
MED-InA مشروع

من النظرية إىل
التطبيق: استراتيجيات

القضاء عىل النفايات
في البحر األبيض

المتوسط
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تواجه المدن عىل جانبي البحر األبيض المتوسط تحديات

بيئية مهمة وتكاليف متزايدة لجمع النفايات ومعالجتها،

بما في ذلك االستثمارات باهظة الثمن في مدافن

النفايات أو المحارق.يقترح مشروع MED-InA تطوير

وتطبيق منهجية لسياسة عامة "Zero Waste" تتكيف

مع مدن البحر األبيض المتوسط كنهج نموذجي وتشاركي

لتقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

وتضم 5 دول: فرنسا واألردن ولبنان وإسبانيا وتونس.

 
في عام 2020، ركز MED-InA عىل تبادل الخبرات

والمنهجية خالل ورش عمل محددة، وأنتج دليًال مفيًدا

إلنشاء نهج صفر نفايات في مدن البحر األبيض

المتوسط.

 

مبادرة متوسطية
للحد من النفايات
وإعادة استخدامها
وإعادة تدويرها:
السنة األوىل من
 MED-INA تنفيذ

 
 
 



مكون اقتصادي: ما هي النماذج االقتصادية المحلية لإلدارة

المسؤولة للنفايات؟

مكون نفسي اجتماعي: كيف يمكن لنهج "nudge" إحداث

تغيير في سلوك المواطنين؟

مكون سياسي: ما هي أنظمة الحكم الخاصة بمدن الصفر

نفايات؟

COVID-19: مشكلة أم فرصة إلدارة النفايات؟

التقى شركاء MED-InA، بما في ذلك المدن التجريبية

(كركايشانت - اسبانيا، وإربد - األردن، والمرسى - تونس)
بخبراء صفر نفايات وبلديات أورومتوسطية التي التزمت بتقليل

وإعادة تدوير النفايات المتولدة عىل أراضيها.  وشمل هؤالء

Sicoval المشاركون مدينة شيلشس (إسبانيا)، ومجتمع تكتل

Ecologistsو ،Zero Waste Europe(منطقة تولوز)، و
without Borders (سلوفينيا) ومدينة ميراماس.

يتضمن تنفيذ استراتيجية صفر نفايات بعض القضايا المهمة

للتعامل معها:

 

توجيه بلديات MED-InA لتصميم وتنفيذ سياسة عامة

للقضاء عىل النفايات

السماح لها باكتساب المعرفة النظرية والتقنية

التبادل بشأن تنفيذ استراتيجية القضاء عىل النفايات

والممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

يساعد نهج الصفر نفايات عىل تقليل كمية النفايات

المرسلة إىل مدافن النفايات أو المحارق من خاللمنع

النفايات وإعادةاالستخدام وإعادة التدوير وتطوير األنشطة

المحلية. خالل العام األول من مشروع MED-InA، تم تنظيم

، Miramasورشتي عمل حول هذا الموضوع: واحدة في

فرنسا، في فبراير 2020، واألخرى عبر اإلنترنت في نوفمبر

2020. وكانت أهداف ورش العمل هذه:

 

ورش عمل صفر نفايات
 
 
 
 

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/users/user1096/MEDINA_ZWW%20minutes_april20_VF.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=695113964763413


يقدم نهج الصفر نفايات قبل إعطاء نظرة عامة

عىل سياق إدارة النفايات في البحر األبيض

المتوسط، بما في ذلك دراسات الحالة في

بلديات البحر األبيض المتوسط. في النصف

الثاني، يسرد الدليل 10 مجاالت للتفكير التي

قد تمكن صانعي القرار من تحديد احتياجاتهم،

قبل توفير أدوات وخطوات محددة من أجل

وضع استراتيجية مناسبة للقضاء عىل النفايات. 

 
 
 

دليل ملخص وموثق لتنفيذ استراتيجية صفر

نفايات عىل نطاق البلديات، هذا هو أحد

اإلنجازات األوىل لمشروع MED-InA! تم

Zero تصميم هذا الدليل من قبل خبراء

Waste Europe واستناًدا جزئًيا إىل نتائج
ورشت عمل Zero Waste الموصوفين أعاله،

وهو أداة دعم لصنع القرار تتكيف مع سياق

المدن المتوسطية.

حوكمة استراتيجية صفر نفايات عىل مستوى البلديات

إدارة النفايات البالستيكية والعضوية

المشاركة والتواصل مع المواطنين

الحوافز االقتصادية واالجتماعية

النماذج االقتصادية لجمع النفايات ومعالجتها عىل

المستوى المحلي

تقييم النفايات المتبقية

تتعلق هذه األدوات بعدة قضايا:

 
الدليل متاح باللغات الفرنسية واإلنجليزية والعربية

واإلسبانية.

دليل القضاء عىل النفايات
 

Zero Waste Circular Economy: a solid investment for Sustainable
Finance (ZWE, 2020)

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_FR_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_EN_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_AR_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_ES_0.pdf


صممت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية (JUST) خطة مراقبة وتقييم من شأنها

أن تساعد المدن التجريبية عىل قياس التقدم المحرز خالل تجربة MED-InA. سيسمح

لها إطار العمل الجاهز لالستخدام هذا بمعرفة إمكانية تحقيق األهداف والغايات

المذكورة مسبًقا، وفي حالة الحاجة إىل إعادة التعديل أو إعادة التكيف. قدم قائد

المشروع E3D الخبرة في الجوانب االجتماعية، في حين قدمت البلديات الشريكة

الثالث الخبرة في الجوانب التقنية وأكدت جدوى اإلجراءات المختارة في سياقها.

 
 
 
 

أدوات المراقبة لمساعدة المدن
التجريبية عىل تقييم التقدم المحرز

 
 
 
 



ماذا بعد؟
 

·مساعدة البلديات في تنفيذ خطط إدارة صفر نفايات (باستخدام دليل الصفر
نفايات، انظر أعاله)

·تدريب المواطنين عىل سلوكيات أكثر مسؤولية (باستخدام منهجية GD6D، انظر
أدناه)

·دعم الشركات الناشئة في االقتصاد الدائري في تطوير حلول محلية ومبتكرة إلدارة
النفايات (انظر أدناه)

ركز عام 2020 عىل العمل النظري (جزئًيا بسبب جائحة Covid-19)، لتمهيد الطريق
لعام 2021 لمواصلة التنفيذ والعمل الميداني في المدن التجريبية من خالل:

 

 



GD6D (تُنطق "j'ai décidé" بالفرنسية وتعني "قررت") هو حل تم تطويره بواسطة الشريك
. E3D-Environnement : MED-InAالرئيسي لمشروع

 
يستخدم هذا النظام للمواطنة البيئية الرائد طريقة اتصال فريدة تجعل من الممكن تقديم دعم

فردي لعدد كبير من السكان بتكلفة محكومة. هذه الطريقة تضع الناس في قلب النهج. السكان

والموظفون وأصحاب المتاجر ليسوا متفرجين. عىل العكس من ذلك، يصبحون ممثلين لنظام

القضاء عىل النفايات.

ال تؤدي هذه الطريقة
"التدريجية" إىل إطالق

سلوكيات بيئية حميدة

فحسب، بل تجعل من

الممكن أيًضا إدامتها

بمجرد تبنيها.

 

Source : www.gd6d.eu

يهدف مشروع MED-InA إىل تنفيذ مثل هذه الطريقة

في مدن البحر األبيض المتوسط، بدًءا من المدن

التجريبية الثالث (المرسى في تونس وإربد في األردن

وكركايشانت في إسبانيا).

 
 

 

يوفر نظام GD6D إيماءات

يومية بسيطة لها تداعيات

ملموسة. الهدف هو أن

نثبت للسكان أن كل فرد،

عىل مستواه الخاص، يمكنه

التصرف وفًقا لبيئته

المباشرة وتحقيق النتائج

التي تجعلهم يرغبون في

االستمرار.

 

بشكل ملموس، يجمع

نظام GD6D بين

االتصال المباشر بالسكان

(مع زيارات الوكالء
المدربين في الميدان)

والمتابعة الفردية اآللية

(عن طريق البريد
اإللكتروني، والهاتف،

والبريد، إلخ)

 

E3D ENVIRONNEMENT لشركة GD6D منهجية



تطلق المرسى (تونس) وإربد (األردن)

وكركايشانت (اسبانيا) مشاورات ومشاركة

المواطنين في ربيع عام 2021، الختبار اآلليات

والرافعات لتعزيز التغيير السلوكي بين

السكان، بما يتماشى مع خطط البلدية (الحد

من إنتاج النفايات، واعتماد ممارسات جديدة

من حيث إدارة النفايات).

 
الخطة هي التركيز عىل 3 أحياء من 4000

مسكن، وخالل العملية، ستحرص البلدية عىل

استفادة السكان من الخدمات والمعدات

الالزمة لفرز، وإصالح، وتحويل نفاياتهم إىل

سماد، وما إىل ذلك.

 
بالنظر إىل أن تغيير السلوكيات عملية معقدة،

ا سيتم تدريب السكان عىل مدى 18 شهرً

باستخدام طريقة GD6D (انظر القسم

السابق). تحقيقا لهذه الغاية، تم تعيين سفراء

Zero Waste عىل المستوى المحلي،
وسيكونون مسؤولين عن األنشطة من الباب

إىل الباب والمتابعة، بدعم من الدعاية المحلية

المحددة من البلدية واستراتيجيات التدريب

لتوجيه األسر نحو تقليل إنتاج النفايات.

 

MED-InA الشريك الرئيسي في E3D سيقوم

بمراقبة حمالت مشاركة المواطنين هذه، من

أجل الدعم الفني وتبادل الخبرات بين المدن

التجريبية الثالث. ستقوم E3D وJUST (جامعة

العلوم والتكنولوجيا األردنية) في وقت الحق

بتقييم آثار هذه االستراتيجية (تطور النفايات،

والمشاركة في التدريب، وقصص النجاح...).

من المتوقع أن تشجع النتائج المستخلصة

التغييرات الهيكلية العميقة حول البحر األبيض

المتوسط من خالل توفير عناصر ملموسة

للمستثمرين من القطاعين العام والخاص

بشأن فرصة تعديل نماذجهم االقتصادية

الحالية لصالح االقتصاد الدائري وللسلطات

العامة التي تعمل عىل تغيير السلوك بأن هذه

الجهود تتماشى مع توقعات السكان.

 
 
 

المدن التجريبية

ومشاورات المواطنين

 
 
 



الستكمال جهود القضاء عىل النفايات التي يقوم بها صانعو

السياسات العامة المحلية والمجتمع المدني، فإن إشراك

القطاع الخاص وإمكاناته االبتكارية أمر بالغ األهمية. في

الواقع، يهدف مشروع MED-InA أيًضا إىل تحفيز نمو

االقتصاد الدائري، وبناء عالقات عبر الحدود من خالل

التبادل بين الشركات الناشئة واالستفادة من االبتكار

المحلي في المناطق التجريبية من خالل التواصل وأنشطة

التوعية العملية والمشاركة في إنشاء الشركات الناشئة،

جنًبا إىل جنب مع الدعم المالي ودعم االحتضان والتوزيع
للشركات الناشئة التي تخلق قيمة اقتصادية من النفايات.

 
سيتم اختيار ثالث حاضنات في األردن واسبانيا وتونس،

البلدان التجريبية الثالثة، لتلقي منحة MED-InA الفرعية.

ستساعد البلديات في جميع المناطق المستهدفة الثالثة

في االختيار، وفي االجتماعات مع فريق الجامعة األميركية

في بيروت أثناء الزيارات إىل المناطق، والتبادالت مع

الحاضنة، والمشاركة في التفكير والتحكيم بمناسبة

الترويج. سيتم تفضيل خدمات ومنتجات االقتصاد الدائري

المبتدئ التي لديها القدرة عىل التوسع أفقًيا وإشراك عدد

كبير من أعضاء المجتمع.
 

لتوسيع مشاركة المواطنين في االقتصاد الدائري، ستدعم

الشركات الناشئة أنشطة التدريب الخاصة بـ GD6D (انظر

القسم السابق) في محاولة لخلق حوافز اقتصادية العتماد

ممارسات أكثر إيجابية إلدارة النفايات.

 

زيادة الوعي حول قيمة

االقتصاد الدائري بين

السلطات العامة

والشركات الصغيرة

والمتوسطة والمجتمع

المدني ورجال األعمال

وأفراد المجتمع

تعزيز االقتصاد الدائري

من خالل الدعم المالي

ودعم الخبراء.

 

النتائج المتوقعة:
 

 

تختار الجامعة
األميركية في

بيروت الحاضنات
وتعمل معها

إلشراك القطاع
الخاص في جهود

القضاء عىل
النفايات

 



: MED-INA المزيد من المعلومات حول مشروع
 

 http://www.enicbcmed.eu/index.php/projects/med-ina
 
 

 

Karim El Arnaouty - AVITEM
MED-InA communication manager

k.elarnaouty@avitem.org
 +33 7 84 95 58 41

CONTACT:

@ProjectMedina @MED-InAProject @MED-Ina

 

أُِعّد هذا المنشور بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي في إطار برنامجMed  ENI CBC.  تقع

محتويات هذه الوثيقة ضمن المسؤولية الحصرية لشركاء مشروع الّتحالف المتوّسطي

الشامل بشأن الّنفايات من أجل المدن والمواطنين (MED-Ina) وال يمكن بأي حال من

األحوال اعتباره يمثل موقف االتحاد األوروبي أو هياكل إدارة البرنامج.

 
Zero هو مشروع تعاون يموله االتحاد األوروبي ويهدف إىل تطوير ونشر منهجية MED-InA
Waste التي تعزز الحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها في مدن البحر
األبيض المتوسط. يضم المشروع 7 شركاء من 5 دول (فرنسا واألردن ولبنان وإسبانيا

وتونس) وتبلغ ميزانيته اإلجمالية 2.3 مليون يورو، منها 2.1 مليون يورو (90٪) ممولة من

برنامج ENI CBC Med التابع لالتحاد األوروبي.

 


