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أالمدن. 1 ي
 
الدواتأالتنظيميةألالستخدامأالكفءأللمواردأف
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أهدافأالقواعدأوأالدوات التنظيمية ل تشمل ا ي
ي و ( القيادة)تحددهاأالسلطاتأالعامةالت 

من خالل ايتم فرضهالت 
أوأالوتشمل الدوات التنظيمية (. سيطرة)جراءات امتثال إ أاليةأتقنالرشاديةألوثائقأاالتوجيهاتأوأالقواني  

ً
ملزمةأقانونيا

GIZ (2006) Policy Instruments for Resource Efficiency; IEA (2008) Energy Efficiency Requirements in Building Codes, Energy Efficiency Policies for New Buildings

الدواتأالتنظيمية: 1أدواتأالسياسةأ

الوصف النوع

تبية ذات المعدات المك:كمثال)تحديد قواعد المشتريات القتناء السلع والخدمات بواسطة القطاع العام •

(.  الكفاءة في استخدام الطاقة

معايير المشتريات

فاءة كتحقيقهدف ب: كمثال)تحديد العمليات والسياسات التي تدير وتنظم استخدامات األراضي •

(. استخدامات األراضي

معايير استخدامات 

األراضي

حتياج للتبريد زيادة العزل وتقليل اال:كمثال)مبانيتحديد متطلبات كفاءة الطاقة لألنواع المختلفة من ال•

.(والتدفئة

معايير البناء

مة تحديد لوائح خاصة للمياه العادمة التي تضخ الى المياه السطحية ومحطات معالجة المياه العاد•

.البلدياتالخاصة ب

معايير المياه العادمة

https://thenounproject.com/term/contract-document/583221
https://thenounproject.com/term/memory-card/589025
https://thenounproject.com/term/construction/803482
https://thenounproject.com/term/outfall/25100
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الدواتأالتنظيمية: 1أدواتأالسياسةأ

التحديات المحتملة المميزات

انخفاض حافز االبتكار

(.بتكارال يوجد ا)للمعايير تقدم حوافز للتحسين المتجاوزال

على التنافسية العالميةثارآلا

مياً المتبعة اقلييمكن أن تكون اللوائح أشد صرامة من تلك

ناعات لصاوعالمياً وبالتالي يمكن أن يقلل ذلك من تنافسية 

.  المحلية

على المستوى المحليفرضها

االعتبار تأحذ فيالالمستوى الوطنيعلى توضعالتي اللوائح

.فرضهايصعب من عملية الظروف المحلية، مما

فألهدااتحقيق عالية وإمكانية عالية لكفاءة ذات 

يقتحقنه من المرجح إير، فيوالمعاالقواعدفرضاذا تم

. الخاصة بهادافاأله

من السهل نسبياً وضعها  

لرغم على ا)يمكن صياغتها وسنها بسهولة من حيث المبدأ

من أنها غالباُ ماتواجه ضغوطاً من جماعات المصالح 

(.  القوية

وجود تجارب واسعة النطاق 

نظيمية األدوات التبالمتعلقةيوجد سجل طويل من الخبرات 

. والتي يمكن استخدامها والتعلم منها

االستقالل عن شروط السوق

.  لماليأنظمة الدفع اداعمة كليست هناك حاجة لبنية تحتية 

© PRILL / shutterstock.com
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أالمدن. 2 ي
 
الدواتأالماليةألالستخدامأالكفءأللمواردأف
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الدواتأالمالية: 2أدواتأالسياسةأ

ائب وال اتأالبيئيةالتأجميعها  إىل الخذ باالعتباروأدوات أخرى تهدفدعمتشمل الدوات المالية التعرفة والضر ثي 
ر االستج،لسعارأباوربطهاوندرةأالموردأexternalitiesخارجيةال ر والمستهلكي  ابة بشكل بحيث يمكن للمنتجي 

.  مناسب

الوصف النوع

سوم رسوم امددات المياه ورك)يتم جبايتها بواسطة السلطات الحكومية عن الخدمات المقدمة•

.(النفايات

/التعرفة 
المستخدم رسوم

نفايات تزيد ضرائب ال: كمثال)تأثير سلبي على البيئة لهمن شيء وحدة مادية ىعلالضريبة•

.(الستخدامعادة اإعادة التدوير وإالنفايات وتقليلحوافز ل← من كلفة التخلص من النفايات 

الضرائب

البيئية

ز األسر واألعمال الخاصة من أجل تعزيعانةالحكومية إلمن المؤسساتالمقدم الدعم المادي •

.  االنتاج الكفء للموارد والخدمات

دعمال

ن تلك السائدة القروض والمنح لتمويل االجراءات البيئية وذلك بشروط أكثر تفضيالً متقديم•

.  في السوق

التمويل البيئي

https://thenounproject.com/term/banking-and-finance/897705
https://thenounproject.com/term/money-tree/446135
https://thenounproject.com/term/coins/918998
https://thenounproject.com/term/insert-coin/885351
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الدواتأالمالية: 2أدواتأالسياسةأ

التحديات المحتملة المميزات

االعتبارات االجتماعية

فرض رسوم على الخدمات الى مخاوف بشأن يمكن أن يؤدي•

سوم رفرضيمكن أن يؤثر )امكانية حصول الفقراء على الخدمات 

(بكلفة على األشخاص الفقراء بشكل غير متناستاللتغطية 

ة كلفتغير أن فرض رسوم أقل قد يكون غير كاف لتغطية ال•

(.واردكفاءة استخدام الميالحقيقية أو للوصول الى تحسينات ف

والتأثير السياسيالنقص في المعلومات

يجب اشراك أكبر عدد ممكن من لكي تحقق األدوات أهدافها،•

.الجهات الفاعلة

ضغطالالمعلومات ومقاومة مجموعات صذلك نقيقيمكن أن يع•

. تسعى الى استبعاد صناعات معينةوالتيمؤثرة ال

بين االعانات والضرائبالتعارض ما

ر يوفتلمع الدعم الحكومي المقدم البيئية الضرائب يمكن أن تتعارض

.  الشحيحةمهمة والخدمات ال

حوافز قوية لكفاءة استخدام الموارد

ن اتصادية قألدوات االيمكن لسعيرالتلياتآعبر •

. المصالح المالية للمجموعة المستهدفةتتعامل مع 

الترويج ألنشطة كفاءة استخدام الموارد طويلة المدى

حث لالستثمار في الباتقدم األدوات االقتصادية حوافز

.لة المدىوالتكنولوجيا الجديدة لضمان منافع إقتصادية طوي

حشد العوائد

تعمل الضرائب البيئية واألسعار على حشد العوائد

.  ديةمع األهداف االقتصامة األهداف البيئيةءمواوالحكومية 

© xenotar / istockphoto.com
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أالمدن. 3 ي
 
ويجيةألالستخدامأالكفءأللمواردأف الدواتأالي 
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ويجية: 3أداوتأالسياسةأ الدواتأالي 

 من الدوات غت  الملزمة والطوعية مثل وضع العالمات البيئية وحمال 
ً
ويجية عددا ت التوعية تشمل االدوات الت 

ها أالمعلومىل جميعها إتهدف و . وغت  أحولأكفاءةأاستخدامأالموارداتتوفي  .  وزيادةأالوعي

الوصف النوع

.(لطاقةمثالً حول كفاءة استخدام ا)وضع عالمات تحوي معلومات حول األداء البيئي للمنتج أو الخدمة • يةوضع العالمات البيئ

eco-labelling 

يعات البيئية يتجاوز التشرالترتيبات التي تشجع الجهات العامة والخاصة على زيادة كفاءة الموارد بما•

.  القائمة

االتفاقيات الطوعية

مع نشاطات تهدف الى زيادة االهتمام بكفاءة استخدام الموارد بين مجموعة معينة من الناس أو المجت•

. ككل

حمالت التوعية

ليها عبر اجراءات تقدم تعليماً حول فرص حماية البيئة والفوائد االقتصادية التي يمكن الحصول ع•

. اجراءات كفاءة استخدام الموارد

التدريب/التعليم

https://thenounproject.com/term/recycling-bin/40414
https://thenounproject.com/term/business-agreement/843332
https://thenounproject.com/term/awareness/30176
https://thenounproject.com/term/teacher/160313
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التحديات المحتملة المميزات

لمشاركةاحوافز 

ر ملزمة للمشاركة في نشاطات طوعية غييمكن أن تكون الحوافز ضعيفة

أصحاب أو مثل القبول بين عامة الجمهور أمور وذلك اعتماداً على )

(.األعمال

المستوى التعليمي

ال ن أن حمالت التوعية والتدريب ووضع العالمات البيئية يمككأدوات ان

(ميةسيما مستوى االال)مستوى التعليم تدنيبسبب تالقي اهتماما

زيادة الوعي البيئي

بيئية التعليم وحمالت التوعية ووضع العالمات اليزيد

.لبيئيةمن الوعي  بين العامة والمستهلكين حول القضايا ا

الكفاءة طويلة المدى

بما في )ريب يعتبر تغيير سلوك الناس عبر التعليم والتد

يلة وس( حمالت التوعية ووضع العالمات البيئيةذلك

كفاءة تضمينلالبعيد المدى علىقدرات البناءفعالة ل

.  الموارد في االنتاج واالستهالك

االستباقي والوقائيتشجيع السلوك

قلة في نان االتفاقيات الطوعية والتعليم يمكن أن تحدث

من ولها وتحعمال التجارية أللمجتمعات واأسلوب تفكير ا

الى ( المنتجات النهائيةتكنولوجيا ك)سلوك رد الفعل 

(. طرق االنتاج الكفء للمواردك)يسلوك استباق

ويجية: 3أداوتأالسياسةأ الدواتأالي 

©Jorg Hackemann / Shutterstock.com
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أخطواتأال ي
عندأتصميمأوتنفيذأأدواتأالسياسةأخذهاأبالعتبارأيجبأالت 

المواضيع الخطوة

مفهومة المراد معالجتها والتأكد من أن أسبابها وتأثيراتها عبر القطاعاتجمع المعلومات حول المشكلة✓

.  بشكل جيد

.  يجب أن يصاحب هذا شروط اطارية قانونية وسياسية لتقييم الهدف من العمل✓

لوماتجمع المع

(  الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجهات الخاصة وغيرها)أصحاب المصلحة المشاركة مع✓

ى القطاعات بخصوص األهداف واالجراءات لالطار السياسي للتحقق من التأثيرات الجانبية المحتملة عل

.  األخرى أو على جهات مجتمعية معينة

.  في زيادة الدعم لألدوات السياسيةأيضا سيساعد هذا ✓

التعاونيالحوار

غيرها، التشريعات ووتطوير االهداف والمعايير والمسئولياتحديدالمكاتب الحكومية تيجب على✓

.  وذلك لضمان تصميم محكم لألدوات بشكل مناسب

تصميم سياسة

التدخل

.  جة أو االمكانيةاوفرض عقوبات عند الح( أدوات غير طوعيةمع)انشاء نظام للتحكم باالمتثال ✓

. من عدمه( واالقتصادية)تطوير اجراءات لفحص ما اذا تم تحقيق األهداف البيئية ✓

. أدوات وكتيبات أدلة ألنشطة بناء القدراتتطوير✓

ضمان الرقابة 

واالمتثال

https://thenounproject.com/term/team/520806
https://thenounproject.com/term/business-meeting/501959
https://thenounproject.com/term/compliance-report/543025
https://thenounproject.com/term/compliance-report/543025

