
أنظمـــة اإليـــداع لوسائــــل
التعبئـــة والتعلـــيب

إعطـــاء قيمـــة اقتصـــاديـــة

لنفايات التعبئة والتعليب

ــع ــمح بجم ــة تس ــيلة ناجع ــداع وس ي ــة الإ ــد أن أنظم ــن المؤك  م
وبــات الفارغــة ووســائل التعليــب ة مــن أوعيــة الم�ش  كميــات كبــري

الأخــرى مــن أجــل )إعــادة رســكلة( ذي نوعيــة رفيعــة.

ي هــذه الأنظمــة قيمــة اقتصاديــة لمــواد التعليــب
  وتُعَطــى �ف

ط دفــع مقابــل إيــداع عــن التعليــب مــن طــرف  وبضائــع أخــرى بــرش
ــة ــع الفارغ ــاد هــذه البضائ ــا تُع اء. وعندم ــرش ــد ال ف عن  المســتهلك�ي
يــداع. هــذا مــا يســمح مــن إضافــة قيمــة نقديــة ــم تعويــض الإ  يتِّ
ي للنفايــات

ف الجمــع النتقــا�أ  لمــواد التعليــب الفارغــة وذلــك بتحســ�ي
ــادة ــة إع ــل عملي ف ويجع ــتهلك�ي ــرف المس ــن ط ــاع م رج ــب الإ  وِنس
يــداع دوًرا  الرســكلة أكــرش ســهولة وأكــرش مردوديــة. تلعــب أنظمــة الإ
ي النتقــال إىل إقتصــاد دائــري والحــدِّ مــن تواجــد نفايــات

 أساســيا �ف
ي تتحــول إىل

ــ�ت ــا ال ي كل مــكان وخاصــة البالســتيكية منه
ــب �ف  التعلي

ــة )1(. ــات بحري نفاي

1 ـ مبادئ وشروط إطار أنظمة اإليداع

، ممــا يســمح ن يــداع مشــاركة المســتهلك�ي  تشــجع أنظمــة الإ
ة مــن النفايــات مــن أجــل إفــراز جيــد.  بجمــع كميــة معتــرب

ي
ــ�ت ــات ال ــودة المعلب ي ع

ــطة �ف ــة نش ــتهلكون بصف ــاهم المس  ويس
جاع ي نقــاط أخــرى لالســرت

 تســلم إىل تجــار التجزئــة أو توضــع �ف
يــداع الــذي دفعــوه عــن المعلبــات. وتســمح هذه  قصــد اســتالم الإ
ي الطريــق العــام

 المقاربــة بالتقليــل مــن كميــة النفايــات الملقــاة �ف
ف مــواد قابلــة للتدويــر وإعــادة الســتعمال الناجمــة  وتشــجع تثمــ�ي
كــز عــى بضائــع يــداع ترت ليــة. وبمــا أن أنظمــة الإ ف  عــن النفايــات المرف
ــات ــع كمي ــمح بجم ــي تس ــوات فه ــارورات والعب ــل الق ــة مث  خاص
ة مــن مــواد مفــرزة بشــكل جيــد، ممــا يقلِّــل مــن التلــوث بأنــواع  كبــري
 أخــرى مــن النفايــات ويُقلِّــل أيضــا التكاليــف المرتبطــة بالفــرز
ــداع ي ــة الإ ــد أنظم ــا تزي ــة. كم ــة عالي ــع نوعي ــر م ــمح بالتدوي  ويَس
الســتعمال عــادة  لإ القابلــة  والبضائــع  المعلبــات  تنافســية  ي 

 �ف
ة ي المطاعــم أو الأوعيــة البالســتيكية الكبــري

 كالقــارورات الزجاجيــة �ف
ي البلــدان ذات الدخــل

ًا �ف ي تعــرف رواًجــا كبــري
ي المنــازل الــ�ت

 للميــاه �ف
ــط. ــف والمتوس  الضعي

ديسمبر 2018

سلسلة الوثائق اإلعالمية حول االقتصاد الدائري
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وط إطار. يداع بعدة �ش يرتبط إدخال نظام الإ
ف عى الخصوص اعتبار الجوانب التالية : ويتع�ي

• أي مواد يجب جمعها بناءا عى تركيبتها وحجمها؟

ف أن تجمع المواد؟ • أين ومن قبل من يتع�ي

• أي منشأة للجمع يجب خلقها؟

ي تم
 • كيف يتم وضع ملصقات تعريفية عى المواد ال�ت

جمعها؟

ها؟ ف توفري • أي مجهودات تنظيمية وإدارية يتع�ي

يداع؟ • كيف يتم تمويل نظام الإ

2 ـ أنظمة اإليداع المبنية على عالقة 
مباشرة بين المستهلك وتجار التجزئة

: ف ف شــخص�ي ي شــكلها الأبســط عــى عالقــة ب�ي
يــداع �ف  ترتكــز أنظمــة الإ

 مســتهلك وتاجــر تجزئــة. يقــوم المســتهلك بدفــع ثمــن إيــداع ثابــت
اء بضاعــة يضــاف إىل الســعر العــادي للمنتــوج )مثــال ســعر  عنــد �ش
ي هــذه

يــداع = 1,25 أورو(. �ف  المنتــوج: 1 أورو + 0,25 أورو لالإ
جاع بــكل بســاطة هــي نقطــة  الحالــة يمكــن أن تكــون نقطــة الســرت
 البيــع ذاتهــا. عنــد عــودة المعلبــات أو المــواد الفارغــة يقــدم
 المســتهلك فاتــورة الصنــدوق. يقــوم بائــع التجزئــة بتعويــض
اء بقيمــة مســاوية يــداع أو يقــدم إىل المســتهلك قســيمة �ش  الإ
ــة ــع التجزئ ــوم بائ ــه. يق ــر نفس ي المتج

ــتعملها �ف ــ�ي يس ــداع ل ي  لالإ
ٍر الــذي  ببيــع نفايــات التعليــب ومــواد أخــرى تــم جمعهــا إىل مــدوِّ
ــة ــات القابل وب ــة المرش ــة الخــردة. وبخصــوص أوعي ــه قيم ــع ل  يدف
كات بإرجاعهــا إىل �ش التجزئــة  تاجــر  يقــوم  عــادة الســتعمال   لإ

ــة. ــف والتعبئ ــتهالكية للتنظي ــواد الس الم

 

رشكة مواد
استهالكية

(معبئ القارورات)

بائع التجزئة

يدفع السعر +
ن اإليداع

(1,25 أورو)

أوعية مرشوبات

قابلة إلعادة االستع�ل مملوءة

أوعية مرشوبات

قابلة إلعادة االستع�ل فارغة

مواد
دة لل
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ت ف

رشوبا
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أوع

ل الوحيد
الستع�

ذات ا

مبلغ اإليداع / 
قسيمة رشاء 
(0,25 أورو)

املستهلك 

اسرتجاع

فاتورة الصندوق

غرافيك 1: مبدأ قاعدي لنظام إيداع يرتكز عىل العالقة الخاصة بالتعبئة والتعليب ب� املستهلك وتاجر التجزئة (مثال قارورة)

بيــع

املكلف
بعملية

اإلسرتجاع
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مستوردون ومنتجون

تاجر تجزئة

مستهلك

 إيداع 

 إيداع 
إيداع 

إيداع 

التدويـر (إعادة الرسكلة)تاجر تجزئة

هيئة التعويض

معطيات/ سجالت  

غرافيك 2 : البنية العامة لنظام ايداع مع التعويض

ـ تعود مسؤولية التدوير أو إعادة الستعمال إىل تاجر التجزئة.النتــائج
ي ل يتم إرجاعها.

ي أرباحا من الأوعية ال�ت
ـ يمكن لتاجر التجزئة أن يج�ف

ـ يفقد المستهلك مال عندما ل يرجع المعلبة أو عندما يضيع فاتورة الصندوق

ـ تزوير فاتورة الصندوق.المخــاطر
ـ سخط المستهلك عند إلزامية تقديم فواتري الصندوق.

ي غياب إلزامية أو وسيلة إعادة تدوير »مناسبة« مؤكدة
ـ يمكن أن ل يعاد تدوير نفايات الأوعية �ف

ـ مجهودات إدارية وتنظيمية غري كافية.الفــوائد
ام تطوعي لتجار التجزئة. ف ـ إلرت

ـ يزيد وفاء الزبائن عند تجار التجزئة بفضل التعليب المودع.

مثــال

ــة ــه داخــل الحــرم الجامعــي تضــاف قيم ي 2016. إذ أن
ــداع �ف ــع لجامعــة برشــلونة نظــام إي ــدات التاب ــع مان ي إســبانيا وضــع مجم

 �ف
ي القــارورة إىل يــداع إلّ إذا أعــاد المشــرت اؤهــا مــن آلــة بيــع. ل يمكــن تعويــض هــذا الإ ــم �ش وب يتِّ  10ســنتيم أورو لــكل قــارورة مــرش

جاع داخــل الحــرم )2(. نقطــة الســرت

3 - أنظمة اإليداع مع آليات التعويض 
ــداع ي ي نظــام الإ

ــة �ن اك عــدد مــن تجــار التجزئ ــم إ�ش ــا يتِّ  عندم

ي
 يتطلــب ذلــك إدخــال آليــة للتعويــض. كمــا هــو الحــال �ف

ــع ــتهلك بدف ــوم المس ة، يق ــا�ش ــة مب ــع عالق ــابق م ــوذج الس  النم
ــب. حيــث أنــه يمكــن للمســتهلك اء المنتــوج المعلَّ  وديعــة عنــد �ش

ي
 إعــادة مــادة التعبئــة والتغليــف عنــد تاجــر تجزئــة ٱخــر مشــارك �ف

ــه. ــداع قصــد الحصــول عــى وديعت ي ــة الإ أنظم
ي النظــام فهــم

ــة مشــاركون �ف ــن تجــار التجزئ ــد م ــا  أن العدي  وبم
ــون ئ ــتهالكية )ُمعبِّ س ــلع الإ كات السِّ ــداع إىل �ش ي ــغ الإ ــون مبل  يدفع
ي تقــوم بدورهــا بتحويــل المبالــغ إىل هيئــة

 وُمســتوردون( الــ�ت
 التعويــض. وتقــوم هيئــة التعويــض بنــاءاً عــى دفاتــر تجــار

يــداع بتعويضهــم إســتنادا إىل تســجيالتهم  التجزئــة المخصصــة لالإ
جعة. ــرت ــة المس ــة الفارغ ــة بالأوعي ــابية المتعلق  الحس

ي النظــام. وهــي مســؤولة
 تلعــب هيئــة التعويــض دوراً مركزيــاً �ن

يــداع  فضــال عــن بالإ المتعلقــة  الماليــة  التدفقــات  إدارة   عــن 
ــة داري ــا الإ ــة تكاليفه ــب تغطي ــة. يج ــة والتنظيمي داري ــب الإ  الجوان
يــداع، مــن خــالل بالإ المتعلــق  التدفــق   بشــكل مســتقل عــن 
 مســاهمات ماليــة مــن تجــار التجزئــة الذيــن يســتفيدون بالمقابــل
ــود، ــا تع ــض. فعندم ــة التعوي ــا هيئ ي تقدمه

ــ�ت ــات ال ــن الخدم   م
ــة ــار التجزئ ــة تج ــة ملكي ــف الفارغ ــة والتغلي ــواد التعبئ ــح م  تصب

ي التدويــر )الرســكلة(.
ويمكــن لهــم بيعهــا إىل مختــص �ف
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- تقع المسؤولية المالية عى عاتق هيئة التعويض النتــائج
ي ل يتم إرجاعها 

- تحقق الهيئة أرباحا من مواد التعبئة والتعليب ال�ت
- يخر المستهلك مال عند عدم إرجاع مادة التعبئة والتعليب 

 - احتمالت الغش وفقا لثمن اليداعات وتسيري النظام. المخــاطر
يطي عى المعلبات   ورة وضع العالمات / ووضع الرمز الرش  - �ف
جعة  دارية المتعلقة بإنشاء هيئة التعويض ومنشأة لتلقي المواد المسرت  - التكاليف الإ

دارية والتنظيمية عى عاتق هيئة التعويض. الفــوائد  - تعود المجهودات الإ
يــداع غــري مرتبــط   جاع، تعويــض ثمــن الإ : عــدد أكــرب مــن نقــاط الســرت ف  - مرونــة أكــرب للمســتهلك�ي

بفاتــورة صنــدوق تاجــر تجزئــة واحــد.
ي  

ــة أو �ف داري ــف الإ ــل التكالي ــال( تموي ي )مث
ــض �ف ــة التعوي ــاىلي لهيئ ــض الم ــتعمال الفائ ــن إس  - يمك

العــام. الطريــق  ي 
�ف القمامــة  رمــي  لعــدم  ف  المواطنــ�ي تدعــو  تحسيســية  حمــالت 

مثــال

ي 2005 قامــت هولنــدا بإدخــال نظــام إيــداع مرفوقــا بآليــة التعويــض للقــارورات البالســتيكية. وعــى الرغــم مــن أن النظــام قائــم
 �ف

ف تجــار التجزئــة ى. وقصــد تنســيق عمليــات التعويــض بــ�ي ف مــن المتاجــر الكــرب ي لــم تشــارك فيــه ســوى سلســلت�ي
 عــى المســتوى الوطــ�ف

ى تم إنشاء هيئة مركزية للتعويض باسم ف من المتاجر الكرب ف السلسلت�ي   لهات�ي
ي نفــس الوقــت  تنظيــم نقل القــارورات

جاع القــارورات الفارغــة  �ف ف عــى اســرت  هــذه الهيئــة مســؤولة عــن تعويــض تجــار التجزئــة الفرديــ�ي
جعة نحــو مراكــز الفــرز ومــن هنــاك نحــو المدوريــن. كمــا تقــوم هيئــة )SRN( بتبليــغ المعطيــات حــول القــارورات  البالســتيكية المســرت
ف والمســتوردين الذيــن يقومــون بدورهــم بالدفــع لهيئــة التعويــض ويقدمــون مســاهمة لتغطيــة ي تــم جمعهــا للمنتجــ�ي

 البالســتيكية الــ�ت
جاع 95% مــن قــارورات البالســتيك )3(. ي ســنة 2016 باســرت

داريــة. ســمح هــذا النظــام �ن التكاليــف الإ

مثــال

ــد ــتعمال الوحي ــات ذات الس وب ــات المرش ــاري لمعلب ــداع إجب ــام إي ــون، نظ ــل القان ــتحداث، بفع ــا باس ــت ألماني ــنة 2003 قام ي س
 �ف

ف ة بــ�ي يــداع عــى عالقــة مبــا�ش  مــن الزجــاج والبالســتيك والمعــادن أو مــن مــواد مركبــة. ومــن ســنة 2003 إىل 2006 ارتكــز نظــام الإ
اء الأصليــة. وبــات الفارغــة ذات الســتعمال الوحيــد كان ل يمكــن أن تعــاد إل لنقطــة الــرش ف وتجــار التجزئــة. فقــارورات المرش  المســتهلك�ي
وبــات ذات يــداع. وبالتــاىلي فــرض القانــون عــى كل تاجــر تجزئــة أن يســتلم قــارورات المرش  وبعــد ســنة 2006 تــم تعديــل نظــام الإ
يــداع منســجما عــى  الســتعمال الوحيــد المودعــة عندمــا تكــون مــن ضمــن المــواد الموجــودة بمتجــره. وهكــذا أقامــت ألمانيــا نظامــا لالإ

ي مرفوقــا بآليــة للتعويــض.
 المســتوى الوطــ�ف

ــة ــة والجمعي ــارة التجزئ ــة لتج ــة الألماني ــا الجمعي ــض تمتلكه ــة للتعوي ــئت                                                           هيئ ــد أنش   وق
وبــات المعطيــات المســجلة عــن  الألمانيــة لالأغذيــة. وبلجوئهــم إىل عمــالء خدمــات التعويــض يتلقــى المنتجــون والمســتوردون للمرش

جاعها ويقومــون بتعويــض المبلــغ المقابــل لتجــار التجزئــة. ي تــم اســرت
وبــات المودعــة والــ�ت علــب المرش

ي 2015.)4(
وبات المودعة 98,4% �ن وصلت نسبة عودة علب الم�ش

)Stichting Retourverpakkingen Nederlands) SRN

   Deutsche Pfandgesellschaft )DP)

4 - أشكال أخرى ألنظمة اإليداع

يداع مع الظروف المحلية إىل نماذج  يؤدي تكييف أنظمة الإ
جاع  ف أساسا عى مستوى نقاط السرت ي التنفيذ. ويتمري

مختلفة �ن
 ،)II( يداع )I( حيث يقوم المستهلكون بتقديم المواد ويأخذون الإ
يداع  داري والتنظيمي )III( وتمويل أنظمة الإ وبمستوى المجهود الإ
ف والمستوردين. وإضافة إىل ذلك من الممكن  )VI( ومشاركة المنتج�ي
اك هياكل جمع النفايات الموجودة مثل بنوك النفايات لجعلها  إ�ش

جاع. كما يمكن إدماج جامعي النفايات القدامى غري  نقاط اسرت
ز سبل  جاع. فعندما ل تعاد المعلبات ترب ي أنظمة السرت

ف �ف الرسمي�ي
ف الذين بإمكانهم رفع مداخيلهم  ف غري الرسمي�ي جديدة للجامع�ي

بإرجاع المعلبات المودعة.   يداع، المانيا آلة لالإ



5

مثــال

ي ســنة 2004 قانونــا
ي منطقــة المحيــط الهــادي )102 ألــف نســمة، إحصــاء 2013(، �ف

ة الناميــة �ف ، الجزيــرة الصغــري ي
يبــا�ت  اعتمــدت كري

ف النفايــات(" )5(. يدفــع المســتوردون مبلــغ إيــداع بـــ  بخصــوص التعليــب المــودع بعنــوان "الصنــدوق الخــاص )قانــون متعلــق بتثمــ�ي
 0,05 دولر عــن كل قــارورة بالســتيكية أو عبــوة مــن الألمنيــوم ثــم يحســبونها عــى بائعــي التجزئــة. يدفــع المســتهلكون أيضــا مبلــغ
ــاط ــة لنق ــوات الفارغ ــتيكية أو العب ــر البالس ــادة القواري ــد إع ــغ 0,04 عن ــوى بمبل ــون س ــم ل يعوض ــة 0,05 دولر ولكنه ــداع بقيم  إي

عــادة التدويــر أوالرســكلة)6(. ي تمويــل الجمــع والتصديــر لإ
التجميــع. ويســتعمل 0,01 دولر المتبقــي �ف

مثــال

ي إطــار برنامجهــا " بــاك
ي المقابــل. �ف

جاع حاويــات التعليــب وتقــدم مكافــأة �ف ي الوليــات المتحــدة تقــوم عالمتــان لمــواد التجميــل باســرت
 �ف

ــا إىل متاجرهــا مــاك أو عــن طريــق ف إمكانيــة إرجــاع الحاويــات الفارغــة إمَّ كــة مــاك كوســميتيكس عــى المســتهلك�ي ح �ش  تــو مــاك"، تقــرت
ي المقابــل المســتهلكون أحمــر شــفاه مــن اختيارهــم بعــد إعادتهــم لـــ 6 حاويــات فارغــة. أمــا ماركــة مــواد التجميــل

يــد. يتلقــى �ف  الرب
ح برنامجــا عنوانــه "أعــد تدويــر زجاجتــك الفارغــة وخــذ مكافــأة". يتــم حســاب كل تعليــب فــارغ يعــاد إىل متجــر  كياهلــس فهــي تقــرت

كياهلــس للمســتهلك الــذي قــام بإرجاعــه. عندمــا يصــل هــذا الحســاب إىل 10 معلبــات يتلقــى الزبــون محفظــة ســفر كهديــة )9(.

مثــال

ي 2018، كان
يــداع. خــالل الحتفــالت المحليــة لســانت خــوان �ف ســبانية نظامــا مؤقتــا لالإ  وضعــت بلديــة ســيوتاديلة بجزيــرة مينــوركا الإ

وبــات( ويتقاضــون 0,10 أورو وبــات الفارغــة )القــارورات البالســتيكية، عبــوات وعلــب المرش  بإمــكان الــزوار أن يعيــدوا معلبــات المرش
ي المســاحات

وبــات فارغــة ممــا قلَّــل مــن حجــم النفايــات �ف  لــكل معلبــة يعيدونهــا إىل آلــة معينــة. تــم هكــذا جمــع 13627 معلبــة مرش
ف مــن الحتفــالت )7(. العموميــة خــالل هاذيــن اليومــ�ي

 5 - آليات تحفيــز بين تجـار التجـــزئة 
والمستهلكــين 

ــن ــط ع ــس فق ــة لي ــات الفارغ جاع المعلب ــرت ــجيع إس ــن تش  يمك
 طريــق فوتــرة الوديعــة بــل مــن خــالل مكافــآت أخــرى. وهكــذا
كات المــواد الســتهالكية مكافــأة  يمكــن لتجــار التجزئــة أو لــرش
ف الذيــن يعيــدون المعلبــات الفارغــة. إذ يمكــن أن تأخــذ  المســتهلك�ي
اء خدمــات أو ي قســيمات لــرش

 هــذه المكافــآت مثــال شــكل نقــاط �ف
ي الســحب

 منتوجــات، أو أدوات مدرســية لالأطفــال والمشــاركة �ف
هاتفيــة أرصــدة  لجمــع  وقســيمات  منتجــات  بكســب   تســمح 

. ي
و�ف ــرت لك ــد الإ ــات بالنق  أومدفوع

يــداع ل يدفــع المســتهلكون وديعــة عنــد  عــى عكــس نظــام الإ
كات ــة أو�ش ــار التجزئ ــى تج ــذا ع ف هك ــ�ي ــة. ويتع ــواد معلب اء م  �ش
ــم ــها أو تقي ــآت بنفس ــذه المكاف ــوِّل ه ــتهالكية أن تُم س ــواد الإ  الم
شــهار للمحافظــة عــى وفــاء الزبائــن. يمكن أن اكات للتســويق والإ  �ش
ي مجــال المســؤولية الإجتماعيــة

اتيجيتهم �ف  يدخــل ذلــك ضمــن إســرت
ــر البالســتيكية يمكــن أن تســتخدم كات. وفضــال عــن القواري ــرش  لل
ــل ســتعمال الأحــادي مث ــب ذو الإ ــع التعلي ي جم

ــآت �ف  هــذه المكاف
يــداع  الأكيــاس البالســتيكية. لهــذه الأنظمــة مزايــا مماثلــة لأنظمــة الإ
ــد ي ق

ــ�ت ــآت ال ــذه المكاف ــة ه ــب طبيع ــف حس ــا يختل ه ــن تأثري  ولك
ــالت ــالل حم ــتمرة أو خ ــة مس ــع وبصف ــاق واس ــى نط ــرض ع  تع

ة. فرديــة صغــري

آفاق

يــداع إمكانيــة مهمــة للــدول الناميــة والناشــئة  تمثــل أنظمــة الإ
ــر ــادة تدوي ي وإع

ــا�أ ــع النتق ــادة الجم ــم بزي ــمح له ــث تس  حي
كات الســلع ــات أخــرى. يمكــن لــرش ــات ومعلب وب ــارورات الم�ش  ق
ف آخريــن  الســتهالكية وتجــار التجزئــة والمحــالت التجاريــة وفاعلــ�ي
ــداع ي ــة لالإ ــال أنظم ــات إدخ ــي المهرجان ــات ومنظم ــل الجامع  مث
اكــة. بهــذه الطريقة ة الحجــم بشــكل فــردي  أو مــن خالل �ش  صغــري
وبــات يمكــن إعــادة اســتخدامها  يمكنهــم اســتعمال أوعيــة مرش

ــوع. وتدويرهــا أو مــواد أخــرى مــن هــذا الن

ــداع واســعة النطــاق عــى مســتوى  مــن الممكــن إنشــاء أنظمــة إي
ي كمــا تظهــر أمثلــة البلــدان الأوروبيــة أو عــى مســتوى جهــوي

 وطــ�ف
ي كنــدا والوليــات المتحــدة. ولــ�ي تكــون مناســبة

 كمــا هــو الحــال �ف
 يجــب أن تتكيــف النمــاذج مــع الســياق المحــىي قصــد ضمــان

ــا )10(. ــا ونجاعته ربحيته
 ومــن الممكــن إضافــة مجموعــة مــن أنظمــة المكافــأة المبتكــرة
ف عــى إعــادة معلباتهــم الفارغــة بــدون إيــداع.  لتشــجيع المســتهلك�ي
ــة وري ــق الظــروف ال�ف ــة أن تخل ف عــى السياســات العمومي  يتعــ�ي
قتصاديــة ات الإ ف نشــاء أنظمــة إيــداع أو أنــواع أخــرى مــن التحفــري  لإ
ف إســتعمال المــوارد  قصــد إيقــاف التلــوث البالســتي�ي وتحســ�ي

والحــدِّ مــن التغــري المناخــي.
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ف غون سيليوس، يوهانس بول، دانيال هينشليف  GIZ : إيل�ي

تصميم وتصفيف:
ت، بيكسال أندبونكت كومنيكاسيون، فرانكفورت أم ماين  جانيت جيرب

صور/ مصدر الصور:
ف / باسكال رونو /فلوريان كوب؛ ص4، جري ف ص1، جري

نت: روابط انرت
يــة ي هــذه النرش

نــت الخارجيــة المشــار إليهــا �ف  تعــود دومــا مســؤولية محتــوى مواقــع الأنرت
ف بنفســها بشــكل واضــح عــن هــذا المحتــوى. لأصحابهــا. تنــأى جــري

بتفويض من:
)BMZ( الوزارة الفدرالية للتعاون القتصادي والتنمية

ية، حركية قسم 412 ماء، تنمية ح�ف

ية. GIZ مسؤولة عن محتوى هذه النرش

 بون ، ديسمرب 2018

بتكليف من:
الوزارة الفدرالية للتعاون

القتصادي والتنمية

36 + 40 Friedrich-Ebert-Allee 
53113 Bonn, Allemagne
T 49 228 4460-0
F +49 228 4460 – 1766
E solid-waste-management@giz.de
I www.giz.de

E Ellen.Gunsilius@giz.de

GIZ


