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 وأصحاب / المفوضين من أي ذلك؛ إلى وما الناس من والحاجة إصالحي، نهج أداة، قانوني، تنظيم خطة، المثال، سبيل على) :التأسيسي اإلطار

 (المعنيين؟ المصلحة

يحدد إطار العمل التشريعي 
 للتخلص من النفايات

 

 
 :حالة خاصة أملانيا

تتخذ املدن بنفسها قرار تنفيذ 
 .تدابير إدارة النفايات

(  رسوم لتغطية التكاليف)أصحاب املنازل 
والشركات تدفع تكاليف  التخلص من 

 .النفايات

التجارة والصناعة هي المسؤولة عن 

 التخلص من نفاياتها

دورات تدريبية في )املواطنين واملواطنات مشاركة 
رياض األطفال، مواعيد جمع القمامة لكبار السن، 

 ...(وتقديم املشورة فيما يخص النفايات التجارية 

الذين يصدرون “ الصغيرة”تشجيع مؤسسات البيئة 
 التقنيات املبتكرة إلى جميع أنحاء العالم



 تماما كما تغير املجتمع، تغير أيضا الوعي في إدارة النفايات

 

 

 

 

مساحات متعددة 
 لصناديق القمامة

طرق سيئة لفصل 
 تخزين عشوائي للنفايات النفايات

إحتجاجات ضد طمر 
 النفايات

 
 ما هو التحدي الرئيس ي، املسألة، مشكلة يجب معالجتها من خالل املمارسة؟: نقطة البداية



 
 أي الوسائل واألدوات أو األجهزة تم تطويرها وتطبيقها ملعالجة هذا التحدي؟: نهج

 المبدأ اإلحترازي
 (منع النفايات)

 مبدأ التعاون 
 (شروط التغليف) 

 
(  مسؤولية املنتج)مبدأ املتسبب 

أعباء )مقابل مبدأ العبئ العام 
 (قديمة

) 

§ €+ 

€- 

 مواعيد جمع القمامة، إستشارة

 مشاركة املواطنين في
 جمعيات< --التخطيط والتمويل 

املوافقات، القيم الحدية، 
 الطلبات واملحظورات

 الخطط الوطنية والبلدية إلدارة النفايات

رابطات ذات  <--مع بلديات أخر 
 <-أهداف محددة، مع الشركات 
الشراكة بين القطاعين العام 

 <--والخاص مع املواطنين 
 التعاونيات

تمويل بحوث، وتكاليف مبدأ 
 العبئ العام، وتدابير وعيء بيئي

عوائد مواد قابلة إلعادة 
التدوير ، الرسوم، الضرائب، 

 لغرامات، والشهادات



 
 أو آثار اإلجراءات الجيدة وكيفية ضمان استمرار هذه اإلجراءات؟/ ماذا كانت النتائج الدقيقة امللموسة، نتائج و : نواتج

ينبغي تشجيع الوعي البيئي هناك حاجة ماسة إلى المعلومات •

 والتشاور والمشاركة

 إقليمية رئيسية مهمة ومتكاملة في إدارة النفايات/ مهام بلدية •

 على إدارة النفايات ان تفي متطلبات النظافة في المدن•

جمع، نقل، معالجة، انتعاش والتخلص من النفايات يجب أال •

 تلوث المياه الجوفية والتربة والهواء

يجب تأمين تمويل وإدارة النفايات، يمكن خلق وتأمين فرص •

 عمل دائمة



          
 مشاركة املواطنين والدوافع، على سبيل املثال، تبادل           
 االستشارات واملعلومات حول النفايات        

1. 

 التوصل إلى تحديد هدف معين بالتراض ي مع جميع         
 .2 األطراف الفاعلة ذات الصلة                

 .3 هناك أطراف فاعلة تدعم املشروع               

 :بشكل مختلف، ولكن" تدق"كل مدينة                 
 .4 !معا نبقى أقوياء                 

 .5 .عملية مستدامة بحاجة إلى تطوير دائم               

ما هي أهم الدروس املستفادة في سياق تنفيذ املمارسات الجيدة؟ هل هناك أي أسئلة مفتوحة يحتاج : الدروس
 التعامل معها؟



اإلقليمية املعنية من جميع القطاعات / مشاركة الجهات املحلية •
الفاعلة ...( املنظمات الغير حكومية واإلقتصاد والسياسة واإلدارة، )

 واملؤثرة

تحديد نقاط قوة وضعف والفرص واملخاطر داخل املدن على أساس •
 بيانات صلبة

 .ينبغي توضيح اإلطار القانوني واملالي والتنظيمي•

 

 

 
 ما هي الشروط املسبقة الالزمة لنقل هذه املمارسات إلى مكان آخر؟ ما هي الخطوات األولية؟: نقل


