
 

 دعوة لتقديم الطلبات

 ،لشرق األوسط وشمال إفريقيال هينرش بُلؤسسة لم الصيفية الثامنة مدرسةال

2022 

 "دارة أفضلإأقل،  نفايات"

لنفايات الصلبة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من ات لالبلدي استكشاف إدارة

 خالل منظور متعدد التخصصات

 

مكاتبها في الرباط وتونس ورام هللا وبيروت،  عبرلة ث  مم  ، هينرش بُل مؤسسة ترحب

ة لمدرسة الصيفي  في ا للمشاركةمن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ات/بالمرشحين

 2022 تموز /يوليو 1إلى  حزيران /يونيو 27متدة من التي ستقام في الفترة الم   ،ة الثامنةاإلقليمي  

، الشباب من المجتمع المدني   ات/نمجال للمهنيي توفيرإلى حيث تهدف  ، المغرب.في الرباط

للتبادل حول  ،ات/، والشركات الناشئة والباحثيندرات المدعومة من المجتمع المحلي  والمبا

)أنماط اإلنتاج  إنتاجهابدًءا من  -ف عليها ومناقشتها والتعر   للنفاياتدة األبعاد المتعد  

تجميع وإعادة التدوير( والبدائل المحتملة الواالستهالك( إلى إدارتها )أطر السياسات الخاصة ب

وجلسات  ساهمات والمحاضراتالممن خالل  ات/ف المشاركونسيتعر   )الحلول المبتكرة(.

 اإلنجازات كل منب المتعلقةعلى وجهات النظر المختلفة  ةاني  ة والرحالت الميدالعمل الجماعي  

 التي تجمعها البلدياتفي إدارة النفايات الصلبة  والعيوب قاتالمحرز والمعو  م والتقد   قةالمحق  

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

  



 السياق:

العالم بمقدار  عدد سكان يرتفعمن المتوقع أن ، 2019 سنةصدر الذي وفقا لتقرير لألمم المتحدة 

 سنةنسمة  مليار 9.7نسمة حاليا إلى  مليار 7.7من اي ، المقبلة الثالثين سنةنسمة في  مليار 2

 على كمية النفايات التي سينتجها اإلنسان. كبير ر بشكل  . مما سيأث  2050

وجه على ة النفايات الصلبة البلدي  و على الصعيد العالمي  النفايات  إنتاجمن المتوقع أن يزداد 

ً ر الدول اقتصادي  مع تطو   تناسبًا ردشكل مط  الخصوص ب  ي  صناعالقطاع الو ع المدنوتوس  ا

 ،دول الجنوبة في من المتوقع أن تحدث هذه الزيادة بصفة خاص  كما أنه  .السكان عددوزيادة 

مما  بوتيرة أسرع، كة التي تحدث هنااالقتصادي  وة جتماعي  الت االالتحو   إلىا أساسً ذلك  يعودو

 ستهالك.رات في أنماط اإليوالتغي  نمو المدن ة واالقتصادي  نمية يؤدي إلى تسارع الت  س

 يمكن حيث بارتفاع عدد السكان،مباشر  معنية بشكل اأفريقي وشمالمنطقة الشرق األوسط 

مليون  100بلغ عدد سكان مصر  ،على سبيل المثالف في العديد من األماكن. بالفعلمالحظته 

آلن موطن ألكثر من ، هي اواحدة من أكبر المدن في العالم تعد القاهرة .2020بداية عام  نسمة

طة التي تستهلك المزيد والمزيد ، بما في ذلك عدد متزايد من أسر الطبقة المتوس  مليون نسمة 15

األرقام بالنظر إلى هذه  .يتناسب مع الحياة السريعةمريح ومن المنتجات المعبأة بشكل 

إدارة النفايات الصلبة  ال تزال، ضعيفةالتي غالبًا ما تكون  مع هياكل الحكم المحلي   قارنتهاوم

 .المحلية يًا كبيًرا لكل من المدن والمجتمعاتة تمثل تحد  البلدي  

، مثل وشمال إفريقيا ، العديد من المدن األخرى في منطقة الشرق األوسطعلى غرار القاهرة

ة يات بيئي  ، مما يكشف عن تحد  سريعشكل ع بس  و، تتلبيضاء أو تونس أو عمان أو بيروتالدار ا

المخاوف  أحدالبيئية المرتبطة بها  اآلثارة جديدة. وأصبحت إدارة النفايات وتقليل واجتماعي  

القصور  جوانب تظهر ، حيثوشمال إفريقيا في بلدان الشرق األوسط ، وخاصةً ةالرئيسي  

، التي الدار البيضاءعلى سبيل المثال، ف لنفايات(.لأنظمة الحكم واإلدارة المحلية ) في والضعف

 ،وفقًا للبنك الدولي   .هذه العيوب والنواقص، تقدم أدلة على عرف بكونها أكبر مدينة في المغربت

من النفايات الصلبة البلدية في المناطق  %70 فقط ، تم جمع2008قبل اإلصالح األخير في عام 

 اا واجتماعي  بيئي   سليمةص منها بطريقة التخل   يتمالتي عة النفايات المجم   مثلت نسبةة والحضري  



مكب عشوائي.  300من  ةة في واحدانتهى المطاف بمعظم النفايات الحضري  كما  .%10أقل من 

 ي/اتنب اشتتم معالجتها من قبل حيث ، عديد من المدن األخرى في المنطقةكما هو الحال في ال

ال  ن/مهفي إدارة النفايات المحلية، فإن   مهملام دورهوعلى الرغم من  ين.النفايات غير الرسمي  

ضة معر   ن  /وحقوقهما اجتماعي   ات/ونكبير، ومهمش إلى حد   ن  /مغير معترف به / يزلن ونزالي

 لم تنظمها السلطات بعد. ن  /م، كما أن أعمالهللخطر

األوسط نطقة الشرق ، تتزايد معدالت االستهالك أيًضا بشكل كبير في ممع النمو الحضري

 يقود ة.النفايات البالستيكي   ، مما يساهم في زيادة كمية النفايات المنزلية وخاصةً وشمال إفريقيا

 أحادي ة ةإلى زيادة العبوات البالستيكي   والوجبات السريعة الجاهزة األغذيةاالتجاه العالمي نحو 

فايات المنزلية في منطقة ة للبالستيك في متوسط النعلى الرغم من أن النسبة المئوي   .االستخدام

 للتغيرح مرج  ذلك  إال أن  ال منخفضة نسبيًا مقارنة بأوروبا، الشرق األوسط وشمال إفريقيا ال تز

الموجودة بالفعل في العديد  فاقم مشكلة التلوث البالستيكي  ستت، في السنوات القادمة، وبالتالي

 ، تم  2017و 1950 سنتيبين ف عالميةة هي في الواقع مشكلة النفايات البالستيكي   من البلدان.

 ٪ منه.10 سوى إعادة تدوير ولم يتممليار طن من البالستيك،  9.2إنتاج ما مجموعه 

ال يتم إعادة استخدامها أو  التييات كبيرة من النفايات كم   الحالي   يولد النموذج االقتصادي  

تركز إدارة النفايات الصلبة البلدية في منطقة الشرق ، عامةً  .في معظم الحاالت تدويرها

، وهو النفايات ت إلى مدافن أو محارقعلى إرسال النفايا بالخصوصاألوسط وشمال إفريقيا 

)أي التخلص من  على النتائج باألساس زيرك  خيار شائع جدًا يمكن اعتباره غير مستدام ألنه 

ة موارد الطبيعي  لل المفرط ستغاللاال )أي هامن جذور من معالجة المشكلة النفايات( بداًل 

في  ،لذلك يتم التعامل مع النفايات غير المستدام وأنماط االستهالك(.ذات التصاميم المنتجات و

طويلة األجل التي وة الً من التدابير الوقائي  "، بدعند المصبمن خالل نهج " األحيان، غالب

 دفقات الدائرية للموارد.وتحفيز الت   النفايات تهدف إلى الحد من توليد

ة باإلضافة إلى مجموعة ، هناك حاجة إلى المزيد من التدابير األولي  هذه الخلفية وعلى ضوء

ة في منطقة الشرق مختلفة من األساليب لمواجهة التحدي المتمثل في إدارة النفايات الصلبة البلدي  

طرق مبتكرة "إلعادة النظر في النفايات" إن إنشاء  األوسط وشمال إفريقيا بشكل مستدام.



ة ريع والشركات البيئي  للمشا وتحويلها إلى منتجات قابلة إلعادة االستخدام لن يخلق فقط فرص

في التنمية المستدامة لبلدان الشرق  سهم هذه التطورات بشكل إيجابي  يمكن أن تُ  بل، في المنطقة

ص من النفايات غير المطورة بشكل أنظمة التخل   ، توفرفي الواقع األوسط وشمال إفريقيا أيًضا.

 وهي فرصة يجب اغتنامها. - م االقتصادي  كامل في المنطقة فرصة فريدة للتقد  

 ةة اإلقليمي  المدرسة الصيفي  

التغيير الشباب وإثارة  ات/ة لتمكين صانعية اإلقليمي  المدارس الصيفي   بُلنرش يه ؤسسةمم تنظ  

ة ة النظري  الخلفي   ات/المدرسة الصيفية للمشاركين توفر المهمة. الراهنةالنقاش حول القضايا 

. ووجهات نظر مختلفة من المنطقة باإلضافة إلى تقديم منبر للتواصل وتبادل األفكار والخبرات

 ات/والباحثين لجهات الفاعلة في المجتمع المدني  بين ا على التواصلويشجع البرنامج 

في  ن  /وتدخلهم ات/المواطنين إشراكفي مجاالت  ات/في المنطقة العاملين ات/والناشطين

 والبيئة. االجتماعيوالنوع  والتنمية المستدامة ةالمحلي   واإلدارة المجال الحضري  

 اجتماعي   لتطوير فهم   ة لهذا العام جاهدةً ة اإلقليمي  ، تسعى المدرسة الصيفي  في ظل هذه الخلفية

في منطقة الشرق األوسط البلدية متعدد التخصصات إلدارة النفايات الصلبة  وبيئي   واقتصادي  

، يجمع بين وجهات نظر مختلفة مدمجة هدف إلى استكشاف نهج جماعي  كما ت وشمال إفريقيا.

 لبة.متكاملة إلدارة النفايات الصة في استراتيجي  

ة بدالً من منظور متعدد تقني   رؤيةنظر إلى النفايات وإدارتها بشكل أساسي من خالل غالبا ما يُ 

، إلى ةة اإلقليمي  مدرستها الصيفي  من خالل ، بُلنرش يه مؤسسة، تسعى وبالتالي التخصصات.

كيف يمكن تطوير نهج متكامل ومستدام إلدارة النفايات بطريقة متعددة " معالجة مسألة

ا للبيئة ومجدي  ا وصديق ا ا ومنصف  صات من أجل بناء نموذج بديل شامل اجتماعي  خص  الت  

 "ا؟اقتصادي  

 البلديةموضوع إدارة النفايات الصلبة  طرق إلىالت  ة عالوة على ذلك، تعتزم المدرسة الصيفي  

ة والشفافي   حاسبةة والمالتي تستند إلى مبادئ المشاركة الديمقراطي   الحكومية الرؤيةباستخدام 

، إلى بذلك من خالل القيام ،بُلنرش يه مؤسسةتهدف  ة.ي  واالستجابة واإلنصاف والشمول

ق الى بإدارة النفايات التي تؤثر على  تتعل قة اقتصادي  ة وثقافي  ة وسياسي  ة وجتماعي  اقضايا  التطر 



تعقيد إدارة مدى ة لفهم أحد األبعاد الرئيسي   النوع االجتماعي  يعد  الفئات االجتماعية المختلفة.

، فيما يتعلق بالنفايات بشكل عام االجتماعي   النوعة مسألة المدرسة الصيفي   ستثير النفايات.

إلدارة النفايات التي تجعل المفاهيم والعمليات  تناقش المناهج المراعية للنوع االجتماعي  سو

 ة أكثر شموالً.الحالي  

ة واألوساط األكاديمي   من المجتمع المدني   ةً /شابًا ةً /مهنيًا 23ة ة اإلقليمي  ستجمع المدرسة الصيفي  

تعزيز  أ( الخاص من بلدان مختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجلوالقطاع 

 ب( ،إلدارة النفايات الصلبة البلدية على االنخراط في النهج والحلول المستدامة ن  /قدراتهم

 تجاربتسهيل  ج( ،النفايات مشاكلوالسماح بتبادل الخبرات بشأن  تعزيز التواصل اإلقليمي  

 التخصصات بين أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات والبلدان. ةم متعددالتعل  

الشباب من خلفيات مختلفة  ات/الفكرة هي إنشاء وتقديم مساحة شاملة حيث يمكن للمهنيين

تكون النفايات هي العدسة سو التبادل والمناقشة حول النفايات وآثارها على البشر والمجتمع.

ة في منطقة الشرق ة والسياسي  من خاللها تحليل األنماط والديناميكيات االجتماعي   التي سيتم  

 األوسط وشمال إفريقيا.

، سيتم تعزيز النماذج البديلةلغيير وة للت  مهم  الكات محر  ال ن  /هم ات/ا بأن المواطنيناعتقادًا من  

أو  في المجتمع المدني   ات/الفاعلون من طرفعلى الحلول والمبادرات المبتكرة  التركيز

أو المجموعات النشطة من أجل قيادة وتسهيل  سي/ات المشاريع الخضراءمؤس  ات أو التعاوني  

 .ةالبيئي   حوالتالت  ة وة واالقتصادي  االجتماعي  الشؤون 

 هذا العام:لوفيما يلي المواضيع الفرعية المقترحة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال  الصلبةلنفايات ل البلديات ة وإدارةالدولي   اتاالتفاقي   -1

 إفريقيا

إدارة النفايات وتوضح االتجاهات الحالية  تعالجطر الدولية التي لمحة عن األُ  جلسةالستقدم هذه 

ة. ة والبيئي  للنفايات الصلبة البلدية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآثارها االجتماعي  



الشرق األوسط وشمال  منطقةلقة بإدارة النفايات في وسيشير إلى التحديات والفرص المتع

 إفريقيا.

 توليد النفايات: أنماط اإلنتاج واالستهالك -2

في  كما سيتم النظر، وتطور أنماط االستهالك نا الحالي  إنتاج على تحليل جلسةال ستعمل هذه

، واستكشاف العالقات بين عادات النفايات مشاكلالمنتجات على اميم تأثيرات تص

 .عمل نموذجنا االقتصادي  منظومة وتوليد النفايات وربطها  ات/المستهلكين

 إلى التخلص منها هامعالجة النفايات: من جمع -3

ى ، من جمع النفايات إلإلدارة النفايات الصلبة البلدية ستتناول هذه الجلسة المراحل المختلفة

يات مثل السياسات إدارة النفا ة فيستتناول جوانب مهم  كما منها،  استعادة النفايات والتخلص  

وشمال إفريقيا والتعايش  ، وواقع إعادة التدوير في منطقة الشرق األوسطاتواالستراتيجي  

 .لرسمية وغير الرسميةلقطاعات ابين ا الحالي  

 مراعي للبيئة تجاوز إدارة النفايات نحو اقتصاد دائري   -4

وستناقش إلى أي مدى  االقتصاد الخطي  لهيمنة  مشكلة النفايات كنتيجةستتناول هذه الجلسة 

 فيللحد ة البديلة األخرى والنماذج االقتصادي   المراعي للبيئة يمكن اعتبار االقتصاد الدائري  

 .انهائي   نفاياتال ص منالتخل  ل في هدف طموح يتمث  ُسبل الوصول الى مع  المصدر

 النفايات: نحو نظام تشاركي متكامل إلدارة النفايات حوكمة -5

ل تتناول هذه الجلسة األخيرة إدارة النفايات الصلبة البلدية في منطقة الشرق األوسط وشما

اقش نماذج حوكمة النفايات السائدة واستكشاف أشكال أكثر نتإفريقيا من منظور الحوكمة. وس

باإلضافة إلى  (ISWM) للحوكمة نحو إدارة متكاملة للنفايات الصلبة ةشمولي  ة وتشاركي  

 .ةالمبادرات المجتمعي  إمكانات 

في العمل  ات/ًها نحو الممارسة لتعزيز قدرات المشاركينسيكون برنامج المدرسة الصيفية موج  

خالت الخبراء ادمإلى جانب  .في الحكم المحلي   ن  /ة وكذلك مع نظرائهممع المجتمعات المحلي  

 )صناع ةالجهات المعني  ة إشراك مختلف ة اإلقليمي  ، ستحاول المدرسة الصيفي  ةالموضوعي  



إلى ذلك( وتوفير  رجال األعمال، وماو سيدات، والقرار، ومبادرات المجتمع المدني وصانعات

ة حول كيفي   ات/الهدف هو تعزيز مهارات المشاركينكما أن  مساحة للمشاركة في خلق األفكار.

 دةالمتعد   المعنيةالجهات صات وشاملة يمكن أن تنبثق من حوار خص  دة الت  ي مناهج متعد  تبن  

بيئي فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة البلدية في منطقة الشرق وي إلى تغيير اجتماعي وتؤد  

 األوسط وشمال إفريقيا.

، كيفية حل المشكالت ة والمحاضراتجلسات العمل الجماعي  من خالل  ،ات/سيتعلم المشاركون

 .الخبيرات/والخبراء ات/المشاركين لفبين مخت التجاربعن طريق التفكير التصميمي وتبادل 

يات ف على التحد  والتعر   األفكار بادلتة فرصة فريدة لون المدرسة الصيفي  ، ستكفي الوقت نفسه

 ات/لتواصل مع صانعيولالنفايات في مختلف بلدان المنطقة، قة بإدارة واإلنجازات المتعل  

من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا األخرى وإنشاء عالقات التفكير  ات/متماثليالتغيير 

 منطقة.الالقيم واألهداف المشتركة لمستقبل  تخدم

 عملية تقديم الطلبات

المحددة  ن  /، ودوافعهمفي المجاالت ذات الصلة ن  /لى خبرتهمبناءً ع ات/سيتم اختيار المشاركين

 ات/نحن نبحث عن مرشحين لمختلف البلدان والقطاعات. للمشاركة وكذلك وفقًا للتمثيل النسبي  

من المجتمع المدني والقطاع الخاص )خاصة الشركات الناشئة(  ات/ومتحمسين ات/ملتزمين

وكذلك األعمال أو المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة  ،ذات العالقةواألوساط األكاديمية 

 منع بشأن ةنحو التوعيوي أو االجتماعي أو السياسي والتي تهدف إلى التغيير السلوك البلدية

يجب أن تتراوح أعمار  النفايات والحد منها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. رمي

في إحدى دول الشرق األوسط على أن يكون مكان اإلقامة و عاًما 38و 23بين  ات/المرشحين

 ومصر وتونس والمغرب. وشمال إفريقيا التالية: لبنان وسوريا واألردن وفلسطين

)متاح على  عبأالملطلب لنموذج ، يجب أن يتضمن لكي يتم النظر في الطلب

www.ma.boell.org  وwww.lb.boell.org  وwww.tn.boell.org  و

ps.boell.org)يجب  صفحات كحد أقصى(. 3) ةموجز وورقةرسالة تحفيزية و سيرة ذاتية، و

خبرة /ة وإظهار معرفةعلى موضوع يتعلق بالموضوع العام للمدرسة الصيفي   الورقةأن تركز 



ا تحقيقً  .ومبدععلى العمل بشكل مستقل  ا/الطلب في هذا المجال باإلضافة إلى قدرته ة/مقدم

المواضيع المقترحة، كما يجب أن الطلب اختيار موضوع من  ة/، يجب على مقدملهذه الغاية

على سبيل المثال من خالل  .الخاص به/بها أو الوطني   المحلي  اق بالسي ا/عالقته تبين /يبين

ة أو ورقة أكاديمي   ةمقال على شكليمكن كتابة الورقة  ، إلخ.ي، أو مناقشةتقديم مشروع نموذج

  ة.ة والعربي  قصيرة. اللغات المقبولة هي اإلنجليزي  

عتبر إجادة اللغة ت ة.ترجمة فوري  توفر ة مع ة واإلنجليزي  باللغتين العربي   ستكون ةالمدرسة الصيفي  

من ، وسيتكون جزء كبير منها ة مسبقًااإلنجليزية أمًرا مهًما حيث سيتم توزيع المواد التحضيري

ة في اللغة اإلنجليزي   ن  /مستواهم تحديد ات/لذلك يُطلب من المشاركين .ةإلنجليزياإلصدارات ا

إعداد عرض تقديمي قصير  ات/المختارين ات/طلب من المشاركينقد ي في نموذج الطلب.

ة معالجة وحول كيفي   ن  /أو مجتمعهم ن  /في بلدهم النفايات الصلبة البلديةحول القضايا المتعلقة بـ

 لهذه القضايا والتحديات. ن  /و/أو أبحاثهم ن  /مشاريعهم

 .ات/تكاليف السفر واإلقامة والطعام للمشاركينبتغطية  مؤسسة هينرش بُل قومست

 عبر البريد اإللكتروني. طلبكيرجى تقديم مستندات 

ة أو ة أو العربي  باللغة اإلنجليزي   ن  /من المغرب تقديم مستندات طلبهم ات/طلب من المتقدمينيُ 

 ة إلى:الفرنسي  

 .الرباط، السيد سفيان فارس بُل فيمؤسسة هينرش 

Soufyane.fares@ma.boell.org 

ة أو باللغة اإلنجليزي   ن  /طلبهممن تونس ومصر تقديم مستندات  ات/طلب من المتقدمينيُ 

 ة إلى:ة أو الفرنسي  العربي  

 .السيدة ألفة شبان تونس، بُل فيمؤسسة هينرش 

olfa.chebaane@tn.boell.org 

ة أو باللغة اإلنجليزي   ن/تقديم مستندات طلبهم لبنان وسوريامن  ات/طلب من المتقدمينيُ 

 ة إلى:العربي  

mailto:Soufyane.fares@ma.boell.org
mailto:olfa.chebaane@tn.boell.org


 كريستوف مارون.السيد  بيروت، بُل فيمؤسسة هينرش 

Christophe.Maroun@lb.boell.org 

ة أو باللغة اإلنجليزي   ن/تقديم مستندات طلبهم واألردن فلسطينمن  ات/طلب من المتقدمينيُ 

 إلى:ة العربي  

 .هللانضال عطا السيد ،فلسطين واألردن - مؤسسة هينرش بُل

nidal.atallah@ps.boell.org 

 

 .2022مارس  27هو  الطلبات لتقديم أجلآخر 

 

ل  نموذج الطلب من هنا: ي/حم ِّ
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