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9.1149 إعادة استخدام الوجه الفارغ من الورق المستخدم
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دارة النفايــات )القانــون رقــم 16 لســنة 2020( »النفايــات« بأنهــا:  ي لإ
طــاري الأرد�ف تعــرف المــادة الأوىل مــن القانــون الإ

ــري  ــا.« وتش ــص منه ــعى للتخل ــا أو يس ــص منه م التخل ف ــرت ــا أو يع ــص منه ــا بالتخل ــز عليه ــخص الحائ ــوم الش ــادة يق »أي م
إدارة النفايــات إىل عمليــة مناولــة النفايــات بالكامــل بــدءاً مــن تولدهــا إىل التخلــص منهــا أو إعــادة تدويرهــا1. ونظــراً 
ي تشــمل إعــادة التدويــر( باهتمــام عالمــي ليــس 

لزيــادة الضغــط عــى المــوارد والبيئــة، حظيــت إدارة النفايــات )والــ�ت
ــتثمارية.  ــرص الس ــن الف ــد م ــه العدي ــر في ــوق يتوف ــاً كس ــن أيض ــتدامة، ولك ــادة الس ــة وزي ــة البيئ ــيلة لحماي ــط كوس فق
ي 

ي جميــع أنحــاء العالــم حــواىلي 2080 مليــار دولر أمريــ�ي �ف
ي ســوق إدارة النفايــات �ف

وقــد بلغــت قيمــة الســتثمارات �ف
ــة3 ــآت التجاري ــر بالمنش ــق الأم ــا يتعل ــام 22027. عندم ــول ع ــار دولر بحل ــو إىل 2340 ملي ــح أن تنم ــن المرج ــام 2019 وم  ع
وري لضمــان   والصناعيــة ايضــا، تمثــل إدارة النفايــات جــزءاً رئيســياً مــن عملياتهــا الحديثــة. ومــن الواضــح أن هــذا الأمــر �ف
دارة الفعالــة للنفايــات تمثــل جــزءاً مــن  نظافــة المنشــأة وتطبيــق أعــى المعايــري الصحيــة. وعــاوة عــى ذلــك، أصبحــت الإ

ام اصحــاب العمــال تجــاه البيئــة ول يمكــن فصلهــا عــن قــوة عامتهــا التجاريــة. ف الــرت

يجابيــة عــى المســتوى المــاىلي )بشــكل  ي المنشــأة التجاريــة العديــد مــن النتائــج الإ
ف إدارة النفايــات �ف يمكــن أن يكــون لتحســ�ي

 : ( كمــا يــىي مبــا�ش وغــري مبــا�ش

ــادة  ــرى، وإع ــات أخ ي عملي
ــات �ف ــتخدام النفاي ــادة اس ــدة، وإع ــات المتول ــن النفاي ــد م ي الح

ــ�ف ــات يع ف إدارة النفاي ــ�ي  تحس
دارة النفايــات )3Rs( )الحــد مــن النفايــات، إعــادة  ي يشــار إليهــا عــادًة باســم المبــادئ الثاثــة لإ

تدويــر بعــض النفايــات، والــ�ت
ــا(.  ــادة تدويره اســتخدامها، وإع

ي تنتجهــا المنشــأة أو 
ي الموقــع والتأكــد مــن إعــادة اســتخدام النفايــات الــ�ت

ي أيضــاً إدارة أكــرش ساســة للنفايــات �ف
 كمــا يعــ�ف

إعــادة تدويرهــا أو التخلــص منهــا بأمــان. 

1. تشري إعادة التدوير إىل نفايات المعالجة )المواد المهملة( إىل منتجات أو مواد أولية يمكن إعادة استخدامها

2. بحوث تحالف السوق، سوق إدارة النفايات، 2020

ي هذا الدليل تشمل ايضا المنشآت الصناعية.
3. المنشآت التجارية المشار إليها �ف

 تُظهــر الصــورة تقريــراً  إخباريــاً  عــن 
خطــط مجموعــة فنــادق ماريــوت 
ــال  ــن خ ــات م ف إدارة النفاي ــ�ي لتحس
الباســتيكية  النفايــات  مــن  الحــد 
وهــذا  فنادقهــا.  مــن  تنتــج  ي 

الــ�ت
التكاليــف  ي 

�ف توفــري  إىل  جــم  يرت
لتجنــب اســتخدام أدوات النظافــة 
خدمــة  انخفــاض  إىل  ضافــة  بالإ
ــات  ــن النفاي ــد م ــبب الح ــل بس النق
ات  المتولــدة، مــع الحــد مــن التأثــري
ــات الباســتيكية عــى  الســلبية للنفاي

البيئــة.

1. المقدمة
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ي فصــل النفايــات الممكــن بيعهــا 
دارة المتطــورة للنفايــات تــؤدي إىل تبــ�ف  الإ

مــن المصــدر. 
ف إدارة النفايــات يعمــل عــى الحــد مــن كميــات وأحجــام النفايــات،   تحســ�ي
ضافــة إىل ذلــك، يمكــن تحقيــق وفــر  وبالتــاىلي الحــد مــن رســوم النقــل. وبالإ
ي إدارة 

ف والجهــود المبذولــة �ف مــادي مبــا�ش مــن تقليــل وقــت الموظفــ�ي
ــات.  النفاي

ف إدارة النفايــات أيضــاً عــى  ، يمكــن أن يســاعد تحســ�ي  وبشــكل غــري مبــا�ش
اء( تعمــل عــى جــذب  ف المنشــأة كمنشــأة صديقــة للبيئــة )خــرف تميــري

ــة.  ف بالبيئ ــ�ي ــاء المهتم العم

ف إدارة النفايــات إىل وصــول كميــات أقــل  ، يــؤدي تحســ�ي ي
 ومــن منظــور بيــ�أ

ــاىلي  ــة، وبالت ب ــاه أو الرت ــاري المي ــات أو مج ــات النفاي ــات إىل مكب ــن النفاي م
ف  ــة إىل تحســ�ي ي النهاي

ــؤدي هــذا �ف ــوث. وي ي والتل
ــ�أ ــن التدهــور البي الحــد م

اكمــة  الصحــة والســامة العامــة عــن طريــق الحــد مــن النفايــات المرت
ــا.  ــط به ــوث المرتب والتل

ي 
ويمكــن لزيــادة إعــادة الســتخدام وإعــادة التدويــر أن يوفــر المــوارد الطبيعيــة، مثــل الطاقــة والمــواد الخــام المســتخدمة �ف

ي واردات المــواد الخــام وتطويــر الصناعــة 
ــر البلــدان مــن التوفــري �ف التصنيــع. ومــن منظــور اقتصــادي، تمكــن إعــادة التدوي

ــات  ــد إدارة النفاي ــة. وتع ــتدامة الصناعي ي والس
ــ�ف ــاري الوط ان التج ف ــري ف الم ــ�ي ــاىلي تحس ــام، وبالت ــواد الخ ــري الم ــة لتوف المحلي

وإعــادة التدويــر أيضــاً مصــدراً  فعــالً  لفــرص العمــل لخريجــي الجامعــات، والعمالــة الماهــرة وشــبه الماهــرة عــى حــد ســواء. 
ضافــة إىل مكاســب بيئيــة  ــادة إعــادة التدويــر إىل مكاســب ماليــة للمنشــآت التجاريــة بالإ ف إدارة النفايــات وزي جــم تحســ�ي ويُرت
ي تحويــل القتصــاد ليصبــح اقتصــاد دائــري أكــرش اســتدامة 

واجتماعيــة واقتصاديــة هائلــة لــاأردن. وهــذه الصناعــة تســاعد �ف
حيــث يمكــن أن تتدفــق المــواد مــرة أخــرى إىل دورات إنتاجيــة بــدلً مــن أن ينتهــي بهــا الأمــر كنفايــات فحســب.

ي الأردن ل يتــم 
ة مــن النفايــات �ف ي إعــادة التدويــر وإدارة النفايــات، فــإن كميــة كبــري

وعــى الرغــم مــن الفــرص التجاريــة الهائلــة �ف
إعــادة تدويرهــا )5٪ - 10٪ فقــط مــن النفايــات البلديــة يتــم إعــادة تدويرهــا( وتذهــب إىل مكبــات النفايــات4. ونتيجــة لذلــك، 
ي الموقــع، 

ي إدارة نفاياتهــا �ف
ي الوقــت نفســه تواصــل كفاحهــا �ف

تخــ� المنشــآت التجاريــة المكاســب الماليــة وغــري الماليــة و�ف
ممــا قــد يــؤدي بــدوره إىل عــدم رضــا العمــاء. وتشــمل أســباب هــذه الخســارة الفصــل غــري الفعــال للنفايــات أو غيــاب فصــل 
ــات،  ف إدارة النفاي ــ�ي ــزة لتحس ــل المحف ــص العوام ــر، ونق ــادة التدوي ي إع

ــات �ف ــؤدي إىل صعوب ــا ي ــدر مم ــن المص ــات م النفاي
طــار التنظيمــي.  ي الإ

وتواجــد ثغــرات �ف

ي الأردن: الآثار والتحليل«. J. كيم. 
ي الأردن الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحليل أنظمة السوق )MSA( ، 2020 - الدايات ، ابتهال ، وآخرون. »إدارة النفايات الصلبة �ف

وع إعادة التدوير �ف 4. م�ش
تكنول. ميتال 54.2 )2019(: 454-462

اوح أعمارهم  ٪61 من جيل الألفية، الذين ترت
ف 22 و 35 عاماً ، عى استعداد لدفع  ب�ي
المزيد مقابل الحصول عى المنتجات 

اء. والخدمات الخرف

٪62 من المسافرين يضعون الخيارات 
ي حسبانهم أثناء اختيار الفندق

البيئية �ف

GlobalWebIndex Q2, 2018

ات الممارسات  المجلة الأوروبية لبحوث السياحة، تأثري

لء وولئهم، 2018 ف اء عى رضا الرف الخرف
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ــرص  ــدود بالف ــي المح ــو الوع ــة ه ــآت التجاري ي المنش
ــات �ف ف إدارة النفاي ــ�ي ــول دون تحس ي تح

ــ�ت ــات ال ــم المعوق ــد أه إن أح
ف المنشــآت  ضافــة إىل ضعــف الروابــط بــ�ي الهائلــة والمتنوعــة للحــد مــن النفايــات وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا، بالإ
ف والجهــات القائمــة عــى إعــادة التدويــر. وعــاوة عــى ذلــك، تتطلــب  التجاريــة ومقدمــي خدمــات إدارة النفايــات المؤهلــ�ي
ضافــة إىل تغيــري ثقافــة وعــادات  دارات المتعــددة بالإ ف الإ مبــادرات إدارة النفايــات عــى مســتوى المنشــأة تنســيقاً دقيقــاً بــ�ي

ف والعمــاء. ــ�ي الموظف

ي الأردن عى التغلب عى مثل هذه المعوقات.
ي مساعدة المنشآت التجارية �ف

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الدليل �ف

الشــكل: 1 المبــادئ الثاثــة )3Rs( )الحــد مــن، وإعــادة الســتخدام، وإعــادة التدويــر( لتجنــب طمــر النفايــات، مقتبــس مــن 
دارة والســتدامة، 2016 ــة الإ ــات«، مجل ــات وإدارة النفاي »مفهــوم النفاي

2. الهدف من الدليل
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

عــن هــذا الدليــل: الدليــل ليــس قائمــة شــاملة للتدابــري والفــرص، ولكــن يتوقــع مــن 
عــادة  ي الجــراءات المناســبة لإ

ي تبــ�ف
موظفــي المنشــأة البنــاء عليــه والتوســع بعــد ذلــك �ف

ي خدمــات إدارة النفايــات وإعــادة التدوير 
التدويــر. يقــدم الدليــل أفضــل الممارســات �ف

ــة.  ــة المقدم ــودة الخدم ــة وج ــة التعاقدي ف العاق ــ�ي ــدف تحس ــة به ــق التجاري للمراف
دارة النفايــات وإعــادة تدويــر للمنشــأة  ات الأداء الرئيســية لإ يعــرض الدليــل أيضــاً مــؤ�ش
ي إدارة النفايــات وإعــادة التدويــر للعمــاء والمجتمــع.

ضافــة إىل وســائل التصــال �ف بالإ
دارة النفايــات واعــادة التدويــر: يقــدم الدليــل  ابــدأ بقيــاس معيــار جاهزيــة منشــأتك لإ
أداة بســيطة شــبه كميــة تتيــح لمنشــأتك التجاريــة قيــاس مــدى جاهزيتهــا مــن ناحيــة 
إدارة النفايــات. وتتطلــب الأداة منــك تقييــم 40 جانبــاً  مــن خــال تصنيــف منشــأتك 
جــم إىل درجــة  ي تُرت

ي كل منهــا عــى أنهــا »عاليــة« أو »متوســطة« أو »منخفضــة«، والــ�ت
�ف

ــبة  ــك نس ــاً درجات ــح الأداة تلقائي ــف. وتمن ــكل تصني ــواىلي ل ــى الت ــة 3 و2 و 1 ع عددي
جاهزيــة )تحتســب عــى أســاس مجمــوع النقــاط مقســوماً عــى 120(. تعكــس النســبة 
داريــة والتنظيميــة والتشــغيلية.  مــدى جاهزيــة منشــأتك مــن النواحــي السياســية، والإ
دارة  ــية لإ ــات مؤسس ــاك سياس ــت هن ــا إذا كان ــرى الأداة عم ــال، تتح ــبيل المث ــى س ع
ي المنشــأة يكــون مســؤولً 

ف �ف النفايــات واعــادة التدويــر ومــا إذا كان يوجــد موظــف معــ�ي
ف  ــازم ســدها لتحســ�ي ــك الأداة الفجــوات ال ــن أن تحــدد ل ــات. ويمك عــن إدارة النفاي
ي تنتجهــا 

نظامــك بــدلً مــن تقديــم قائمــة بالإجــراءات الفنيــة للحــد مــن النفايــات الــ�ت
منشــأتك وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا. ويمكــن الطــاع عــى قائمــة التحقــق 

ي الملحــق ب مــن هــذا الدليــل.
البتدائيــة �ف

ــة  ــة طويل ــل قائم ــدم الدلي ــة: يق ــة الطويل ي القائم
ف �ف ــ�ي ــراءات التحس ــن إج ــق م تحق

ــد(  ــا بع ــرص” فيم ــع “الف ــادل م ــراءات“ بالتب ــتخدام “الإج ــم اس ــراءات )يت ــن الإج م
ــن 29  ــح، وتتضم ــهلة التصف ــة وس ــة تفاعلي ــا، والقائم ــآت تنفيذه ــن للمنش ي يمك

ــ�ت وال
ي الأردن للحــد مــن نفاياتهــا 

إجــراًء يعكــس الفــرص الأكــرش ماءمــة للمنشــآت التجاريــة �ف
ي الملحــق أ عــى 29 مقياســاً، 

وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا. وتحتــوي القائمــة )�ف
الشــكل ٢( عــى عامــات تعكــس مــا يــىي لــكل إجــراء:

ي يمكنها الستفادة من الإجراء
نوع المنشأة ال�ت  

سهولة تنفيذ الإجراء  

دارات المعنية بتنفيذ الإجراء الإ  

ي المنشأة
المنطقة المعنية بتنفيذ الإجراء �ف  

ــدى  ــل إح ــد تفض ــال، ق ــبيل المث ــى س ــا. ع ف عليه ــري ك ــب الرت ي يج
ــ�ت ــراءات ال ــار الإج ــارئ باختي ــاه للق ــات أع ــمح العام تس

اء، بينمــا قــد تفضــل منشــأة أخــرى إعطــاء الأولويــة  ف عــى الإجــراءات المتعلقــة بمناطــق المســاحات الخــرف كــري المنشــآت الرت
ف مــن  ي توفــر مســتوى معــ�ي

ف عــى الإجــراءات الــ�ت كــري لتلــك المتعلقــة بمناطــق المطبــخ. ويمكــن للمنشــآت أيضــاً أن تختــار الرت

3. كيف تستخدم هذا الدليل

يوفــر هــذا الدليــل معلومــات ســهلة   

ــة  ــح للمنشــآت التجاري ــة تتي ومنهجي

ــات  ــن النفاي ــد م ــرص الح ــد ف تحدي

وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرها 

ف  ــ�ي ــري تحس ــم تداب ــة إىل فه ضاف بالإ

ــات ككل.  ــر و إدارة النفاي تدوي

تتيــح الفــرص  والتدابــري المعروضــة   

اتخــاذ  ف  والموظفــ�ي للمديريــن 

ف  القــرارات والإجــراءات نحــو تحســ�ي

والحــد  للمنشــأة  البيئيــة  البصمــة 

التشــغيلية.  التكلفــة  مــن 

للقطاعــات  موجــه  الدليــل  هــذا   

ــادق والمطاعــم  ــل الفن ــة مث التجاري

ومراكــز التســوق والأســواق المركزيــة 

ــت( وبعــض  ــرب مارك ــة )الهاي الضخم

ــة الخــرى . ومــع  القطاعــات التجاري

ــن  ــد م ــق العدي ــن تطبي ــك، يمك ذل

المصانــع  التدابــري والفــرص عــى 

ــاً.  ــازل أيض والمن

حــول  معلومــات  الدليــل  يقــدم   

كيفيــة تنفيــذ هــذه الفــرص، وســهولة 

المتوقعــة،  والتحديــات  تنفيذهــا، 

المحتملــة.  والمكاســب 

يقــدم  أن  ض  المفــرت مــن  ليــس   

لتحويــل  عمــل  خطــة  الدليــل 

اء،  المنشــأة بالكامــل إىل منشــأة خرف

ف المنشــآت  ــري ــدف إىل تحف ــا يه و انم

بنفســها.  بذلــك  للقيــام  التجاريــة 
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ي يمكــن أن يتخذهــا القــارئ هــي أن يجــري مســحاً �يعــاً عــى القائمــة الطويلــة مــن 
ســهولة التنفيــذ. والخطــوة الأوىل الــ�ت

ي تهمــه مــن خــال العامــات.
الإجــراءات وماحظــة تلــك الــ�ت

الشكل 2 صورة من قائمة مطولة من الإجراءات

ــم  ــن خــال قوائ ــل م ــن التفصي ــد م اً بمزي ــري ــرش تأث ــم وصــف الإجــراءات الأك ــق: يت ــم الحقائ ــاع قوائ ــذ باتب ي التنفي
ــدأ �ف اب

ــكل إجــراء عــى حــدة: ــىي ل ــا ي ــذ. وهــي تعــرض م ــدء التنفي ــة لب وري ــات الرف ــق المعلوم ــم الحقائ ــر قوائ ــق. وتوف الحقائ
توصيف موجز  

خطوات التنفيذ  

مدى سهولة التنفيذ  

ة ة وغري المبا�ش المكاسب المالية المبا�ش  

التحديات/الصعوبات  

تدابري التخفيف من الصعوبات  

الوصف 
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2
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#
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الفرص

التقييمالمنطقةالقسمالنوعالقطاع
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

فيما يىي أدناه نموذج من قائمة الحقائق مع وصف كل جزء من قائمة الحقائق بخط أحمر.

قائمة الحقائق: افصل النفايات من المصدر

نظرة عامة

جراء الإ

ي الموقع بالإضافة 
فصل النفايات من المصدر يحد من النفايات المتجهة للمكبات وهذا يسمح بإدارة أفضل للنفايات �ف

إىل انخفاض رسوم النقل وزيادة فرص إعادة التدوير عن طريق منع تلوث النفايات.

توصيف موجز للفرصة 

الكيفية

ي سيتم فرزها )العضوية عن غري العضوية، أو العضوية والورق والكرتون، والباستيك، 
- حدد فئات النفايات ال�ت

والمعادن، وما إىل ذلك(.

اتيجية لكل نوع من أنواع النفايات. ي مواقع اسرت
-  قم بتوزيع حاويات منفصلة �ف

-   قم بوضع لفتات مناسبة لضمان استخدام الحاويات استخداماً صحيحاً.

خطوات التنفيذ الرئيسية

سمات التنفيذ

القطاعات المعنية

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق - المطاعم - أخرى

ي يمكن أن تستفيد
 ما هي القطاعات ال�ت

مدى سهولة التنفيذ

سهل - متوسط - صعب

ة ي السلوك والتكنولوجيا / الخدمة متوفرة بكرش
اً �ف سهل = ل يتطلب تغيري

ة ي السلوك أو أن التكنولوجيا / الخدمة غري متوفرة بكرش
اً �ف متوسط = إما يتطلب تغيري

ة ي السلوك والتكنولوجيا / الخدمة ليست متوفرة بكرش
اً �ف صعب = يتطلب تغيري

دارات المعنية الإ
العمليات - التسويق والتصال

ي التنفيذ
ما هو القسم الداخىي من منشأتك الذي سيلعب دوراً رئيسياً �ف

الجهات الداعمة
مقدمو خدمات النفايات - مقدمو حاويات إعادة التدوير

الجهات الرئيسية الخارجية الداعمة 

الجوانب التنظيمية

دارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 عى اتخاذ تدابري لضمان الفصل من المصدر -  طاري لإ تؤكد المادة 6 من القانون الإ

تشري المادة 11 إىل انه يتوجب عى منتجي النفايات بمعدل يفوق 1000 طن سنويأ فصل نفاياتهم من المصدر. كما انه 

ي تنتج أكرش من 100 طن سنوياً اعداد 
ووفقاً لنظام المعلومات والرقابة البيئية رقم 85 لسنة 2020 فإن عى المنشآت ال�ت

ي نظام المعلومات.
دارة النفايات خال ستة أشهر من التسجيل �ف خطة لإ

الجوانب التنظيمية إذا كانت ذات صلة
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/الفوائد التأث�ي

العائد الماىلي المبا�ش 
وغ�ي المبا�ش

- يمكن إعادة استخدام 76٪ إىل 95٪ من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بعد فصلها.

ف إىل الحد من النفايات بنسبة 10٪ عى الأقل. - يمكن أن يؤدي فرز نفايات الطعام دون أي تدريب للموظف�ي

-  يمكن تحقيق إيرادات من خال بيع النفايات المفروزة من كل فئة.

ة أطول. ي الموقع لفرت
-  الحد من تكلفة نقل النفايات حيث يمكن تخزين بعض النفايات المفروزة �ف

ف بإعادة التدوير وزيادة فرص إعادة التدوير. -  الحد من تكلفة تشغيل القائم�ي

-  زيادة جودة المنتجات النهائية المعاد تدويرها.

ة ة وغري المبا�ش العوائد المالية المبا�ش

العتبارات الهامة

التحديات الرئيسية 

وتداب�ي التخفيف

ف والعماء. التحديات/الصعوبات: قد ل يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفة لدى الموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف حول أهمية فصل النفايات. - قدم تدريباً للعامل�ي

ف عى استخدام الحاويات المنفصلة استخداماً صحيحاً. - قم بإعداد لفتات مناسبة لتشجيع العماء والعامل�ي

ي أماكن مناسبة.
- ضع الحاويات �ف

ف الذين يستخدمون الحاويات من خال منحهم مكافآت. -  شجع العماء والعامل�ي

ي تواجه التنفيذ وكيفية التغلب عليها
التحديات الرئيسية ال�ت

المشــاركة الفعالــة مــن جانــب مقدمــي الخدمــة: بعــد عمــل قوائــم الحقائــق، يتــم عقــد مناقشــة موجــزة حــول أفضــل 
ــم  ــأتك إىل دع ــتحتاج منش ــراءات، س ــض الإج ــذ بع ــر. ولتنفي ــادة التدوي ــات واع ــة إدارة النفاي ــي خدم اك مقدم �ش ــة لإ طريق
ــة  ــات خدم ــادية لتفاقي ــد ارش ــون ب “ قواع ــم 5 والمعن ــم رق ــدف القس ــر. ويه ــادة التدوي ف بإع ــ�ي ــة والقائم ــي الخدم مقدم
ف بإعــادة  ــور عــى مقدمــي الخدمــة والقائمــ�ي ي العث

ــات ومقدمــي الخدمــات« إىل مســاعدتك �ف ــدي النفاي ــر لمول إعــادة التدوي
ي يمكنــك أن تطلــب مــن مقــدم الخدمــة تزويــدك 

اكهــم )بالتعاقــد( بفعاليــة. ويناقــش القســم الخدمــات الــ�ت التدويــر وإ�ش
ي اتفاقــات خدمــة إدارة النفايــات.

بهــا، ويصــف هــذه الخدمــات وأهدافهــا، ويعــرض أفضــل الممارســات والقواعــد الرشــادية �ف

ي القســم رقــم 7 والمعنــون بـــ 
ات الأداء الرئيســية الخاصــة بمنشــأتك )KPIs( وشــارك نجاحاتــك: يقــدم الدليــل �ف ضــع مــؤ�ش

ي يجــب عليــك وضعهــا لمتابعــة نظــام إدارة النفايــات لديــك وتحســينه باســتمرار 
ات الأداء الرئيســية الــ�ت »تتبــع أداءك« مــؤ�ش

ي يجــب جمعهــا للســماح لــك بفهــم أداء منشــأتك، وتحديــد 
»عــى مســتوى المنشــأة«. ويناقــش الدليــل أيضــاً البيانــات الــ�ت

. ف ف والعمــاء والمســاهم�ي ف الموظفــ�ي ات جهــودك ومشــاركة نجاحاتــك بــ�ي تأثــري

دارة  طــاري لإ ي الختــام، يتــم عــرض المــواد ذات الصلــة مــن )القانــون الإ
مــواد قانــون إدارة النفايــات ذات الصلــة: �ف

النفايــات، القانــون رقــم 16 لعــام 2020  ونظــام المعلومــات والرقابــة البيئيــة رقــم 85 لســنة 2020(  وقــد تــم إصــدار هــذا 
ي القطــاع التجــاري. 

ي الأردن حيــث يتضمنــان مــواد مختلفــة ذات صلــة بالجهــات المولــدة للنفايــات �ف
القانــون والنظــام مؤخــراً �ف

ويعــرض القســم رقــم 8 بإيجــاز هــذه المــواد ذات الصلــة ومــا قــد تعنيــه لمنشــأتك.
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ي هذا الدليل:
ي الجدول التاىلي ويعمل بها أينما وردت �ف

ف �ف تعرف المصطلحات والعبارات كما هو مب�ي

منتج النفايات

الشخص الذي تنتج عن نشاطاته النفايات.

كات  ي ذلك ال�ش
يشري مصطلح “مولدو/منتجو النفايات” إىل جميع الكيانات غري السكنية، بما �ف

ي الحكومية والمدارس / الجامعات 
نتاج والمؤسسات العامة )المبا�ف الخاصة والمصانع / ووحدات الإ

ي والمؤسسات الدينية )المراكز 
العامة والسفارات الأجنبية والمستشفيات العامة( والمجتمع المد�ف

ية ، والأعمال التجارية من  ية / شبه الحرف المجتمعية والمساجد والكنائس( ، والمزارع الحرف
ل. ول يشمل مولدو/منتجو النفايات التجارية مولدو/منتجو النفايات السكنية )مثل المنازل  ف المرف

ي السكنية(.
والمبا�ف

مزودي خدمات إعادة 
التدوير

ي القطاع الرسمي أو غري الرسمي الذين يقدمون 
ي �ف

كات و / أو منظمات المجتمع المد�ف الأفراد وال�ش
ي التقليل وإعادة الستخدام وإعادة التدوير. ويشمل ذلك الخدمات 

ي تساهم �ف
الخدمات ال�ت

ف ممارسات إدارة النفايات الصلبة )إعادة الستخدام، أو الستعمال  الستشارية بهدف تحس�ي
لغراض اخرى، أو البيع(. تشمل هذه الخدمات أي خدمات تقدمها أي جهة فاعلة عرب سلسلة 

عادة التدوير وتجميعها  ي ذلك عى سبيل المثال ل الحر - فصل المواد القابلة لإ
القيمة - بما �ف

وجمعها، وفرزها ومعالجتها ونقلها.

تدقيق النفايات الصلبة

يستلزم تدقيق النفايات الصلبة تحليل تكوين النفايات الصلبة لتوليد بيانات لتصنيف جميع 
ي للنفايات وفقاً 

يا�أ ف كيب الفري مخرجات النفايات الصلبة، وتحديد معدل توليد النفايات، وتحليل الرت
ي 

عادة التدوير المتبقية �ف للمعايري المحلية والدولية ذات الصلة، وتقدير مستوى المواد القابلة لإ
ف  عادة التدوير. تسمح العملية بتقديم توصيات حول إمكانيات تحس�ي مجرى النفايات غري القابلة لإ

إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير.

خطة إدارة النفايات 
الصلبة

دارة وتخفيف توليد النفايات واستهاك الموارد أثناء  تحدد خطة إدارة النفايات الصلبة تدابري لإ
دارة الشاملة للنفايات، من خال تطبيق  ف الإ تشغيل المنشأة. والهدف من الخطة هو تحس�ي

ف كفاءة الموارد؛ إعادة استخدام؛  دارة النفايات: منع النفايات - تقليل وتحس�ي التسلسل الهرمي لإ
داد؛ والتخلص منها. إعادة التدوير؛ السرت

متعهد نقل النفايات5 
عادة التدوير من المصادر  قطاع عام أو خاص يجمع النفايات غري الخطرة والمواد القابلة لإ

السكنية، والتجارية والمؤسسية والصناعية.

ي بالت
ي بالت )رزم(.الضغط �ف

عادة التدوير �ف ضغط وتشكيل المواد القابلة لإ

ي لمصطلحات النفايات وإعادة التدوير | روبيكون
5. الم�د النها�أ

4. التعريفات
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تقطيع/جرش النفايات6 

ي تطبيقات إعادة التدوير ومعالجة النفايات. يمكن تقليل حجم 
يستخدم تقطيع/جرش النفايات �ف

كيب إىل شكل وحجم موحدين  ي الأبعاد والفرز والوزن والرت
ي تختلف �ف

مواد النفايات المختلفة ال�ت
من أجل معالجة وتخزين ونقل أكرش كفاءة. تتوفر آلت تقطيع/جرش النفايات كنوعان: ثابتة 

ومتحركة.

النفايات الخطرة7
ة أو محتملة للصحة العامة أو البيئة ويكون لها أربع سمات  ي تشكل خطورة كبري

النفايات ال�ت
رئيسية: القابلية لاشتعال والتفاعل والتآكل والسمية.

النفايات
أي مادة يقوم الحائز عليها بالتخلص منها او ينوي التخلص منها او يجب عليه التخلص منها 

دارة النفايات رقم 16 لسنة 2020. طاري لإ ي الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الإ
والمبينة �ف

عادة  مواد قابلة لإ
التدوير

دادها أو تحويلها من تيار النفايات الصلبة غري الخطرة بغرض إعادة التدوير  ي تم اسرت
المواد ال�ت

ي قد يتم إنتاجها بطريقة أخرى 
ي تصنيع المنتجات، وال�ت

وجزء كبري منها يستخدم باستمرار �ف
عادة التدوير أنواعاً  باستخدام مواد خام أو مواد لم يعد تدويرها. تشمل المواد القابلة لإ

طارات والمنسوجات والبطاريات  عديدة من الزجاج والورق والكرتون والمعادن والباستيك والإ
ونيات ذات القيمة التسويقية. لكرت والإ

الفصل من المصدر8
عادة التدوير والحتفاظ بها بعيداً عن مجرى  ي يتم من خالها فصل المواد القابلة لإ

العملية ال�ت
النفايات بواسطة مولد/منتج النفايات بغرض إعادة التدوير.

عادة استخدامها للغاية نفسها او لغايات اخرى.إعادة التدوير أي عملية يتم من خالها معالجة النفايات لإ

جاع الس�ت
دارة النفايات رقم  طاري لإ ي الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الإ

أي عملية من العمليات الواردة �ف
16 لسنة 2020 بما فيها إعادة الستخدام.

ي باطن الأرض او عى سطحها بصورة آمنة بيئياً.مكب النفايات
ي من النفايات �ف

موقع التخلص النها�أ

ف التخلص منها.التخزين حفظ النفايات تحت يد الحائز إىل ح�ي

ي استخدمت فيها.إعادة الستخدام
أي عملية تتيح استخدام النفايات للغاية نفسها ال�ت

الشخص الذي بحوزته النفايات.الحائز

https://recycling.metso.com/product/shredders .6

ي لمصطلحات النفايات وإعادة التدوير | روبيكون
7. الم�د النها�أ

https://www.lawinsider.com/dictionary/source-separation .8
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ي رحلــة تحــول منشــأتك نحــو الحــد مــن النفايــات وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا، ســتتطلب العديــد مــن الإجــراءات 
�ف

ي بعــض 
ــات متنوعــة و�ف ــات إدارة النفاي ــن أن تكــون خدم ــر. ويمك ــادة التدوي ف عــى إع ــة والقائمــ�ي ــاً مــن مقدمــي الخدم دعم

الأحيــان يصعــب تحديدهــا. ومــن الأهميــة بمــكان أن:

ف لحتياجاتك. ف والمناسب�ي تختار مقدمي الخدمة المرخص�ي  

تختار حزمة الخدمات الصحيحة.  

تتوصل لاتفاقيات التعاقدية المناسبة والعادلة لتقديم الخدمة.  

ي الأردن والممــول مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بإصــدار دليــل9 يحتــوي عــى 
وع إعــادة التدويــر �ف وقــد قــام مــ�ش

ي يقدمهــا كل مقــدم خدمــة 
ف عــى إعــادة التدويــر. كمــا تضمــن الدليــل عــى الخدمــات الــ�ت قائمــة بمقدمــي الخدمــة والقائمــ�ي

ضافــة إىل نطــاق هــذه الخدمــات. هــذا ويمكــن للدليــل أن يســهل بحثــك عــن مقدمــي الخدمــة الأكــرش ماءمــة وأن يوفــر  بالإ
ف بإعــادة  عــادة تدويــر النفايــات الصــادرة مــن منشــأتك، حســب نــوع النفايــات، وذلــك مــن خــال القائمــ�ي لــك أيضــاً خيــارات لإ

ي منطقــة منشــأتك. 
التدويــر الذيــن يعملــون �ف

ــا  ي حدده
ــ�ت ــات ال ــل الجه ــوق، ب ي الس

ــر �ف ــادة التدوي ف بإع ــ�ي ــة والقائم ــي الخدم ــع مقدم ورة جمي ــرف ــة بال ــن القائم ل تتضم
ورة بمــكان ومــن مســؤولية  ي الأردن الممــّول من الوكالــة الأمريكية للتنميــة الدوليــة. كمــا أنــه مــن الــرف

وع إعــادة التدوير �ف م�ش
ي جــودة الخدمــة المطلوبة  ف ومــرح لهــم بالعمــل وبما يلــ�ب منتجــي النفايــات البحــث والتعاقــد مــع مقدمــي خدمــات مرخصــ�ي

اطات التعاقديــة. وضمــن أفضــل الشــرت

ي ذاتهــا، وبالتــاىلي تتطلــب كل منشــأة حزمــة خدمــات مخصصــة لهــا. وهــذه الخدمــات ليســت قالبــاً يناســب 
كل منشــأة فريــدة �ف

ــط  ــن ضب ــك. ويمك ــة الخــاص ب ــدم الخدم ــع مق ــات إجــراء مناقشــات م ــة خدم ــار أفضــل حزم ــب اختي ــد يتطل ــع وق الجمي
كــة واحــدة جميــع الخدمــات المطلوبــة.  الخدمــات لتناســب احتياجاتــك وأهدافــك. ومــن الأفضــل أن تقــدم لــك �ش

https://drive.google.com/file/d/15RdzUPVaZbRYOykppbr1H69n_u907RG0/view?usp=sharing .9

5. قواعد ارشادية لتفاقيات خدمة إعادة التدوير 
لمولدي النفايات ومقدمي الخدمات

ي يحتمل أن تعود 
يمكن لمزودي الخدمة تقديم العديد من الخدمات، وال�ت

بالنفع والمردود عىل منشأتك
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خدمات إعادة التدوير

ف أن خدمــات إعــادة التدويــر يمكــن أن تتنــوع وأن يتــم تصميمهــا وفقــاً لاحتياجــات المحــددة لمولــد النفايــات التجاريــة،  ي حــ�ي
�ف

ي يمكــن أن تكــون مفيــدة  للمنشــأة التجاريــة.
رشــادات تغطــي عينــة مــن خدمــات إعــادة التدويــر الأكــرش شــيوعاً الــ�ت فــإن هــذه الإ

ي قد تكون مفيدة لك:
وفيما يىي عينة من الخدمات ال�ت

فحص وتدقيق النفايات  

ي الموقع
دارة النفايات �ف التخطيط لإ  

ف خدمة تدريب العامل�ي  

خدمة نقل النفايات )بالكامل/بحسب الطلب(  

خدمات متخصصة للتخلص من النفايات  

الصيانة الدورية للحاويات واستبدال التالف منها  

تقارير شهرية عن أنشطة النفايات وإعادة التدوير   

ة )التجارية( ف توفري الحاويات ذات العامة الممري  

ي الموقع
خدمة معالجة النفايات �ف  

خدمات إتاف المواد  

خدمة ضمان إعادة التدوير  

عادة التدوير تسويق المواد القابلة لإ  

مقدمو الحلول البيئية  

ات خدمات التنظيف والتعقيم بما فيها خدمات مكافحة القوارض والح�ش  

ى تقديم الدعم لت�يع معامات العفاء من رسوم امانة عمان الكرب  

انتاج وتصنيع مواد معاد تدويرها  

اتها. يتطرق الجدول رقم 1 لوصف بعض الخدمات وأهدافها وتأثري

)رزم(  بــالت  ي 
�ف ضغــط  آلــة 

لكرتــون  تســتخدم  عموديــة 
ــف – الصــورة مــن الموقــع  التغلي

: ي
و�ف لكــرت الإ

.PHS Wastekit online catalogue
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الجدول )1( خدمات إدارة النفايات:

التأث�يالأهدافتوصيف الخدمة

فحص وتدقيق النفايات: تتكون هذه الخدمة من 

إجراءات وتقنيات تقييم مختلفة تؤدي إىل تحديد 

كمية النفايات وتوصيفها. وهذا يشمل كميات النفايات 

المتولدة، والمفروزة بحسب النوع ومنطقة التوليد. 

وتشمل أيضاً توثيق عدد مرات تكرار توليد النفايات. 

ويحدد التدقيق معايري توليد النفايات ويقارنها بالمعايري 

الدولية إن وجدت.

تحديد كمية النفايات وتوصيفها 

من أجل اتخاذ قرارات أفضل 

دارة النفايات وإعادة التدوير. لإ

يتيح إجراء عمليات فحص وتدقيق النفايات 

تحديد مواقع وأحجام الحاويات بأفضل طريقة 

ممكنة. وتسمح عملية فحص وتدقيق النفايات 

ي ذلك عدد مرات 
بتخطيط خدمات النقل بما �ف

تكرار عمليات التجميع وأحجام الشاحنات. 

وتسمح أيضاً بوضع خط أساس مرجعي لتوليد 

النفايات ووضع أهداف للحد من تولد النفايات.

ي الموقع: تشمل هذه الخدمة 
تخطيط إدارة النفايات �ف

فحص وتدقيق النفايات. وتشمل الخدمة ايضا دعمك 

دارة نفاياتك. تشتمل الخطة عى مواقع  لوضع خطة لإ

وأحجام حاويات النفايات، وعدد مرات تكرار تولدها، 

ومسارات تفريغ الحاويات، ومنطقة الفرز، بالإضافة 

إىل الإجراءات والأهداف للحد من النفايات أو إعادة 

استخدامها أو إعادة تدويرها، بحسب نوع النفايات )عى 

ف بإعادة التدوير،  سبيل المثال، النفايات المباعة للقائم�ي

والمعادة إىل المنتج، وغري ذلك(. وتتضمن الخطة أيضاً 

. ف خطة تدريب للموظف�ي

وضع خطط لأنشطة إدارة 

النفايات المتولدة من منشأتك 

للحد منها وإعادة استخدامها 

وإعادة تدويرها وتعميم إدارة 

ي المنشأة. 
النفايات �ف

ي الموقع، والحد من 
دارة السلسة للنفايات �ف الإ

ي الموقع، والحد 
ي نقل النفايات �ف

الختناقات �ف

ي الموقع، 
ي أماكن معينة �ف

من تراكم النفايات �ف

ف تأثري إدارة النفايات )الحد من التوليد،  وتحس�ي

وإعادة الستخدام، وإعادة التدوير(.

: يمكن لمقدم الخدمة إجراء  ف خدمة تدريب الموظف�ي

. ويمكن أن يهدف التدريب  ف تدريبات متعددة للموظف�ي

إىل زيادة الوعي حول أفضل الممارسات مثل الحد من 

النفايات والفرز من المصدر، أو نقل المهارات إىل فريق 

ي المنشأة بشأن فرز النفايات أو تشغيل 
إدارة النفايات �ف

معدات المعالجة المسبقة عى سبيل المثال ل الحر.

ف حول  زيادة وعي الموظف�ي

أفضل ممارسات إدارة النفايات 

ي إدارة 
ف �ف ورفع مهارات الموظف�ي

النفايات.

ف إدارة النفايات  ي أنشطة تحس�ي
ف �ف اك الموظف�ي إ�ش

وزيادة فرص نجاح الأنشطة.

عــى  النفايــات  عمــل  يســاهم 
ــات  ــم النفاي ــن حج ــالت م ــكل ب ش
بالموقــع وبالتــاىلي يقلــل مــن رســوم 

خدمــة جمــع ونقــل النفايــات.

https//:www.pakawaste.co.uk/the-bene-

fits-of-balers/ 
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التأث�يالأهدافتوصيف الخدمة

خدمة نقل النفايات: هذه هي الخدمة الأساسية لنقل 

النفايات من منشأتك إىل الجهات القائمة بإعادة تدويرها 

أو مكبات النفايات. يمكن أن يشمل ذلك إجراء بعض 

ي الموقع أو تفريغ الحاويات، 
المعالجة المسبقة �ف

ي شاحنات ونقل النفايات خارج المنشأة.
وتحميلها �ف

إزالة النفايات بأمان من منشأتك 

للتخلص منها أو معالجتها بشكل 

آمن.

الحفاظ عى منشأتك نظيفة وصحية.

ة بعامات تجارية: توفري حاويات  ف توفري حاويات ممري

ة لفصل النفايات. يتضمن ذلك  ف ملونة تحمل عامة ممري

تحديد حجم وعدد الحاويات المطلوبة بالإضافة إىل 

تحديد الفئات لفصل النفايات. يمكن أن تتضمن العامة 

ة للحاويات لفتات أو ملصقات لمساعدة العماء  ف الممري

ف عى فرز النفايات بالإضافة إىل تعزيز  والموظف�ي

ات توليد النفايات. مفهوم وتأثري

إعداد حاويات تتيح الفصل من 

المصدر.

زيادة فاعلية الفصل من المصدر وجمع النفايات. 

اء وصديقة  ويج للمنشأة بأنها منشأة خرف والرت

للبيئة.

ي الموقع: يعمل 
خدمة المعالجة المسبقة للنفايات �ف

ي بالت وتقطيعها/جرشها عى الحد 
ضغط النفايات �ف

من حجمها بشكل كبري ويزيد من القيمة السوقية 

ي حالة 
للنفايات. ويشيع استخدام البالت بشكل خاص �ف

نفايات الباستيك والورق / الكرتون. ويمكن لمقدم 

ي البالت 
الخدمة توفري معدات ضغط النفايات �ف

ي 
ي موقعك. والنخفاض �ف

والتقطيع/الجرش وتشغيلها �ف

ي الحد من عدد الحمولت عى الشاحنات، 
الحجم يع�ف

وبالتاىلي تخفيض رسوم خدمة النقل.

الحد من حجم النفايات قبل 

النقل.

الحد من عدد نقات الشاحنات الازمة لنقل 

النفايات وبالتاىلي الحد من رسوم خدمة النقل. 

زيادة فرص إعادة التدوير وربما الحصول عى 

ي بالت 
عوائد أعى مقابل النفايات المضغوطة �ف

أو المقطوعة/المجروشة أو كاهما.

خدمة ضمان إعادة التدوير: ويشمل ذلك أن يوفر لك 

ي تم 
مقدم الخدمة ضماناً بإعادة تدوير النفايات ال�ت

جمعها من منشأتك.

ف تأثري إدارة النفايات. تحس�ي

ضمان إعادة تدوير أكرب كمية من نفاياتك مما 

يزيل بشكل شبه كامل الجوانب البيئية السلبية 

للنفايات.

الخدمات المتخصصة للتخلص من النفايات: ويشمل 

ي جمع 
ف �ف ذلك العمل مع مقدمي الخدمة المتخصص�ي

أنواع معينة من المواد لضمان التخلص الآمن منها.

التأكد من التعامل مع النفايات 

والتخلص منها بأمان.

ف  يضمن العمل مع مقدمي الخدمة المتخصص�ي

ي يصعب 
التعامل مع أنواع معينة من النفايات ال�ت

إدارتها والتخلص منها بأمان مما يقلل المخاطر 

البيئية )مثل البطاريات والمصابيح والنفايات 

ونية وما إىل ذلك(. لكرت الإ

خدمات إتاف المواد وتتضمن إتاف أنواع معينة من 

النفايات بشكل صحيح قبل إعادة تدويرها أو التخلص 

منها.

ي 
تجنب إساءة استخدام النفايات �ف

الحتيال التجاري.

ي تحمل 
يضمن ذلك عادًة أن مواد التغليف ال�ت

العامة التجارية لمنشأتك ل تصل إىل السوق 

عادة استخدامها وهي تحمل العامة التجارية  لإ

لمنشأتك.

عادة التدوير: إذا تم فصلها عى  تسويق المواد القابلة لإ

ي منشأتك 
الأرجح، يمكن بيع بعض النفايات المتولدة �ف

عادة التدوير لمقدم الخدمة المناسب. كمواد قابلة لإ

تجنب هدر المواد القيمة.

يضمن هذا الإجراء عادًة فصل المواد القيمة 

عادة التدوير أو معالجتها مسبقاً، أو  القابلة لإ

كا الأمرين، مما يسمح ببيعها لمقدم الخدمة 

المناسب أو للجهة القائمة بإعادة التدوير.

مقدمو الحلول البيئية: يمكن لبعض الحلول البيئية 

ف إدارة النفايات  الرقمية أو الأجهزة المتقدمة تحس�ي

ف العمليات التشغيلية. وتحس�ي

تحديث عمليات إدارة النفايات 

الخاصة بك.

يمكن أن تشمل هذه الحلول حاويات إعادة 

ي تتعقب مدى امتاء الحاويات 
التدوير الرقمية ال�ت

وترسل اشارة عند الحاجة إىل تفريغها أو الوحدات 

ي يتم وضع النفايات فيها و بالمقابل تحصل 
ال�ت

عى بطاقة خصومات كحافز، ابحث عن مزود 

الحل المناسب للتحدي الخاص بك.
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

وط الخدمــة أو التوقعــات  ي كثــري مــن الأحيــان، يمكــن للخافــات حــول �ش
يصعــب تحديــد وتقييــم خدمــات إدارة النفايــات. و�ف

 . ف ف وغــري راضيــ�ي ف محبطــ�ي ك كا الجانبــ�ي ف مقــدم الخدمــة ومولــد النفايــات أن تــرت المتباينــة بــ�ي

ي شــكل التفاقيــات. تتضمــن نقــاط 
ي يوجــد أنــواع متنوعــة ومســتويات مختلفــة مــن التخصــص والدقــة �ف

ي الســوق الرد�ف
�ف

: القــوة عــادة مــا يــىلي

تعريفاً واضحاً لتكرار الجمع.   

بعض التفاقيات توضح تفاصيل الفصل من الموقع متضمنة تفاصيل المساحة المخصصة لذلك.  

يوضــح البعــض الآخــر بالتفصيــل مســؤولية مــزودي الخدمــة لضمــان التخلــص مــن النفايــات بأمــان. ومــع ذلــك، يتجاهــل   

آخــرون مثــل هــذه التفاصيــل.

:10
ي
ي السوق الأرد�ف

فيما يىي بعض النصائح المستخلصة من أفضل الممارسات الدولية وأفضل الممارسات المحددة �ف

اطلــب مــن مــزود الخدمــة إجــراء تقييــم قبــل التعاقــد: مــن المستحســن أن يقــوم مــزود الخدمــة بزيــارة منشــأتك قبــل   

ــارة، يجــب عــى مــزود الخدمــة فهــم كميــات النفايــات المتولــدة، وتكوينهــا )حــ�ت لــو كان ذلــك  ي هــذه الزي
التعاقــد. �ف

ي ســيتم جمعهــا )مفــروزة أو مختلطــة(، وغــري ذلــك.
تقريبيــاً(، ومعــدل تكــرار التولــد، ونقــاط التولــد، وحالــة النفايــات الــ�ت

: يجــب عــى مــزود الخدمــة أن يعــد عرضــاً فنيــاً وماليــاً يوضــح بالتفصيــل الخدمــات المقدمــة  ي والمــاىلي
العــرض الفــ�ف  

ــد. ــاوض والتعاق ــة التف ــهل عملي ــذا يس ــا. وه ــة به ــع المرتبط وط الدف ــا و�ش ــا ومخرجاته ومواصفاته

ــن يقــوم بنقــل  ــال، م ــاق عــى الأدوار والمســؤوليات. عــى ســبيل المث ــؤوليات: يجــب التف ــىل الأدوار والمس ــق ع اتف  

النفايــات مــن الحاويــات المختلفــة داخــل المنشــأة إىل منطقــة التجميــع واللتقــاط، ومــكان منطقــة اللتقــاط، والمســؤول 
ــود  ــة وج ي حال

ــا، �ف ــن فرزه ــؤول ع ــن المس ــة وم ــروزة أو مختلط ــة مف ــات المجمع ــل النفاي ــاحنات، وه ــل الش ــن تحمي ع
ــة. ــاء والصيان ــف الكهرب ي الموقــع، فمــن المســؤول عــن التشــغيل ودفــع مصاري

معالجــة �ف

اطلــب مــن مــزود الخدمــة الــذي تتعامــل معــه أن يقــدم خطــة تقديــم الخدمــة: يجــب أن يقــدم مــزود الخدمــة   

ي ذلــك مــكان نقطة 
خطــة للخدمــة تشــري إىل أوقــات ومعــدل تكــرار الزيــارات، وخطــوات جمــع النفايــات مــن منشــأتك بمــا �ف

ي الموقــع 
التجميــع، ونقطــة دخــول وخــروج الشــاحنات، والوقــت المتوقــع لتحميــل النفايــات، وتحديــد أي أنشــطة تتــم �ف

مثــل الفــرز أو المعالجــة المســبقة، وغــري ذلــك. ويجــب أن تكــون هــذه الخطــة جــزءاً مــن عقــد الخدمــة.

مــكان، عــى ســبيل المثــال، يجــب تحديــد تفاصيــل  تحديــد الخدمــة بوضــوح: يجــب تحديــد الخدمــة المطلوبــة قــدر الإ  

توقيــت ومعــدل تكــرار الجمــع، ويمكــن تقديــم وصــف لإجــراءات مراقبــة جــودة الخدمــة، ويجــب التفــاق عــى عمليــة 
ي ســيوقعها العميــل عنــد جمــع النفايــات(. تأكــد مــن التفــاق عــى هــذه الأمــور 

التوثيــق )عــى ســبيل المثــال، النمــاذج الــ�ت
مــكان. قبــل التعاقــد بقــدر الإ

ضافة إىل ذلك، قدم 3 من أصحاب العاقة بما فـي ذلك مقدمي الخدمات والمولدين  10. عند إعداد الدليل، تمت مراجعة نماذج التفاقيات التـي شاركها مقدمو الخدمة ومولدي النفايات مع المشـروع. بالإ
ي سيتم تضمينها

ماحظات حول أفضل الممارسات ال�ت

5. قواعد ارشادية لتفاقيات خدمة إعادة التدوير لمولدي النفايات ومقدمي الخدمات

برام اتفاقية خدمة إعادة التدوير لمولدي النفايات  1. أفضل الممارسات لإ
ومقدمي الخدمات
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ي 
ــات �ف ــن نفاي ــة لتخزي ــاك منطق ــت هن ــا إذا كان ــات عــى م ــع النفاي ــرار جم ــد معــدل تك ــن: يعتم ــعة التخزي ــد س تحدي  

ي يمكــن 
الموقــع ومــدة تخزيــن النفايــات فيهــا، مــن المهــم توضيــح مــا إذا كان هــذا المــكان متاحــاً ونــوع النفايــات الــ�ت

ــه. ــا في تخزينه

ي نهايــة اليــوم، ترتبــط رســوم الجمــع بشــكل كبــري بكميــات النفايــات. ويجــب 
عمليــة وزن وتحديــد كميــات النفايــات: �ف  

ــة وزن شــاحنات  ــر إمكاني ــان تتوف ي بعــض الأحي
ــات، �ف ــد هــذه الكمي ــة تحدي ــاق واضــح حــول كيفي ــاك اتف ــون هن أن يك

ي أوقــات أخــرى يمكــن 
التجميــع قبــل التحميــل وبعــده عــى ســبيل المثــال، كمــا يمكــن ان يتــم توزيــن الحاويــة نفســها، و�ف

ي 
أن يكــون هنــاك اتفــاق لتقديــر النفايــات بحســب الحجــم، عــى ســبيل المثــال عــدد الأكيــاس أو حاويــات النفايــات الــ�ت

ي العقــد.
ي جميــع الأحــوال، تأكــد مــن تحديــد ذلــك �ف

تــم تفريغهــا. و�ف

ي ســيتم اســتخدامها لتحديــد إتمــام تقديــم الخدمــات ومــا 
متطلبــات إعــداد التقاريــر والوثائــق: حــدد نــوع الوثائــق الــ�ت  

ي ســيتم اســتخدامها لضمــان اكتمــال عمليــات الجمــع 
ي التقاريــر. عــى ســبيل المثــال، مــا هــي النمــاذج الــ�ت

هــو المتوقــع �ف
ــر  ــا هــي التقاري ــر، وم ــادة التدوي ــان إع ــة ضم ي حال

ــة �ف ي ســيقدمها مقــدم الخدم
ــ�ت ــق ال ــا هــي الوثائ بشــكل فعــال، وم

ي تــم جمعهــا والتخلــص منهــا(، وذلــك كلمــا أمكــن 
ومعــدل تكــرار تقديمهــا )عــى ســبيل المثــال، ذكــر كميــة النفايــات الــ�ت

بالتأكيــد.

تحديــد الحــالت الســتثنائية وكيفيــة التعامــل معهــا واحتســاب كلفتهــا: مــن المهــم تحديــد الأوقــات المســموح بهــا   

شــارة إىل ســاعات عمــل المنشــأة بشــكل عــام، وهــذا يضمــن عــدم فــوات أي ورديــة مــن  لتنفيــذ عمليــة جمــع النفايــات والإ
ورديــات الجمــع وعــدم تنفيــذ عمليــة الجمــع خــال ســاعات ذروة تشــغيل منشــأتك.

متطلبــات الصحــة والســالمة: تأكــد مــن أن مقــدم الخدمــة يتفهــم تمامــاً متطلباتــك المتعلقــة بالصحــة والســامة ســواء   

شــارة  ي الموقــع، يجــب الإ
ي حالــة المعالجــة �ف

ي منشــأتك أو عــى مركباتــك، و�ف
ف الذيــن ســيعملون �ف كانــت تتعلــق بالموظفــ�ي

ي تتطلبهــا منشــأتك.
إىل تدابــري الصحــة والســامة الــ�ت

ف واللوائــح المتعلقــة بنقــل النفايــات أو تداولهــا  قــرار بامتثالــه للقوانــ�ي قــرار بالمتثــال: يجــب عــى مقــدم الخدمــة الإ الإ  

ــه للمنشــأة. ــات بمجــرد مغادرت أو التخلــص منهــا أو إعــادة تدويرهــا، أو جميــع مــا ســبق، ومســؤوليته عــن النفاي

ي حالــة التعامــل مــع النفايــات الخطــرة، يجــب أن يضمــن العقــد تنفيــذ الإجــراءات المناســبة 
إدارة النفايــات الخطــرة: �ف  

ــات. دارة مثــل هــذه النفاي لإ

وري تحديــد كميــات  ي ســيتم جمعهــا والتفاوتــات المســوح بهــا: ســيكون مــن الــرف
التفــاق عــىل كميــات النفايــات الــ�ت  

ي ســيتم جمعهــا مــع ذكــر مقــدار التفــاوت المقبــول بشــأن هــذه الكميــات، ومــاذا لــو كانــت الكميــات تتجــاوز 
النفايــات الــ�ت

ي مثــل هــذه الحالــة.
ضافيــة الازمــة �ف الحــد المســموح بــه، ومــا هــي تكلفــة رحــات التجميــع الإ

التعاقــد عــىل أســاس حســن الأداء: يمكــن ربــط دفــع جــزء مــن الدفعــات المســتحقة بحســن الأداء، عــى ســبيل المثــال،   

ام بالوقــت وجــودة الخدمــة المقدمــة. ف الدفــع كمكافــأة عــى اللــرت

ي تنفذهــا 
ي مقابــل الخدمــات الــ�ت

ة: مــن الممكــن أيضــاً التفــاق عــى عمــل تخفيضــات �ف الحوافــز والم�وفــات المتغــ�ي  

، عــى ســبيل المثــال، إذا ســلمت منشــأتك النفايــات مفــروزة أو كانــت كميــات المــواد القابلــة  ف منشــأتك مــن قبيــل التحفــري
ي المبالــغ المدفوعــة.

عــادة التدويــر عاليــة، فيمكــن أن يحــدث تخفيــض �ف لإ

ــغ  ــم المبال ــح قي ــري والدفــع، وتوضي ي واضــح لجــدول الفوات
وري إعــداد إطــار زمــ�ف ــع: مــن الــرف وط وأحــكام الدف �ش  

ــات. ــد الغرام ــب تحدي ــا يج ــدت، كم ــا إن وج وطه ــزة و�ش المحتج
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

ي إعــادة التدويــر واســتعادة قيمــة النفايــات. وهــو أيضــاً خطــوة 
يعــد الفصــل مــن المصــدر الخطــوة الأوىل والأكــرش أهميــة �ف

ــأة  ي أي منش
ــات �ف ــد النفاي ــة. وتتول ــث التكلف ــن حي ــة م ــة وفعال ــة سلس ــع بطريق ي الموق

ــأتك �ف ــات منش ي إدارة نفاي
ــية �ف أساس

ي شــكل أنــواع مختلفــة مــن المــواد عــى ســبيل المثــال: الزجــاج، والــورق، والباســتيك، وبقايــا 
ي �ف

مــن مصــادر متعــددة وتــأ�ت
ي حاويــات النفايــات، يلــزم بــذل جهــود إضافيــة لفرزهــا لحقــاً لســتعادة 

الطعــام، ومــا إىل ذلــك. وعندمــا تختلــط النفايــات �ف
ضافــة إىل ذلــك، قــد تتلــوث بعــض المــواد وبالتــاىلي يصبــح مــن الصعــب إعــادة تدويرهــا،  عــادة التدويــر. وبالإ المــواد القابلــة لإ
فعــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون الباســتيك ملوثــاً بشــدة ببقايــا الطعــام أو بأنــواع أخــرى مــن الباســتيك، فإنــه إمــا أن 
يتــم إعــادة تدويــره إىل باســتيك منخفــض القيمــة أو يصبــح مــن المكلــف للغايــة فصلــه وتنظيفــه ممــا يجعــل إعــادة تدويــره 

غــري مربحــة. ويشــري الفصــل مــن المصــدر إىل ضمــان عــدم خلــط النفايــات مــن البدايــة.

اتيجيات مختلفــة. ويمكــن للبعــض عــى ســبيل المثــال أن يختــار إجــراء  يمكــن أن ينفــذ الفصــل مــن المصــدر مــن خــال اســرت
ــا الطعــام  فصــل كامــل عــن طريــق وضــع حاويــات إعــادة تدويــر مخصصــة للــورق والمعــادن والزجــاج، والباســتيك وبقاي
هــا. وهــذا مثــال عــى الفــرز المتقــدم مــن المصــدر ويــؤدي إىل أعــى فرصــة لســتعادة القيمــة مــن النفايــات. ويمكــن  وغري
ــار  ــات )يش ــن الحاوي ــد م ــوع واح ي ن

ــة �ف ــة والعضوي ــات الغذائي ــل النفاي ــى فص ــاطة ع ــرش بس اتيجيات الأك ــرت ــز الس أن ترك
ي حاويــة منفصلــة )يشــار إليهــا باســم النفايــات الجافــة(. تســتند 

إليهــا باســم النفايــات الرطبــة( وجميــع النفايــات الأخــرى �ف
ــة  ــات الجاف ــا بعــد فصــل النفاي ــر فيم ف بإعــادة التدوي ــري عــى القائمــ�ي ــه مــن الأســهل بكث ــة أن اتيجية إىل حقيق هــذه الســرت
ــات  ــة )النفاي ــات الرطب ــدلً مــن الضطــرار إىل فصلهــا عــن النفاي ــورق عــن بعضهــا البعــض ب مثــل المعــادن والباســتيك وال
ف الحاويــات  ي التنفيــذ، ولكنهــا تســتعيد قيمــة أقــل مــن النفايــات. وعــادًة مــا يتــم تميــري

اتيجية أســهل �ف العضويــة(. وهــذه الســرت
ي بعــض الأحيــان، قــد 

ف موظفــي المنشــأة. وكذلــك، �ف مــن خــال العامــات والألــوان وتتطلــب العمليــة أحيانــاً رفــع الوعــي بــ�ي
يحتــاج عمــاؤك إىل التواصــل بشــأن عمليــات الفصــل والمــور المتعلقــة بهــا.

6. الفصل من المصدر والمعالجة المسبقة
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ف مــن منشــأتك أو عــى فئــة معينــة مــن  ي جــزء معــ�ي
ف عــى فصــل مصــدر النفايــات �ف كــري ي الرت

اتيجية الأخــرى �ف ســرت وتتمثــل الإ
ف أو  ــ�ي ــب الموظف ــن مكت ــرب م ــة بالق ــات الورقي ــة خاصــة للنفاي ــن ببســاطة وضــع حاوي ــال، يمك ــات. عــى ســبيل المث النفاي

ي المنشــأة.
ــة لأكــواب القهــوة بالقــرب مــن أماكــن بيــع القهــوة �ف بالقــرب مــن الطابعــات، ويمكــن أيضــاً وضــع حاوي

عــادة التدويــر أو عــى الأقــل الحصــول عــى خصــم مــن مــزود الخدمــة،  وعــاوة عــى إعطائــك الفرصــة لبيــع المــواد القابلــة لإ
توجــد العديــد مــن المزايــا الأخــرى. تقــدم عمليــة الفصــل مــن المصــدر رســالة مفادهــا أن مؤسســتك تهتــم بالبيئــة وتحــاول 
ــات جمــع  ي عملي

ــؤدي الفصــل مــن المصــدر إىل الحــد مــن المشــاكل �ف ضافــة إىل ذلــك، ي ــر. وبالإ ــادة فــرص إعــادة التدوي زي
ي منشــأتك. عــى ســبيل المثــال، إذا قمــت بفصــل بقايــا الطعــام عــن أنــواع النفايــات الأخــرى، فيمكنــك 

النفايــات وإدارتهــا �ف
ي تفريــغ حاويــات 

ــا الطعــام مــن الحاويــات بشــكل متكــرر ممــا يــؤدي إىل بيئــة أنظــف وجهــد أقــل �ف ف عــى إزالــة بقاي كــري الرت
ي منطقــة معينــة )عــى 

النفايــات الجافــة. ويتيــح لــك الفصــل أيضــاً ضبــط حجــم الحاويــات وفقــاً لنــوع النفايــات المتولــدة �ف
ي المركــز التجــاري(. إن الفصــل مــن 

ســبيل المثــال، تخصيــص حاويــات أكــرب لبقايــا الطعــام بالقــرب مــن منطقــة المطاعــم �ف
ي صناعــة إعــادة التدويــر الناجحــة.

المصــدر هــو بالفعــل أهــم خطــوة �ف

ي إضافــة قيمــة إىل النفايــات المتولــدة وتوفــري المــال والتأكــد مــن إعــادة التدويــر. 
ي الموقــع خطــوة مهمــة �ف

تعــد المعالجــة �ف
ي الموقــع هــي 

ــة. والمعالجــة �ف ــات مفصول ــك نفاي ي الموقــع ثمارهــا، يجــب أن يكــون لدي
ي المعالجــة المســبقة �ف

ــؤ�ت وحــ�ت ت
ي 

ي المعالجــة �ف
عــادة التدويــر. وللمشــاركة �ف ف لإ أفضــل الحلــول للحصــول عــى النفايــات مــن المصــدر بالشــكل والهيئــة الازمــ�ي

ي بــالت أو 
الموقــع، تحتــاج إىل فصــل النفايــات أولً. يمكــن أن تشــتمل المعالجــة المســبقة للنفايــات عــى ضغــط النفايــات �ف

ي بــالت بضغــط النفايــات والحــد مــن حجمهــا )عــى ســبيل المثــال، 
تقطيعها/جرشــها أو كا الأمريــن. وتقــوم عمليــة الــرزم �ف

ي بــالت بنســبة 20٪ مــن حجمهمــا قبــل الضغــط(. وهــذا 
يمكــن أن يتــم ضغــط حجــم الباســتيك والكرتــون بمجــرد رزمهمــا �ف

جــم إىل الحــد مــن عــدد مــرات النقــل وبالتــاىلي الحــد مــن الرســوم  ي الموقــع، وهــو مــا يرت
ي ســهولة تخزيــن النفايــات �ف

يعــ�ف
ي بــالت أنــه يمكــن نقــل النفايــات بطريقــة أســهل ممــا يوفــر عــادًة 80٪ مــن تكلفــة النقــل. 

ي الضغــط �ف
المصاحبــة(. كمــا يعــ�ف

ي المعالجــة المســبقة وهــو يوفــر المزيــد مــن المســاحة. وعنــد بيــع المــواد القابلــة 
ويمثــل التقطيع/الجــرش خطــوة أخــرى �ف

ي بــالت أو مقطعة/مجروشــة.
عــادة التدويــر، ترتفــع أســعارها إذا كانــت مضغوطــة �ف لإ

تســمح  المتقــارب  الحجــم  ذات  البــالت 
لمنشــأتك بتنفيــذ عمليــة مناولــة المــواد بســهولة 
عــن طريــق وضــع البــالت ذات الحجــم الــدارج 
ي وســيلة النقــل. ويعتــرب جمــع 

ي الصناعــة �ف
�ف

ــرش  ــهل وأك ــالت أس ي ب
ــة �ف ــات المضغوط النفاي

ــر.11 ــادة التدوي ــات إع ي خدم
ف �ف ــ�ي اً للعامل ــري توف

https://globaltrashsolutions.com 11. الصورة من موقع
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ي الموقــع. 
ي البــالت شــائعاً بشــكل خــاص للــورق والكرتــون، وذلــك بســبب الحجــم الكبــري الــذي يحتاجانــه �ف

يعتــرب الضغــط �ف
ي بــالت أيضــاً. حيــث يتــم تصميــم أبعــاد البــالت ووزنهــا لتلبيــة متطلبــات الســوق 

وعــادة مــا يتــم رزم الباســتيك والعلــب �ف
النهائيــة مــن حيــث أحجــام البضائــع التصديريــة وحاويــات الشــحن.

ــون والباســتيك والمعــادن  ــورق والكرت ــل ال ــات مث ــواد النفاي ــن م ــد م ــالت للعدي ــة واحــدة لضغــط الب ــن اســتخدام آل يمك
ي الموقــع مــن أجــل 

)العلــب الصفيــح(. ويمكــن أيضــاً أن يقــوم مقــدم الخدمــة بعمــل بــالت عندمــا يحــرف أجهزتــه الخاصــة �ف
ف وعــى توفــر  ي الموقــع عــى كميــات النفايــات المتولــدة مــن تيــار نفايــات معــ�ي

عمــل بــالت. ويعتمــد اختيــار عمــل البــالت �ف
المســاحة الازمــة لوضــع آلــة عمــل البــالت )عــادًة مــا يبــدأ حجمهــا مــن 4 × 4 أمتــار(. ومــن المهــم أن تســعى للحصــول عــى 
تيبــات لتنفيــذ عمليــات ضغــط النفايــات  مشــورة مــزود الخدمــة الــذي تتعامــل معــه بشــأن آلت صنــع البــالت وأفضــل الرت

ي بــالت.12
�ف

www.facebook.com/disklatinhageraldo 12.  الصورة من موقع
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7. تتبع أداءك

ات أداء رئيســية مناســبة.  دارة النفايــات: لــ�ي يتحســن أي نظــام بشــكل مســتمر، يجــب وضــع مــؤ�ش ات الأداء الرئيســية لإ مــؤ�ش
وريــة بالنســبة لــك لمراقبــة نظــام إدارة النفايــات الــذي تتبنــاه وتحديــد مكاســبك وإدخــال  ات الأداء الرئيســية �ف وتعــد مــؤ�ش
دارة النفايــات المتولــدة مــن منشــأتك. ويمكــن أيضــاً  ي الواقــع، يمكــن وضــع نظــام إدارة جــودة كامــل لإ

التحســينات الازمــة. و�ف
إدارة الأداء مــن خــال نظــام إدارة بيئيــة أوســع مثــل نظــام الأيــزو ISO 14001، والــذي يتنــاول إدارة النفايــات.

كبدايــة، يمكــن إنشــاء فريــق أو لجنــة تعقــد اجتماعــات ربــع ســنوية لتقديــم تقريــر عــن الأداء وحــل المشــكات وتنفيــذ حلقــة 
ف المســتمر. ومــع ذلــك، فــإن الهــدف مــن هــذا القســم مــن الدليــل ليــس وضــع نظــام إدارة  تغذيــة راجعــة بهــدف التحســ�ي
ي إدارة 

ــع أداء منشــأتك �ف ــدء تتب ي قــد تســتخدمها لب
ــ�ت ات الأداء الرئيســية ال ــم مجموعــة بســيطة مــن مــؤ�ش ــل تقدي كامــل، ب

ي منشــأتك. ويتــم أيضــاً 
ي قــد تســتخدمها �ف

حــة الــ�ت ات المقرت النفايــات وكذلــك تحديــد مكاســبك. وأدنــاه، نقــدم بعــض المــؤ�ش
ات إدارة النفايــات أن تقــدم صــورة دقيقــة عــن حالــة  ح مــا يقيســه كل مــؤ�ش وأهميتــه. وكمــا يتضــح، فإنــه يمكــن لمــؤ�ش �ش

نتاجيــة الإجماليــة والربحيــة والفعاليــة بطريقــة تدعــو للدهشــة!!  منشــأتك مــن حيــث الإ

ــية  ات الأداء الرئيس ــؤ�ش ــة م ــة ومصداقي ــن دق ــق م ــة للتحق وري ــش �ف ــة والتفتي ــراءات المراقب ــر أن إج ــر بالذك ــن الجدي م
ــتخدامها. ــى اس ــة ع ــزودو الخدم ــات وم ــدو النفاي ــق مول ــد يواف ي ق

ــ�ت ــاس ال ــة أدوات القي ــة، وخاص الحقيقي

دارة النفايات ات الأداء الرئيسية لإ الجدول )2( مؤ�ش

ات الأداء الرئيسية جراءات الممكن تنفيذهامؤ�ش التوضيح والإ

إجماىلي النفايات المتولدة، 
مفروزة بحسب النوع والمصدر 

)بالطن شهرياً(.

اً عى  ي مناطق معينة مؤ�ش
ي كميات النفايات المتولدة �ف

يمكن أن تكون الزيادة �ف
انخفاض كفاءة العمليات أو زيادة العمليات بشكل عام. ويعترب هذا المؤ�ش بالغ 
ي ذلك تحديد 

ي الموقع بما �ف
ي تصميم نظام إدارة النفايات الخاص بك �ف

الأهمية �ف
عدد الحاويات وحجمها وموقعها، وتكرار خدمة نقل النفايات، ونوع مزودي الخدمة 

ف بإعادة التدوير الذين سيتم التعاقد معهم. ومن المهم أيضاً تقييم  أو القائم�ي
النفايات وأن يقوم مزود الخدمة الذي تتعامل معه بتحديد وتسعري الخدمات 

المطلوبة.

توليد النفايات النوعية )بالطن 
شهرياً لكل وحدة تشغيلية، 

عى سبيل المثال، طن شهرياً 
ي الفندق(.

لكل نزيل �ف

هذا المؤ�ش هام ويعطي صورة دقيقة )أكرش من تلك المذكورة أعاه( حول بصمة 
ي النفايات 

ي العمليات حتماً إىل زيادة �ف
ي تتبناها. وستؤدي الزيادة �ف

إدارة النفايات ال�ت
المتولدة. ويقيس هذا المؤ�ش كثافة توليد النفايات بالطن لكل وحدة تشغيلية، 

ي الفنادق أطناناً شهرياً 
فعى سبيل المثال، يمكن أن تكون كثافة توليد النفايات �ف

ي مراكز التسوق يمكن أن تكون النفايات أطناناً شهرياً لكل زائر، 
لكل ضيف، و�ف

ي المطاعم أطناناً شهرياً لكل ضيف. وعادة ما 
ي الهايرب ماركت لكل عميل، و�ف

وأطناناً �ف
ي الخسائر وبالتاىلي 

ي الكفاءة وزيادة �ف
ي توليد نفايات معينة انخفاض �ف

ي الزيادة �ف
تع�ف

ي الربحية.
انخفاض �ف
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توليد النفايات لكل وحدة 
يرادات )بالطن  من وحدات الإ

.) ي
شهرياً لكل دينار أرد�ف

يرادات أن منشأتك تولد  ي من الإ
ي كمية النفايات لكل دينار أرد�ف

تعكس الزيادة �ف
ي كفاءة التشغيل 

. وقد يعكس ذلك انخفاضاً �ف المزيد من النفايات لكل عائد ماىلي
ي أنه يتم استهاك المزيد من الموارد لنفس 

ي هوامش الربح لأنه قد يع�ف
وكذلك �ف

العوائد. وقد يتطلب الأمر إجراء المزيد من التحليل.

نسبة النفايات المعاد تدويرها.

ي الموقع 
ي يتم إعادة تدويرها سواء �ف

يعكس هذا المؤ�ش النسبة المئوية للنفايات ال�ت
ف بإعادة التدوير. ويعكس هذا المؤ�ش بأفضل طريقة تأثري  أو من خال البيع للقائم�ي
النفايات المتولدة من منشأتك عى البيئة. وتذهب النفايات غري المعاد تدويرها إىل 

مكبات النفايات أو مواقع طرح النفايات مما يؤدي إىل تدهور البيئة.

ي 
عدد الحالت الشهرية ال�ت

ي النفايات.
حدث فيها فائض �ف

ي منطقة 
ي النفايات �ف

ي تم فيها تسجيل فائض �ف
يعكس هذا المؤ�ش عدد المرات ال�ت

ي 
ي إدارة النفايات المطبقة �ف

التجميع أو الحاويات. حيث تعكس زيادتها تحدياً �ف
الموقع وقد يرتبط ذلك بالحجم غري الأمثل للحاويات أو مكان وضعها، أو قلة عدد 

مرات تفريغ الحاويات أو قلة عدد مرات خدمة نقل النفايات.

كمية الباستيك الذي 
يستخدم لمرة واحدة 

المستهلكة شهرياً )بالطن أو 
بعدد الوحدات، عى سبيل 

المثال، عدد الأكياس(.

ي التأثري 
ي استهاك الباستيك الذي يستخدم لمرة واحدة زيادة �ف

تعكس الزيادة �ف
ي بشكل عام. ومن الأفضل فهم هذا المؤ�ش عى مستوى كل وحدة  ي السل�ب

البي�أ
يرادات(. إنتاج )لكل ضيف أو مقارنة بإجماىلي الإ

ات المذكــورة أعــاه عــى أســاس شــهري، ســتكون قــادراً عــى  إنشــاء خــط أســاس مرجعــي ومعيــار: عندمــا يتــم تتبــع المــؤ�ش
ــهر،  ــدار الأش ــى م ــد. وع ــا بع ــور فيم ــينات أو التده ــه التحس ــى أساس ــارن ع ــك لتق ــي لأدائ ــاس المرجع ــط الأس ــد خ تحدي
ات المذكــورة أعــاه. وعنــد تقديــم  ســتتمكن مــن وضــع معيــار داخــىي يعكــس المتوســط ربــع الســنوي أو الســنوي للمــؤ�ش
هــا. وســتتمكن أيضــاً مــن تحديــد الأهــداف وتحديــد المبالــغ المتوفرة.  مبــادرة جديــدة، ســتكون قــادراً عــى تتبعهــا وتحديــد تأثري
ي الحــد مــن النفايــات لــكل وحــدة تشــغيل )لــكل نزيــل( إنفاقــاً أقــل عــى خدمــة النقــل وربمــا أيضــاً 

فعــى ســبيل المثــال، يعــ�ف
ي بعــض القطاعــات، قــد تكــون قــادراً عــى مقارنــة أدائــك بالمعايــري الدوليــة، 

إنفاقــاً أقــل عــى المدخــات مثــل الأكيــاس. و�ف
اوح مــن 0.89 إىل 1.22 كجــم لــكل  ي اليــوم )تــرت

عــى ســبيل المثــال، عــادًة مــا تولــد الفنــادق 1 كجــم مــن النفايــات لــكل نزيــل �ف
ي بعــض الدراســات مــن الفنــادق ذات نجمــة واحــدة إىل الفنــادق 4 نجــوم(.13

ضيــف �ف

ي 
يمكنــك أيضــاً مقارنــة منشــأتك بأفضــل الممارســات العالميــة، عــى ســبيل المثــال، يمكــن إعــادة تدويــر 98٪ مــن النفايــات �ف

ي هــذه الصناعــة.14 ويمكــن للمطاعــم عــى ســبيل المثــال إعــادة 
ة وفقــأ لأفضــل الممارســات العالميــة �ف بعــض الفنــادق الصغــري

داء القطاعــات 
أ

تدويــر 39٪ إىل 55٪ مــن نفاياتهــا بشــكل عــام.15 وقــد يكــون مــن الصعــب إيجــاد خــط أســاس مرجعــي لقيــاس ال
ي مراكــز التســوق 

الأخــرى بســبب تنــوع العمليــات التشــغيلية، عــى ســبيل المثــال، يختلــف إنتــاج نفايــات مراكــز التســوق �ف
مــكان إجــراء مقارنــات تتســم بالحــذر،  ة. ومــع ذلــك، ل يــزال بالإ ي المراكــز الكبــري

ة بشــكل كبــري عــن توليــد النفايــات �ف الصغــري
ي تولــد نفايــات تبلــغ 0.52 كجــم لــكل زائــر. وهــذا يمكــن أن يعطــي  ي د�ب

ة �ف عــى ســبيل المثــال، وجــد أن مراكــز التســوق الكبــري
ة.16 اً ذا صلــة بالمراكــز التجاريــة الفاخــرة الكبــري مــؤ�ش

ي تبذلهــا 
نجازاتــك: مــن الأهميــة بمــكان التواصــل مــع عمائــك ومجتمعــك وإطاعهــم عــى الجهــود الــ�ت التواصــل والتســويق لإ

ي للنفايــات. ي الحــد مــن التأثــري الســل�ب
�ف

اكة الدولية للسياحة.  دارة البيئية للفنادق )2008(. الدليل الصناعي للتشغيل المستدام. ال�ش 13. الإ

، لوكسمبورج، 2013. ورو�بي
أ

دارة البيئية �في قطاع السياحة«. مكتب منشورات التحاد ال ف مارتوس. »أفضل ممارسات الإ
14.  ستايلز، ديفيد، هارالد شونبريجر، ج. ل. جالفري

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

15.  التحاد ال

 . ، فارنيك )2018(، دراسة توليد النفايات �في مول د�بي ف
16.  ماركوس أوبرل�ي

ات الأداء الرئيسية جراءات الممكن تنفيذهامؤ�ش التوضيح والإ



26|

نجازات17 الشكل 3 أمثلة عى جهود ن�ش الإ

ي وضــع منشــأتك كمنشــأة مســؤولة بيئيــاً مــن شــأنها أن تجــذب العمــاء. فعــى ســبيل المثــال، يفكــر 
ويســاعدك هــذا الإجــراء �ف

ــد مقابــل  ــة �في دفــع المزي لفي
أ

ي حجوزاتهــم18 بينمــا يرغــب 61٪ مــن جيــل ال
ــادق �ف ي للفن

ي الأداء البيــ�أ
62٪ مــن المســافرين �ف

ــن  ــد م ــال الح ــا �في مج ــال إنجازاته ــة �في إيص ــات الدولي ــتثمر المنظم اء.19 وتس ــرف ــات الخ ــات والخدم ــى المنتج ــول ع الحص
هــا. ويمكنــك عــى  ي تناســب عمائــك أكــرش مــن غري

النفايــات وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا. فاخــرت قنــوات التصــال الــ�ت
ة. ويمكنــك  عانيــة، والافتــات ومقاطــع الفيديــو القصــري ســبيل المثــال اســتخدام وســائل التواصــل الجتماعــي، والقوائــم الإ
. ويمكــن أيضــاً أن يشــتمل التواصــل والتســويق ببســاطة  ف إقامــة مســابقات وعمــل أنظمــة مكافــآت لــكل مــن العمــاء والموظفــ�ي
ــات أو إعــادة اســتخدامها أو إعــادة تدويرهــا. ويمكــن أن تكــون  عــى مشــاركة النصائــح مــع عمائــك بشــأن الحــد مــن النفاي
الرســومات البيانيــة والإحصائيــات كمــا ورد أعــاه جذابــة للغايــة للعمــاء. وعليــك أن تربــط إنجازاتــك بالمحافظــة عــى البيئــة. 
جمــة جهــود الحــد مــن النفايــات بطريقــة بســيطة لتقريــب الصــورة  عــى ســبيل المثــال، يمكنــك اســتخدام العوامــل التاليــة لرت

لعمائــك:

ين ف 320 لرت من البرف طن واحد من نفايات الأغذية    

ي أكسيد الكربون
1900 كغم من ثا�ف طن واحد من نفايات الأغذية    

17 شجرة طن واحد من نفايات الورق    

16.3 برميل من الزيت طن واحد من نفايات الباستيك    

اكهم بشكل مستمر. ة لزيادة ولء عمائك وإ�ش ف كل هذه الوسائل يمكنها أن تمثل طريقة متمري

www.environmentalleader.com, and: https://www.pinterest.com/pin/453174781256122542  : 17. الصور من موقعي

وروبية لبحوث السياحة، 2018.
أ

لء وولئهم”، المجلة ال 18.  استبيان أجراه موقع تريب أدفايزور. المصدر: “تأثيـر الممارسات الخضـراء عى رضا الرفف

GlobalWebIndex, Q2 2018  .19

14. Photo from https://globaltrashsolutions.com
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دارة النفايــات20 )القانــون رقــم 16 لعــام 2020( والــذي يعمــل كمظلــة شــاملة توجــه  طــاري لإ أصــدر الأردن مؤخــراً القانــون الإ
ق الأوســط وشــمال  ي منطقــة الــ�ش

ي الأردن. ويتضمــن القانــون مــواد تعتــرب الأوىل مــن نوعهــا �ف
جميــع جوانــب إدارة النفايــات �ف

ة  إفريقيــا ويهــدف بشــكل عــام إىل تشــجيع إعــادة التدويــر والتخلــص الآمــن مــن النفايــات. وبعــض المــواد ذات صلــة كبــري
اماتــك  ف ي تســاعدك عــى الوفــاء بالرت

ي بعــض الأجــزاء، يوفــر هــذا الدليــل الأدوات الــ�ت
بعمليــات تشــغيل المنشــآت التجاريــة. و�ف

وفقــاً للقانــون. ويشــجع القانــون بشــكل عــام عــى الحــد مــن النفايــات وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا. وهــو يشــجع 
ف بصمتهــا البيئيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالنفايــات. وفيمــا يــىي عــرض موجــز لبعــض المــواد ذات  كات الخاصــة عــى تحســ�ي الــ�ش

الصلــة مــن هــذا القانــون.

ي 
ي القانــون تعريفــات واضحــة لجميــع الجوانــب المتعلقــة بــإدارة النفايــات، بمــا �ف

تقــدم المــواد مــن )2( إىل )4( والمشــمولة �ف
ي إدارة النفايــات، وأنشــطة وعمليــات إدارة النفايــات.

ذلــك أنــواع النفايــات، والأطــراف الرئيســية المشــاركة �ف

تعــد المــادة )6( مــن القانــون مــادة حســمية حيــث تحــدد رؤيــة القانــون مــن خــال التأكيــد عــى حقيقــة أن التدابــري المحــددة 
بالقانــون تهــدف إىل الحــد مــن التلــوث وعواقبــه الســلبية عــى البيئــة والصحــة العامــة مــع تشــجيع التنميــة المســتدامة. ويتــم 
ذلــك مــن خــال الحــد مــن النفايــات، وإعــادة اســتخدامها، وفــرز النفايــات مــن المصــدر، وإدارة النفايــات بطريقــة تســمح 
ــا الحــد  ي ل يكــون فيه

ــ�ت ي الحــالت ال
اً، �ف ــات الخطــرة، وأخــري ــار الســلبية للنفاي ــف الآث جاعها وإعــادة تدويرهــا، وتخفي باســرت

ف التخلــص الآمــن منهــا. ويعكــس هــذا التسلســل الهرمــي  مــن النفايــات أو إعــادة اســتخدامها أو إعــادة تدويرهــا ممكًنــا، يتعــ�ي
دارة النفايــات الــذي يعطــي الأولويــة للحــد مــن النفايــات وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا عــى التخلــص منهــا  الــدوىلي لإ

ي الشــكل التــاىلي والمعــد مــن قبــل برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة ســنة 2011:
كمــا هــو موضــح �ف

https://bit.ly/3fxT7TS :20. يحتوي الرابط التاىلي عى القانون

8. المواد ذات الصلة بالقانون 
دارة النفايات ونظام  طاري لإ الإ

المعلومات والرقابة البيئية
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ــال، تضــع  ــا. عــى ســبيل المث ــون مبادئه ي يحــدد القان
ــ�ت ــات ال ي إدارة النفاي

ــة �ف ــم المتقدم ــادة )7( بعــض المفاهي تضــع الم
ي أن الصناعــات المنتجــة للنفايــات أو المســتوردة 

المــادة مبــدأ »المســؤولية الممتــدة عــى عاتــق المنتــج للنفايــات« ممــا يعــ�ف
ي هــذا، عــى 

ي النفايــات تتحمــل مســؤولية ممتــدة تجــاه توليــد هــذه النفايــات. وقــد يعــ�ف
ي تتاجــر �ف

للنفايــات أو الجهــات الــ�ت
ف عــن نفايــات الزجاجــات الباســتيكية الناتجــة عــن اســتهاك  وبــات الغازيــة يكونــون مســؤول�ي ســبيل المثــال، أن منتجــي الم�ش
وبــات الغازيــة ويتوقــع منهــم اتخــاذ الإجــراءات الازمــة للحــد مــن هــذه النفايــات. وقــد وضــع القانــون مبــدأ آخــر  هــذه الم�ش
مهــم هــو مبــدأ »الملــوث يدفــع«، والــذي يضــع العــبء المــاىلي لجمــع النفايــات ومعالجتهــا عــى عاتــق الجهــات المنتجــة 
ي أقــرب 

ورة معالجــة النفايــات �ف اً، وضــع القانــون مبــدأ آخــر ذا صلــة وهــو مبــدأ »القــرب« الــذي يؤكــد عــى �ف للنفايــات. وأخــري
ي الموقــع.

، يــوىص بالمعالجــة �ف مــكان ممكــن مــن المصــدر. وبالتــاىلي

ي القطــاع، وتحــدد بوضــوح أدوار ومســؤوليات كل صاحــب مصلحــة 
تحــدد المادتــان )9( و )10( المهــام والجهــات المســؤولة �ف

ي القطــاع.
�ف

امات عى منتجي وحائزي النفايات وهي: ف طاري فهناك بعض اللرت واستناداً إىل المادة )11( من القانون الإ

م الحائــز أو المشــغل أو المنتــج الــذي لديــه أي كميــة مــن النفايــات الخطــرة أو )1000( طــن فأكــرش مــن النفايــات غــري  ف يلــرت أ. 
: الخطــرة ســنوياً بمــا يــىي

ي تنتجها أنشطته أو تمت معالجتها من قبله.  
جاع أو التخلص من النفايات ال�ت  1. اتخاذ تدابري السرت

 2 . جمع وفرز النفايات بشكل منفصل.

ي منها.
جاع أو التخلص النها�أ  3. تخزين النفايات بطرق سليمة بيئياً  قبل عمليات السرت

ب. يجــب فــرز وجمــع النفايــات داخــل الموقــع بطــرق تــؤدي إىل التقليــل مــن المخاطــر البيئيــة ولمــدة زمنيــة محــددة ووفقــاً 
يعــات النافــذة. للت�ش

جاع النفايــات أو التخلــص منهــا الحصــول عــى الموافقــات الازمــة وفقــاً  ج. يجــب عــى المنتــج أو الحائــز الــذي يقــوم باســرت
لتعليمــات تصــدر لهــذه الغايــة.

ف مــن أهمهــا تطويــر نظــام خــاص لخدمــات جمــع  امــات المشــغل�ي ف بينمــا تشــري المــادة 12 إىل فقــرات مهمــة بخصــوص الرت
ضافــة  ، بالإ ي

النفايــات واســتقبالها ونقلهــا إىل مواقــع الجمــع او المحطــات التحويليــة او مواقــع المعالجــة أو التخلــص النهــا�أ
إىل جمــع النفايــات المفــروزة.

وتشــري المــادة )16( إىل أن كبــار منتجــي النفايــات، الذيــن ينتجــون أكــرش مــن 1000 طــن ســنوياً مــن النفايــات غــري الخطــرة وأي 
: مــوا بمــا يــىي ف كميــة مــن النفايــات الخطــرة، يجــب أن يلرت

ي الموقع.
الفرز والتجميع �ف  

جاع النفايات المتولدة أو التخلص منها. الحصول عى الموافقات الازمة لسرت  

دارة نفايات مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد. وضع خطة لإ  

دارة النفايات. ي لوضع خطة لإ
ي بي�أ

ف أخصا�أ تعي�ي  

إنشاء برنامج متابعة والحتفاظ بالسجات ذات الصلة.  

رفع السجات السنوية الخاصة بكل ما يتعلق بإدارة النفايات لوزارة البيئة.  
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دارة النفايــات رقــم 85 لســنة 2020 والصــادر بمقتــىف الفقــرة ن مــن المــادة 4 مــن  كمــا أن نظــام المعلومــات والرقابــة البيئيــة لإ
ي تولــد أكــرش مــن 100 طــن ســنوياً مــن النفايــات 

ام المؤسســات الــ�ت ف قانــون حمايــة البيئــة رقــم 6 لســنة 2017 قــد أشــار إىل الــرت
 : غــري الخطــرة وأي كميــة مــن النفايــات الخطــرة باســتثناء المنــازل بمــا يــىي

ي نظام معلومات إدارة النفايات.
التسجيل �ف  

. ي
الحصول عى رقم تعريفي بي�أ  

ي الفقرة )أ( من المادة )6( من الائحة.
تسجيل المعلومات عى النحو المطلوب �ف  

رفــع تقاريــر ســنوية إىل وزارة البيئــة متضمنــة أنشــطة وخطــط إدارة النفايــات، إمــا مــن خــال نظــام المعلومــات أو   

ة إىل وزارة البيئــة. مبــا�ش

ي نظام المعلومات.
إعداد خطط إدارة النفايات خال ستة أشهر من تاريخ التسجيل �ف  

ي قدمهــا هــذا الدليــل تســاعد منشــأتك عــى المتثــال للقانــون. عــى ســبيل 
وكمــا يتضــح، فــإن العديــد مــن التدخــات الــ�ت

ــات ومتابعتهــا، ضمــان  ي الموقــع، التدقيــق وفحــص النفاي
ــال ل الحــر، الفصــل مــن المصــدر، المعالجــة المســبقة �ف المث

ي الوقــت الــذي تتعامــل فيــه المؤسســات 
ي الواقــع، و�ف

الحــد مــن النفايــات وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا، وغــري ذلــك. �ف
ف بشــكل أســاسي بهــدف المتثــال، فــإن القانــون رقــم 16 لعــام 2020 والنظــام رقــم 85 لســنة 2020  الخاصــة مــع القوانــ�ي
ضافــة إىل زيــادة الســتدامة  ي الأردن لتوفــري نفقاتهــا بشــكل مبــا�ش وغــري مبــا�ش بالإ

كات الخاصــة �ف يمثــان فرصــة تدفــع الــ�ش
القتصاديــة بشــكل عــام.

ي يمكــن تلخيصهــا بالجــدول 
ــ�ت ــة بموجــب المــواد ) 27،28، و 29( وال ــات التالي ــون العقوب اً وليــس آخــرا، تضمــن القان وأخــري

: التــاىلي

رقم 
المادة

الفقرة أو 
البند

العقوبة أو الغرامةالمحتوى أو النص

أ - 271
كل شــخص معنــوي يجمــع أو يعالــج أو يخــزن أو 
ــول  ــات دون الحص ــن النفاي ــص م ــل أو يتخل ينق

اخيــص الازمــة. عــى الرت

ــى  ــد ع ــار ول تزي ــف دين ــن أل ــل ع ل تق
ــار. ــة آلف دين خمس

أ - 272
كل شــخص طبيعــي يجمــع أو يعالــج أو يخــزن أو 
ــول  ــات دون الحص ــن النفاي ــص م ــل أو يتخل ينق

اخيــص والتصاريــح الازمــة. عــى الرت

الحبــس مــدة ل تقــل عــن أســبوع ول 
تزيــد عــى ثاثــة أشــهر أو بغرامــة ل تقل 
عــن مائــة دينــار ول تزيــد عــى خمســمائة 

. ف دينــار أو بكلتــا العقوبتــ�ي

ب - 271

كل شــخص معنــوي تســبب او ألقــى او طــرح أي 
نفايــات خطــرة أو متفجــرة أو قابلــة لاشــتعال أو 
اخيــص  ســامة أو معديــة دون الحصــول عــى الرت

والتصاريــح الازمــة.

ة آلف دينــار ول  غرامــة ل تقــل عــن عــ�ش
يــن ألــف دينــار. تزيــد عــى ع�ش

ب - 272

كل شــخص طبيعــي تســبب او ألقــى او طــرح أي 
نفايــات خطــرة أو متفجــرة أو قابلــة لاشــتعال أو 
اخيــص  ســامة أو معديــة دون الحصــول عــى الرت

والتصاريــح الازمــة.

الحبــس مــدة ل تقــل عــن ســتة أشــهر ول 
ــد عــى ســنة أو بغرامــة ل تقــل عــن  تزي
ــد عــى خمســة آلف  ــار ول تزي ــف دين أل

. ف دينــار أو بكلتــا العقوبتــ�ي

ج27
كل مــن أقــدم عــى تعطيــل او منــع أي مــن 
هــذا  أحــكام  بتطبيــق  ف  المكلفــ�ي ف  الموظفــ�ي

واجباتهــم. تأديــة  مــن  القانــون 

ــهر  ــة أش ــن ثاث ــل ع ــدة ل تق ــس م الحب
ــنة. ــى س ــد ع ول تزي
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د27
ــوث  ــباب التل ــة أس ــن إزال ــف ع ــف المخال اذا تخل
ــادة. ــذه الم ــن ه ف أ، ب م ــ�ي ي الفقرت

ــواردة �ف ــاره ال وآث

عــى الجهــات ذات العاقــة إزالة أســباب 
المخالــف  نفقــة  التلــوث وآثــاره عــى 

ــة. ــف إداري ــا %25 مصاري ــا اليه مضاف

أ28

: كل شخص يرتكب ما يىي

وط رخصــة  طــرح النفايــات بشــكل يخالــف �ش
إدارة النفايــات وفقــاً لأحــكام الفقــرة أ مــن المــادة 

ــون. 21 مــن هــذا القان

ف  ــ�ي ي المادت
ــا �ف ــوص عليه وط المنص ــ�ش ــف ال خال

ــون. ــذا القان ــن ه 11 و12 م

ــذا  ي ه
ــواردة �ف ــات ال ــل النفاي ــكام نق ــف اح خال

القانــون.

ــد  ــار ول تزي ــن 1000 دين ــل ع ــة ل تق غرام
ــار. ــى 10000 دين ع

ب28

كل شــخص طــرح المخلفــات او الميــاه القــذرة او 
النفايــات الســائلة والآت الخربــة او الأخشــاب او 
مخلفــات تقليــم الأشــجار او الأعشــاب او الأتربــة 
ي الشــوارع او 

البنــاء �ف او الطمــم او مخلفــات 
ي أي مــكان آخــر بصــورة تلحــق 

عــى الأرصفــة او �ف
ر بالصحــة العامــة و الأذى بالآخريــن. الــرف

ــاراً ول  ف دين ــ�ي ــن خمس ــل ع ــة ل تق غرام
ي حــال 

تزيــد عــى خمســمائة دينــار و�ف
التكــرار تضاعــف الغرامــة.

ج28

كل شــخص قــام بطــرح أي نفايــات او أي أشــياء 
ي 

ي غــري الأماكــن المخصصــة لهــا او �ف
أخــرى �ف

مجــاري  ي 
�ف او  الحدائــق  ي 

�ف او  العــام  الشــارع 
او مصــادر  الســدود  مــن  بالقــرب  او  الســيول 
المناطــق  ي 

�ف او  الرتوازيــة  البــار  او  الميــاه 
هــا  الخاصــة ) الســياحية ، الأثريــة ، الدينيــة ، وغري
ي العامــة والدوائــر و المؤسســات 

ي المبــا�ف
( او �ف

أ او  ي المــوا�ف
ي المنشــآت الرياضيــة او �ف

الحكوميــة �ف
المطــارات او المراكــز التجاريــة.

ــاراً ول  ف دين ــ�ي ــن خمس ــل ع ــة ل تق غرام
ي حــال 

تزيــد عــى خمســمائة دينــار و�ف
التكــرار تضاعــف الغرامــة.

د28
كل شــخص قــام بطــرح أي نفايــات او أي أشــياء 
هــات  ف والمترف الطبيعيــة  المحميــات  ي 

�ف أخــرى 
الوطنيــة.

الحبــس مــدة ل تقــل عــن أســبوع ول 
تزيــد عــى شــهر أو بغرامــة ل تقــل عــن 
مائــة دينــار ول تزيــد عــى ألــف دينــار أو 

. ف ــ�ي ــا العقوبت بكلت

29
ي هــذا 

ــواردة �ف ــن الأفعــال ال ــرار أي م ي حــال تك
�ف

ــون. القان
تضاعف العقوبة.
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ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي

ي الجــزء 3 مــن هــذا الدليــل، يحتــوي هــذا الجــزء عــى 29 فرصــة تعــد الأنســب للمنشــآت التجاريــة 
كمــا تــم ذكــره ســابقاً �ف

ي 
ي الأردن لتخفيــض وإعــادة اســتخدام وإعــادة تدويــر النفايــات. كمــا يمكــن الطــاع عــى الجــدول الكامــل لهــذه الفــرص �ف

�ف
وريــة  ي تضــم المعلومــات الرف

ح الإجــراءات الأكــرش أهميــة مــن خــال قوائــم الحقائــق الــ�ت ي �ش
الملحــق أ. وقــد تــم الســهاب �ف

ي هــذه الإجــراءات.
ي تبــ�ف

ي تســهم �ف
الــ�ت



32|

#
قائمة 
الفرص

القطاع
النوع

التقييمالمنطقةالقسم

الوصف 

ق
اد
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مبي

ق
وي
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ت
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صي

ح
ت

ف
ش
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ت
ليا

عم
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ط
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ند

ص
 ال

ف ي
�

أم
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ب
كت

م
ىلي

فف ر
لم

 ا
ري
دب

الت

قة
دي

ح

لة
هو

س
ال

�ي
تأث

1

إنشاء نظام 
تجميع 
مركزي 

من خال 
تحديد نقاط 

التجميع 
بطريقة 

اتيجية  اسرت
لأنواع 

النفايات 
المختلفة

فع�����������
مرت

فع
مرت

2

فصل 
النفايات 

من المصدر  
للحد من 
النفايات 
المرسلة 

إىل مكبات 
النفايات

������������

ط
وس

مت

فع
مرت

3

الختيار 
المناسب 

لمواقع 
حاويات 

إعادة 
ي 

التدوير �ف
منشأتك 

لمعرفة نوع 
وتكرار تولد 
ي 

النفايات �ف
كل موقع

 �������������

ط
وس

مت

فع
مرت

4

فصل 
النفايات 

العضوية 
الناتجة من 

المطبخ

�����

ط
وس

مت

فع
مرت

5

فصل نفايات 
الورق / 
الكرتون 

إىل أجزاء 
متدرجة

فع�����������
مرت

ط
وس

مت

6

المعالجة 
المسبقة 
لنفايات 

الزجاجات 
الباستيكية 

)تحويلها 
لبالت(

����������

ط
وس

مت

فع
مرت



33 | ي القطاعات غ�ي السكنية
عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

#
قائمة 
الفرص

القطاع
النوع

التقييمالمنطقةالقسم

7

 تطوير 
سجل 

للنفايات 
الخطرة 

والذي يمثل 
جميع أنواع 

النفايات 
الخطرة 

ويحدد كيفية 
إدارتها

فع���������
مرت

فع
مرت

8

إعادة 
استخدام 

أكياس 
الغسيل 

الباستيكية 
المستخدمة 

ي غرف 
�ف

لء  ف الرف
بالفنادق

فع�������
مرت

ط
وس

مت

9

إعادة 
استخدام 

العلب/
الصناديق 

الباستيكية 
بدلً من 

الصناديق 
الكرتونية

����������

ط
وس

مت

ط
وس

مت

10

إعادة تدوير 
اشف  ال�ش
والمناشف 
والمفارش 

القديمة إىل 
قطع فنية 
من قماش 

وسجاد

������

ض
خف

من

ط
وس

مت

11

إعادة 
استخدام 

الوجه الفارغ 
من الورق 

المستخدم

فع������
مرت

فع
مرت

#
قائمة 
الفرص

القطاع
النوع

التقييمالمنطقةالقسم
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ق
اد
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#
قائمة 
الفرص

القطاع
النوع

التقييمالمنطقةالقسم

12

إعادة  ارسال 
عبوات 
المواد 

الكيميائية 
المستخدمة 

المفرغة 
ي تحتوي 

)ال�ت
عى مبيدات 

الآفات 
والأسمدة 

والحرب 
والمواد 

الكيميائية 
السامة 

والقابلة 
لاشتعال ، 

وما إىل ذلك( 
إىل الموردين

فع     � �      �  �� �
مرت

ط
وس

مت

13

إعادة إرسال 
زيوت 

المحركات 
المستخدمة 

للموردين

فع     � �      �  ����
مرت

ط
وس

مت

14

إعادة إرسال 
البطاريات 
والمصابيح 
المستعملة 

إىل المورد

فع  �� ���      �  ����
مرت

ط
وس

مت

15

 إعادة 
خراطيش 
الحرب إما 

إىل المصنع 
للتخلص 
الآمن أو 

المورد 
عادة  لإ
تعبئتها

فع  �      �     ���� �
مرت

فع
مرت

16

اقتر عى 
طباعة المواد 

ورية  الرف
فقط عند 
استخدام 
الطابعات

فع  �     �      ������
مرت

ط
وس

مت

17

إزالة مواد 
التغليف 

الزائدة 
المستخدمة 

للمنتجات

������      �    ��� 

ط
وس

مت

فع
مرت

#
قائمة 
الفرص

القطاع
النوع

التقييمالمنطقةالقسم
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#
قائمة 
الفرص

القطاع
النوع

التقييمالمنطقةالقسم

18

اخرت 
منتجات 

تعبئة عالية 
الجودة 

ومحّسنة 
مثل 

الحاويات 
الباستيكية 

القابلة 
عادة  لإ

الستخدام، 
والأكياس 

المقفلة 
بسحاب، وما 

إىل ذلك.

 ��� �     �  �      

ض
خف

من

فع
مرت

19

تزويد 
العماء 

بمنتجات 
قابلة للتحلل 

الحيوي 
مثل أدوات 

المائدة 
القابلة 
للتحلل

�����    ���  �      

ض
خف

من

فع
مرت

20

إنتاج السماد 
مي/ الفري

الدودي )أو 
( من  ي

بوكاسش
النفايات 

العضوية 
لستخدامه 
ي الموقع 

�ف
كسماد 
عضوي

����   ��������������

ض
خف

من

ض
خف

من

21

ضع موزعاً 
للصابون 

ي 
والشامبو �ف

الغرف بدلً 
من المغلف 
بشكل فردي

�    �     ��� �   � 

ط
وس

مت

فع
مرت

22

ع  ترب
بالفائض من 
الطعام غري 
المستخدم 
من عروض 

تقديم 
الطعام 

والبوفيهات 
وصالت 

الطعام إىل 
المنظمات 

ية  الخري
الغذائية

فع      �� ��  ��  ����
مرت

ط
وس

مت

#
قائمة 
الفرص

القطاع
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#
قائمة 
الفرص

القطاع
النوع

التقييمالمنطقةالقسم

23
أعد تدوير 

زيت الطهي
����   �     ��      

ض
خف

من

ض
خف

من

24

تقديم 
دورات 

تدريبية و 
/ أو نصائح 
ومعلومات 
ف  للموظف�ي

لزيادة 
وعيهم 

ومهاراتهم

�����   �       �     

ض
خف

من

فع
مرت

25

التأكد من 
إعادة تدوير 

النفايات 
الخاصة بك 

عن طريق 
التعاقد مع 

ف  القائم�ي
بإعادة 

التدوير 
لجمع 

النفايات أو 
من خال 

مطالبة 
مقدمي 
الخدمة 

بتقديم دليل 
عى إرسال 

النفايات 
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بإعادة 
التدوير
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قائم عى 

الحوافز 
للعميل 
لتشجيع 

تقليل 
الأكياس 

الباستيكية 
الحادية 

الستخدام 
ي يمكن 

وال�ت
أن تؤثر عى 

السلوك 
بشكل كبري
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#
قائمة 
الفرص

القطاع
النوع

التقييمالمنطقةالقسم

27

تزويد 
العماء 

بمنتجات 
عادة  قابلة لإ
الستخدام 

مثل الأكياس 
)المصنوعة 

من 
الباستيك أو 

القماش(

  �  �   ���   ��    

ض
خف

من

فع
مرت

28

تشجيع 
العماء عى 
التخلص من 

منتجاتهم 
المستعملة 

مثل 
ونيات  لكرت الإ
المستعملة، 
والبطاريات، 
والمصابيح، 

والمابس 
المستعملة، 
وما إىل ذلك 

من خال 
تقديم 
بعض 

المزايا لهم 
ي المقابل 

�ف
داد  مثل اسرت

النقود أو 
الخصومات 
اء  عى ال�ش

التاىلي

فع   ��� �   � �   ����
مرت

ط
وس

مت

29

استخدام 
وبيع وترويج 

المنتجات 
القابلة 
عادة  لإ

الستخدام 
والقابلة 
عادة  لإ

التدوير مثل 
الأكواب 
الحرارية 

والأكياس 
الورقية بقدر 

ما يمكن 
أن يكون 
بدلً من 

استخدام 
المنتجات 

ذات 
الستخدام 

الفردي

فع     �   ���  �  ����
مرت

فع
مرت
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قائمة الحقائق: انشاء نقاط لتجميع النفايات

نظرة عامة

الإجراء
اتيجية لأنواع النفايات المختلفة )النفايات  إنشاء نظام تجميع مركزي عن طريق تحديد نقاط التجميع بطريقة إسرت

غري الخطرة مثل الورق والمجات، النفايات الخطرة مثل البطاريات والمصابيح(، لتسهيل التجميع والفصل 
عادة التدوير. لإ

الكيفية

ي كل مكان )المساحة المكتبية، المطبخ، منطقة 
ي الموقع �ف

- تقييم نوع وعدد مرات جمع النفايات المتولدة �ف
ها(. المطاعم، وغري

ونية  - تحديد نقاط التجميع المثى مثل منطقة الستقبال والمناطق العامة لتجميع البطاريات والمصابيح )الكرت
ونفايات كهربائية(.

ي الموقع.
- القيام بضغط النفايات مثل الورق والمجات باستخدام مكبس البالت لتوفري مساحة �ف

- ضمان جمع النفايات الخطرة/غري الخطرة بشكل مناسب وإعطائها لمقدم الخدمة الذي يدير عملية نقلها 
والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة.

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق – المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العملياتالإ

مقدمو خدمة ادارة واعادة تدوير النفاياتالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- يمكن إعادة استخدام 76٪ إىل 95٪ من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل )بعد الفرز(21.

ي الموقع.
ف لجمع النفايات �ف - الحد من الوقت والجهود الازم�ي

- الحد من تكلفة مناولة ونقل النفايات.

ي الموقع من خال السماح بتخزين أسهل وبالتاىلي الحد من عدد مرات التجميع.
- توفري مساحة �ف

العتبارات الهامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

- التحديات: يمكن أن تكون مناطق تخزين النفايات محدودة.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ي بالت للحد من متطلبات منطقة التخزين 
- للنفايات غري الخطرة، القيام بضغط النفايات مثل الورق والكرتون �ف

وتكاليف النقل.

ي منطقة التخزين أو المستودع للحفاظ عى سامة النفايات 
- للنفايات الخطرة، قم بتخصيص حاويات خاصة �ف

ح�ت يتم تسليمها.

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

21. التحاد ال

1. انشاء نقاط لتجميع للنفايات

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي

2.  الفصل من المصدر

قائمة الحقائق: الفصل من المصدر 

نظرة عامة

الإجراء
ضافة إىل الحد  ي الموقع بالإ

فرز النفايات من المصدر للحد من وصولها للمكبات وهذا يتيح إدارة أفضل للنفايات �ف
من رسوم النقل وزيادة فرص إعادة التدوير عن طريق منع تلوث النفايات.

الكيفية

ي سيتم فصلها )العضوية عن غري العضوية، أو العضوية، والورق والكرتون، 
- تحديد فئات النفايات ال�ت

والباستيك، والمعادن، وما إىل ذلك( وتحديد فئات النفايات داخل المنشأة حسب النوع والتكرار والتخصص.

اتيجية. ي أماكن اسرت
- توزيع حاويات منفصلة لكل نوع من أنواع النفايات �ف

- إعداد لفتات مناسبة لضمان استخدام الحاويات استخداماً صحيحاً.

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق -  المطاعم  و قطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط – صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العمليات - التسويق والتصال.الإ

مقدمو خدمة ادارة واعادة تدوير النفايات - مقدمو حاويات إعادة التدوير.الجهات الداعمة

الجوانب التنظيمية
تؤكد المادة 6 من قانون إدارة النفايات عى اتخاذ تدابري لضمان الفصل من المصدر - تشري المادة 11 إىل انه 

يتوجب عى منتجي النفايات بمعدل يفوق 1000 طن سنويأ فصل نفاياتهم من المصدر.

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- يمكن إعادة استخدام 76٪ إىل 95٪ من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل22.

ف إىل الحد من الفاقد بنسبة 10٪ عى الأقل23. -  يمكن أن يؤدي فصل نفايات الطعام دون أي تدريب للموظف�ي

يرادات من خال بيع النفايات المفصولة لكل فئة. -  يمكن تحقيق الإ

ة أطول. ي الموقع لفرت
-  الحد من تكلفة نقل النفايات حيث يمكن تخزين بعض النفايات المفروزة �ف

ف بإعادة التدوير وزيادة فرص إعادة التدوير. -  الحد من تكلفة عمليات القائم�ي

- زيادة جودة المنتجات النهائية المعاد تدويرها.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف  

ف والعماء. التحديات: قد ل يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفة للموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف عى أهمية فصل النفايات. - تدريب الموظف�ي

- إعداد الافتات المناسبة لتشجيع العماء عى استخدام الحاويات المنفصلة استخداماً صحيحاً.

ي الأماكن المناسبة.
- وضع الحاويات �ف

- مكافئة العماء الذين يستخدمون الحاويات من خال منحهم هدايا كمفاجأة.

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

22.  التحاد ال
23.  الصندوق العالمي للطبيعة )WWF( - مكافحة إهدار الطعام �في الفنادق
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قائمة الحقائق: الختيار الصحيح لأماكن وضع حاويات إعادة التدوير

نظرة عامة

الإجراء

ي منشأتك بطريقة تعكس نوع وعدد مرات توليد 
خطط بعناية للنوع )لأي نفايات( وحجم حاويات إعادة التدوير �ف

ف الفصل من المصدر )مع  ي تفريغ الحاويات وتحس�ي
ي كل موقع مما يؤدي إىل الحد من الجهد المبذول �ف

النفايات �ف

مراعاة كونه مناسباً للعميل(.

الكيفية

ي كل مكان )المساحة المكتبية، المطبخ، منطقة 
ي الموقع �ف

- تقييم نوع وعدد مرات جمع النفايات المتولدة �ف

ها(. المطاعم، وغري

ي تفصل المواد 
- تحديد ما إذا كان سيتم استخدام الحاويات المنفردة )ل يوىص بذلك( أو الحاويات المزدوجة ال�ت

عادة التدوير أو الحاويات المتعددة )كبداية: للنفايات العضوية، والباستيك،  العضوية عن المواد القابلة لإ

ها(. والورق والكرتون، وغري

ي كل مكان )عى سبيل المثال، حاويات أكرب 
- وضع النوع المناسب من حاويات إعادة التدوير بالحجم المناسب �ف

ي منطقة المطاعم، وما إىل ذلك(.
للنفايات العضوية �ف

ة. ف نتاج حاويات ذات تصميم جذاب وتحمل عامة ممري ف ومقدمي حاويات النفايات لإ - طلب الدعم من المصمم�ي

ي حالة الفصل من 
( وذلك �ف - توزيع الحاويات مع اطاق حملة لرفع الوعي )من خال حمات التصال الداخىي

المصدر. 

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق – المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العمليات - المبيعات - التسويق والتصالالإ

مقدمو الحاويات - ومقدمو خدمات ادارة وإعادة تدوير النفاياتالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- يمكن إعادة استخدام 76٪ إىل 95٪ من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل24.
ي الموقع وتفريغ الحاويات من خال ضمان تحديد الحجم 

ف لجمع النفايات �ف - الحد من الوقت والجهود الازم�ي

الصحيح للحاوية.

- زيادة نجاح فصل النفايات من المصدر من خال وضع الحاوية المناسبة للنوع المناسب من النفايات المتولدة 

ي المساحات المكتبية وبالقرب من أماكن المقاهي، 
ي كل مكان بالمنشأة )عى سبيل المثال، حاويات الورق �ف

�ف

ي منطقة المطاعم، وما إىل ذلك( .
وحاويات النفايات العضوية �ف

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

24.  التحاد ال

3. الختيار المناسب لأماكن وضع حاويات إعادة التدوير 

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ي كل مكان من المنشأة.
التحديات: تحديد الحجم المناسب ونوع الحاوية �ف

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ي كل مكان من أماكن منشآتك )اطلب المساعدة من مقدم 
- قياس أو تقدير كمية النفايات المتولدة حسب النوع �ف

الخدمة لتحديد ذلك إذا لزم الأمر - ويمكن القيام بذلك من خال ماحظة المعدل الحاىلي لملء الحاويات - 

ف  ي العتبار - اطلب من الموظف�ي
ويرجى النتباه لأعى معدل تكرار مع وضع المواسم وعطات نهاية الأسبوع �ف

تقديم تقديراتهم الخاصة(.

ورة.25 - مراجعة أفضل الممارسات الدولية لمنشأتك عند الرف

- وضع حاويات عامة بجانب الحاوية المتخصصة إذا كان العماء أو الموظفون قادرين عى تحديد نوع الحاوية 

ذات الصلة.

.) - تحديد عدد مرات جمع النفايات من كل حاوية )وكلما قل عدد مرات الجمع، يجب أن تكون الحاوية أكرب

- تحديد حجم ونوع الحاويات عى هذا الأساس. 

https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/rogo/web/amrguide.pdf :25. يحتوي الموقعان التاليان روابط فقيدة عن أفضل الممارسات العالمية
https//epa.gov/smm/managin-and-reducing-waste-guide-commercial-buildings
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ي المطبخ
قائمة الحقائق: فصل النفايات العضوية �ف

نظرة عامة

الإجراء

ي الأطباق، 
ي يمكن تجنبها )بوا�ت

ي ذلك نفايات الطعام ال�ت
ة من النفايات العضوية، بما �ف تنتج المطابخ كميات كبري

ي الموقع 
ي تنتج أثناء إعداد الطعام �ف

ي ل مفر منها أو ال�ت
الأطعمة الفاسدة، وما إىل ذلك( وبقايا الطعام ال�ت

، وبذور الفاكهة، وما إىل ذلك(. ويوفر هذا الإجراء شفافية ورؤية أدق حول أكرب العوامل  ، والق�ش )التقشري

ي التخطيط للحد من هذه النفايات.
نتاج نفايات الطعام ح�ت تتمكن المنشاة من البدء �ف الدافعة لإ

الكيفية

ي يجب فصلها )مطبوخ مقابل غري مطبوخ( أو )لحم / خاىلي من العظام(، )بقايا تحضري 
- حدد فئات النفايات ال�ت

ها(. الطعام، بقايا الأطباق، بقايا غسل الأطباق، وغري

اتيجية بالمطبخ. ي مواقع اسرت
- تركيب حاويات منفصلة لكل نوع من أنواع النفايات �ف

- وضع لفتات مناسبة لضمان استخدام الحاويات استخداماً صحيحاً.

ف عى نظام الفصل الجديد وتابعهم. - تدريب الموظف�ي

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق – المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العمليات الإ

مقدمو خدمة النفايات - مقدمو حاويات إعادة التدويرالجهات الداعمة

الجوانب التنظيمية
تؤكد المادة 6 من قانون إدارة النفايات عى اتخاذ تدابري لضمان الفصل من المصدر - تشري المادة 11 إىل انه 

يتوجب عى منتجي النفايات بمعدل يفوق 1000 طن سنويأ فصل نفاياتهم من المصدر.

ات / الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ف إىل الحد من الفاقد بنسبة 10٪ عى الأقل.26 - يمكن أن يؤدي فصل نفايات الطعام دون أي تدريب للموظف�ي

- يمكن أن تخفض تكلفة المدخات الغذائية بحواىلي 27٪20.
ي الموقع. 28

- يمكن إرسال 95٪ من النفايات العضوية المفصولة للتحويل إىل سماد عضوي �ف

ها.( ع، وغري عادة التدوير )السماد العضوي، علف الحيوانات، الترب - زيادة القيمة المضافة للمواد القابلة لإ

ة أطول. ي الموقع لفرت
- الحد من تكلفة نقل النفايات حيث يمكن تخزين بعض النفايات المفروزة �ف

ف بإعادة التدوير وزيادة فرص إعادة التدوير. - الحد من تكلفة تشغيل القائم�ي

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ف والعماء. التحديات: قد ل يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفة للموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف عى أهمية فصل النفايات. - تدريب الموظف�ي

ف عى استخدام الحاويات المنفصلة استخداماً صحيحاً. - وضع الافتات المناسبة لتشجيع الموظف�ي

ي المطبخ.
ي أماكن مناسبة �ف

- وضع الحاويات �ف

ف الذين يستخدمون الحاويات من خال منحهم المكافآت. - تقدير الموظف�ي

26.  الصندوق العالمي للطبيعة )WWF( - مكافحة إهدار الطعام �في الفنادق

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

27. التحاد ال

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

28. التحاد ال

ي المطبخ
4. فصل النفايات العضوية �ف

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي



43 | ي القطاعات غ�ي السكنية
عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

5 .   فصل نفايات الورق/الكرتون إىل أجزاء بحسب الدرجة 

قائمة الحقائق: فصل نفايات الورق/الكرتون إىل أجزاء بحسب الدرجة

نظرة عامة

الإجراء

افصل الورق والكرتون حسب الجودة )درجة منخفضة وعالية( لزيادة القيمة المضافة وجودة إعادة تدوير نفايات 

ي ذلك )إعادة التدوير بنفس الدرجة، الكرتون المموج، تصنيع المناديل الورقية، وغري ذلك( 
الورق والكرتون بما �ف

وقم ببيعها لمقدمي خدمات النفايات. 

الكيفية

، الورق / الكرتون المختلط، عدم  ي سيتم فصلها بحسب الجودة )درجة إزالة الحرب
- تحديد فئات النفايات ال�ت

تلبية الدرجة المحددة(.

- تنفيذ خطوة الضغط لبالت لكل درجة من درجات الورق/الكرتون.

- التصال بمقدم خدمة اعادة تدوير النفايات لجمع نفايات الورق/الكرتون.

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق – المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العمليات - الإ

مقدمو خدمة اعادة تدوير النفاياتالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- يمكن أن يتضاعف سعر الورق والكرتون إذا تم فصل الأنواع عالية الجودة.

عادة التدوير )إعادة التدوير بنفس الدرجة، الكرتون المموج،  - زيادة القيمة المضافة وجودة المواد القابلة لإ

ها(. تصنيع المناديل الورقية، وغري

ة أطول. ي الموقع لفرت
- الحد من تكلفة نقل النفايات حيث يمكن تخزين بعض النفايات المفصولة �ف

ف بإعادة التدوير وزيادة فرص إعادة التدوير. - الحد من تكلفة عمليات القائم�ي

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ف والعماء. التحديات: قد ل يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفة للموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف حول أهمية فصل النفايات من المصدر. - عمل تدريب للموظف�ي

- إعداد لفتات مناسبة لتشجيع العماء عى استخدام الحاويات المنفصلة استخداماً صحيحاً.

ي مواقع مناسبة. 
- وضع الحاويات �ف

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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قائمة الحقائق: المعالجة المسبقة لنفايات الزجاجات البالستيكية )بالت(

نظرة عامة

الإجراء

ف الفعال للنفايات  ي إضافة قيمة إىل النفايات المتولدة من خال التجهري
تعد المعالجة المسبقة خطوة أساسية �ف

لعمليات إعادة التدوير القادمة. وتشمل المعالجة المسبقة لنفايات الباستيك - بعد فصلها من المصدر - وضعها 

عادة التدوير من خال التقطيع/الجرش. يتم استخدام خطوة  ف لإ ي بالت، والغسيل / التنظيف، ثم التجهري
�ف

ي بلوكات يمكن نقلها بسهولة.
ي بالت لضغط النفايات �ف

الجمع �ف

الكيفية

- جمع نفايات الزجاجات الباستيكية المفصولة من المنشأة المولدة للنفايات.

ي بالت للحد من الحجم وتكلفة النقل.
- ضغط نفايات الزجاجات الباستيكية �ف

- غسل / تنظيف نفايات الزجاجات الباستيكية من أي حطام أو أجسام غري متطابقة.

- تقطيع/جرش نفايات الزجاجات الباستيكية.

- بيع بالت الباستيك المقطع/المجروش لمزود الخدمة أو جهة إعادة تدوير الباستيك

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العملياتالإ

منشآت توليد النفايات - مورّدو المعدات - القائمون بإعادة التدوير / مقدمو الخدمةالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ي بالت أن يوفر %80 من تكلفة النقل لنفايات الباستيك29.
- يمكن لعملية الضغط �ف

- مساحة تخزين أقل لجمع نفايات الزجاجات الباستيكية.

ي تم جمعها، وبالتاىلي تخفيض تكاليف النقل.
- الحد من حجم نفايات الزجاجات الباستيكية ال�ت

عادة التدوير. - زيادة القيمة المضافة للمواد القابلة لإ

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ف مما قد يؤدي إىل فصل النفايات بشكل غري صحيح، توفري المعدات التحديات: قلة معرفة الموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف عى أهمية فصل النفايات. - تدريب الموظف�ي

- وضع الافتات المناسبة لتشجيع العماء عى استخدام الحاويات المنفصلة استخداماً صحيحاً.

ي مرحلة إطاق النظام.
عان عنها �ف ف )أو منحهم مكافأة( من خال الإ - توفري حافز للموظف�ي

- التعاقد مع مقدمي الخدمة لتوفري المعدات المطلوبة. 

 https://www.pakawaste.co.uk/the-benefits-of-balers  .29

6.  المعالجة المسبقة لنفايات الزجاجات البالستيكية )بالت(

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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قائمة الحقائق: سجل النفايات الخطرة

نظرة عامة

الإجراء

ي كبري عى البيئة والصحة العامة والسامة. ويجب  ي لها تأثري سل�ب
النفايات الخطرة هي فئة معينة من النفايات ال�ت

دارة هذا النوع من المواد. ويُنصح بتخصيص سجل للنفايات  أن تقوم أنظمة إدارة النفايات بإياء عناية خاصة لإ

ونية  لكرت الخطرة والذي يضم جميع أنواع النفايات الخطرة ويحدد كيفية إدارتها )مثل البطاريات والنفايات الإ

وزيت الطهي المستخدم، الكيماويات وما إىل ذلك( ووضع توجيهات إرشادية واضحة لكيفية جمعها والتخلص 

. ي ي السل�ب
ي وضمان الحد من التأثري البي�أ

ف المتثال البي�أ منها. وسيؤدي ذلك إىل تحس�ي

الكيفية

ي ذلك مناطق توليد النفايات، وفئات النفايات، والكميات، ومنطقة التخزين، 
- تصميم سجل النفايات بما �ف

وإجراءات المتابعة وما إىل ذلك.

-  تصميم نموذج لجمع البيانات وتحديد المسؤوليات لجمع البيانات وتوحيدها.

-  جمع البيانات حول أنواع النفايات الخطرة وأشكالها وكمياتها وأماكن توليدها.

-  التأكد من تتبع النفايات الخطرة بشكل صحيح وإعطائها لمقدم الخدمة الذي يدير نقلها والتخلص منها بطريقة 
سليمة بيئياً.

ي جمع ومعالجة النفايات الخطرة 
ف �ف ي السوق والمتخصص�ي

- جمع البيانات حول مقدمي الخدمة الموجودين �ف
والتخلص منها؛ لضمان مناولة النفايات بطريقة مناسبة من حيث الوقت والتكلفة والآثار / المخاطر المحتملة.

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العملياتالإ

 مقدمو الخدمةالجهات الداعمة

الجوانب التنظيمية

ي الأردن:
دارة النفايات �ف طاري لإ القانون الإ

: النفايات الخطرة وغري الخطرة. ف المادة 3: تصنيف النفايات إىل فئت�ي

ي تنتج أي كمية من النفايات الخطرة فصلها والتخلص منها بأمان. وكذلك 
المادة 11: يجب عى الجهة المصنعة ال�ت

يعات مع الحصول عى ترخيص متفق عليه  ي مدة محددة وفقاً للت�ش
يتوجب تخزين النفايات بطريقة سليمة بيئياً �ف

للتعامل مع النفايات الخطرة.

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ي تؤدي إىل دفع غرامات )وهو ما يفرضه 
ي المبالغ المتوفرة بشكل أساسي من تجنب حوادث عدم المتثال ال�ت

-  تأ�ت
القانون الجديد(.

ي الموقع بسبب النفايات الخطرة.
-  الحد من احتمالية التلوث �ف

ف التعامل مع النفايات. ي تسمح بتحس�ي
ات الأداء الرئيسية ال�ت - وضع مؤ�ش

ف واللوائح وبالتاىلي الحد من رسوم المخالفات والغرامات. - المتثال للقوان�ي

ي تلوث البيئة.
- الحد من احتمالية تسبب النفايات الخطرة �ف

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات: قلة المعرفة بما يشكل النفايات الخطرة وكيفية إدارتها.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف اخرى لها صلة بإدارة المخلفات  دارة النفايات مواد 3 و 11( , وقوان�ي طاري لإ ي )القانون الإ
- مراجعة القانون الأرد�ف

ي الردن.
الخطرة �ف

ف بشأن النفايات الخطرة. - زيادة وعي الموظف�ي

ف حول كيفية إدارة النفايات الخطرة )است�ش مقدم الخدمة الخاص بك(. - توفري التدريب للموظف�ي

7. سجل النفايات الخطرة

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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قائمة الحقائق: إعادة استخدام أكياس الغسيل البالستيكية

نظرة عامة

الإجراء

لء بالفنــادق أو اســتبدلها بأكيــاس غســيل  ف ي غــرف الــرف
أعــد اســتخدام أكيــاس الغســيل الباســتيكية المســتخدمة �ف

ي تســتخدم لمــرة 
عــادة الســتخدام مصنوعــة مــن الكتــان أو القطــن للحــد مــن النفايــات الباســتيكية الــ�ت قابلــة لإ

واحــدة.

الكيفية

عادة الستخدام. - اختيار أنسب أنواع أكياس الغسيل القابلة لإ

عادة الستخدام. ويدك بأكياس غسيل قابلة لإ ف - اختيار مورداً لرت

ي 
ف عــى ممارســات إدارة النفايــات )ول ســيما للحــد مــن المــواد الباســتيكية الــ�ت اك وتدريــب الموظفــ�ي - إ�ش

ــدة(. ــرة واح ــتخدم لم تس

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق – المطاعم القطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية يات - المبيعات - التسويق والتصالالإ المشرت

ف - وكالت التسويقالجهات الداعمة عادة الستخدام - المصمم�ي مصنعي الأكياس القابلة لإ

الجوانب التنظيمية
ف إدارة النفايــات - تنــص المــادة 6 عــى أنــه  ف قانــون النفايــات بإعــادة الســتخدام كعنــر مهــم لتحســ�ي يعــرت

ســيتم اتخــاذ التدابــري الازمــة لزيــادة إعــادة اســتخدام النفايــات

ات/الفوائد التأثري

العائــد المــاىلي المبــا�ش وغــري 
المبــا�ش

عادة الستخدام أن يحل محل أكرش من 125 كيساً باستيكياً. - يمكن للكيس الواحد القابل لإ

عادة الستخدام. - زيادة عمر استخدام أكياس الغسيل القابلة لإ

- الحد من تكلفة معالجة ونقل نفايات الأكياس الباستيكية.

ويج لمنشأتك. - استخدم الأكياس ذات العامات التجارية والمخصصة للرت

اعتبارات هامة

ــري  ــات الرئيســية وتداب التحدي

التخفيــف

ات السلوكية المطلوبة. ف للتغيري التحديات: مقاومة الموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

عادة الستخدام. ي لستخدام أكياس الغسيل القابلة لإ يجا�ب ف بالتأثري الإ - إخبار الموظف�ي

ف إدارة  ي جهــود تحســ�ي
ف الذيــن يشــاركون بفعاليــة �ف دارة أو الموظفــ�ي - إنشــاء برامــج الحوافــز أو التقديــر لمكافــأة الإ

ي منشــأتك.
ي تســتخدم لمــرة واحــدة( �ف

النفايــات واعــادة التدويــر )مثــل الحــد مــن المــواد الباســتيكية الــ�ت

8.  إعادة استخدام أكياس الغسيل البالستيكية

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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قائمة الحقائق: إعادة استخدام العلب /الصناديق البالستيكية بدلً من الصناديق الكرتونية

نظرة عامة

الإجراء
تزويد العماء بعلب /صناديق باستيكية يسهل تعبئتها ومناولتها ونقلها وتخزينها وغسلها مقارنة بصناديق الكرتون 

ي تستخدم لمرة واحدة للحد من نفايات الكرتون المتولدة.
ال�ت

الكيفية

ها.( - تحديد نوع العلب الباستيكية ومادة صنعها )طويلة الأمد، قابلة للرص، عالية التحمل، شفافة، وغري

- تحديد المورد الذي يتوىل توفري العلب/الصناديق الباستيكية لك.

ف عى ممارسات إدارة النفايات واعادة التدوير )خاصة الحد من نفايات الكرتون(. اك وتدريب الموظف�ي - إ�ش

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية ياتالإ المشرت

الجهات المصنعة للعلب/الصناديق الباستيكيةالجهات الداعمة

الجوانب التنظيمية
ف إدارة النفايات - تنص المادة 6 عى أنه سيتم  ف قانون النفايات بإعادة الستخدام كعنر مهم لتحس�ي يعرت

اتخاذ التدابري الازمة لزيادة إعادة استخدام النفايات.

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- توفري جميع تكاليف الصناديق الكرتونية.

- زيادة عمر استخدام العلب الباستيكية.

- زيادة حماية المنتجات دون تعرض الصناديق للتمزق.

- الحد من تكلفة مناولة ونقل نفايات الكرتون.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات: العلب الباستيكية أكرش تكلفة من الصناديق الكرتونية.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

- استخدم العلب الباستيكية عوضا عن الصناديق الكرتونية، فهي توفر حماية أفضل وتبقى عمرا أطول )تدوم 

ح�ت خمس سنوات(.

9.  إعادة استخدام العلب/الصناديق البالستيكية بدلً من الصناديق الكرتونية

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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قائمة الحقائق: إعادة استخدام المفارش والفوط القديمة

نظرة عامة

الإجراء

إعادة تدوير المفارش والمناشف والفوط القديمة لتستخدم كقطع فنية /اقمشة للحد من النفايات المتولدة. 

ويمكن صنع القطع المعاد تدويرها بطريقة عرية وقد تكون عملية صنع القطع الفنية ممتعة للغاية لدرجة 

تجذب نزلء الفندق لمشاهدتها.

الكيفية

رسالها إىل محطة إعادة التدوير. - جمع المفارش والمناشف والفوط القديمة لإ

ف لصنع قطع فنية معاد تدويرها وتكون جذابة وذات عامة تجارية. - طلب دعم المصمم�ي

- إنشاء محطة إعادة تدوير حيث سيتم إعادة تدوير مفارش الأ�ة والمناشف والفوط القديمة، ويجب أن تحتوي 
ف الجلوس ومشاهدة عملية إعادة التدوير. المحطة عى منطقة حيث يمكن للضيوف المهتم�ي

- تحديد سعر بيع القطع الفنية المعاد تدويرها.

ي منشأتك.
ويج لمفهوم إعادة استخدام واعادة التدوير النفايات �ف - الرت

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرى.القطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية يات - المبيعات - التسويق والتصالالإ المشرت

القائمون بإعادة التدوير - المصممون - وكالت التسويقالجهات الداعمة

الجوانب التنظيمية
ف إدارة النفايات - تنص المادة 6 عى أنه سيتم  ف قانون النفايات بإعادة الستخدام كعنر مهم لتحس�ي يعرت

اتخاذ التدابري الازمة لزيادة إعادة استخدام النفايات.

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- إعادة استخدام المفارش والمناشف والفوط القديمة يمكن أن يقلل من النفايات المتولدة بنسبة ٪30.30

يرادات من خال بيع القطع الفنية المعاد تدويرها. - يمكن إدرار الإ

- الحد من تكلفة تداول نفايات المفارش والفوط ونقلها.

ويج لمنشأتك. - استخدم المنتجات المعاد تدويرها ذات العامات التجارية للرت

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات: مقاومة العماء للتحول إىل استخدام القطع الفنية المعاد تدويرها )المنتجات(.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ي لستخدام القطع المعاد تدويرها. يجا�ب ي الإ
- إخبار العماء بالتأثري البي�أ

- إظهار للعماء عملية تنظيف وتطهري المفارش والمناشف والفوط القديمة قبل إرسالها إىل محطة إعادة التدوير.

لء. ف ي تشجيع العماء / الرف
- التأكد من أن القطع مصنوعة بطريقة عرية وقد يلعب ذلك دوراً مهماً �ف

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

30   التحاد ال

10. إعادة استخدام المفارش والفوط القديمة

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

قائمة الحقائق: إعادة استخدام الوجه الفارغ من الورق المستخدم

نظرة عامة

الإجراء
تحتوي معظم الطابعات الحديثة عى خيار يمكنك بسهولة من خاله اختيار وجه الطباعة. إن استخدام ورق 

المسودات لطباعة الماحظات الداخلية يعمل عى توفري كمية الورق المستخدمة.

الكيفية

عادة استخدام الأوجه الفارغة من الأوراق المستخدمة. ي لإ يجا�ب ف بالتأثري الإ - إخبار الموظف�ي

ف عى المكان الثابت لوضع ورق المسودات )عى سبيل المثال إضافة صندوق بجانب الطابعة(. - إطاع الموظف�ي

ف إعادة ورق المسودات. - إضافة مساحة واضحة يسهل الوصول إليها حيث يمكن للموظف�ي

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق – المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية داريةالإ الشؤون الإ

ل يوجدالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- يمكن توفري نصف ما تنفقه عى ورق الطباعة.

اء ورق الطباعة. - الحد من تكلفة �ش

- الحد من كمية النفايات الورقية المتولدة.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ف أنه من غري المناسب استخدام ورق المسودات وأن لديهم مخاوف تتعلق ب�ية  التحديات: شعور الموظف�ي
المعلومات.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف عى استخدام ورق المسودات لأغراض الطباعة الداخلية / الماحظات. - تدريب الموظف�ي

ي ستعود عى المؤسسة 
- القيام بحملة توعية حول أهمية استخدام المسودات والمبالغ المتوفرة والعوائد ال�ت

. ي
والتأثري البي�أ

-  توضيح أنه يجب تقطيع/جرش الورق الذي يحتوي عى معلومات �ية ح�ت ل يعاد استخدامه.

11. إعادة استخدام الوجه الفارغ من الورق المستخدم

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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قائمة الحقائق: إعادة عبوات المواد الكيماوية المستخدمة

نظرة عامة

الإجراء

إعادة عبوات المواد الكيماوية المستخدمة الفارغة إىل الموردين للحد من اختاط المواد الكيماوية بالنفايات 

الأخرى وهي تعترب نفايات خطرة وشديدة التلوث. ويمكن أن تشمل عبوات المواد الكيماوية عى سبيل المثال ل 

ية والأسمدة والحرب والمواد الكيماوية السامة والقابلة لاشتعال. الحر عبوات المبيدات الح�ش

الكيفية

- إنشاء منطقة لتجميع عبوات المواد الكيماوية المستخدمة وتأكد من أن المكان آمن للتخزين.

ي ورقة بيانات سامة المواد.
كة المصنعة �ف ف عى كيفية تفريغ العبوات بناًء عى تعليمات ال�ش - تدريب الموظف�ي

- التواصل مع الجهات المصنعة للعبوات إذا كان بإمكانهم استعادتها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، تواصل مع 

مقدم الخدمة الذي يمكنه ضمان التخلص الآمن من عبوات المواد الكيماوية أو إعادة تدويرها.

. ف ف أو مقدمي الخدمة المتخصص�ي - تسليم عبوات المواد الكيماوية للمصنع�ي

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرى  القطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العملياتالإ

ف بإعادة التدوير - مقدمي الخدمةالجهات الداعمة الجهات المصنعة للعبوات - القائم�ي

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- تجنب دفع غرامات سوء إدارة النفايات الخطرة وعدم المتثال.

يرادات من خال بيع عبوات المواد الكيماوية المستخدمة. - يمكن تحقيق الإ

- الحد من / منع التخلص من النفايات شديدة الخطورة مع أنواع النفايات الأخرى.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ات  ف للتغيري ي تم جمعها ح�ت يتم تسليمها أمراً صعباً - مقاومة الموظف�ي
التحديات: قد يكون تخزين العنا� ال�ت

السلوكية المطلوبة.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ي منطقة التخزين أو المستودع لاحتفاظ بالمواد الخطرة مثل البطاريات والمصابيح 
- تخصيص حاويات خاصة �ف

اطات الجهات الرسمية المختصة. ح�ت يتم تسليمها وفقاً لتعليمات واشرت

ات طويلة. - حدد وقتاً منتظماً مع مقدمي الخدمة لتجميع النفايات لتجنب التخزين لفرت

عادة عبوات المواد الكيماوية الفارغة. ي لإ يجا�ب ي الإ
ف بالتأثري البي�أ - إباغ الموظف�ي

12. إعادة عبوات المواد الكيماوية المستخدمة

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

قائمة الحقائق: إعادة زيت المحرك المستخدم

نظرة عامة

الإجراء
إعادة زيوت المحركات المستخدمة للموردين لمنع التخلص من زيت المحرك بطريقة خاطئة مع مياه الرف مما 

ي محطات المعالجة والتلويث الشديد للبيئة.
قد يؤدي إىل مشاكل تشغيلية �ف

الكيفية

ي حاويات خاصة.
- جمع زيت المحرك المستعمل �ف

ي عبوات الزيت.
- استخدام نظام تجميع فعال لتجميع زيت المحرك المستخدم أو إعادة وضع الزيت �ف

- تصفية زيت المحرك المستخدم قبل التجميع.

. ف كات المصنعة أو مقدمي الخدمة المتخصص�ي - تسليم زيت المحرك المستخدم إىل ال�ش

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العملياتالإ

القائمون عى إعادة التدوير - مقدمو الخدمةالجهات الداعمة

ف القانون بإعادة تدوير زيوت المحركات كعملية إعادة تدوير مهمةالجوانب التنظيمية يعرت

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

اء الزيت المستخدم. ف �ش ف بإعادة التدوير والمنتج�ي - يمكن لبعض القائم�ي

- الحد من / وقف تكلفة التخلص من زيت المحرك المستخدم.

ي المصارف.
- الحفاظ عى مجاري المياه والموارد المائية عن طريق تجنب التخلص من الزيت �ف

ي أكسيد الكربون والنبعاثات الضارة من 
- زيادة الوقود الحيوي المستدام مما يؤدي إىل الحد من انبعاثات ثا�ف

الوقود الأحفوري.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات: التجميع الفعال والآمن لزيت المحرك المستخدم.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ي لتجميع كل زيوت المحركات المستخدمة.
- استخدام صهريج تخزين مركزي مزود بمستوى تلقا�أ

- توصيل مرشح/فلرت بالخرطوم لتصفية زيت المحرك المستخدم.

: توفري المعدات وجمع الزيت كما هو  ف بإعادة التدوير / مقدمي الخدمة لتنفيذ ما يىي - التعاقد مع القائم�ي

مطلوب مقابل رسوم شهرية، ودفع مقابل الزيت المجمع، وتحديد موعد منتظم لجمع زيوت المحركات.

13.  إعادة زيت المحرك المستخدم

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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قائمة الحقائق: إعادة المصابيح والبطاريات المستخدمة

نظرة عامة

الإجراء
إعادة إرسال البطاريات والمصابيح المستخدمة إىل المورد للحد من اختاط البطاريات والمصابيح بالنفايات وهي 

تعترب نفايات خطرة وشديدة التلوث. 

الكيفية

- إنشاء منطقة لتجميع البطاريات والمصابيح المستخدمة.

- جمع البطاريات والمصابيح المستخدمة.

- التواصل مع موردي )مصنعي( البطاريات ووحدات الإضاءة الذين يمكنهم استعادتها - إذا لم يكن الأمر كذلك، 

تواصل مع مقدم الخدمة المتخصص الذي يمكنه ضمان التخلص الآمن من البطاريات والمصابيح أو إعادة 

تدويرها.

. ف ف أو مقدمي الخدمة المتخصص�ي - تسليم البطاريات والمصابيح للمصنع�ي

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العملياتالإ

كات المصنعة للبطاريات والمصابيح المستخدمة - مقدمو الخدمة المتخصصونالجهات الداعمة ال�ش

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ي إدارة النفايات الخطرة.
- توفري غرامات عدم المتثال �ف

- الحد من / وقف التخلص من النفايات شديدة الخطورة مع أنواع النفايات الأخرى.

كات المصنعة تقديم خصم عى البطاريات الجديدة مقابل البطاريات المستخدمة. - يمكن لبعض ال�ش

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ف تسليمها. التحديات: صعوبة تخزين البطاريات والمصابيح لح�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف  ي منطقة التخزين أو المستودع لاحتفاظ بالبطاريات والمصابيح المستخدمة لح�ي
تخصيص حاويات خاصة �ف

اطات ومتطلبات الجهات الرسمية المختصة. تسليمها وفقاً لشرت

14. إعادة المصابيح والبطاريات المستخدمة 

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

قائمة الحقائق: إعادة خراطيش الح�ب

نظرة عامة

الإجراء

. وخراطيش الحرب عبارة  تحتوي معظم الطابعات وآلت النسخ الحديثة عى إمكانية إعادة تعبئة خراطيش الحرب

اً. تأكد من إعادة  راً كبري عن مادة باستيكية ملوثة بالحرب وهي مادة خطرة وعندما تصل إىل البيئة، فإنها تسبب �ف

. ي
عادة تعبئتها لتجنب التلوث البي�أ خراطيش الحرب إما إىل المصنع للتخلص الآمن أو المورد لإ

الكيفية

- تحديد قائمة الموردين الذين يمكنهم إعادة ملء خراطيش الحرب وتفاهم معهم لمعرفة من يمكنه جمعها.

عادة تعبئتها عى أساس شهري. ف أنه سيتم تفكيك خرطوشة الحرب بمجرد إفراغها لإ - إباغ الموظف�ي

ف لضمان إعادة ملء خراطيش الحرب أو التخلص الآمن منها. ف للتواصل مع الموردين والمصنع�ي - تكليف موظف�ي

ي يعاد ماأها.
اء طابعات وآلت تصوير جديدة مزودة بخاصية خراطيش الحرب ال�ت - التأكد من �ش

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية اء -إدارة النفاياتالإ ال�ش

موردو الخراطيش - مقدمو الخدمةالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ة جديدة.31 - يستخدم 3.5 لرت من الزيت لصنع خرطوشة حرب أو محرب

. اء خراطيش الطباعة والحرب - الحد من تكلفة �ش

بة. - الحتفاظ بالباستيك الملوث بالحرب بعيداً عن الرت

. - الحد من كمية النفايات الخطرة المختلطة بخراطيش الحرب

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات: ضمان جودة عمليات إعادة تعبئة خرطوشة الحرب وكيفية تفكيك الخرطوشة الفارغة وجمعها من جانب 

. ف الموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ف عى كيفية تفكيك وجمع خرطوشة الحرب الفارغة بطريقة آمنة بناًء عى تعليمات المورد. - تدريب الموظف�ي

رسالها إىل المورد. ي حاويات لإ
- تخصيص مساحة لتنظيف وتجفيف الخرطوشة قبل تجميعها �ف

 https://www.ldproducts.com/blog/ink-cartridge-recycling-tips  .31

15. إعادة خراطيش الح�ب

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي



54|

ورية فقط عند استخدام الطابعات قائمة الحقائق: طباعة المواد ال�ف

نظرة عامة

الإجراء

ونية  لكرت ي طباعة المطبوعات عى أهم المستندات مثل الأوراق ال�ية، وتعزيز استخدام النسخ الإ
القتصار �ف

دارية بدلً من النسخ المطبوعة. وسيؤدي الحد من  ي والتقارير والمستندات الإ
و�ف لكرت يد الإ ي تشمل رسائل الرب

ال�ت

نتاجية وتوفري تكاليف الطباعة ومساحة تخزين الورق، بالإضافة إىل المحافظة عى  ف الإ استخدام الورق إىل تحس�ي

اً بيئياً إيجابياً. الأشجار وسيكون لذلك تأثري

الكيفية

ونية والحد من النسخ المطبوعة. لكرت ي لستخدام النسخ الإ يجا�ب ي الإ
ف بشأن التأثري البي�أ - التواصل مع الموظف�ي

ي مثل )يرجى مراعاة مسؤوليتك البيئية / قبل طباعة هذه الرسالة من 
و�ف لكرت يد الإ - إضافة تذييل أخرف لتوقيع الرب

، اسأل نفسك عما إذا كنت تحتاج حقاً إىل نسخة ورقية(.  ي
و�ف لكرت يد الإ الرب

ف بشاشات مزدوجة للحد من الحاجة إىل طباعة الوثائق. تعمل الشاشات المزدوجة عى تعزيز  لموظف�ي - توفري

ف ورضاهم. إنتاجية الموظف�ي

ونية التلقائية. لكرت -  تفعيل النسخ الحتياطية الإ

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية داريةالإ الشؤون الإ

ل يوجدالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ونية بدلً من طباعة الورق من نفايات الورق بنسبة ٪10 إىل 30٪32. لكرت - يقلل استخدام النسخ الإ

- يؤدي النسخ عى كا وجهي الورقة إىل الحد من استخدام الورق بنسبة 50٪.

اء ورق الطباعة. - الحد من تكلفة �ش

- الحد من كمية النفايات الورقية المتولدة.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ورية. ورية وغري الرف ف الوثائق الرف ف من التفريق ب�ي التحديات: عدم تمكن الموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ونية التلقائية. لكرت ف عى استخدام النسخ الحتياطية الإ - تدريب الموظف�ي

. ف ونية وأثرها عى إنتاجية الموظف�ي لكرت - القيام بحملة توعية حول أهمية استخدام النسخ الإ

ي يمكن طباعتها.
ورية ال�ت - إنشاء قائمة بنوع الوثائق الرف

32.  الصندوق العالمي للطبيعة )WWF( - كيف تقلل استهاك الورق �في مكتبك

ورية فقط عند استخدام الطابعات 16. طباعة المواد ال�ف

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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ونية( لك�ت قائمة الحقائق: إزالة مواد التغليف الزائدة من المنتجات )مثل المنتجات الإ

نظرة عامة

الإجراء
لية، والمنتجات الستهاكية الأخرى أو أغراض  ف الحد من المواد المستخدمة لتغليف المنتجات مثل الأجهزة المرف

التسليم لتوفري تكلفة المواد والحد من النفايات الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف.

الكيفية
ي يجب استخدامها لكل منتج.

- حدد الكمية المستدامة والمفيدة لمواد التعبئة والتغليف ال�ت

ف حول كيفية الحد من مواد التغليف الزائدة. - قم بإجراء تدريب / توعية للموظف�ي

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية داريةالإ الشؤون الإ

ل يوجدالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ي تم الحد منها.
- تتناسب المبالغ المتوفرة مع كمية مواد التغليف ال�ت

- الحد من تكلفة مواد التعبئة والتغليف.

- الحد من النفايات الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ات  ف للتغيري ي تحتوي عى مواد تغليف أقل - مقاومة الموظف�ي
التحديات: مقاومة العماء لستام المنتجات ال�ت

السلوكية المطلوبة.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

- إنشاء قناة للعماء لتلقي شكاويهم وإجراء حملة توعية حول أهمية الحد من مواد التعبئة والتغليف.

ف بأهمية الحد من كمية مواد التعبئة والتغليف. - إباغ الموظف�ي

ات الأداء الرئيسية عى استخدام مواد التعبئة والتغليف لكل منتج. - وضع مؤ�ش

17. إزالة مواد التغليف الزائدة

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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ف التعبئة والتغليف )حماية المنتج عن طريق التغليف( للحفاظ عىل الطعام طازجاً وآمًنا لالستهالك قائمة الحقائق: تحس�ي

نظرة عامة

الإجراء

عادة  الختيار المناسب لمنتجات التعبئة والتغليف عالية الجودة والمحّسنة مثل الحاويات الباستيكية القابلة لإ

ي تغلق بسحاب وما إىل ذلك للحفاظ عى الطعام طازجاً وتجنب تلفه والحد من الكمية 
الستخدام والأكياس ال�ت

الزائدة من مواد التغليف.

الكيفية

عادة الستخدام أو أكياس تغلق  - اختيار نوع ومواد التعبئة والتغليف )حاويات باستيكية عالية الجودة وقابلة لإ

بسحاب، أو غري ذلك(.

ودة أو شديدة السخونة لتجنب تلف الأغذية. - فحص درجة حرارة الثاجة ح�ت ل تكون شديدة الرب

ويدك بمنتجات تغليف محّسنة. ف - اختيار مورداً لرت

ف نفايات التغليف مقابل حماية المنتج. ف وتدريبهم لتحس�ي اك الموظف�ي - إ�ش

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية يات - المطبخالإ المشرت

الجهات المصنعة لمنتجات التعبئة والتغليفالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات / الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ف مواد التعبئة والتغليف إىل توفري 15٪ عى الأقل من مواد التغليف.33 - يمكن أن يؤدي تحس�ي

- الحد من كمية نفايات الطعام المتولدة.

ة صاحية الأغذية المستهلكة أو بقائها طازجة. - الحفاظ عى فرت

اء الأغذية. - الحد من تكلفة �ش

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات: فساد الأغذية المخزنة وتكثف بخار الماء عى الأغذية.

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ي تغلق بسحاب ذات الجودة العالية لضمان تفريغ الهواء وتجنب التكثيف.
- استخدام الأكياس ال�ت

- استخدام أوعية تخزين عالية الجودة للحفاظ عى الطعام طازجاً وآمناً.

ودة. - فحص درجة حرارة الأغذية قبل التخزين ح�ت ل تكون شديدة السخونة أو الرب

33.  اوكدين هوليرفف - منع النفايات �في قطاع الضيافة - 2011

ف التغليف لحماية المنتج 18. تحس�ي

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي



57 | ي القطاعات غ�ي السكنية
عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

قائمة الحقائق: أدوات مائدة قابلة للتحلل )معاد تدويرها(

نظرة عامة

الإجراء
تقديم منتجات قابلة للتحلل الحيوي34 للعماء مثل أدوات المائدة القابلة للتحلل )ماعق وسكاكيـن وشوك وما 

ي تستخدم لمرة واحدة والحد من التلوث الناجم عن نفايات الطعام.
إىل ذلك( للحد من المواد الباستيكية ال�ت

الكيفية

ي تريد استبدالها.
- اختيار نوع المواد وأدوات المائدة ال�ت

ويدك بأدوات المائدة. ف - اختيار الموردين لرت

- تحديد ما إذا كانت تكلفة أدوات المائدة القابلة للتحلل )المعاد تدويرها( ستضاف إىل التكلفة الإجمالية للوجبة.

ويج لمفهوم المنتجات القابلة للتحلل )المعاد تدويرها( للعماء. - الرت

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية يات - المطبخ - المبيعات - التسويق والتصالالإ المشرت

مصنعو أدوات المائدة القابلة للتحلل - وكالت التسويقالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- تقديم حوافز عى بيع أدوات المائدة القابلة للتحلل ويمكن لذلك أن يحقق عوائد مالية.

ويج لمنشأتك. - استخدام منتجات أدوات المائدة ذات العامات التجارية للرت

ي مطعمك.
ي غسل أدوات المائدة المعدنية المستخدمة �ف

- توفري المياه والطاقة المستهلكة �ف

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات:

ارتفاع تكلفة أدوات المائدة القابلة للتحلل أو المعاد تدويرها.

ما تفعله حيال ذلك:

ي تكلفة الطعام المقدم لستيعاب التكلفة العالية.
إضافة زيادة طفيفة �ف

بة. ة زمنية محدودة وبدون أي تأثري سام عى الرت 34.  المواد القابلة للتحلل الحيوي هي المواد ال�تي يمكن أن تتحلل إىل منتجات طبيعية �في بيئة تصنيع السماد )ظروف محددة قابلة للتحلل( خال فرت

19. أدوات مائدة قابلة للتحلل )معاد تدويرها(

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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ي الموقع
( �ف ي

مي/دودي  )أو بوكا�ش قائمة الحقائق: سماد ف�ي

نظرة عامة

الإجراء

مي/الدودي 35 من النفايات العضوية لستخدامه �في الموقع كسماد عضوي و�في الوقت نفسه  إنتاج السماد الفري

ي ظروف لهوائية وخالية 
مي �ف تقليل نفقات نقل النفايات العضوية إىل مكب النفايات. يمكن إنتاج السماد الفري

ي خزانات باستيكية معزولة. قبل التحويل إىل سماد، يجب فصل النفايات العضوية إىل مواد قابلة 
من الروائح �ف

ف ، والأرز ، وقشور البطاطس ،  وات ، والخرب للتسميد )عى سبيل المثال ، نفايات الحدائق ، والفواكه والخرف

ي النباتات، واللحوم( والمواد غري القابلة للتسميد )عى سبيل 
ولفائف المطبخ ، ومرشحات القهوة والشاي ، وبوا�ت

المثال ، العظام واللحوم غري المطبوخة وزيوت الطبخ والدهون والشحوم(.

الكيفية

.36
ي

مي أو البوكاسش ة ومتوسطة الحجم لصنع السماد الفري - تركيب حاويات صغري

- متابعة نظام صنع السماد بانتظام.

اء أو الساحات الخلفية. ي الحدائق والمساحات الخرف
ي الموقع �ف

( �ف ي
مي )بوكاسش - استخدام سماد الفري

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق – المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية اءالإ يات - المطبخ - المساحات الخرف العمليات - المشرت

مي37  الجهات الداعمة مصنعو العبوات الباستيكية أو منتجو وحدات صنع السماد - منتجو ديدان الفري

ف القانون بتحويل النفايات إىل سماد عضوي باعتباره أحد التقنيات الرئيسية لمعالجة النفايات الجوانب التنظيمية يعرت

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ي الموقع38.
- يمكن إرسال 95٪ من النفايات العضوية المفصولة لصنع سماد �ف

- يمكن أن ينتج كل طن من النفايات العضوية ما يقرب من 500 كجم من السماد الذي يمكنه أن يوفر كمية مماثلة 

ى. ي تشرت
من الأسمدة ال�ت

ها. ي يتم توفري
- تقليل تكلفة نقل النفايات العضوية بما يعادل كميات الأطنان ال�ت

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات: قد ل يكون فصل المواد القابلة للتحويل إىل سماد )عى سبيل المثال، نفايات الحدائق، وبقايا 

اوات، وقشور الفاكهة( عن النفايات غري القابلة للتحويل إىل سماد )مثل الباستيك واللحوم ونفايات  الخرف

ف والعماء. الأطعمة الدهنية والمعادن( وقت إنتاجها من المصدر - ممارسة مألوفة للموظف�ي

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

- فصل النفايات من المصدر عن طريق وضع حاويات للنفايات العضوية وحاويات للنفايات الأخرى عى الأقل.

ي المطبخ.
ف عى أهمية فصل النفايات �ف - تدريب الموظف�ي

- وضع الافتات المناسبة لتشجيع العماء عى استخدام الحاويات المنفصلة استخداماً صحيحاً.

35.  يعتمد سماد الفريمي عى تربية أنواع خاصة من الديدان يمكنها أن تتغذى عى كميات كبرية من نفايات الطعام
36. يمكن عمل السماد الدودي بطريقة هوائية بينما البوكاسشي هو نفسه السماد الدودي باستثناء أنه يمكن عمل السماد �في حاوية مغلقة محكمة الغلق

سماك أو كمدخات للصناعات الدوائية. 
أ

اكم والنمو. يمكن أن تصبح الديدان نفسها منتجاً آخر يمكن استخدامه كعلف لا 37. سماد الفريمي بخاف انه ينتج السماد يولد أيضاً ديداناً يمكن أن تستمر �في الرت
كة. يمكن بيع الديدان لمنتجي السماد الدودي أيضاً. ومن ثم ، فإن تكاثر الدودة نفسها الذي يشار إليه تقنياً باسم ثقافة الدودة يمكن أن يصبح العمل الأساسي لل�ش

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

38.  التحاد ال

ي الموقع
( �ف ي

مي /دودي )أو بوكا�ش 20. سماد ف�ي

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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قائمة الحقائق: وحدات توزيع الصابون والشامبو

نظرة عامة

الإجراء

ي الغرف بدلً من المغلفات المنفصلة مع إعادة ملء الصابون والشامبو 
ضع وحدة توزيع للصابون والشامبو �ف

بانتظام مما يقلل من النفايات الناتجة عن زجاجات الشامبو الباستيكية ومغلفات الصابون - قدم مواد العناية 

ي الفنادق للحد من نفايات مواد التغليف.
ضافية عند الطلب فقط �ف الإ

الكيفية

اء وحدة توزيع للصابون والشامبو لكل غرفة. -  �ش

- التعاقد مع موردي الصابون والشامبو السائل.

- التأكد من تعبئة وحدة التوزيع بالشامبو السائل أو الصابون.

- التأكد من قيام عمال النظافة بملء وحدات التوزيع يومياً.

ضافية عند الطلب فقط مثل قبعات الستحمام، والفرش، ومبارد الأظافر، وما إىل ذلك. - توفري مواد العناية الإ

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية ياتالإ العمليات - النظافة - المشرت

مصنعو وحدات التوزيع - موردو الصابون السائل والشامبو الجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- ل يستخدم إل 15٪ فقط من الصابون والشامبو المقدمة للضيوف. ويؤدي تركيب وحدة توزيع الصابون 

والشامبو إىل الحد من حجم النفايات بنسبة 39٪40.

ي 
- إعادة تعبئة الصابون أرخص من الصابون المعبأ بالباستيك ويمكن تقييم التوفري من خال العروض ال�ت

يقدمها موردو الصابون السائل. 

عادة التعبئة عادة ما تكون أقل تكلفة. نفاق عى الشامبو والصابون لأن السوائل المستخدمة لإ - الحد من الإ

- الحد من نفايات التغليف ونفايات الزجاجات مما يؤدي إىل الحد من نفقات خدمات النقل.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ي إعادة التعبئة.
ىلي بسبب الجهود المطلوبة �ف

ف التحديات: مقاومة عمال التدبري المرف

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

ة. ة زمنية قصري ي فرت
ىلي حول كيفية إعادة تعبئة الزجاجات بشكل فعال و�ف

ف - توفري تدريب مفصل لعمال التدبري المرف

ىلي )أو المكافأة( عند تطبيق النظام.
ف - توفري حافز لعمال التدبري المرف

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

39.  التحاد ال

21. وحدات توزيع الصابون والشامبو

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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ع بالطعام الفائض قائمة الحقائق: الت�ب

نظرة عامة

الإجراء

ع بالفائض من الطعام الذي لم يمّسه أحد من أماكن تقديم الطعام والبوفيهات وصالت الطعام إىل  الترب

ي تعترب وسيلة لمنع إهدار 
دين ودور الأيتام وما إىل ذلك وال�ت ية الغذائية مثل ماجئ الم�ش المنظمات الخري

الطعام.

الكيفية

ع. - وضع إجراءات تشغيل قياسية لتداول الطعام المعد للترب

ع بالطعام الفائض. ف وتدريبهم عى إجراءات التشغيل النوعية المخصصة للترب - إعام الموظف�ي

ع به. ي مناطق التخزين للطعام الذي سيتم الترب
- تخصيص مساحة �ف

جاع الأغذية. ي مجال اسرت
ة �ف يك مجتمعي موثوق وذو خرب - اختيار وتحديد �ش

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العمليات - المطبخ – التسويق والتصالالإ

ية الغذائيةالجهات الداعمة المنظمات الخري

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ف من خال توفري الطعام مجاناً. - مساعدة الأشخاص المحتاج�ي

. ف وإفادة المجتمع المحىي ف معنويات الموظف�ي - العمل عى تحس�ي

- الحد من تكلفة التعامل مع بقايا الطعام ونقلها.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

وط التخزين من  ة اضافة إىل ما تمثله �ش ة صاحية قصري التحديات: غالًبا ما يكون للفائض من الطعام فرت

تحديات.

ما يجب فعله حيال ذلك:

ي درجات حرارة باردة لحمايته من الفساد.
- التخزين الفعال للفائض من الطعام �ف

ي وقت 
ي أقرب وقت ممكن �ف

ية غذائية وتوافق عى أخذ فائض الطعام �ف - يمكن للمنشأة التعاقد مع منظمة خري

محدد كل يوم.

ع بالطعام الفائض 22. الت�ب

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

قائمة الحقائق: إعادة تدوير زيت الطهي

نظرة عامة

الإجراء
ف بإعادة التدوير وتصنيع وقود الديزل الحيوي أو منتجي  جمع وتصفية زيت الطهي المستخدم وبيعه للقائم�ي

الصابون للحد من جهود التعامل مع زيت الطهي والتخلص منه وتحقيق إيرادات.

الكيفية

- استخدام نظام فعال لجمع زيت الطهي المستخدم أو أعد الزيت إىل عبوات الزيت.

- تصفية زيت الطهي المستخدم قبل الجمع.

- إبرام عقود طويلة الأجل مع منتجي وقود الديزل الحيوي أو منتجي الصابون.

سمات التنفيذ

المولت - الهايرب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية المطبخ - العملياتالإ

مقدمو الخدمة / القائمون بإعادة تدوير زيت الطهي إىل وقود الديزل الحيوي أو الصابونالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- تغيري ممارسات الطهي إىل الحد من كمية الزيت المستخدمة بنسبة 30٪ - 50٪. 40 

ي واحد عند توفري 1 لرت من الزيت.
ي دينار أرد�ف

- توفري صا�ف

- الحد من / منع تكلفة التخلص من زيت الطهي المستخدم.

ي الأحواض.
- حماية مواسري �ف المياه وشبكة المياه عن طريق تجنب التخلص من الزيت �ف

ي أكسيد الكربون والنبعاثات الضارة 
- زيادة إنتاج الوقود الحيوي المستدام مما يؤدي إىل الحد من انبعاثات ثا�ف

الصادرة من الوقود الأحفوري.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

التحديات: الجمع الفعال والآمن لزيوت الطهي المستخدمة.

خطوات تفعلها حيال ذلك:

ي منخفض لجمع كل زيوت الطهي المستخدمة تلقائيا. - استخدام خزان مركزي بمستوى انسيا�ب

- استخدام حاوية متنقلة مزودة بخرطوم مقاوم لدرجة الحرارة العالية.

- توصيل فلرت بالخرطوم لتصفية زيت الطهي المستخدم.

: توفري المعدات وجمع الزيت  نتاج وقود الديزل الحيوي مع مراعاة ما يىي ف بإعادة التدوير لإ - التعاقد مع القائم�ي
كما هو مطلوب مقابل رسوم شهرية، ودفع مقابل الزيت المجمع، وتحديد موعد منتظم لجمع الزيت.

40.  اوكدين هوليرفف - منع النفايات �في قطاع الضيافة - 2011

23. إعادة تدوير زيت الطهي

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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ف بشأن التعامل مع النفايات قائمة الحقائق: توعية الموظف�ي

نظرة عامة

الإجراء
ف لزيادة وعيهم ومهاراتهم، بالإضافة إىل تغيري  تقديم دورات تدريبية و/أو نصائح ومعلومات للموظف�ي

ي منشأتك.
ف إدارة النفايات �ف سلوكياتهم تجاه النفايات لضمان تحس�ي

الكيفية

- إعداد قائمة بالنصائح حول الحد من النفايات كجزء من حملة اتصال داخلية )يمكنك استخدام نصائح من هذا 
الدليل(.

ي 
- باستخدام هذا الدليل، القيام بإجراء دورة تدريبية أو رفع مستوى الوعي حول أهم التدابري ذات الصلة �ف

ي الحد من النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها )طباعة ورق ذو أهمية قليلة، 
ي يمكن أن تساعد �ف

هذا الدليل وال�ت
عادة الستخدام، وما إىل ذلك(. واستخدام أكواب وأدوات مائدة قابلة لإ

- إجراء تدريب / توعية حول أنواع النفايات، وفصل النفايات من المصدر وأهميته.

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط – صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية عامةالإ

ية والعملياتالجهات الداعمة الموارد الب�ش

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ف الوعي وفصل النفايات. 41 - يمكن الحد من ٪70 من النفايات من خال تحس�ي

ي يمكن بيعها.
يرادات من خال فصل المواد المعاد تدويرها وال�ت - يمكن تحقيق الإ

- الحد من الوقت وتكلفة إدارة النفايات من خال الحد من كميات النفايات.

- الحد من تكلفة خدمة نقل النفايات من خال الحد من كميات النفايات.

. ي
فام منشأتك للحفاظ عى البيئة والمجتمع الأرد�ف ف وشعورهم بالفخر من خال إظهار الرت - زيادة الحتفاظ بالموظف�ي

اعتبارات هامٌة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ات السلوكية المطلوبة. ف للتغيري التحديات: مقاومة الموظف�ي

ما يجب فعله حيال ذلك:

ي عى البيئة  ف إدارة النفايات، والحد من التأثري السل�ب ف بالتأثري المجتمعي والعالمي لتحس�ي - تبليغ الموظف�ي

ي الشوارع والمكبات، وزيادة 
اكمة �ف ف الصحة العامة بسبب الحد من كميات النفايات المرت ، وتحس�ي بشكل أساسي

الستدامة القتصادية من خال الحد من استخدام المواد الخام / زيادة إعادة التدوير.

- القيام بحمات اتصال داخلية واعقد دورات تدريبية وتوعوية.

ف إدارة  ي جهود تحس�ي
ف الذين يشاركون بفعالية �ف دارة أو الموظف�ي ية أو تقديرية لمكافأة الإ ف - إنشاء برامج تحفري

ي منشأتك.
النفايات �ف

ي يمكن للمنشأة 
ف أن يطرحو أفكار للحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وال�ت - الطلب من الموظف�ي

ي منشأتك.
ف إدارة النفايات �ف ف لجهود تحس�ي تطبيقها، وبالتاىلي زيادة ملكية الموظف�ي

41. اوكدين هوليرفف - منع النفايات �في قطاع الضيافة - 2011

ف بشأن التعامل مع النفايات 24. توعية الموظف�ي

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

قائمة الحقائق: التأكد من إعادة تدوير نفايات منشأتك 

نظرة عامة

الإجراء

ف بإعادة التدوير لجمع النفايات  التأكد من إعادة تدوير النفايات المتولدة من منشأتك عن طريق التعاقد مع القائم�ي

ف بإعادة التدوير. لضمان ذلك،  أو من خال مطالبة مقدمي الخدمة بتقديم دليل يثبت إرسال النفايات إىل القائم�ي

ي الموقع )قائمة الحقائق 2( أو المعالجة المسبقة للنفايات )قائمة الحقائق 6(.
يُنصح بفصل النفايات �ف

الكيفية

- فصل نفاياتك إىل الفئات التالية عى الأقل )نفايات عضوية، معادن، خشب، ورق وكرتون، باستيك، زجاج(.

ي هذه العملية من خال تحليل مكونات 
- تقييم كميات النفايات من كل فئة )يمكن لمقدمي الخدمة المساعدة �ف

ف بإعادة التدوير أو مقدمي الخدمة. النفايات الصلبة( لأنها جزء مهم من التفاوض مع القائم�ي

ف عى إعادة التدوير أو مقدمي الخدمة الذين يمكنهم التعامل مع كل نوع من أنواع النفايات. - التعاقد مع القائم�ي

كة إعادة التدوير أو مقدم الخدمة المتعاقد معه. - بيع النفايات بانتظام إىل �ش

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية داراتالإ العمليات - جميع الإ

القائمون عى إعادة التدوير أو مقدمو الخدمةالجهات الداعمة

تنص المادة 17 عى أنه يجب عى منتجي أكرش من 1000 طن من النفايات سنوياً وضع خطط لضمان إعادة تدوير نفاياتهمالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- يمكن إعادة استخدام ٪76 إىل ٪95 من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل42.  

عادة التدوير. يرادات من خال بيع النفايات القابلة لإ - يمكن تحقيق الإ

- الحد من تكلفة خدمة النقل.

- زيادة إعادة التدوير وبالتاىلي زيادة الستدامة القتصادية.

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ي العثور 
ف والعماء - وجود تحديات �ف التحديات: قد ل يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفة للموظف�ي

ف بإعادة التدوير. عى القائم�ي

ما يجب فعله حيال ذلك:

ف عى أهمية فصل النفايات. - تدريب الموظف�ي

- وضع الافتات المناسبة لتشجيع العماء عى استخدام الحاويات المنفصلة استخداماً صحيحاً.

ي الأماكن المناسبة.
- وضع الحاويات �ف

- مكافئة العماء الذين يستخدمون الحاويات من خال الهدايا المفاجئة.

ف  ف بإعادة التدوير أو التواصل مع القائم�ي ي كيفية توصيل نفايات منشأتك إىل القائم�ي
- استشارة مقدم الخدمة �ف

نت. نرت بإعادة التدوير عرب قنوات الإ

دارة البيئية �في قطاع السياحة - 2013 ورو�بي - أفضل ممارسات الإ
أ

42. التحاد ال

25.  التأكد من إعادة تدوير نفايات منشأتك

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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ي تستخدم لمرة واحدة
كياس البالستيكية ال�ت ف العمالء عىل الحد من استخدام الأ قائمة الحقائق: تحف�ي

نظرة عامة

الإجراء

ي تستخدم لمرة واحدة، 
ي للعماء لتشجيعهم عى الحد من استهاك الأكياس الباستيكية ال�ت ف إنشاء نظام تحفري

داد النقدي، وتوفري  . عى سبيل المثال، تطبيق نظام السرت ويمكن لذلك أن يؤثر عى سلوكياتهم بشكل كبري

.) اء التاىلي عادة الستخدام، وعمل خصومات عى ال�ش حقائب قابلة لإ

الكيفية

ي يستخدمها 
ي كل متجر وأنواع الأكياس المختلفة ال�ت

- إجراء استقصاء لخط الأساس المرجعي لتسجيل المعامات �ف
العماء.

ي يعاد استخدامها، 
داد النقدي، وتوافر الأكياس ال�ت ي المطلوب تطبيقه )نظام السرت ف - تحديد نوع النظام التحفري

.) اء التاىلي والخصومات عى ال�ش

ي 
ي الأمثل مع تحقيق أفضل تغيري �ف ف - تسجيل ماحظات العماء وحلل سلوكهم للوصول إىل النظام التحفري

السلوك.

ي المتاجر لفهم مبادئ إدارة النفايات وكيفية تحقيق رىصف  العماء. 
ف �ف ف العامل�ي - تنظيم دورات تدريبية للموظف�ي

ي 
ويجية لزيادة وعي العماء بفوائد الحد من استخدام الأكياس الباستيكية ال�ت - تنظيم الفعاليات أو العروض الرت

عادة الستخدام الخاصة بهم. تستخدم لمرة واحدة واستخدام الأكياس القابلة لإ

ي تطبقها منشأتك.
ويج لهذه الخدمة / والخصومات ال�ت - الرت

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية ية- العملياتالإ عامة الموارد الب�ش

ية- العملياتالجهات الداعمة  الموارد الب�ش

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

ي يجب 
ي تستخدم لمرة واحدة ال�ت

ي كميات الأكياس ال�ت
- القليل من الوعي يمكن أن يؤدي إىل انخفاض بنسبة ٪12 �ف

ها للعماء 43. عليك توفري

ي التعبئة.
- الحد من وقت خدمة العماء المستهلك �ف

ي تستخدم لمرة واحدة.
- الحد من تكلفة تداول ونقل نفايات الباستيك ال�ت

عادة الستخدام الخاصة بهم بدلً من الأكياس  ف العماء باستخدام الأكياس القابلة لإ - زيادة الوعي ب�ي

ي تستخدم لمرة واحدة. 
الباستيكية ال�ت

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ي يعاد استخدامها.
التحديات: مقاومة العماء للتحول إىل المنتجات ال�ت

ما يجب فعله حيال ذلك:

عادة الستخدام. ي لستخدام الأكياس القابلة لإ يجا�ب - إطاع العماء عى التأثري الإ

عادة الستخدام بالتوازي مقابل رسوم رمزية. - مواصلة توفري الأكياس الباستيكية القابلة لإ

كياس الباستيكية: دليل من تجربة ميدانية �في مدن الهند
أ

ف للمحفزات ال�تي تشجع عى تقليل استخدام ال
( - استجابات المستهلك�ي SANDEE  .43 )شبكة جنوب آسيا للتنمية والقتصاد البي�أي

ي تستخدم لمرة واحدة
ف العمالء عىل الحد من استخدام الأكياس البالستيكية ال�ت 26.  تحف�ي

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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ي يعاد استخدامها 
كياس ال�ت قائمة الحقائق: بيع الأ

نظرة عامة

الإجراء

عادة الستخدام للعماء مثل الأكياس )المصنوعة من الباستيك أو القماش( للحد من  توفري منتجات قابلة لإ

توليد النفايات وخاصة الباستيك. كما أن هناك العديد من المواد الممكن استخدامها مثل الكواب الحرارية 

ها. والكاسات والحاويات الباستيكية والعبوات الزجاجية القابلة للتعبأة وغري

الكيفية

ي يعاد استخدامها.
- اختيار أنسب نوع من الأكياس ال�ت

ي يعاد استخدامها.
ويدك بالأكياس ال�ت ف - اختيار مورداً لرت

ي يعاد استخدامها.
- تحديد سعر بيع الأكياس ال�ت

ي منشأتك.
ويج للمفهوم للمتاجر �ف - الرت

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية يات - المبيعات - التسويق والتصالالإ المشرت

ف - وكالت التسويقالجهات الداعمة عادة الستخدام - المصمم�ي مصنعي الأكياس القابلة لإ

الجوانب التنظيمية
ف إدارة النفايات - تنص المادة 6 عى أنه سيتم  ف قانون النفايات بإعادة الستخدام كعنر مهم لتحس�ي يعرت

اتخاذ التدابري الازمة لزيادة إعادة استخدام النفايات.

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

عادة الستخدام محل 125 كيس تسوق باستي�ي تقليدي معد لاستخدام مرة  - عادًة ما يحل كيس واحد قابل لإ
واحدة 44.

عادة الستخدام. يرادات من خال بيع الأكياس القابلة لإ -  يمكن تحقيق الإ

ي خدمة العماء المستهلك خال خدمة التعبئة.
- التقليل من الوقت والموارد �ف

ويج لمنشأتك.  اء ذات العامات التجارية للرت - استخدم المنتجات الخرف

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ي يعاد استخدامها )المنتجات(.
التحديات: مقاومة العماء للتحول إىل الأكياس ال�ت

خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك:

عادة الستخدام. ي لستخدام الأكياس القابلة لإ يجا�ب ي الإ
- إباغ العماء بالتأثري البي�أ

- تحديد المادة المناسبة من حيث قوة التحمل والقابلية للغسل.

عادة الستخدام بالتوازي مقابل رسوم رمزية. ي تقديم الأكياس الباستيكية القابلة لإ
- الستمرار �ف

عادة الستخدام(  ي عمل خصم )أو نظام نقاط المكافأة لكل مرة يستخدم فيها العماء أكياساً قابلة لإ
- التفكري �ف

عادة الستخدام. لتشجيع التحول إىل الأكياس القابلة لإ

https://core.ac.uk/download/pdf/41335942.pdf  .44

ي يعاد استخدامها
كياس ال�ت 27.  بيع الأ

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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اء لبعض المنتجات قائمة الحقائق: إنشاء خيار إعادة ال�ش

نظرة عامة

الإجراء

ونيات، والبطاريات، والمصابيح، والمابس  لكرت شجع العماء عى التخلص من منتجاتهم المستعملة مثل الإ

داد النقود أو الخصومات عى  ي المقابل مثل اسرت
المستعملة، وما إىل ذلك من خال تقديم بعض المزايا لهم �ف

اء التاىلي وهذا يشجع العماء عى الحد من النفايات المتولدة. ال�ش

الكيفية

- إنشاء منطقة لتجميع المنتجات المستعملة والتأكد من توفر مكان آمن لتخزينها وفرز المواد المرتجعة.

. اء التاىلي داد النقدي أو الخصم عند ال�ش ة السرت ف - وضع نظام نقاط المكافأة الذي يمنح العميل مري

ي تم جمعها.
ف بإعادة التدوير الذين يمكنهم إعادة تدوير المواد ال�ت - التصال بمقدمي الخدمة / القائم�ي

ي منشأتك.
ويج للفكرة �ف - الرت

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية العملياتالإ

القائمون عى إعادة التدوير- مقدمو الخدمةالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

- يمكن الحد من نفايات العبوات الزجاجية بنسبة 89٪ من خال إعادتها 45.

- الحد من / منع التخلص من النفايات شديدة الخطورة مع أنواع النفايات الأخرى.

ي تم جمعها. 
يرادات من خال بيع العنا� ال�ت - يمكن توليد الإ

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

ي تم جمعها ح�ت يتم تسليمها أمراً صعباً.
التحديات: قد يكون تخزين المواد ال�ت

ما يجب فعله حيال ذلك:

ي منطقة التخزين أو المستودع لاحتفاظ بالمواد الخطرة مثل البطاريات والمصابيح 
- تخصيص حاويات خاصة �ف

ح�ت يتم تسليمها.

ات طويلة. - تحديد وقتاً منتظماً للجمع مع مقدمي الخدمة لتجنب التخزين لفرت

ونية والعبوات  لكرت ي حالة النفايات الإ
ف عى فصل وتجميع العنا� )العلب/الصناديق �ف - إجراء تدريب للموظف�ي

ر. ي حالة المابس( بمجرد استامها لتجنب أي �ف
المفرغة �ف

45.  اوكدين هوليرفف - منع النفايات �في قطاع الضيافة - 2011

اء لبعض المنتجات 28. إنشاء خيار إعادة ال�ش

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي
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اء ويج للمنتجات الخ�ف قائمة الحقائق: ال�ت

نظرة عامة

الإجراء

عادة التدوير مثل الأكواب الحرارية  عادة الستخدام والقابلة لإ استخدم وبيع وترويج للمنتجات القابلة لإ

ي تستخدم لمرة واحدة مثل الأكواب الورقية 
مكان بدلً من استخدام المنتجات ال�ت والأكياس الورقية بقدر الإ

والأكياس الباستيكية.  

الكيفية

اء جذابة تحمل عامتك التجارية. نشاء منتجات خرف ف لإ - طلب دعم المصمم�ي

ح فوائدها. اء و�ش ي مدخل المنشأة لعرض المنتجات الخرف
- إنشاء جناح �ف

ف عى تقديم البديل الأخرف للعماء. - تدريب الموظف�ي

اء. - تحديد سعر البيع لكل منتج من المنتجات الخرف

ف عمائك )عرب وسائل التواصل الجتماعي عى سبيل المثال(. اء ب�ي ويج لهذه المنتجات الخرف - الرت

سمات التنفيذ

المولت - الهاي�ب ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرىالقطاعات المعنية

سهل - متوسط - صعبسهولة التنفيذ

دارات المعنية يات - المبيعات - التسويق والتصالالإ المشرت

القائمون عى إعادة التدوير - المصممون - وكالت التسويقالجهات الداعمة

ل يوجدالجوانب التنظيمية

ات/الفوائد التأثري

العائد الماىلي المبا�ش وغري 
المبا�ش

اء. يرادات من خال بيع المنتجات الخرف - يمكن تحقيق الإ

- الحد من تكلفة مناولة النفايات ونقلها.

ويج لمنشأتك. اء ذات العامة التجارية للرت - استخدام المنتجات الخرف

اعتبارات هامة

التحديات الرئيسية وتدابري 

التخفيف

اء ودفع أموال إضافية. اء منتجات خرف التحديات: مقاومة العماء ل�ش

ما يجب فعله حيال ذلك:

اء. ي لستخدام المنتجات الخرف يجا�ب ي الإ
- إباغ العماء بالتأثري البي�أ

- تحددي المادة المناسبة من حيث المتانة وقابلية الغسل.

اء. - تقديم خصومات مستقبلية للعماء الذين يستخدمون منتجاتهم الخرف

اء ويج للمنتجات الخ�ف 29.  ال�ت

ف وقوائم الحقائق 9. إجراءات التحس�ي



68|

ي الأردن للحــد مــن وإعــادة اســتخدام 
ضــة للمنشــآت التجاريــة �ف حــة يعكــس الفــرص المفرت يتضمــن الملحــق 47 فرصــة مقرت

ــم  ي قوائ
ــا �ف ــم تمثيله ي ت

ــ�ت ــة وال ــرش صل ( هــي الفــرص الأك ــون الأخــرف ــرب أول 29 فرصــة )بالل ــات. تعت ــر النفاي ــادة تدوي وإع
ــق )انظــر القســم 9(. الحقائ

التقييمالمنطقةالقسمالنوعالقطاعقائمة الفرص#
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20

إنتاج السماد 
مي/ الفري

الدودي )أو 
( من  ي

بوكاسش
النفايات 

العضوية 
لستخدامه 
ي الموقع 

�ف
كسماد 
عضوي

����   ��������������

ض
خف

من

ض
خف

من

21

ضع موزعاً 
للصابون 

ي 
والشامبو �ف

الغرف بدلً 
من المغلف 
بشكل فردي

�    �     ��� �   � 

ط
وس

مت

فع
مرت

22

ع  ترب
بالفائض من 
الطعام غري 
المستخدم 
من عروض 

تقديم 
الطعام 

والبوفيهات 
وصالت 

الطعام إىل 
المنظمات 

ية  الخري
الغذائية

����  ��  �� ��      

فع
مرت

ط
وس

مت

23
أعد تدوير 

زيت الطهي
ض      ��     �   ����

خف
من

ض
خف

من

24

تقديم 
دورات 

تدريبية و 
/ أو نصائح 
ومعلومات 
ف  للموظف�ي

لزيادة وعيهم 
ومهاراتهم

�����   �      �     

ض
خف

من

فع
مرت
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25

التأكد من 
إعادة تدوير 

النفايات 
الخاصة بك 

عن طريق 
التعاقد مع 

ف  القائم�ي
بإعادة 

التدوير لجمع 
النفايات أو 

من خال 
مطالبة 
مقدمي 
الخدمة 

بتقديم دليل 
عى إرسال 

النفايات 
ف  إىل القائم�ي

بإعادة 
التدوير

����   ��    � �     

فع
مرت

فع
مرت

26

إنشاء نظام 
قائم عى 

الحوافز 
للعميل 
لتشجيع 

تقليل 
الأكياس 

الباستيكية 
الحادية 

الستخدام 
ي يمكن 

وال�ت
أن تؤثر عى 

السلوك 
بشكل كبري

  ��  � �      ���   

فع
مرت

ط
وس

مت

27

تزويد العماء 
بمنتجات 

عادة  قابلة لإ
الستخدام 

مثل الأكياس 
)المصنوعة 

من الباستيك 
أو القماش(

  �  �   ���   ��    

ض
خف

من

فع
مرت
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28

تشجيع 
العماء عى 
التخلص من 

منتجاتهم 
المستعملة 

مثل 
ونيات  لكرت الإ
المستعملة، 
والبطاريات، 
والمصابيح، 

والمابس 
المستعملة، 
وما إىل ذلك 

من خال 
تقديم بعض 

المزايا لهم 
ي المقابل 

�ف
داد  مثل اسرت

النقود أو 
الخصومات 
اء  عى ال�ش

التاىلي

����   � �   � ���   

فع
مرت

ط
وس

مت

29

استخدام 
وبيع وترويج 

المنتجات 
عادة  القابلة لإ

الستخدام 
والقابلة 
عادة  لإ

التدوير مثل 
الأكواب 
الحرارية 

والأكياس 
الورقية بقدر 

ما يمكن أن 
يكون بدلً 

من استخدام 
المنتجات 

ذات 
الستخدام 

الفردي

����  �  ���   �     

فع
مرت

فع
مرت

30

إنشاء قائمة 
جرد لأنواع 

ومصادر تولد 
النفايات 

ي الموقع 
�ف

وتحديد 
خيارات 

إعادة تدوير 
النفايات 
للمنشأة 

بأكملها

�����    �      �     

ط
وس

مت

فع
مرت

31

الرصد 
والتوثيق 
المستمر 

لتولد وجمع 
النفايات

�����   �      �     

ط
وس

مت

فع
مرت
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32

اعادة 
استخدام 
الصناديق 

الكرتونية أو 
الحاويات 

الباستيكية 
الأخرى 

لتقليل معدل 
التخلص من 

الصناديق 
الكرتونية أو 

الحاويات 
الباستيكية

����  �    ��    ��� 

ط
وس

مت

ط
وس

مت

33

ف  تحفري
ف  المتسوق�ي

عى إحضار 
أكياس 

التسوق 
الخاصة بهم 
عادة  القابلة لإ

الستخدام 
من خال 

منح مكافآت 
لستخدامها

  � �   � �     �    

ض
خف

من

فع
مرت

34

استخدام 
خيار الطباعة 
ف  عى الوجه�ي
ي الطابعات 

�ف
وآلت النسخ

� ����       �     �  

فع
مرت

فع
مرت

35

التحقق 
من درجات 

الحرارة 
ومانعات 

ي 
الت�ب �ف
الثاجات 

والمجمدات 
بانتظام 

لتجنب تلف 
الطعام 

وتوفري 
الطاقة 

المستخدمة 
يد للترب

������       ��      

فع
مرت

فع
مرت
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36

التحقق من 
تواريخ انتهاء 

الصاحية 
للمواد 

الغذائية 
واستخدم 

المواد 
الغذائية 

تيب الذي  بالرت
اؤها  تم �ش
به: أولً ما 

يستخدم أولً

������       ��      

فع
مرت

ط
وس

مت

37

التحقق من 
بطاقات بيان 

الطعام 
بانتظام: 

تواريخ “كيفية 
الستخدام” 
و “تستخدم 
قبل” لتقليل 

أي احتمال 
لتلف الطعام

������       ��      

فع
مرت

ط
وس

مت

38

إعادة 
البالتات 
الخشبية 
 ) )الطباىلي

إىل الموردين 
عادة  لإ

استخدامها 
لزيادة فرص 
إعادة التدوير

����  �    �ü    ��� 

ط
وس

مت

ط
وس

مت

39

تسليم 
البضائع 

ي حاويات 
�ف

عادة  قابلة لإ
الستخدام 

لتقليل 
النفايات 

الباستيكية 
المتولدة

���� �   ���  �� �   

ض
خف

من

فع
مرت

40

اضافة 
مقصورات إىل 
عربات خدمة 
الغرف لجمع 
أنواع مختلفة 
من النفايات 

ف جمع  لتحس�ي
النفايات 
وفصلها

�   �        � �   � 

فع
مرت

ط
وس

مت
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41

تحديد 
نقاط تجميع 

للتسميد 
المركزي 

ف جمع  لتحس�ي
النفايات 

وزيادة فرص 
إعادة التدوير

�����        ��� ����

فع
مرت

فع
مرت

42

اعادة تدوير 
النفايات 

العضوية 
نتاج غاز  لإ

حيوي 
لاستخدام 

ي الموقع 
�ف

بواسطة 
منشأتك

����   �     ��      

ض
خف

من

ض
خف

من

43

التحكم 
بكمية 

الطعام 
عند تقديم 

الأطباق 
الرئيسية دون 

التأثري عى 
رضا العماء 
لتقليل هدر 

الطعام 
المتولد

���� ���  �� ��      

فع
مرت

ط
وس

مت

44

الحد من 
النفايات 

عند تحضري 
ي 

الطعام �ف
المطبخ

���� �       ��      

فع
مرت

ط
وس

مت

45

تقديم 
ي 

الخضار �ف
أطباق رئيسية 

ة، بدلً  كبري
من تقديم 

حصص 
فردية للحد 
من نفايات 

الأطباق

���� �       ��      

فع
مرت

ط
وس

مت

46

تقديم 
عروض 

نة عى  ُمحسَّ
ي 

القائمة �ف
الفنادق / 
المطاعم 
للحد من 

نفايات 
الطباق 

المرتجعة

���� �       ��      

فع
مرت

ط
وس

مت

47

وضع 
حاويات 

إعادة التدوير 
ي غرف 

�ف
الضيوف 
ف  لتحس�ي

الفصل من 
المصدر

���� �       ��      

فع
مرت

ط
وس

مت
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%100إعادة تدوير النفايات - قائمة التحقق البتدائية

النقاطحالةأولوية وصف العتبارات الأولية والنصائحل.

1
ام من  ف إدراك مستوى الل�ت

دارة العليا الإ

ي 
اً �ف دارة العليا يلعب دوراً كبري ام الإ ف إدراك أن مستوى الرت

نامج  نجاح برنامج إعادة التدوير. ويعتمد النجاح الشامل لرب

إعادة التدوير عى تعاون الجميع من أعى الهرم الوظيفي 

دارة والموظفون  إىل أسفله. البداية الجيدة هي أن تعمل الإ

نامج إعادة التدوير. معاً عى صياغة “بيان المهمة” لرب

3نعمعاىلي

2
عادة  ف مدير أو منسق لإ تعي�ي

تدوير النفايات

ف  ف مدير أو منسق إعادة تدوير النفايات الذي سي�ش تعي�ي

عى جمع المعلومات وتقييم البيانات وتنفيذ برنامج إعادة 

التدوير.
3نعمعاىلي

3
عادة تدوير  إنشاء فريق عمل لإ

النفايات

عادة تدوير النفايات يكون مسؤولً عن  إنشاء فريق عمل لإ

نامج إعادة التدوير. اف عى الأنشطة اليومية لرب �ش الإ
2نعممتوسط

4

إجراء تدقيق شامل للنفايات 

يمكن أن يوفر معلومات قيمة 

حول ملف تدفق النفايات

إجراء تدقيق شامل للنفايات والذي يمكن أن يوفر معلومات 

عادة  قيمة حول ملف تدفق النفايات والمواد المناسبة لإ

التدوير، بناًء عى الحجم وظروف السوق )للمواد المعينة 

ي يمكن 
عادة التدوير المعنية( والعوامل الأخرى ال�ت القابلة لإ

ي جعل برنامج إعادة التدوير يكون أكرش فعالية. 
أن تساعد �ف

كجزء من تدقيق النفايات، حاول تحديد فرص تقليل 

النفايات المحتملة.

3نعمعاىلي

5
تنفيذ مجموعة من سياسات 

كات ال�ش

ي تحدد الحد من 
كة ال�ت تنفيذ مجموعة من سياسات ال�ش

النفايات وإعادة الستخدام وإعادة التدوير عى أنها طرق 

مفضلة للتخلص من النفايات ودفنها.

2نعممتوسط

تقييم تبادل نفايات المواد6

كات الأخرى  تقييم تبادل نفايات المواد. عادة ما تحتاج ال�ش

كة أخرى. تنمو أسواق المواد القابلة  إىل مواد نفايات من �ش

ي 
عادة التدوير ب�عة، ولكن هناك العديد من العوامل ال�ت لإ

عادة التدوير مثل:  يمكن أن تؤثر عى قيمة المواد القابلة لإ

عادة التدوير، وتوافر  طلب السوق، وحالة المواد القابلة لإ

البالت وحجم البالت والقرب من الأسواق. ابدأ بالمواد 

عادة التدوير أولً. عادة ما توفر مواد  السهلة القابلة لإ

التغليف أسهل فرص التخفيض من النفايات.

3نعمعاىلي

الملحق ب



79 | ي القطاعات غ�ي السكنية
عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

7
ي جوانب التلوث عند 

النظر �ف

عادة تدوير تحديد المواد لإ

ي اعتبارك 
عند تحديد المواد المراد إعادة تدويرها، ضع �ف

جوانب التلوث ، والحجم، ومتطلبات التحميل والنقل، 

يرادات المقدرة،  ومساحة التخزين، ومتطلبات الفصل، والإ

ي ذلك أي مواد 
والصيانة التقديرية والتكاليف الأخرى بما �ف

بيط(. استهاكية )مثل  أساك الرت

3نعمعاىلي

8
ابتكار أنظمة جمع مالئمة 

لالستخدام

ي اعتبارك 
ابتكر أنظمة تجميع مائمة لاستخدام. ضع �ف

أشياء مثل توفر المساحة واحتياجات العمالة ومتطلبات 

المعدات / الحاوية وتخطيط الموقع.
3نعمعاىلي

9
نامج من أجل  تعزيز ال�ب

تعظيم المشاركة

نامج من أجل تحقيق أقى قدر من المشاركة  ويج للرب الرت

نامج. 3نعمعاىليوضمان المتثال لمتطلبات الرب

نامج بانتظام10 إعادة تقييم ال�ب

ي من أجل مراقبة 
نامج عى أساس روتي�ف إعادة تقييم الرب

فعاليته وكفاءته. يمكن الحصول عى التعليقات عى 

نامج من مجموعة متنوعة من المصادر مثل: )أ( طاقم  الرب

الحراسة، من أجل المدخات المتعلقة بجودة المواد 

ف أو العماء، للحصول  وممارسات المناولة، )ب( الموظف�ي

عى الآراء المتعلقة بالماءمة و )ج( ناقل النفايات أو إعادة 

التدوير، للحصول عى بيانات تتعلق بنوع وكمية المواد 

المعاد تدويرها.

2نعممتوسط

11

انية  ف من المهم توف�ي الم�ي

ي المراحل 
والحوافز الالزمة �ف

الأولية

انية والحوافز  ف ي المراحل الأولية، من المهم توفري المري
�ف

الازمة لتعظيم متابعة برنامج إعادة التدوير )وتقليل 

ف وتقديرهم عندما يأتون  النفايات(. قم بمكافأة الموظف�ي

بطرق جديدة للتقليل وإعادة التدوير. يمكن أن يشمل ذلك 

ي الرسائل الإخبارية وما إىل 
المكافآت والشهادات والعان �ف

ذلك.

1نعممنخفض

12

إنشاء معالم رئيسية وتتبع 

النفايات وإعادة التدوير 

كتك ل�ش

نجازات المتعلقة  قم بإنشاء معالم وتتبع التقدم والإ

كتك )مثل النسبة  بالنفايات وإعادة التدوير الخاصة ب�ش

ي يتم إعادة تدويرها(.
المئوية للنفايات ال�ت

1نعممنخفض

13
ي تكلفة ادارة 

تتبع الوفر �ف

جمالية النفايات والوفورات الإ

ي تكلفة إدارة النفايات والوفورات الإجمالية. 
تتبع الوفر �ف

ي اعتبارك أيضاً 
بالإضافة إىل التكاليف الفعلية، ضع �ف

ي تم تجنبها.
التكاليف ال�ت

3نعمعاىلي

14

تشجيع استخدام المنتجات 

ي تقلل من النفايات وإعادة 
ال�ت

استخدام النفايات

كجزء من برنامج إعادة تدوير النفايات، شجع عى استخدام 

ي تقلل من النفايات وإعادة استخدام 
المنتجات ال�ت

النفايات.

1نعممنخفض

15
ي المواد القابلة 

تعزيز التوسع �ف

عادة التدوير لإ

عادة التدوير من  ي أسواق المواد القابلة لإ
تعزيز التوسع �ف

اء المواد المعاد تدويرها”. خال “�ش
1نعممنخفض

16
توف�ي حاويات إعادة التدوير 

المناسبة

توفري حاويات إعادة التدوير المناسبة لمختلف المواد 

عادة تدويرها. ي تم اختيارها لإ
عادة التدوير ال�ت 3نعمعاىليالقابلة لإ

وضع حاويات إعادة التدوير17

يجب أن يكون وضع حاويات إعادة التدوير بحيث 

تحقق توازناً جيداً. إذا كانت الصناديق بعيدة جداً عن 

مكان التخلص من النفايات، فلن يتم استخدامها. يمكن 

ي كثري من الأحيان 
ي كل منطقة �ف

لاأشخاص الذين يعملون �ف

احات جيدة حول مكان وضع الحاويات. تأكد  تقديم اقرت

ي البداية 
أيضاً من مراقبة الحاويات عن كثب ، خاصة �ف

للتأكد من أنها ل تفيض.

3نعمعاىلي
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18

ي 
تأكد من أن الحاويات �ف

ف بوضع  المناطق العامة تتم�ي

عالمة واضحة

ي الأماكن العامة محددة جيداً 
تأكد من أن الحاويات �ف

ة. بالنسبة لهذه المناطق، من الأفضل اختيار  ف بعامة ممري

حاويات  ذات فتحات مخصصة ، مثل فتحة للعلب 

أو فتحة للصحف وما إىل ذلك. من المهم أيضاً وضع 

ي الموقع الذي تتولد فيه النفايات.
الحاويات �ف

3نعمعاىلي

19

دارة  تحديد أفضل طريقة لإ

النفايات بناء عىل إضافة 

برنامج إعادة التدوير

( والعوامل  ي
اعتماداً عى مخطط الموقع للمب�ف )المبا�ف

الأخرى، حدد أفضل طريقة إدارة النفايات بناًء عى إضافة 

ي اعتبارك أن أي نفايات تعترب 
برنامج إعادة التدوير. ضع �ف

خطرة )مثل نفايات الأكياس الحمراء للمرافق الطبية( يجب 

معالجتها وفقاً للوائح والتعليمات.

2نعممتوسط

20

تنظيم مختلف تيارات 

النفايات الخاصة بك وفقاً 

لفئات مختلفة

حاول حيثما أمكن تنظيم التيارات المختلفة للنفايات وفقاً 

لفئات مختلفة. عى سبيل المثال نفايات العبوات )نفايات 

تغليف منتجات مورديك المباعة إليك وما إىل ذلك( أو 

نفايات العمليات )النفايات الناتجة أثناء إنتاج منتجات 

لاآخرين وما إىل ذلك(، قمامة المكاتب، مناطق خدمات 

، مناطق التصنيع وأي مناطق  ف الطعام، صالت الموظف�ي

أخرى.

1نعممنخفض

21
ي من خالل كل منطقة 

الم�ش

عمل

ي كل منطقة عمل داخل منشأتك ولحظ 
قم بإجراء جولة �ف

ي يتم تولدها ا من كل منطقة. لن تكشف 
نوع القمامة ال�ت

جولتك عن معلومات مهمة فحسب، بل ستساعدك أيضاً 

عى فهم أنواع الحاويات ووضع الحاويات المطلوبة. عى 

: سبيل المثال، قد تكشف الجولة النموذجية ما يىي

دارية والمكتبية - العبوات الباستيكية والعلب  - المناطق الإ

وورق المكاتب والكرتون المموج وورق آخر.

- مناطق خدمة الطعام - كمية النفايات الرطبة والشحوم 

والورق والزجاج والمعدن والعلب وحاويات الطعام 

والكرتون

- الأماكن العامة - الزجاجات، والعلب والجرائد والمجات.

3نعمعاىلي

22
بعد تقييم أنواع مختلفة من 

تيارات النفايات

بعد تقييم الأنواع المختلفة من تيارات النفايات داخل 

منشأتك بمزيد من التفصيل، قد تكون القرارات الأخرى 

أكرش وضوحاً. عى سبيل المثال، إذا كان مكتبك ينتج 

كميات هائلة من النفايات الورقية، فحدد ما إذا كان برنامج 

الورق المختلط سيكون أفضل من برنامج “الورق الأبيض / 

الصحيفة / ورق الكمبيوتر”. ستساعدك معرفة منشأتك عى 

نامج الذي يناسب احتياجاتك. تحديد الرب

1نعممنخفض

23
تأكد من عدم خلط النفايات 

العادية مع أي نفايات خطرة

تأكد من عدم خلط النفايات العادية مع أي نفايات خطرة. 

ف بشأن ما ل يخص حاويات القمامة العادية  توعية الموظف�ي

وما ل ينتمي إليه. تأكد أيضاً من فصل أي نفايات طعام.
3نعمعاىلي

24

إجراءات كيفية جمع المواد 

عادة التدوير وفصلها  القابلة لإ

و/أو فرزها

تحديد وتطوير الإجراءات الخاصة بكيفية جمع المواد 

عادة التدوير وفصلها و / أو فرزها. عى سبيل  القابلة لإ

ف منطقة مركزية لتجميع المواد القابلة  المثال، قم بتعي�ي

كة أخرى.  ي منطقة مشرت
ي غرف التخزين أو �ف

عادة التدوير �ف لإ

، زادت جدية إجراءات الفرز. نامج أكرب كلما كان الرب

3نعمعاىلي
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25

أرسل مذكرة إىل جميع 

ح فيها العملية  ف ت�ش المعني�ي

وإجراءات الفصل والفرز 

ي تم البت فيها
المحددة ال�ت

ف  بمجرد تنقيح العملية، أرسل مذكرة إىل جميع المعني�ي

ي تم 
ح العملية وإجراءات الفصل والفرز المحددة ال�ت ل�ش

تحديدها. عى سبيل المثال، ذكر الجميع بالحفاظ عى 

مخلفات الطعام بعيداً عن حاويات إعادة التدوير والقمامة. 

يجب التخلص من فضات الطعام أو التخلص منها بشكل 

عادة التدوير. كن  منفصل عن القمامة والمواد القابلة لإ

ي المكان، مثل 
ي يتم وضعها �ف

محدداً بشأن العنا� ال�ت

كة معينة يتم إعادة تدويرها، ولكن حاويات  العلب من �ش

كة  اخرى تذهب إىل سلة المهمات. �ش

2نعممتوسط

قائمة افعل ول تفعل26
ها  عادة التدوير وان�ش قم بإعداد قائمة “افعل ول تفعل” لإ

ي مواقع العمل.
عانات أو �ف 3نعمعاىليعى لوحة الإ

27
ن�ش عالمات ارشادية حول 

جهود إعادة التدوير

ي مطاعم الخدمة الذاتية، ان�ش لفتات حول جهود إعادة 
�ف

التدوير ووضح بوضوح المكان الذي يجب أن يتخلصوا فيه 

عادة التدوير. يجب أن تكون حاويات  من المواد القابلة لإ

ف  إعادة التدوير مائمة للعماء وجمعها من قبل الموظف�ي

. ف المعني�ي

1نعممنخفض

28
الضوابط الداخلية والخارجية 

الأساسية

ضع بعض الضوابط الداخلية والخارجية الأساسية. عى 

عادة  سبيل المثال، تتبع بعناية حجم وأنواع المواد القابلة لإ

ي منشأتك. ل يعد هذا بمثابة 
ي تتم معالجتها �ف

التدوير ال�ت

فحص وتوازن للتعويض الذي ستحصل عليه فحسب، بل 

ي البيانات.
ات مفاجئة �ف سيطالبك أيضاً بتغيري

2نعممتوسط

التعليم المستمر29

ف حول إجراءات إعادة  بالإضافة إىل تثقيف جميع المشارك�ي

ي المراحل الأولية، يجب أن يكون هناك 
تدوير النفايات �ف

ف الإجراءات وتبسيطها.  تعليم مستمر حيث يتم تحس�ي

ف الجدد بمعلومات إعادة التدوير وحزمة  تزويد الموظف�ي

توجيهية حول إجراءات معالجة النفايات.

2نعممتوسط

ف المسؤوليات30 التفريق ب�ي
ف من  ف مسؤوليات جميع المشارك�ي قم بوصف وتفريق ب�ي

. ف دارة إىل منسق إعادة التدوير إىل فريق العمل للموظف�ي الإ
2نعممتوسط

متابعة أسبوعية أو شهرية31

ف عى علم بالتقدم المحرز من خال إصدار  إبقاء الموظف�ي

ف متابعة أسبوعية أو شهرية  مذكرات دورية. قم بتعي�ي

ورة. ف حسب الرف لضمان اتباع الإجراءات وتثقيف الموظف�ي

2نعممتوسط

ف العمليات32 تحس�ي

ف العمليات  ي تحس�ي
بمجرد تنفيذ السياسات، استمر �ف

والإجراءات الروتينية من خال تشجيع التعليقات من 

ي عمليات 
موظفيك ، وخاصة أولئك الذين يشاركون أكرش �ف

معالجة النفايات.

2نعممتوسط

1نعممنخفضاحتفظ بنفايات الفناء منفصلة عن النفايات الأخرى.فصل نفايات الحدائق33

34
فصل النفايات الرطبة عن 

عادة التدوير المواد القابلة لإ

يجب أن يتضمن برنامج إعادة التدوير أحكاماً للحفاظ عى 

عادة التدوير  فصل النفايات الرطبة عن المواد القابلة لإ

ي تتضمن حاويات منفصلة للنفايات العادية مقابل 
وال�ت

عادة التدوير. المواد القابلة لإ

3نعمعاىلي

مواد التدريب والتوجيه35
ي مواد 

ف معلومات إعادة تدوير النفايات �ف  قم بتضم�ي

ف الجدد. التدريب والتوجيه لجميع الموظف�ي
2نعممتوسط
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ضافية36 بعض العتبارات الإ

عادة التدوير )مثل  كلما زادت كمية مادة معينة قابلة لإ

وري تقييم  الورق المقوى( يتم إنتاجها، كلما أصبح من الرف

. عى سبيل المثال، مع وجود كميات  الأشياء بتفاصيل أكرب

عادة التدوير، قد تكون بعض  ة من مادة معينة قابلة لإ كبري

ضافية: العتبارات الإ

ف من أجل إعادة التدوير للمواد  ين المحلي�ي أ( وجود المشرت

ذات الصلة.

عادة التدوير.   ب( الأسعار المدفوعة لكل مادة قابلة لإ

عادة التدوير  ج( إرشادات بشأن كمية المواد القابلة لإ

المقبولة للفصل.

عادة التدوير مائمة لاستام  د( ما إذا كانت المواد القابلة لإ

ي شكل سائب أو إذا كانت تتطلب تكثيفاً مثل البالت أو 
�ف

الضغط.

هـ( تباينات الأسعار بناًء عى عوامل مثل من سيقوم 

عادة التدوير.  بتحميل المواد القابلة لإ

ي أو الذي  و( هل سيتم توفري الحاويات من قبل المشرت

يقوم باعادة التدوير.

ي 
عادة التدوير. هل هي �ف ز( ما هي حالة المواد القابلة لإ

حالة ممتازة أو ملوثة، وإذا كان الأمر كذلك فإىل أي درجة.

1نعممنخفض

عادة الستخدام37 فرصة لإ

عادة  ة من مادة معينة قابلة لإ ف كميات كبري عندما يتم تضم�ي

عادة استخدام  التدوير، حدد ما إذا كانت هناك فرصة لإ

ي 
بعض تيار النفايات هذا أم ل. عى سبيل المثال، ضع �ف

اعتبارك إعادة استخدام نفايات الورق المقوى عن طريق 

كات أخرى.  ع أو بيع حاويات من الورق المقوى ل�ش الترب

ي كثري من الأحيان يمكن توزيع الصناديق حسب جودتها 
�ف

وحجمها.

1نعممنخفض

38
عادة  جمع المواد القابلة لإ

التدوير مع القمامة العادية

عادة التدوير مع جمع القمامة  تنسيق جمع المواد القابلة لإ

3نعمعاىليبانتظام.

39

أجهزة ضغط البالت ، وآلت 

التقطيع/الجرش ، وك� 

الزجاج

عادة التدوير، ضع  ي قمت بفصلها لإ
اعتماداً عى المواد ال�ت

ي اعتبارك استخدام معدات خاصة مثل مكابس البالت 
�ف

ي يمكن أن تساعد 
وآلت التقطيع/الجرش وكسارة الزجاج ال�ت

عادة التدوير. بالإضافة إىل  ي تقليل حجم المواد القابلة لإ
�ف

ة أنه من الأفضل  ذلك، قد تجد برامج إعادة التدوير الكبري

ف موظف واحد لجمع المواد  اء رافعة شوكية وتعي�ي �ش

عادة التدوير ورزمها وتحميلها. سيسمح هذا الجهاز  القابلة لإ

دارة الفعالة للمساحة وقد يزيد من احتمالية إبرام عقود  بالإ

خدمة إعادة تدوير مواتية.

3نعمعاىلي



83 | ي القطاعات غ�ي السكنية
عادة التدوير وتقليل النفايات �ف دليل إرشادي لإ

40
نامج إعادة  داد ل�ب تقدير الس�ت

تدوير النفايات

للحصول عى تقدير �يع لمردود برنامج إعادة تدوير 

النفايات باستخدام مكبس البالت، يمكن تطبيق بعض 

الأساسيات الأولية ثم تنقيحها لحقاً. عى سبيل المثال: 

ي السنة - )مثال عى استخدام 
أ. عنا� التكلفة الرئيسية �ف

اؤها(: 1( تكلفة المكبس  المكبس كمعدات تم �ش

)المستهلكة( عى مدى 10 سنوات - )تكلفة المكبس مقسومة 

عى 10( 2( تكلفة الأساك لكل بالة iii( تكلفة الكهرباء 

لكل بالة iv( تكلفة الصيانة - تقدر ب1 إىل 3 بالمائة سنوياً 

من تكلفة المكبس )الجديدة( v( تكلفة العمالة لكل بالة 

)احتساب 45 دقيقة لكل بالة( 6( أخرى - مثل أي تكاليف 

نقل أو تكاليف متنوعة أخرى، حسب الظروف.

عادة التدوير شهرياً ×  يرادات: 1( أطنان قابلة لإ  ب. الإ

يرادات  ي للطن المستلم يساوي الإ
12 شهراً × دينار أرد�ف

ضافة إىل الوفورات من انخفاض تكاليف  السنوية 2( بالإ

عادة التدوير من  التخلص بسبب تحويل المواد القابلة لإ

تيار النفايات.

3نعمعاىلي
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