه الوظائف إن 
ورشة العمل هذين البعدين عن طريق إجراء نقاش حول األسئلة تدرس . كما حاكمة مالئمة

 التالية: 

 للنفايات،  فعالالجمعال ي يمكن تطبيقها لتوفيرستراتيجيات التما هي التقنيات واإل
من التدوير دالت عالية توفير معو للبيئة،  صديقة طريقةو طرحها بأوالتخلص منها 

 موارد؟واستردادال
 ما هي المتطلبات المؤسسية والسياسات ذات الصلة إلدارة النفايات بصورة فعالة؟ 
  المالية وتعزيز الشمولية لخدمات ماهي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان اإلستدامة

 دارة النفايات الصلبة؟إ
 المتكامل إلدارة النفايات  نظامالمختلف الجهات المعنية في ما هي األدوار الخاصة ل

 وكيف يمكن أن يدار مثل هذا النظام؟ الصلبة، 

قرارا بطبيعة الممارسات المعقدة والمتنوعة إلدارة النفايات الصلبة، فإن ورشة العمل تلك  اعترافا وا 
محيطهم مجاالت فهم ال تقدم حلوال عالمية. باألحرى، هي تعنى بتعزيز قدرات المشاركين ل

المحلي وليكونوا قادرين على اختيار مزيج مناسب من الخيارات المتعددة والمتاحة اعتمادا على 



العام طار واإل، باإلضافة الى تعزيز قدرتهم على تحديد المشكالت ةبيانات متسقة وموثوق
 واألهداف ذات الصلة.   لألوضاع 

 

 المنهجية

جلسة ى االخرى. في الخطوات، كل خطوة منها مبنية عل يتمحور عمل هذه الورشة في ثالث
لمحة عامة عن النهج المعاصر مع تقديم كين الممارسات الجيدة، المشار من عدد  يعرضولى، األ

في إدارة النفايات الصلبة ودراسة الشروط المسبقة الخاصة بها وعوامل نجاحها. أما الجزء الثاني 
الخاصة، والتعرف على الحلول الممكنة. ويستند هذا التحليل  فإنه يعنى بتحليل التحديات المحلية

ندًا ستشارية في الجلسة االعلى مدخالت وجيزة والتي سيتم اعدادها وتقديمها من قبل المشاركين.
وتقديم المشورة بشأن القضايا المطروحة وذلك للمساعدة سيقوم الزمالء بتشخيص ومناقشة لند، 

على  للعملصة في الخطوة الثالثة، سيتم منح المشاركين الفر و  في الكشف عن الحلول الممكنة.
من نفس المدينة، أو على أساس آخرين  مشاركينمع المدينة، أساس على خطط العمل، إما

 الموضوع، مع التركيز على جانب محدد إلدارة النفايات الصلبة.

 

 

 2016 /مايوأيار 21

 المحتويات  جدول األعمال  الوقت 
17:00-   
18:30 

  تسجيل المشاراين 

  ركيناعشاء ترحيبي لكافة المش  19:00
 

  



 

 2016 /مايوأيار22: 1اليوم 

 لممارساتالجيداتبادل الخبرات حول مقدمةو : الشروعفيالعمل

طارلورشةالعملمنخاللمناقشةالمو اإللورشةلتقديمأنفسهموتحديدمنظمياكخطوةأولى،سيتمدعوةالمشاركينو 
. ضوعاتواألسئلةالرئيسيةفياأليامالمقبلة

المتمحورة حول ستراتيجياتاال،التيتوضح"الممارساتالجيدة"عددمنالمشاركينفيفترةمابعدالظهر،سوفيقدم
. تطبيقلتحسينإدارةالنفاياتالصلبةال

. وتستكماللممارساتالجيدةالمحليةمنخالاللخبرةالعمليةذاتالصلةمنالبلدياتاأللمانية
 .والتحدياتوالدروسالمستفادةمنهجيات مسبقة،والالشروطةالسيتممناقشمنخاللتبادلبينالمشاركين،

الوق
 ت 

 المحتويات  جدول األعمال 

08:
30 

 الترحيب، المالحظات والتقديم
 
 
 
 
 
 
 

 ورشة العمل جدول األعمال وأهداف

 :كلماتترحيبيةمنقبل
 الحكومةاألردنية،وزارة الشؤونالبلدية•
 السفارةاأللمانية،السيدةنينالوتر،•

 مستشارةالتنمية
السيدباتريك . ADHOC GIZمشروع•

الجمعية ،سينزلالسيدرالف، بولمان
 األلمانية للتعاون الدولي.

د. . المدن المترابطة•
بريديجر، إيفا،السيدة/مانفريدبوب

 الجمعية األلمانية للتعاون الدولي
09:
00 

  التعريف بالمشاركين

09:
15 

المالحظات الرئيسية بشأن إدارة النفايات البلدية الصلبة في 
 األردن

 -" إدارةالنفاياتالصلبةفياألردن"
 العواماللتييمكنأنتحسنإدارةالنفايات

 حسينمهيدات،وزارة. فياألردن،المهندس
 الشؤونالبلدية

09:
45 

المالحظات الرئيسية بشأن إدارة النفايات البلدية الصلبة في 
 ألمانيا

 المتكامل لنفاياتالصلبةانظامإدارة"
 ،السيدةغابي" متطلباتوعواماللنجاح -



 شوك شتادتفيركهدوسلدورف
10:
15 

مناقشة اإدارا المتااملة للنفايات الللبة ذات الللة في 
 األردن

 ماهيأهميةإدارةالنفاياتالصلبةفياألردن؟• 
 ماهيالخطواتالتييجباتباعها؟•
 ماهيالعقباتالتييجبالتغلبعليها؟•

10:
30 

  استراحة لتناول القهوة

11:
00 

 ران الممارسين:
 جولة في المعرض

شرحموجزحوألمثلة عن محتوىالممارسة 
 الجيدة

11:
40 

 ران الممارسين:
 الجيدةتقديم ومناقشة الممارسات 

تبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة 
المعدة من المشاركين بمزيد من 

 التفصيل
   تخطيط وتنفيذ إدارا النفايات الحديثة 1المجموعة :

 المستدامة
o "السيدة "تخطيط وتنفيذ إدارة النفايات الحديثة المستدامة ،

 فيركهدوسلدورفجابي شوك، ستاد
o "تطويراستراتيجيةوطنيةلتحسينقطاعإدارةالنفاياتالصلبةالبلدي

. ،المهندس"ةفيالمملكةاألردنيةالهاشمية
 ،مستشارالوزارةفيإدارةالنفاياتالصلبةدريسعمارأبو 

 جمعالو الفرز : 2 المجموعة  /
 التعاونمعالساان

o "جمعوالتعاونالفرز وال "
نهو معالسكانفيبريمن،السيدةانتجىف

 بريمنأمفيلبيتريب،ورن،
o "الرئيسيةلجمعالنفاياتاألرقامتقييم

من أجل كأداةللتخطيطوالرقابة
أربد توجيهأمثلفي

،مسينزل،السيدرالف"والمفرقوالكرك
 GIZ ADHOCشروع

   إدارا األسطول3المجموعة : 
o  أسطول أربد"،  –"وحدة الصيانة الوقائية وضبط الجودة

 السيد/ عبد اهلل نزان مدير أسطول بلدية إربد
o  المركبات في ستادرينيجنج هامبورج"، السيد/ "أسطول

 سفين فنتربيرج، ستادرينيجنج هامبورج

  التدوير والسترداد4المجموعة : 
o التدوير واالسترداد في إيشفيلر"- 

سالسل القيمة واألسمدة العضوية 
-المعالجة"، السيد/ هيرمان

أواإنسورجنجز جوزيف أوستليندر، 
 جي أم بي أتش إيشفيلر

o  التدوير في الكرك، السيد/ مصنع
محمد البستنجي، مشروع الجمعية 
األلمانية للتعاون الدولي، مشروع 

 من نفايات إلى طاقة إيجابية.
o  معالجة النفايات العضوية"

الحيوانية وتصنيع األسمدة 
خالصة  -العضوية المعالجة



الخبرة الحالية في األردن"، 
مهندس/ إيهاب المناصير، 

 اء.مستشار الخطط الخضر 
12:
45 

 عوامل النجاح وآفاق التكرار الخاللة

13:
00 

  استراحة الغداء

14:
00 

موقع تصنيع األسمدة العضوية  رحلة قليرا: زيارا ميدانية
 المعالجة في دير عال

18:
30 

  استراحة العشاء

 

 2016 /مايوأيار23: 2اليوم 

 فهم التحديات: جلسة تشاورية ندًا لند.

في اليوم الثاني، سيقدم المشاركون ويناقشون في مجموعات صغيرة التحديات الفعلية من مدنهم. 
في المجموعة لتقديم ردود أفعالهم، وأفكارهم  -أو النظراء –بعد ذلك، سيتم دعوة جميع المشاركين 

لمشاركين والذي ينظر إلى جميع اومالحظاتهم حول الدراسات المقدمة. هذا التبادل من الند للند، 
كخبراء، يفيد في تحسين مستوى الفهم لتحديد سياقات كل مدينة بمفردها وكذلك لتحديد األفكار 
األولى التي تعالج القضايا المعروضة. وسيكون من شأن مجموعة من األسئلة أن تساعد في 

 توجيه النقاشات بطريقة تحليلية من أجل اإلعداد لجلسة التخطيط للعمل الالحق.

 

 المحتويات  جدول األعمال  الوقت 
 خالصة اليوم األول مقدمة 08:00

 جدول األعمال
عرض تقديمي حول التمويل/الالفة  08:15

 والعائدات في هامبورغ، والمناقشة
"محاسبة التكاليف والرسوم على النفايات البلدية 
 الصلبة"، السيد سفين فنتربيرغ، ستادرينيجنج هامبورج

 البلديات:التحديات في  08:45
 التعريف، التحليل والمشورة من الند للند.

 مقدمة: ما نعني بالتحدي؟ 
  استشارة قصيرة ضمن الفرق البلدية حول



 التحديات
 تحديات( 4الجولة األولى من التحديات )

 تحليل التحديات مع أسئلة توجيهية 
 .االستشارة من الند للند 

  استراحة لتناول القهوا 10:45
 التحديات في البلديات: 11:15

 التحليل واالستشارة من الند للند
 تحديات( 4الجولة الثانية من التحديات )

 تحليل التحديات مع أسئلة توجيهية 
 .االستشارة من الند للند 

  استراحة الغداء 1300
 محطة تدوير محلية في الكرك رحلة قليرا: زيارا ميدانية 14:00
  استراحة العشاء 18:30

 

  



 2016 /مايوأيار24: 3اليوم 

 عملية تخطيط أعمال إدارا النفايات الللبة

تم تخصيص اليوم الثالث لتزويد المشاركين برؤية استراتيجية ونتائج ملموسة نحو تحسين إدارة 
النفايات الصلبة في مدنهم. وترتكز المنهجية على "تخطيط العمل" الذي يركز على النتائج وهي 

للناشطين. تتضمن هذه الجلسة المدخالت المنهجية للمجموعة بأكملها عملية تخطيط مخصصة 
وجلسات التخطيط المكثفة في المجموعات األصغر، والتي يمكن أن تألف مع التركيز على 
الموضوع )مثل: معالجة مكون محدد من مكونات إدارة النفايات الصلبة بناء على تحليل اليوم 

 ة مع فريق من مدينة واحدة.السابق( أو مع التركيز على المدين

 المحتويات  جدول األعمال  الوقت 
 خالصة اليوم الثاني مقدمة 08:00

 جدول األعمال
 مدخالت منهجية: 08:15

 أدوات التخطيط للعمل
 

بناء على النقاشات الجارية في حينه: تحديد   العمل على خطط العمل 08:45
 الخيارات ألفكار المشاريع المزمع تطويرها

  العمل على أفكار قوية للمشاريع للتدابير
المركزة على المنهجية، ضمن البلدية الواحدة 

 أو عبر البلديات.
  استراحة لتناول القهوا 10:30
 تتمة العمل على خطط العمل 11:00
  تقديم خطط العمل، ردود األفعال والمشورا 12:00
  استراحة الغداء 13:00
المدن آفاق المزيد من المشاراة مع  14:00

 المترابطة
 

14:40- 
15:00 

  الخاللة والتوديع

 

  



 


