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 .خرى  قبؿ أخذ موافقة المعيدأ
"فقط أى الباحثيفاآلراء فى ىذا البحث تمثؿ ر "
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 (776)ر قم 

 )سمسمة عممية محكمو(





 رمذ٠ُ

 

اٌشئ١س١خ ٌٕشش ٔزبج ِعٙذ اٌزخط١ط اٌمِٟٛ ِٓ دساسبد  ٚاٌز١ّٕخ أحذ اٌمٕٛادرعزجش سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ط 

ط١ط ٚاٌز١ّٕخ. ٠ضُ اٌّعٙذ ِدّٛعخ ِٓ اٌجبحث١ٓ ٚاٌخجشاء ِدبالد اٌزخ ٚثحٛس خّبع١خ ِحىّخ فٟ ِخزٍف

اٌذسسبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠زُ إخشاؤ٘ب ب ٠ض١ف إٌٝ ل١ّخ ٚفبئذح ِثً ٘زٖ ِّ ،ِزٕٛعٟ ِٚزعذدٞ اٌزخصصبد

 ،، اٌج١ئخ، اٌّؤسس١خاألثعبد االلزصبد٠خ، االخزّبع١خ ِٓ ح١ش ش١ٌّٛخ اٌزٕبٚي ٚاألخز فٝ االعزجبس

  ِٓ اٌمضب٠ب ِحً اٌجحش. ألٞٚغ١ش٘ب ٚاٌّعٍِٛبر١خ 

ِٓ اٌذساسبد  عذدا   7711عبَ  فٟٙب ئثذ زاٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ِٕخ لضب٠ب ٍاإلصذاساد اٌّخزٍفخ ٌسٍسرضّٕذ 

ِخزٍف  ٟف صبٔعٟ اٌس١بسبد ِٚزخزٞ اٌمشاساد ٚوزا ،رٕبٌٚذ لضب٠ب ِخزٍفخ رف١ذ اٌجبحث١ٓ ٚاٌذاسس١ٓ ٟاٌز

اإلٔزبخ١خ  اٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ِٕٙب عٍٝ سج١ً اٌّثبي ال اٌحصش: اٌس١بسبد اٌّب١ٌخ، اٌس١بسبد إٌمذ٠خ، ِدبالد

ٌعبِخ، اٌزدبسح اٌخبسخ١خ، لضب٠ب اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ٚسٛق االسزٙالن ٚاٌزدبسح اٌذاخ١ٍخ، اٌّب١ٌخ ا ٚاألسعبس،

اٌس١بسبد اٌصٕبع١خ، اٌس١بسبد اٌضساع١خ ٚاٌز١ّٕخ  خ، آفبق ٚفشص االسزثّبس،١اٌعًّ، اٌز١ّٕخ اإلل١ٍّ

ِٕب٘ح ّٚٔبرج اٌزخط١ط، لضب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ع١خ،  اٌّششٚعبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ،اٌش٠ف١خ، 

  ....اٌخ،لضب٠ب اٌزع١ٍُ اٌّدزّع١خ،اٌز١ّٕخ 

فٝ اٌّدٍخ  خّزّثٍٚاٌ ،اٌّعٙذ إٌٝ خبٔت سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ٜزٕٛع ِصبدس ٚلٕٛاد إٌشش ٌذر

ٚاٌزٞ  اٌذٌٟٚ ٚوزٌه وزبة اٌّؤرّشٚاٌزٟ رصذس ثصفخ دٚس٠خ ٔصف س٠ٕٛخ،  اٌّصش٠خ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزخط١ط،

‘ ٚوشاسبد اٌس١بسبد ،ٚسٍسٍخ اٌّزوشاد اٌخبسخ١خ اٌّؤرّش، ِٟٕبلشزٙب ف ُ لجٌٛٙب أٚر ٠ٟضُ األثحبس اٌز

 إضبفخ إٌٟ ِب ٠صذسٖ اٌّعٙذ ِٓ ٔششاد ع١ٍّخ رعىس ِب ٠عمذٖ اٌّعٙذ ِٓ فعب١ٌبد ع١ٍّخ ِزٕٛعخ.

 

 ...ٌّب ف١ٗ خ١ش اٌجالد، ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمصذاٌد١ّع هللا  ٚفك
 

 سئ١س اٌّعٙذ

 

 أ.د. عالء ص٘شاْ
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 ب
 

 موجز البحث
قضية المخمفات الصمبة مف أىـ التحديات البيئية التى تواجو تحقيؽ التنمية المستدامة فى مصر.ومف جانب آخر 

 .يتأثر االقتصاد القومى بكافة األنشطة التنموية، ويؤثر فييا أيضا
ة وىؿ يمكف مف خبلؿ اإلدارة المتكاممة لممخمفات  عف القيمة االقتصادية لممخمفات الصمب أثار ىذا البحث سؤاال
تـ فييا تناوؿ قضية المخمفات الصمبة واإلدارة المتكاممة  اشتمؿ البحث عمى خمسة فصوؿوقد تعظيـ ىذه القيمة. 

والمخمفات  اإللكترونيةليا وركز فييا عمى ثبلثة أنواع مف المخمفات ىى: مخمفات اليدـ والبناء، والمخمفات 
قد تـ توضيح عناصر القيمة االقتصادية ليذه المخمفات وفرص ومقترحات تعظيـ ىذه القيمة مف و يكية. الببلست

عادة االستخداـ والتدوير. وتتمثؿ عناصر القيمة االقتصادية لممخمفات الصمبة  خبلؿ عمميات الفرز والفصؿ وا 
 فى:
ة عف استرجاع بعض العناصر المكاسب الناتجة عف بيع المفروزات المفصولة وكذلؾ المكاسب الناتج •

 (.اإللكترونيةالثمينة مف بعض أنواع المخمفات )مثؿ المخمفات 
توفير العممة الصعبة البلزمة إلستيراد الكميات البلزمة لسد النقص فى احتياجات السوؽ المحمى مف المواد   •

 المعاد تدويرىا كمستمزمات صناعية )مثؿ المخمفات الببلستيكية(.
ى المراحؿ التالية مف عمميات تجميع ونقؿ ومعالجة ليذه المخمفات و أيضا تخفيؼ تخفيؼ العبء عم •

المشاكؿ التى تنجـ عف التخمص العشوائى مف المخمفات خاصة تموث اليواء  وانبعاثات الغازات مع 
 تخفيض الكميات التى تحتاج مواقع لمتخمص النيائى وبالتالى الحفاظ عمى األراضى )موارد طبيعية(.

توفير ة العامميف مف أى أضرار نتيجة التعامؿ غير اآلمف مع مكونات خطرة مختمطة بالمخمفات وأيضا حماي •
فرص عمؿ حيث يتطمب الفرز الجيد وعمميات إعادة التدوير قوى عاممة كثيرة.كما يضمف التوافؽ مع 

 التشريعات الوطنية وأيضا الدولية.
مخمفات ومف خبلؿ سياسات وتشريعات وتقنيات مناسبة وىياكؿ واقترح البحث دعـ منظومة اإلدارة المتكاممة لم

مع التأكيد عمى تقييـ اآلثار البيئية ألى نشاط جديد.  ،مؤسسية ومشاركة القطاعات ذات الخبرة والتنسيؽ معيا
المواصفات القياسية لمنتجات إعادة التدوير  ونظاـ رقابى :مف أىـ متطمبات منظومة اإلدارة المتكاممة و 

قتصادية فقد  أوصى البحث بإجراء مزيد مف النواحى اال عمىتؤثر التدوير ليا تكمفة ونظرا ألف عمميات إعادة .فعاؿ
 الدراسات فى مجاؿ اقتصاديات إعادة تدوير المخمفات ضمف منظومة إدارة متكاممة ليذه المخمفات.

 
ستيكية. مخمفات اليدـ والبناء. . المخمفات الببلاإللكترونيةالمخمفات الصمبة. المخمفات الكممات الدالة:

 إحصاءات االقتصاد القومى. القيمة االقتصادية لممخمفات.
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Abstract 
 

Solid Waste Management (SWM) is one of the most important challenges that 

affect the Sustainable Development Process in Egypt. Further، SWM is 

directly linked to the national economy. 

This research raised a question about the economic value of solid waste 

and how to maximize this value. 

The research consisted of five Chapters that tackled the issue of 

Integrated Solid Waste Management (ISWM) with concentration on three 

types of waste: construction and demolition waste; electronic waste; and 

plastic waste. 

The research clarified the different factors of the economic value of these three 

types of wastes.  

The research recommended addressing SWM from an integrated 

management approach. Further، it recommended strengthening the institutional 

set up of the SWM sector، enhancing the related policies and regulations، as 

well asencouraging the coordination with different   existing stakeholders and 

experienced entities. It is also recommended to stress on the importance of 

standardization of recycling products and the control process. Cost of the 

recycling process is an important factor، therefore more research، in the area of 

economics of recycling، is also recommended. 
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 مقدمة
موارد الطبيعية )تموث ىواء ومياه تواجو مصر تحديات بيئية كثيرة، يرتبط بعضيا بتموث ال

ؾ مف وأراضى( مف مصادر مختمفة وبالتالى يؤثر عمى فرص استخدامات ىذه الموارد وما يتبع ذل
ومف جانب آخر يتأثر  .وتعتبر المخمفات أحد مصادر ىذا التموث .تأثيرات اجتماعية واقتصادية

 مخمفات عديدة، ويؤثر فييا أيضا. االقتصاد القومى بكافة األنشطة التنموية، والتى ينتج عنيا
:  قسمت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر التحديات التى تواجو مصر فى مجال البيئة

 التحديات التى تواجو مصر فى مجاؿ البيئة  الى ثبلثة مجموعات كما يمى: 71011
وتشمؿ اليدر فى استخداـ  ،المجموعة األولى وتتصؼ بتأثيرىا العالى والسيولة النسبية لمتحكـ فييا

المياه والتغيرات المناخية، تدىور حالة الترع والمصارؼ، اإلستخداـ الجائر لمخزاف الجوفى، عدـ 
اتباع منيج متكامؿ وتشاركى يضمف دمج البعد االجتماعى والبيئى مع البعد االقتصادى، ضعؼ 

عمى توفيؽ أوضاعو البيئية السياسات العقابية والحوافز االقتصادية لتشجيع القطاع الخاص 
باإلضافة إلى الحرؽ المكشوؼ لممخمفات بأنواعيا المختمفة وضعؼ العمالة الفنية المدربة فى 
مجاؿ تدوير المخمفات. وترى االستراتيجية أف ىذه التحديات البيئية يمكف مواجيتيا والتغمب عمييا 

 بشكؿ أسرع وأيسر مف غيرىا. 
ديات فيى تتسـ باإلنخفاض النسبى فى تأثيرىا أو فى قدرة التحكـ أما المجموعة الثانية مف التح

فييا، مف ىذه التحديات ضعؼ مشاركة القطاع الخاص فى مجاؿ جمع وتدوير المخمفات الصمبة 
مع عدـ وجود آليات لتشجيعو عمى المشاركة، ممارسة الصيد الجائر، ارتفاع تكمفة الجمع والنقؿ 

معمومات فى مجاؿ المخمفات، عدـ تحديد ميزانية مستقمة إلدارة لممخمفات الصمبة، ضعؼ نظاـ ال
المخمفات طبقا ألولويات اإلنفاؽ الحكومى، وغيرىا فى مجاالت التنوع الحيوى والمناطؽ الساحمية 

 وتموث اليواء وطبقة األوزوف ونقؿ المياه. 
يا أقؿ أىمية ويجب تشمؿ المجموعة الثالثة التحديات األقؿ مف حيث األولوية وىذا ال يعنى أن

البحث عف كيفية التصدى ليا مف ىذه التحديات اتباع أنماط إنتاج صناعية غير مستدامة مموثة 
ضعؼ منظومة البحث العممى لتحقيؽ  ،زيادة أعداد مقالب وتجمعات القمامة العشوائية ،لمبيئة

فات، ضعؼ اإلستدامة البيئية، عدـ وجود حافز مجتمعى لتسييؿ عمؿ منظومة إدارة المخم
المشاركة المجتمعية لممحافظة عمى البيئة، تعدد الجيات المسئولة عف تنفيذ خطط خفض أحماؿ 
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تموث اليواء وضعؼ القدرة التنسيقية بينيا، وعدـ القدرة عمى اإلحتفاظ بالكوادر المدربة فى مجاؿ 
 التنوع البيولوجى والمحميات.

ضايا اليامة التى تمثؿ تحديا كبيرا أماـ  ويتضح مما سبؽ أف قضية المخمفات الصمبة مف الق
لتالى يجب تحقيؽ التنمية المستدامة فى مصر وتؤثر عمى النواحى االقتصادية واالجتماعية وبا

 .التصدى ليا بفكر متطور
والمخمفات الصمبة بشكؿ عاـ ىى نتاج ألنشطة رئيسية صناعية وزراعية وصحية وغيرىا وال تعنى 

مدية فقط  ويمكف أف تحتوى عمى مواد تكسبيا صفة الخطورة  كما تحتوى القمامة أو المخمفات الب
ىذه المخمفات عمى العديد مف المكونات التى تجعميا موارد أو مدخبلت ألنشطة أخرى يمكف أف 
تحقؽ عائد اقتصادى إذا أمكف التعامؿ معيا بنظـ سميمة متكاممة خبلؿ دورة الحياه الكاممة ليا 

ءا مف مرحمة تولد المخمفات وتجميعيا حتى التخمص النيائى منيا أو مف بمراحميا المختمفة بد
 متبقيات عمميات المعالجة. 

تعتبر مرحمة تولد المخمفات مف أىـ مراحؿ منظومة التعامؿ مع المخمفات الصمبة وأى تدخؿ سميـ 
ة،  فمثبل الفرز فى ىذه المرحمة يمكف أف يؤثر إيجابيا عمى النواحى االقتصادية واالجتماعية والبيئي

عادة تدوير المفروزات أو إعادة استخداميا يمكف أف يؤدى الى توفير  مف المنبع فى ىذه المرحمة وا 
مدخبلت الزمة لبعض األنشطة وبالتالى توفير العممة الصعبة البلزمة إلستيراد ىذه المكونات، 

ر فرص كثيرة لئلستثمار تحقؽ وبالتالى فإف تطبيؽ فكر اإلدارة المتكاممة لممخمفات  يمكف أف يوف
 مكاسب  تضيؼ إلى االقتصاد القومى.

 099796حوالى7100/7104بسعر السوؽ عاـ بمغ الناتج المحمى اإلجمالى االقتصاد القومى: 
، 1مميار جنيو بتكمفة عوامؿ االنتاج باألسعار الجارية090196جنيو باألسعار الجارية وبمغ  مميار

 مميار0570965نحوجمالى بتكمفة عوامؿ االنتاج مغ الناتج المحمى اإلأما باألسعار الثابتو فقد ب
ونشاط  %498ونشاط التشييد بنحو  %0698. تساىـ الصناعات التحويمية بنسبة نحو 6جنيو

 . %797اإلتصاالت بنحو 
تضـ الصناعات التحويمية ضمف عناصرىا صناعة المدائف وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 

 .3جيزة الطبيةوالبصرية واأل اإللكترونيةزة اإلتصاالت والحاسبات والمنتجات وصناعة أجي
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بالنسبة لمراتينجات والمدائف الصناعية والسيميموز والمطاط والببلستيؾ،  فقد بمغت صادراتنا عاـ 
مميار  07مميار جنيو فى حيف بمغت وارداتنا مف ىذه المواد  فى نفس العاـ نحو 0090نحو 7104
 مميار جنيو فى ىذا المحتوى مف الصناعات. 09مما يشير إلى عجز قدره نحو . 1جنيو 

وقد بمغت قيمة اإلنتاج التاـ لنشاط جمع ومعالجة وتدوير المخمفات والنفايات بسعر البيع عاـ 
مف الناتج المحمى  % 1911104تمثؿ ىذه القيمة نحو )مميوف جنيو  797حوالى  7107/7100

(، كما بمغت القيمة المضافة 7107/7100اإلنتاج باألسعار الجارية لعاـ اإلجمالى بتكمفة عوامؿ 
 . 7107/71006ألؼ جنيو فى  807الصافية 

قد يحقؽ اإلستناد إلى منيج اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة إضافة لبلقتصاد القومى، وىو ما 
 يحاوؿ ىذا البحث توضيحو. 

 

 :أىداف البحث
: ىؿ لممخمفات الصمبة قيمة اقتصادية، وكيؼ يمكف تعظيـ ىذه القيمة؟ اآلتى تساؤؿاليثير البحث 

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد ركز ىذا البحث عمى جوانب عديدة لقضية المخمفات الصمبة فى 
مصر مف منظور شمولى، بيدؼ التوصؿ الى مقترحات لتعظيـ اإلستفادة مف بعض أنواع 

 :افة لبلقتصاد القومى. وقد تـ ذلؾ مف خبلؿ ما يمىومكونات المخمفات الصمبة بما يحقؽ إض
عرض وتوضيح قضية المخمفات الصمبة فى مصر مف جوانبيا المختمفة والتحديات التى  -0

 تواجييا.
 توضيح مفيـو اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة وما يرتبط بيا مف مفاىيـ. -7
 صمبة.بياف األىمية االقتصادية لبعض مكونات وأنواع المخمفات ال -0
عرض مقترحات لتعظيـ االستفادة مف بعض مكونات وأنواع المخمفات الصمبة فى مصر  -4

 وتعظيـ قيمتيا االقتصادية.
 

اعتمد ىذا البحث عمى المنيج الوصفى التحميمى حيث يتـ جمع وتحميؿ البيانات : منيجية البحث
سات واألبحاث ذات العبلقة والمعمومات المرتبطة بمنظومة المخمفات الصمبة مع االستفادة مف الدرا

 والخبرات المتراكمة فى ىذا المجاؿ.
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 :حدود البحث
تناوؿ ىذا البحث قضية المخمفات الصمبة بشكؿ عاـ وبالتركيز عمى مخمفات اليدـ والبناء 

 والمخمفات الببلستيكية كأحد مكونات المخمفات البمدية الصمية. اإللكترونيةوالمخمفات 
 :ستفيد من البحثالجيات التى يمكن أن ت

  جياز شئوف البيئة. /وزارة البيئة 
 .جياز تنظيـ إدارة المخمفات 
  .وزارة التخطيط والمتابعة  واإلصبلح اإلدارى 

 :مقترحاتعمى خمسة فصوؿ بخبلؼ المقدمة والنتائج وال اشتمؿ البحث
 يا استعرض الفصؿ األوؿ مفيـو وأنواع ومكونات المخمفات الصمبة  ومنظومة التعامؿ مع

 7101 رؤية مصر :وكذلؾ تناوؿ استراتيجية التنمية المستدامة ،والتشريعات الخاصة بيا
 قضية المخمفات الصمبة فى فى مصر.ل
  ركز الفصؿ الثانى عمى موضوع اإلدارة المتكاممة لممخمفات، مفيوـ اإلدارة المتكاممة

ىيـ ذات العبلقة  وركائزىا والجوانب األساسية لمنظاـ المتكامؿ المستداـ وبعض المفا
ومراحؿ منظومة اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة كما استعرض بإيجاز تجارب بعض 

 الدوؿ فى مجاؿ التعامؿ مع المخمفات الصمبة.
  تناوؿ الفصؿ الثالث اإلدارة المتكاممة لمخمفات اليدـ والبناء مف حيث تعريؼ وخصائص

ة المتكاممة ليا والقيمة اإلقتصادية ليذه وكميات مخمفات اليدـ والبناء ومنظومة اإلدار 
 المخمفات ومقترحات لدعـ منظومة  اإلدارة المتكاممة لمخمفات اليدـ والبناء.

  مف حيث المفيوـ والكميات  اإللكترونيةتناوؿ الفصؿ الرابع اإلدارة المتكاممة لممخمفات
بعض تصادية ليا و والمكونات والمخاطر واألضرار  وأساليب التعامؿ معيا والقيمة االق

 .المبادرات المصرية فى مجاؿ إعادة تدويرىذه المخمفات
  ،تناوؿ الفصؿ الخامس اإلدارة المتكاممة لممخمفات الببلستيكية مف حيث: األنواع

الخصائص ومنظومة اإلدارة المتكاممة ليا، الصعوبات التى تواجو صناعة اعادة التدوير 
دة تدوير المخمفات الببلستيكية، فرص ومقومات فى مصر، بعض الفوائد االقتصادية إلعا

إعادة تدوير المخمفات الببلستيكية فى مصر الضوابط التشريعية لتدوير المخمفات 
 الببلستيكية ومقترحات لدعـ منظومة اإلدارة المتكاممة لممخمفات الببلستيكية.
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 الفصل األول
 قضية المخمفات الصمبة فى مصر  

 :المخمفات الصمبة فى مصر كما يمى يتناوؿ ىذا الفصؿ قضية

 .مفيوـ وأنواع ومكونات المخمفات الصمبة 

 .المخمفات الصمبة البمدية ومنظومة التعامؿ معيا 

  6232المخمفات الصمبة فى استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر. 

  .بعض التشريعات الخاصة بالمخمفات الصمبة فى مصر 
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 ومكونات المخمفات الصمبة:  مفيوم وأنواع :أوال
زراعى و صناعى،  :المخمفات الصمبة ىى كؿ ما يتخمؼ عف أى نشاط، أيا كاف ىذا النشاط

...الخ، فى صورة صمبة أو شبو صمبو، وليس لو استخداـ أساسى أو ثانوى عند .خدمى، صحى،
ف كاف مف الممكف أف يكوف لو قيمة فى موقع آخر تتوفر بو ظروؼ  مناسبة تسمح مصدر تولده وا 

 .1باإلستفاده منو
ويعنى ذلؾ اف المخمفات ليست مف الموارد الطبيعية ولكنيا يمكف أف تكوف مصدرا لموارد 
اقتصادية، وعمى الجانب اآلخر يمكف أف تمثؿ مصدرا لمشاكؿ بيئية وصحية خطيرة اذا لـ يتـ 

 التعامؿ معيا بصورة سميمة آمنة.
 

 :7أنواع المخمفات الصمبة
 يف المخمفات الصمبة وفقا لمصادرىا أو وفقا لدرجة خطورتيا كما يمى:يمكن تصن

 تصنيف المخمفات الصمبة وفقا لمصادرىا:
 المخمفات الصمبة فى المناطق الحضرية وتشمل: -1

 

تنتج مف الوحدات السكنية، المحاؿ التجارية،  المخمفات الصمبة البمدية )القمامة(: 0-0
دارية والمؤسسات الحكومية التعميمية والسياحية الصناعات والحرؼ الصغيرة، المنشآت اإل

والخدمية والموانى والمطارات، األسواؽ العامة والسويقات، المخيمات والمعسكرات، الشوارع 
 والمياديف ومخمفات الحدائؽ وتقميـ األشجار.

نتج عف األنشطة الصناعية مخمفات صمبة ترتبط نوعيتيا تالمخمفات الصمبة الصناعية: 0-7
بطبيعةالصناعة، بعض ىذه المخمفات ليست ليا خطورة عمى البيئة والبعض اآلخر  وكمياتيا

يحتوى عمى مواد خطرة تحتاج إلى استخداـ معالجات خاصة فى تداوليا لتبلفى أو التخفيؼ 
 مف خطورتيا عمى البيئة.

                                                           
 .6221الوثيقة اإلرشادية لمنظومة المخمفات الصمبة فى مصر " ابريؿ "،ج.ـ.ع.,وزارة الدولة لشئوف البيئة,جياز شئوف البيئة1
 لمزيد مف المعمومات يمكف الرجوع الى المصادر اآلتية التى تـ استخداميا:6

 االدارة العامػة لممخمفػات: اإلسػتراتيجية القوميػة الدارة المخمفػات البمديػة  –جيػاز شػئوف البيئػة  –وزارة الدولة لشئوف البيئػة .ع ـ.ج
 .6222الصمبة " اطار عاـ لمعمؿ" يونيو 

  جامعة القاىرة: مؤتمر حوؿ ادارة المخاطر الكيماوية والبيئية ودور البحث العممي  –مركز الحد مف المخاطر البيئة
 .6226والتكنولوجيا المتطورة فى الحد منيا 

 6228 ،صمبةمعيد التخطيط القومى، "مقرر ادارة البيئة والموارد الطبيعية "، المخمفات ال. 
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ات وتتضمف مخمفات شبيية بالمخمفات الصمبة البمدية )مثؿ مخمفػ المخمفات الصمبة الصحية:0-0
المطػابخ ومػواد التعبئػة ومخمفػات المكاتػػب(، ومخمفػات سػامة وضػارة )مثػػؿ األدويػة التػى انتيػت مػػدة 

 صبلحيتيا( ومخمفات مشعة وغيرىا.
تنطػػوى ىػػذه المخمفػػات عمػػى خطػػورة شػػديدة كامنػػة )حيػػث يمثػػؿ المكػػوف الممػػرض والمسػػبب لمعػػدوى 

تكامؿ مف جمع ومعالجة كاممة المخمفات( وبالتالى فيى تتطمب نظاـ خاص م ذهى مف%71حوالى 
 .رليا، واليرجح إعادة اإلستخداـ أوالتدوي

 مخمفات عمميات معالجة سوائل الصرف الصحى )الحمأة(:0-4
سػػواء مػػف محطػػات المعالجػػة التقميديػػة أومػػف  ىينػػتج عػػف عمميػػات معالجػػة سػػوائؿ الصػػرؼ الصػػح

أو  %91مف الميػػاه تصػػؿ إلػػى البيػػارات والخزانػػات مخمفػػات صػػمبة )الحمػػأة( تحتػػوى عمػػى نسػػبةعالية
مػػف الػػوزف الكمػػى لمحمػػأة. تحتػػوى الحمػػأةعمى مػػواد عضػػوية وغيػػر عضػػوية كمػػا تحتػػوى عمػػى  95%

مموثػػػػات عديػػػػدة متمثمػػػػة فػػػػى الكائنػػػػات الممرضػػػػة )مثػػػػؿ الفيروسػػػػات، والبكتريػػػػا، والديػػػػداف الطفيميػػػػة، 
يوـ، والكػػػػػروـ، والنيكػػػػػؿ الحديػػػػػد، والنحػػػػػاس، والزنػػػػػؾ، والكػػػػػادم)والبروتػػػػػوزوا( والمعػػػػػادف الثقيمػػػػػة مثػػػػػؿ

والرصػػػاص، والكوبمػػػت(،عمى ذلػػػؾ فيػػػى تمثػػػؿ خطػػػرا عمػػػى الصػػػحة العامػػػة وعمػػػى البيئػػػة إذا لػػػـ يػػػتـ 
 تداوليا بطرؽ سميمة ووفقا لمعايير حماية اإلنساف والبيئة.

 مخمفات عمميات اليدم والتشييد وحفر الطرق: 0-5
مناسػبة لئلسػتفادة بيػا فػى أعمػاؿ البنػاء تحتوى عمى العديد مف المكونات التى يمكف تدويرىا بطرؽ 

 والتشييد وغيرىا مف االستخدامات اآلمنة.
 مخمفات تطيير الترع والمصارف:0-6

 أيضا تحتوى كما النافقة( والحيوانات والطيور الحشائش وحيوانية )مثؿ نباتية مخمفات عمى وتحتوى
 بنسػػػب مػػواد وجػػود عػػدـ مػػػف أكػػدالت بعػػد المخمفػػات ىػػذهة مػػػف يمكناالسػػتفاد . السػػوداء الطينػػة عمػػى

 الخطورة.  صفة تكسبيا
 وتشمل: المختمفة الزراعية األنشطة عن تنتج التى مخمفاتى الوى زراعية مخمفات 0-7 

 الطاقػة إنتػاج فػى بيا واالستفادة التدوير إلعادة قابمة مخمفات وىى الزراعية بقاياالمحاصيؿ 
 والتشييد. بالبناء عبلقة ذات صناعات ىف أو لمحيوانات وأعبلؼ سمادية مواد إنتاج فى أو

 لمتعامػػؿ آمنػػة نظػػـ إلػػى تحتػػاج خطػػرة مخمفػػات وىػػى ، الزراعيػػة والمخصػػبات بقاياالمبيػػدات 
 يا.مع

 الصحى. الصرؼ وخزانات البيارات كسح ونواتج الحيوانات روث 
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 :وتشمل المناطق الريفية فى الصمبة المخمفات -2
 الحضر. فى المنزلية مفاتالمخ خصائصيا فى وتشبو البمدية المخمفات 6-1
 بيا. واالستفادة التدوير إلعادة قابمة مخمفات وىى الزراعية بقاياالمحاصيؿ 6-6
 التػػػػرع تطييػػػػر ونػػػػواتج الصػػػػحى الصػػػػرؼ وخزانػػػػات بيػػػػارات كسػػػػح ونػػػػواتج الحيوانػػػػات روث 6-3

 والمصارؼ.
 والتػى الخطيػرة التأثيرات ذات المخمفات مف وتعتبر الفارغة والعبوات والمبيدات بقايااألسمدة 6-4

 تداوليا. فى خاصة احتياطات إلى تحتاج
 ،التعميميػػػػػػة ،التجاريػػػػػػة مثؿ:األنشػػػػػػطة المختمفػػػػػػة األنشػػػػػػطة عػػػػػػف الناتجػػػػػػة الصػػػػػػمبة المخمفػػػػػػات 6-5

 عنيػػا ،ينػػتج صػػغيرة صػػناعات تكػػوف وعػػادة، الصػػناعية واألنشػػطة، الصػػحية واألنشػػطة، والمؤسسػػية
 سػػػوائؿ معالجػػػة محطػػػات وتشػػػغيؿ ءإنشػػػا حالػػةى فو الكميػػػات. محػػػدودة خطػػػرة وغيػػػر خطػػػرة مخمفػػات
 تػػػداوليا يجػػػب التػػػى الصػػػمبة المخمفػػػات حػػػد أ الناتجػػػة الحمػػػأة تمثػػػؿ ، الريػػػؼ فػػػى الصػػػحى الصػػػرؼ
 آمنة. بطريقة
 خطورتيا: درجة حسب المخمفات تصنيف
 صػػفات ذات مػػواد منيػػا متفاوتػػة بنسػػب المػػواد مػػف عديػػدة عمػػى أنػػواع عػػاـ بشػػكؿ المخمفػػات تحتػػوى
 وعمػػػى البيئػػػة عناصػػػر عمػػػى ، مباشػػػرة غيػػػر أو مباشػػػرة بطريقػػػة ، وخطيػػػرة ؿبػػػ ضػػػارة تػػػأثيرات تػػػؤثر

 إلى: المخمفات تقسيـ يمكف ،لذلؾ القومى االقتصاد عمى وبالتالى العامة الصحة
 الخطورة. محدودة أو خطرة غير عادية مخمفات 
 خطرة. مخمفات 

طػورة مػا عمػى صػحة يستخدـ لمداللة عمى جميػع المخمفػات التػى تمثػؿ خ مصطمح المخمفات الخطرة
اإلنساف وعمى البيئة عند استخداميا أو تخزينيا أو معالجتيا أو التخمص منيا، كنتيجة لخصائصيا 

 أو كمياتيا وتركيزاتيا، وىى بالتالى تتطمب طرؽ خاصة لتداوليا والتخمص منيا.
 نفايػاتال 6229لسػنة  9المعػدؿ بالقػانوف رقػـ  1994لسػنة  4رقػـ  المصػرى البيئػة قانوف لقدعرؼ 

 التػى الخطرة المواد بخواص المحتفظة رمادىا أو المختمفة والعمميات األنشطة مخمفات بأنيا الخطرة
 األنشػػػػطة عػػػػف المتخمفػػػػة اإلكمينيكيػػػػة النفايػػػػات ،مثػػػػؿ بديمػػػػة أو أصػػػػمية تاليػػػػة اسػػػػتخدامات ليػػػػا لػػػػيس

 المػػػػذيباتو  واألدويػػػػة الصػػػػيدلية المستحضػػػػرات مػػػػف أى تصػػػػنيع عػػػػف الناتجػػػػة ،والنفايػػػػات العبلجيػػػػة
 لخطػورةا صػفة المخمفػات تكسػب التػى والػدىانات. وتشػمؿ الخػواص أواألصػباغ أواألحبػار العضػوية
 مايمى:
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 المشػػػػوىة ، الضػػػػارة ، السػػػػامة ، المييجػػػػة )غيراآلكمػػػػة( ، األكسػػػػدة ، الفاعميػػػػة ، التآكػػػػؿ ، االشػػػػتعاؿ
 إمكانيػة أو النيػائى خمصالػت بعد التحوؿ إمكانية صفة إلى باإلضافة المعدية ، والمسرطنة والمطفرة

 سامة. غازات توليد
 الخطرة: المخمفات مصادر
 واألنشػػػػطة والبتروليػػػػة والزراعيػػػػة والصػػػػناعية البمديػػػػة األنشػػػػطة جميػػػػع مػػػػف الخطػػػػرة المخمفػػػػات تنػػػػتج

 األنشػػطة مػػف وكػػذلؾ والمعمميػػة البحثيػػة واألنشػػطة األدويػػة ومخػػازف والصػػيدليات والصػػحية العبلجيػػة
 خطػرة مخمفػات إلدخػاؿ أخرى دوؿ مف محاوالت الدوؿ بعض تواجو حربية.كماال والعمميات الخدمية
 االستخداـ. إعادة أو التدوير إعادة ستار تحت أو مشروعة غير بطرؽ إلييا
 ذلؾ: مثاؿ معيف، نشاط عمى قاصرة وليست األنشطة مف كثير فييا يشترؾ خطرة مخمفات ىناؾ

 فرامػػػػػػؿ زيػػػػػػوت -ماكينػػػػػػات الزيػػػػػػوت )زيػػػػػوت مفػػػػػػات، مخاإللكترونيػػػػػةو  الكيربائيػػػػػػة يػػػػػػزةجألا مخمفػػػػػات
والمبيػػدات،  الكيماويػػات وفػػوارغ لممواصػػفات أوغيرمطابقػػة الصػػبلحية منتييػػة كيماويػػات ،ومحركػػات(
طػػارات بطاريػػات  عمػػى تحتػػوى ، ومكوناتيػػا لبلسػػتخداـ صػػالحة غيػػر معػػدات ،مسػػتخدمة سػػيارات وا 
 .(PCB)تد باى فينوؿ البولى كموريناأو ( CFCالكموروفموروكاربوف ) أو اسبستوس

 كمية وأنواع المخمفات الصمبة:
فى المناطؽ الحضرية  –فى ضوء التصنيفات سالفة الذكر يمكف إيجاز أنواع المخمفات الصمبة 

مخمفات صمبة بمدية، مخمفات صمبة زراعية، مخمفات صمبة صناعية، :فيما يمى -أو الريفية 
لمخمفات الصحية ومخمفات الصرؼ الصحى مخمفات اليدـ والبناء، مخمفات تطيير الترع، ا

 )الحمأة(. 
 :إلى مايمى 1 6216إصدار  6214يشيرتقرير حالة البيئة فى مصر 

 ،مميوف طف فى السنة 79يقدر إجمالى كمية المخمفات الصمبة المتولدة فى مصر بنحو - أ
 موزعة عمى المصادر المختمفة بالنسب اآلتية:

  مميون طن  7090أى نحو   %77المخمفات الصمبة البمدية  حوالى 
  مميون طن 7590%أى نحو 07المخمفات الصمبة الزراعية حوالى 
  مميون طن  595% أى نحو 7المخمفات الصمبة الصناعية  حوالى 
  مميون طن 7090 أى نحو  %77مخمفات تطيير الترع  حوالى 
  مميون طن 4%  أى نحو 5مخمفات اليدم والبناء  حوالى 
  مميون طن  096 أى نحو%7حوالى   (الحمأة)مخمفات الصرف الصحى 

                                                           
029-025صص0213"إصدار0211وزارةالبٌئة,جهازشئونالبٌئة,"تقرٌرحالةالبٌئةفىمصر1



 اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة ودورىا فى دعـ االقتصاد القومى

12 
 

ويتضح  مف ذلؾ أف المخمفات الصمبة الزراعية تمثؿ أكبر نسب المخمفات الصمبة فى مصر يمييا 
 .المخمفات الصمبة البمدية )أوالقمامة(ومخمفات تطيير الترع

 مكعب مف التراكمات التاريخية مميوف متر 61,1التراكمات بحوالى تقدر اجمالى كمية - ب
المنتشرة بمحافظات الجميورية بخبلؼ الكميات التى ال يتـ جمعيا ونقميا بصورة منتظمة 

 وبالتالى تمقى فى الشوارع واألماكف المفتوحة.
 

 كمية ومكونات المخمفات الصمبة البمدية ومنظومة التعامل معيا فى مصر  :ثانيا
 :كمية المخمفات الصمبة البمدية
سنة بمتوسط تولد  /مميوف طف 61,3بنحو 6214لبمدية فى مصرعاـ تقدر كمية المخمفات الصمبة ا

. يختمؼ ىذا المعدؿ فى المناطؽ الحضرية )مف 7.2عاـ نحو   1,2الى  2,7كجـ لمفرد فى اليـو
( عنو فى المناطؽ الريفية )مف كجـ لمفرد فى الي . يتولد عف (كجـ لمفرد فى اليوـ 2,5الى  2,4ـو

% مف 45سنة تمثؿ نحو  /مميوف طف  8,4القميوبية( حوالى  ، الجيزة، رةاقميـ القاىرة الكبرى )القاى
 .محافظات مصرفى ( كمية المخمفات الصمبة البمدية 1-1) رقـ يوضح جدوؿ .اجمالى الكمية

 .يتضح مف ىذا الجدوؿ التفاوت الكبير فى كميات المخمفات الصمبة البمدية ومعدالت تولدىا
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 7104كمية ومعدالت المخمفات الصمبة البمدية فى محافظات مصر  :(0-0)رقم جدول 

 المحافظة
الكمية 
مميون 

 السنة/طن

النسبة 
% 

متوسط نصيب 
 المحافظة يوم/فرد/الفردكجم

الكمية 
مميون 

 السنة/طن
متوسط نصيب  النسبة%

 يوم/فرد/الفردكجم

 70،1 7,0 76,1 الفيوم 65,0 76 47,5 القاىرة

بنى  89,1 7,7 50,0 اإلسكندرية
 77،1 0,0 77,1 سويف

 08،1 6,0 00,1 المنيا 60,1 8 7,0 الجيزة
 07،1 7,0 75,1 اسيوط 1 ,74 4,6 05,0 القميوبية
 08،1 4,0 79,1 سوىاج 8,1 8 7,0 الدقيمية
 74،1 7,0 76,1 قنا 8,1 4,6 05,0 الغربية
 65،1 6,0 00,1 اسوان 68,1 5,4 95,1 المنوفية
 0،1 6,1 07,1 األقصر 60,1 0,6 0,0 البحيرة

البحر  89,1 7,4 99,1 كفر الشيخ
 77،0 7,1 1،,05 األحمر

 58،1 ,40 19,1 مطروح 06,1 4 84,1 الشرقية
 57،1 1, 18,1 ش.سيناء 0 7,7 47,1 دمياط

 00,0 9,1 7,1 ج.سيناء 1،,90 8,0 08,1 اسماعيمية

الوادى  50,0 7,0 06,1 بورسعيد
 60,1 7,1 15,1 الجديد

 7،1 011 0,70 اجمالى 60,1 7,1 04,1 السويس
"اآلثار االقتصادية والبيئية الستخداـ المخمفات البمدية الصمبة كمصدر بديؿ لمطاقة فى مصر" رسالة ،محمد عطية محمدالمصدر:
 6216 ،معيد التخطيط القومى ،ماجستير

 :0مكونات المخمفات الصمبة البمدية 
 :ية مفتتكوف المخمفات الصمبة البمد

           62  -%  52مواد عضوية  تقدر نسبتيا بحوالى % 
               65 -%  12مواد ورقية تقدر نسبتيا بحوالى% 
           16 -%  3مواد ببلستيكية  تقدر نسبتيا بحوالى% 
               7 -%  6مواد معدنية تقدر نسبتيا بحوالى% 

                                                           

 ،مرجع سبؽ ذكره6221وزارة البيئة,جياز شئوف البيئة "الوثيقة اإلرشادية لمنظومة المخمفات الصمبة فى مصر ,ابريؿ 1
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      5 -%   1        مواد زجاجية تقدر نسبتيا بحوالى% 
 37 -% 16وعظمية  ومواد اخرى        ،مواد نسيجية% 

 لممتر المكعب طف 2,3تبمغ الكثافة النسبية نحو 

 %42% الى 32تبمغ الرطوبة النسبية  مف 
 كجـ/كيمو كالورى  1522حوالى متوسط المحتوى الحرارى  

 
 :مثبل ،ياتؤثر خصائص المخمفات الصمبة البمدية عمى أساليب التعامل مع

  ارتفاع نسبة المواد العضوية يشير الى فرص استخداميا كمصدر لمطاقة أو كمورد إلنتاج
 .مواد سمادية مخصبة لمتربة أو كبلىما

  ارتفاع نسب المواد الورقية والببلستيكية  يشير الى فرص إعادة تدوير ىذه المواد وتصنيع
 .والمعدنيةمنتجات تحقؽ عائد اقتصادى، وكذلؾ المواد الزجاجية 

تبنت مصر منذ التسعينات سياسة ترجيح اإلستفادة بالمواد العضوية الموجودة بالمخمفات 
مصنعا ليذا الغرض )صناعة  66الصمبة البمدية فى انتاج مواد مخصبة لمتربة وانشأت حوالى 

طف يوميا. تعانى ىذه المصانع فى الوقت الحالى مف مشاكؿ  162طاقة كؿ مصنع  (محمية
أدت الى توقؼ عدد كبير منيا. يشير بياف لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء عديدة 
 64 امصنع مني 49عدد  6216ف عدد مصانع تدوير القمامة بالمحافظات بمغ عاـ الى أ

 .1مصنع ال يعمؿ 
 :منظومة التعامل مع المخمفات الصمبة

مبة عدة مراحؿ متتابعة تيدؼ فى تتضمف المنظومة المتكاممو لبلدارة السميمة لممخمفات الص
النياية الى التخمص السميـ اآلمف مف ىذه المخمفات بما يضمف حماية البيئة مف التموث وبالتالى 
حماية اإلنساف والحفاظ عمى الصحة العامة. ويتوقؼ نجاح كؿ مرحمة عمى مدى مناسبة النظـ 

 .المستخدمة مع نوع وكمية المخمفات ومع الظروؼ المحمية
ىـ مراحؿ المنظومة أوتعتبر مف  (:حسب نوعيا)أ ىذه المراحؿ بمرحمة تولد المخمفات تبد •

وعية والتعريؼ حيث يمكف تخفيض كمية وحجـ وخطورة المخمفات فى ىذه المرحمة بالت
 .يضا فوائدىا بالتعامؿ السميـ مع المواد المستخدمةأبخطورة المخمفات و 

                                                           

 )نقبل عف وزارة التنمية المحمية( 6216اإلحصائى السنوى الكتاب  ،الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء1
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عمميات  ، ثـتخداـ المعدات والوسائؿ المناسبةتمى ىذه المرحمة مرحمة الجمع والنقؿ باس •
التدوير واسترجاع المواد والطاقة واستخداميا إما فى نفس اإلستخداـ اإلصمى أو فى نفس 

أو كمادة أولية فى خط اإلنتاج ذاتيأو كمادة أولية فى خط ،الصورة ولكف إلستخداـ آخر
 .تصنيع آخر أو فى استخدامات أخرى

و المخمفات التى لـ يتـ االستفادة ألنيائى مف المرفوضات التخمص امرحمة واخيرا  •
حيث يتـ تغطية  (أو مدافف صحية)منيا.ويجب اف يتـ التخمص النيائى فى مواقع آمنو 

بمواد خاممة وتسويتيا حتى ال يحدث االشتعاؿ الذاتى الذى ينتج  (فى طبقات)المخمفات 
 .عنو آثار صحية وبيئية خطيره

إلى   16215الصادر عف وزارة الدولة لشئوف البيئة فى   6213يئة فى مصر يشير تقرير حالة الب
ضعؼ كفاءة منظومة االدارة السػميمة ليػذه المخمفػات حيػث تبمػغ متوسػط كفػاءة عمميػات جمػع ونقػؿ 

% وفى المناطؽ الريفيػة حػوالى 75 -%  52المخمفات الصمبة البمدية فى المناطؽ الحضرية نحو 
مػػف اجمػػالى المخمفػػات الصػػمبة %9,5الجمػػع والتػػدوير فػػى مصػػر حػػوالى وتبمػػغ نسػػبة عمميػػات.42%

اما عمميات الػتخمص النيػائى فيػى فػى  .وىى تمثؿ نسبة ضئيمة جدا ،البمدية التى يتـ التعامؿ معيا
الغالب تتـ فى مقالب عشػوائية غيػر محكومػة  ال يػتـ السػيطرة عمييػا ممػا يجعميػا عرضػة لئلشػتعاؿ 

آمنة يراعػى فييػا  ة% فقط مف اجمالى المخمفات فى مدافف صحي5والى يتـ التخمص مف ح .الذاتى
الحفػػاظ عمػػى البيئػػة والميػػاه الجوفيػػة مػػف خػػبلؿ عمميػػات التبطػػيف وتجميػػع سػػوائؿ الرشػػيح ومعالجتيػػا 

 8ويبمػػػغ اجمػػػالى المػػػدافف الصػػػحية فػػػى مصػػػر  ،باإلضػػػافة الػػػى تجميػػػع غػػػازات المػػػدفف ومعالجتيػػػا
( والمنوفيػػػػػة والشػػػػػرقية والسػػػػػويس 6عػػػػػدداإلسػػػػػكندرية ) ،(6عػػػػػددمػػػػػوزعيف عمػػػػػى محافظػػػػػات القػػػػػاىرة )

 .6وبورسعيد
 :باستخداـ  البيانات سالفة الذكر يمكف اجراء التقديرات اآلتية

 4بنحػو مػف 6214الكمية التى يتـ جمعيا ونقميا بالمحافظات الحضرية يمكف تقديرىا عاـ  •
مميػوف  8لمقػدرة بنحػو % مػف اجمػالى الكميػة ا75% الػى 52مف )مميوف طف  6مميوف الى

 طف(

                                                           
 6215" اصدار 6213جياز شئوف البيئة ,"تقرير حالة البيئة فى مصر/وزارة البيئة1
 6216اصدار  6211جياز شئوف البيئة ,"تقرير حالة البيئة فى مصر /وزارة البيئة6
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نسػػػبة مػػػف )كميػػػة المخمفػػػات الصػػػمبة البمديػػػة التػػػى ال يػػػتـ جمعيػػػا ونقميػػػا بصػػػورة منتظمػػػة    •
مميػػػوف طػػػف سػػػنويا فػػػى  4مميػػػوف الػػػى 6بنحػػػو مػػػف  6214%( تقػػػدر عػػػاـ 52% الػػػى 65

 المحافظات الحضرية فقط
تقػدر عػاـ  (نقميػا% مػف الكميػة التػي يػتـ جمعيػا و 9,5الكمية التى يػتـ معالجتيػا وتػدويرىا ) •

 . المحافظات الحضرية فقطمميوف طف فى  2,6مميوف الى  2,4بنحو مف  6214
تقػدر المحافظػات الحضػرية فقػط باقى الكمية التى يتـ جمعيػا ونقميػا وال يػتـ معالجتيػا  فػى  •

يتـ التخمص منيا غالبا فى المقالػب او  6214مميوف طف سنة  5,4 مميوف الى 3,6بنحو 
 .الصحية المدافف

غالبية المخمفات الصمبة البمدية التى ال يتـ جمعيا ونقميا بصورة منتظمة يتـ التخمص منيا  •
 .عشوائيا مما يضيؼ سنويا الى كمية التراكمات التاريخية

 
 المشاكل التى يمكن أن تنجم عن إنخفاض كفاءة  منظومة المخمفات الصمبة:

 (%62 -% 52)المواد العضوية تحتوى المخمفات البمدية الصمبو عمى نسبة كبيرة مف  •
مثؿ )التى تتحمؿ بيولوجيا بفعؿ البكتريا اليوائية  والبلىوائية وينتج عنيا غازات خطرة  

ويمكف اف يحدث االشتعاؿ الذاتى ليذه  (.غاز الميثاف القابؿ لئلشتعاؿ واكاسيد الكربوف
ات المسببة وتعتبر ىذه الغازات مف أىـ الغاز . المخمفات مسببا تصاعد غازات خطرة

 لعممية اإلحتباس الحرارى وبالتالى التغيرات المناخية. 
كما  ينػتج سػوائؿ مموثػة نتيجػة تحمػؿ المػواد العضػوية  أيضػا ممػا يسػبب تمػوث مواقػع تػراكـ  •

فالسػػػوائؿ التػػػى تنػػػتج عػػػف تحمػػػؿ  المخمفػػػات  .ىػػػذه المخمفػػػات خاصػػػة مػػػع سػػػقوط األمطػػػار
ف األرض فتتسػػػػبب فػػػػى تمويػػػػث التربػػػػة أو بػػػػاط/العضػػػػوية يمكػػػػف أف تتسػػػػرب الػػػػى األرض و

 .والمياه الجوفية حسب خصائص التربة وجيولوجيا األرض
مػػثبل المخمفػػات الصػػمبة  .الخطػػرة خمفػػاتتحتػػوى جميػػع انػػواع المخمفػػات عمػػى نسػػبة مػػف الم •

 ،وعبػػػوات فارغػػػة لممبيػػػدات والكيماويػػػات ،البمديػػػة تحتػػػوى عمػػػى متبقيػػػات أدويػػػة وكيماويػػػات
باالضػػػػافة الػػػػى المخمفػػػػات  .ة وبطاريػػػػات مسػػػػتعممة وادوات حػػػػادةوأدويػػػػة منتييػػػػة الصػػػػبلحي

والتػػى تػػزداد كمياتيػػا مػػع تسػػارع  (والتميفػػوف المحمػػوؿ اآللػػى جيػػزة الحاسػػبأمػػف )اإللكترونيػػة
مػف المشػاكؿ االساسػية ليػذه المخمفػات الخطػرة أنيػا يمكػف  .التطور فى مجػاؿ االلكترونيػات
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عيػػا صػػفة الخطػػورة  ممػػا يمكػػف اف يسػػبب أف تسػػبب اكتسػػاب جميػػع المخمفػػات التػػى تمػػزج م
 .مزيد مف المشاكؿ

 ػ :تتمثؿ خطورة تراكـ المخمفات الصمبة  فى الشوارع والمناطؽ المفتوحة فيما يمى •
ػ اعاقة حركة المرور واحداث مزيد مف االزدحاـ فى الطرؽ والشوارع التى تتراكـ بيا المخمفات، 

 واإلضرار بعمميات الصرؼ الصحى.
اكمات مساحات كبيره مف االرض وبالتػالى تتسػبب فػى عػدـ اسػتغبلؿ ىػذه االراضػى ػ تشغؿ التر 

 .استغبلال مفيدا مما يمثؿ ىدر فى الموارد االرضية
تشػػويو المنظػػر الجمػػالى والحضػػرى والتػػأثير السػػمبى عمػػى الحالػػة النفسػػية والصػػحية العامػػة  -

 .ويمكف اف يؤثر عمى مستوى أداء االفراد
عمى مزيد مف عمميات القاء المخمفات فػى امػاكف وجػود التراكمػات  يساعد وجود التراكمات  -

 .مما يضاعؼ مف حجـ المشكمو
تػػػػراكـ المخمفػػػػات يسػػػػاعد عمػػػػى ايػػػػواء العديػػػػد مػػػػف الكائنػػػػات الحيػػػػة والحيوانػػػػات والحشػػػػرات   -

والقوارض الناقمة لؤلمػراض  حيػث تعتبػر ىػذه المنػاطؽ مػأوى مناسػب ليػذه الكائنػات وبػذلؾ 
 .لنقؿ االمراض وانتشار العدوى باالمراض المعديةفيى تشكؿ مصدرا 

 
 :المخمفات الصمبة ثر عمى كمية ونوعيةالعوامل التى تؤ 

 :تتأثر كمية ونوعية المخمفات الصمبة  وكذلؾ طرؽ التعامؿ معيا بعدة عوامؿ مثؿ
 :عوامؿ ديموجرافية

 لتالى زيادة كمما زاد عدد السكاف كمما زادت كمية المخمفات الصمبة وبا :عدد السكاف
كما يمكف أيضا أف تؤثر الخصائص  .الضغط عمى منظومة إدارة ىذه المخمفات

 .السكانية عمى تركيبة المخمفات الصمبة البمدية وفرص اإلستفادة منيا
 ارتفاع  الكثافة السكانية  مع سوء تخطيط الشوارع وضيؽ الحوارى :الكثافة السكانية

 ونقؿ المخمفات الصمبة.واألزقة  يؤدى الى إعاقة عمميات جمع 
 عوامؿ اجتماعية/سموكية:

  بط قضية المخمفات الصمبة والنظافة العامة بشكؿ عاـ بمستوى التعميـ والمستوى تتر
الثقافى والوعى العاـ ومدى اإلحساس بالنظافة العامة كقيمة حضارية واجتماعية وجمالية 

 ودينية. 
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 عامؿ مع مشكمة المخمفات الصمبة س ذلؾ عمى سموؾ األفراد وتصرفاتيـ تجاه التكينع
 بشكؿ عاـ والنظافة بشكؿ خاص.

 عوامؿ اقتصادية:
  مجمع لترتبط باإلمكانات المالية وقدرتيا عمى الوفاء بمتطمبات توفير النظـ المناسبة

  والنقؿ والمعالجة.
 عوامؿ فنية: 

 قاتيا ترتبط بالطرؽ المستخدمة فى عمميات الجمع والنقؿ والمعالجة ومدى مبلئمة طا
 اإلستيعابية لعدد السكاف.

 71011رؤية مصر  :المخمفات الصمبة فى استراتيجية التنمية المستدامة  :ثالثا
عشرة محاور. يختص  المحور التاسع  6232رؤية مصر:تتضمف استراتيجية التنمية المستدامة

المخمفات الصمبة وقد تناوؿ ىذا المحور قضايا بيئية عديدة مف ضمنيا   قضية  .منيا بشأف البيئة
 :حيث

:نصتقراءةالوضعالحالىلملفالمخلفاتالصلبةفىمحورالبٌئةباالستراتٌجٌةعلىماٌلى

 الصمبة المخمفات مع لمتعامؿ ماسة حاجة ؾىنا ، المستدامة التنمية تحقيؽ نحو السعي طارى إ"ف
 إعادة لعمميات ىاما موردا تمثؿ فالمخمفات ؛ المخمفات إدارة وليس الموارد إدارة  نظر وجية مف

 بالوظائؼ يعرؼ فيما جديدة عمؿ فرص خمؽ  في دورىا عف فضبلً  ، والتدوير االستخداـ
 مف الحد لممخمفات في والمستدامة المتكاممة اإلدارة عمميات دور ذلؾ إلى أضؼ.الخضراء
 الخ"…………… .المناخ تغير لظاىرة المسببة الحراري االحتباس غازات انبعاثات

افؽ ىذه القراءة مع  ما سبؽ ذكره مف أف التعامؿ السميـ مع ىذه المخمفات يجب اف يتـ مف وتتو 
يمكف أف تكوف  خبلؿ منيج اإلدارة المتكاممة والذى يتعامؿ مع المخمفات عمى اساس أنيا موارد

مدخبلت ألنشطة أخرى وبالتالى فرص لئلستثمار وليس كنفايات مطموب التخمص منيا مما يمثؿ 
 .إضافة الى تأثيراتيا السمبية عمى عناصر البيئة وعمى ظاىرة تغير المناخ ،اقتصادياعبئا 

 :منيا اليدف الثانى ينص عمى ،يتضمن محور البيئة باالستراتيجية أربعة أىداف
 "الحد مف التموث واإلدارة المتكاممة لممخمفات"

 عمى التركيز مع ، خمفاتالم عف الناتج البيئي ويتعمؽ ىذا اليدؼ فى جزئو الثانى بالتموث
 المخمفات مع التعامؿ أسموب ريتغي بيدؼ وذلؾ  ،الخطرة والمخمفات البمدية الصمبة المخمفات"

                                                           
 199 - 186التنمية المستدامة ,  مرجع سبؽ ذكره ص ص وزارة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلدارى , استراتيجية 1
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 استغبلؿ تعظـ اقتصاديا مستدامة منظومة إلى الدولة عمى عبء  تمثؿ أنيا مف البمدية الصمبة
المواطنيف  ىصحة عؿ سيمةج عمى أضرار تنطوي الخطرة لممخمفات بالنسبة أما .المواردالطبيعية

ضئيمة  نسبة يمثؿ منيا صحي بشكؿ منو التخمص مايتـ مقدار أفو  خصوصا ، البيئية والسبلمة
 منظومة وتطوير مراقبة الضروري مف أصبح ، المرتقبة التنموية النيضة ومع .: 10التتجاوز

 ."والبيئية آثارىا الصحية مف لمحد الخطرة المخمفات إدارة
أو القضاء عمى اآلثار  ،الحد مف 6232ف اىداؼ استراتيجية التنمية المستدامة ويعنى ذلؾ أف م

البيئية والصحية السمبية لممخمفات والتعامؿ مع المخمفات بشكؿ عاـ عمى أنيا موارد يمكف أف تؤثر 
 :ايجابيا عمى العديد مف محاور التنمية  وذلؾ مف خبلؿ

 يةتطوير منظومة متكاممة لممخمفات الصمبة البمد 
 تطوير منظومة متكاممة لممخمفات الخطرة 

 :نصت االستراتيجية على  التحديات التى تواجه البيئة فى مجال المخلفات كما يلى

 كفاءة ضعؼ إلى يؤدي بما ،المخمفات تدوير مجاؿ في المدربة الفنية العمالة ضعؼ 
 لطبيعيةا الموارد مف القصوى االستفادة عدـ تحقيؽ عنو مما ينتج التدوير منظومة
 .المتوفرة

 اإلنتاج األخضر. لتشجيع التحفيزية السياسات ضعؼ 
 رئيسياً  سبباً  يمثؿ والذي ؛)أوزراعية بمدية (المختمفة بأنواعيا لممخمفات المكشوؼ الحرؽ 

 ذلؾ يرجع. سمبية وصحية بيئية آثار عنيا ينتج والتي المموثة لميواء باالنبعاثات سباً امن
 مستوى تدني جانب إلى مف المخمفات والتخمص وتدوير عجم منظومة ضعؼ إلى التحدي
 .الممارسات تمؾ بخطورة المجتمعي الوعي

 وجود عدـ مع الصمبة المخمفات وتدوير جمع مجاؿ في الخاص القطاع مشاركة ضعؼ 
 منظومة إلدارة الدولة عمى المادي الحمؿ تزايد إلى ؛ أدىالفعالة المشاركة لتشجيع آليات

 المخمفات تراكمات تفاقـ مشكمةا عني ينتج مما التدوير، أو بالجمع سواء الصمبة المخمفات
 يؤثر مما آمنة غير بطرؽ منيا التخمص ومحاولة المختمفة والمدف األحياء في الصمبة
 .المواطنيف وصحة عمى البيئة سمباً 

 المخمفات ىذه جمع كفاءةمي ع وبمايؤثر ،الصمبة لممخمفات والنقؿ الجمع تكمفة ارتفاع 
 إجمالي مف : 60 مف أقؿ إلى جمعيا كفاءةؿ حيث تص البمدية المخمفات وخاصة
 منظومة لمضماف استدامة التموي مصادر تنويع عف البحث يوجب مما المتولدة، المخمفات

 .المخمفات إدارة
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 المتعمقة البيانات ودقة شمولية أنعدـ حيث مخمفات؛ال مجاؿ في المعمومات نظاـ ضعؼ 
 والقرارات اإلجراءات واتخاذ المنظومة إدارة كفاءة عمى يؤثر سمباً  مخمفاتال إدارة بمنظومة
 .بشأنيا المبلئمة

 أدى الحكومي؛ اإلنفاؽ ألولويات طبقاً  الصمبة المخمفات إلدارة مستقمة ميزانية تحديد عدـ 
 .بيذا القطاع العمؿ كفاءة ضعؼ إلى

 في البيئية األبعاد وضع أنعدـ ثحي لمبيئة؛ مموثة غيرمستدامة صناعية إنتاج أنماط اتباع 
دارة المنشآت تخطيط عند االعتبار  مستدامة غير صناعية منظومة عنو ينتج الصناعية وا 
 المخمفات توليد ويتضمف ىذا ا.استخدامي كفاءة وضعؼ الطبيعية الموارد تموث في تساىـ
 طاقةد موار  دعمىواالعتما المائية، الموارد استخداـ ترشيد وعدـ معالجتيا، عدـ مع الخطرة
 .اليواء لتموث متجددة ومسببة غير

 إدارة عمى الدولة قدرة مف يحد وبما العشوائية؛ القمامة وتجمعات مقالب أعداد زيادة 
 والتعامؿ جمعيا إلى المتولدة المخمفات كميات رصد بداية مف بكفاءة المخمفات منظومة
 .النيائي التخمص أو بالتدوير سواء معيا

 واضحة سياسة التوجد حيث البيئية؛ االستدامة لتحقيؽ العممي البحث مةمنظو  دعـ ضعؼ 
 حمايةالبيئةو  الطبيعية المواردمي ع الحفاظ مجاالت إلى البحث العممي لتوجيو فعالة وآليات
 .مصر في مستدامة تنمية تحقيؽ لدعـ

 تسييؿ طريؽ عف سواء المخمفات؛ إدارة منظومة عمؿ لتسييؿ مجتمعي حافز وجود عدـ 
 لخفض استدامة أكثر استيبلؾ أساليب باتباع أو مف المنبع بالفصؿ التدوير عممية

 .المتولدة المخمفات معدالت
 ضعؼ إلى يؤدي البيئي؛ الوعي وتدني البيئة عمى لممحافظة المجتمعية المشاركة ضعؼ 

 عمى تداعيات مف لذلؾ وما البيئية الحالة الطبيعية وتدىور الموارد استغبلؿ كفاءة
 .والبيئية االجتماعية والحالة قتصاداال

 التنسيقية القدرة وضعؼ اليواء تموث أحماؿ خفض خطط تنفيذ عف المسئولة الجيات تعدد 
 موحد إطار في نتائجياـ تقيي عمى القدرة وضعؼ تكامؿ المشروعات عدـ إلى يؤدي بينيا؛
 .تنفيذىا فيـ التقد مستوى يعكس

إلعتبارجميع  اكمة المخمفات الصمبة يجب أف يأخذ فى يتضح مف ىذه التحديات أف مواجية مش
 :محاور ومقومات اإلدارة المتكاممة  والتى تتضمف ما يمى
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 السياسات التى تدعـ الممارسات السميمة واألنشطة الخضراء. 
  دارة منظومة متكاممة لممخمفات إاالتشريعات التى تنظـ مشاركة القطاعات المختمفة فى

ية والمعايير والمواصفات باإلضافة الى الحوافز والعقوبات اذا لـز وتضع الموائح التنفيذ
 األمر. 

    التوعية والمشاركة المجتمعية. 
 تكاليؼ توفير النظـ المستدامة واقتصاديات ىذه النظـ. 
  التقنيات المناسبة والبنية األساسية لجميع مراحؿ المنظومة ونظـ المعومات والبيانات

 .بعة والتقييـالبلزمة لمتخطيط والمتا
  األطر المؤسسية التى تحدد ادوار ومسئوليات كؿ جيةمشاركة والتنسيؽ القوى فيما

 .بينيا
  القوى العاممة فى جميع مراحؿ المنظومة المتكاممةواإلىتماـ بعمميات التدريب والتأىيؿ

 .ونظاـ لؤلجور والحوافز يشجع عمى العمؿ فى ىذا المجاؿ
 اإلدارة البيئية المتكاممة لممخمفات تشجيع البحث العممى  فيما يخص. 

منيا عدة برامج ترتبط بشكل  7101عرضت االستراتيجية برامج ومشروعات لتطوير البيئة حتى 
 :و غير مباشر بمجال المخمفات الصمبة مثلأمباشر 

رفع درجة الوعي بأىمية المحافظة عمى البيئة والموارد الطبيعية وتحفيز البدائل   -أ
 لالزمة لترشيد االستيالك وحماية الموارد الطبيعية:اوالتكنولوجيات 

ييدؼ ىذا البرنامج إلى حشد الجيود المجتمعية نحو المحافظة عمي الموارد البيئية وترشيد 
استخداميا مف خبلؿ برامج التوعية أو خدمات التدريب أو دمج المفاىيـ البيئية في المناىج 

 .البرامج التعميمية مع التركيزعمى دورالمرأة فى ىذه
 :مف ضمف العناصراألساسية لمبرنامج

 دمج مفاىيـ اإلدارة المتكاممة والمستدامة لممخمفات الصمبة في منظومة التعميـ. 
 نتاج أكثر استدامة ل تنفيذ برامج متوعية بضرورة التحوؿ ألنماط استيبلؾ وا 

ئة مف متضمنة الترشيد في استيبلؾ الطاقة والموارد الطبيعية والمحافظة عمي البي
 .التموث

  تنفيذ برامج توعية لتنمية وعي القطاع الصناعي وخاصة المشروعات الصغيرة
 .والمتوسطة بأىمية المحافظة عمى البيئة والترشيد في استيبلؾ الموارد
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 :رفع كفاءة منظومة إدارة المخمفات الصمبة ودعم تحقيق استدامتيا -ب

يذي إلدارة منظومة المخمفات الصمبة بأنواعيا ييدؼ البرنامج إلى بناء نظاـ مؤسسي وتشريعي وتنف
ومف المستيدؼ االنتياء مف تنفيذ ىذا البرنامج بحموؿ  .يتميز بالتكامؿ والكفاءة واالستدامة المالية

 .ويعد ىذا البرنامج منالبرامج ذات التكمفة المرتفعة،2020عاـ
 :العناصر األساسية لمبرنامج

 مؤسسي والتشريعي إلدارة قطاع المخمفات عف تطويرمنظومة متكاممة عمى المستوى ال
صدار القوانيف البلزمة لمتعريؼ بأدوارىا  طريؽ تحديد الجيات الحاكمة لمقطاع وا 

 .وصبلحياتيا وتخصيص الموارد المالية البلزمة لعمميا
 تطويرالقدرة اإلدارية والفنية لمؤسسات إدارة قطاع المخمفات الصمبة. 
 دامة المالية إلدارة المخمفات الصمبة عف طريؽ وضع تنفيذ خطة تيدؼ لتحقيؽ االست

سياسات لخمؽ بيئة تشجيعية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخمفات الصمبة 
 .لتخفيؼ الحمؿ التمويمي عمى الدولة

 ا وضع آلية لدمج القطاع غيرالرسمي فى منظومة إدارة المخمفات الصمبة وتقنيف أوضاعي
 .وتمكيف الدولة مف تنظيـ العمميو لبلستفادة بإمكاناتو

 تطويرالنماذج التشغيمية والتجارية التي تناسب الشركات مقدمي خدمات إدارة. 
  تطويروتفعيؿ معايير بيئية وصحية ألنشطة إدارة المخمفات الصمبة لضماف توافؽ العمؿ

 .بالقطاع مع معايرالسبلمة العالمية
  ة المحمية فيما يتعمؽ بأنشطة إدارة المخمفات تطويرآلية الرقابة والمتابعة ألداء األجيز

 .الصمبة لضماف تحقيؽ كفاءة نظـ الجمع والتدويرأوالتخمص
 :تطوير منظومة التخمص من المخمفات الخطرة ورفع كفاءة إدارتيا -ج

ييدؼ البرنامج إلى الحد مف إنتاج المخمفات الخطرة ومعالجتيا بطريقة سميمة لتفادي آثارىا البيئية 
 واالنتياء منو بحموؿ عاـ  2020 ية الضاره. ومف المستيدؼ البدء في ىذا البرنامج عاـوالصح
 .ويعد ىذا البرنامج مف البرامج ذات التكمفة المتوسطة ،2030

 :العناصر األساسية لمبرنامج
  وضع سياسات اقتصادية لحث القطاع الخاص عمى توفيؽ أوضاعو البيئية فيما يخص

 .المخمفات الخطرة
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 د العقوبات عمى الجيات المولدة لممخمفات الخطرة في حاؿ عدـ معالجتيا والتخمص تشدي
 .اآلمف منيا بطريقة سميمة

 التوسع في إنشاء البنية التحتية لوسائؿ التخمص مف المخمفات الخطرة. 
  إعداد قائمة بالمواد الكيميائية األكثرخطورةعمى الصحة والبيئة والطرؽ السميمة لمتخمص

 .منيا
 :بعض التشريعات الخاصة بالمخمفات الصمبة فى مصر :بعارا  

يتضمف اإلطار التشريعى لتنظيـ إدارة المخمفات الصمبة فى مصر عدة قوانيف وقرارات بعضيا 
   .يرتبط بالمخمفات الصمبة البمدية وبعضيا بمخمفات اليدـ والبناء واآلخر بالمخمفات الخطرة

 :ىنتناوؿ ىذه التشريعات بإيجاز فيما يم
 فى شأن النظافة العامة والئحتو التنفيذية وتعديالتو: 0967لسنة  08القانون رقم  -0

تضمف ىذا القانوف مواد خاصة بتعريؼ المخمفات الصمبة وأحكاـ خاصة بطرؽ التعامؿ معيا 
الجمع والنقؿ والتخمص(، كما تضمف أيضا مواد خاصة بالنواحى التنظيمية والتمويمية  –)الحفظ 

فى شأف  1967لسنة  38ولـ تقتصر أحكاـ القانوف رقـ  .االلتزاـ بيذه األحكاـ وعقوبات عدـ
النظافة العامة والئحتو التنفيذية عمى تنظيـ عمميات جمع ونقؿ القمامة والقاذورات والمتخمفات 

نما تصدت لكؿ ما يتصؿ بالنظافة العامة مف أعماؿ ،والتخمص منيا  .وا 
حماية نير النيل والمجارى المائية من التموث فى شأن  0987لسنة  48القانون رقم  -7

 والئحتو التنفيذية:
وضع المشرع تعريفا لممخمفات الصمبة كما تضمف أحكامًا خاصة بحظر صرؼ أو القاء 
المخمفات الصمبة أو السائمة أو الغازية مف العقارات والمحاؿ والمنشآت التجارية والصناعية 

غيرىا فى مجارى المياه عمى كامؿ أطواليا والسياحية ومف عمميات الصرؼ الصحى و 
ومسطحاتيا إال بعد الحصوؿ عمى ترخيص مف وزارة الرى ووفقا لمضوابط والمعايير التى يصدر 

 بيا قرار مف وزير الرى بناء عمى اقتراح مف وزير الصحة.
كما أناط القانوف بمرفؽ الصرؼ الصحى وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخمفات  
جة والسائمة مف المصانع والمساكف والمنشآت األخرى والعائمات والوحدات النيرية بما يحقؽ المز 

 مطابقتيا لممواصفات والمعايير المحددة وفقا ألحكاـ ذلؾ القانوف.
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كأماكف لجمع  –أيا كاف نوعيا  –كما حظر القانوف استخداـ جوانب المسطحات المائية  
و نقؿ أو تشويف المواد القابمة لمتساقط أو التطاير إال فى المخمفات الصمبة أو التخمص منيا أ

 .األماكف التى يصد رييا ترخيص مف وزارة الرى بناء عمى طمب يتقدـ بو صاحب الشأف
كما حظر أيضا صرؼ أية مخمفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرؼ الصحى الى  

 .(1)مسطحات المياه العذبة أو خزانات المياه الجوفية
 

فى شأن حماية البيئة والئحتو  7119لسنة  9والمعدل رقم  0994( لسنة 4انون رقم )الق -0
 :التنفيذية وتعديالتيا

ووضع  ،تضمف ىذا القانوف والئحتو التنفيذية وتعديبلتو مواد خاصة بالمخمفات الصمبة والخطرة
 .أحكاـ حديثة لنظـ التعامؿ اآلمف معيا فى جميع مراحؿ دورة حياتيا

حيث  ،الفصؿ الثانى مف الباب األوؿ مف ىذا القانوف لممواد والنفايات الخطرة خصص المشرع
 .تناوؿ الضوابط واألحكاـ الخاصة بتداوؿ المواد والنفايات الخطرة

 :( مف ىذا القانوف عمى6) 37نصت المادة 
 .يحظر قطعيا الحرؽ المكشوؼ لمقمامة والمخمفات الصمبة( أ)
مة ونقميا إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخمفات ويحظر عمى القائميف عمى جمع القما( ب)

الصمبة إال فى األماكف المخصصة لذلؾ بعيدا عف المناطؽ السكنية والصناعية 
والزراعية والمجارى المائية وتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانوف المواصفات والضوابط 

 .مناطؽوالحد األدنى لبعد األماكف المخصصة ليذه االغراض عف تمؾ ال
)ج( وتمتـز وحدات اإلدارة المحمية باالتفاؽ مع جياز شئوف البيئة بتخصيص أماكف إلقاء وفرز 

كما  ،ومعالجة القمامة والمخمفات الصمبة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف والئحتو التنفيذية
تمتـز تمؾ الوحدات بتخصيص صناديؽ أو أماكف داخؿ المدف والقرى لتجميع القمامة 

ال وجب محاسبة المختص  والمخمفات الصمبة ونقميا وتحديد المواعيد المناسبة لذلؾ، وا 
 إداريا 

)د( ويحظر إلقاء القمامة والمخمفات الصمبة فى غير تمؾ الصناديؽ واألماكف المخصصة ليا 
ويمتـز القائموف عمى جمع القمامة والمخمفات الصمبة ونقميا بمراعاة نظافة صناديؽ 

                                                           
1

  1986لسنة  48لمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجوع لممادة الخامسة لبلئحة التنفيذية لمقانوف رقـ (
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وأف تكوف الصناديؽ مغطاة بصورة محكمة وبأف يتـ جمع ونقؿ  ،جمعيا وسيارات نقميا
وأال تزيد كميتيا فى أى مف تمؾ  ،ما بيا مف قمامة ومخمفات صمبة فى فترات مناسبة

 .الصناديؽ عمى سعتيا الحقيقية
 :مف البلئحة التنفيذية لمقانوف عمى 38ونصت المادة 

لصمبة عدا النفايات المعدية المتخمفة عف حظر إلقاء أو معالجة أو حرؽ القمامة والمخمفات ا 
الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إال فى االماكف المخصصة لذلؾ بعيدا عف 
المناطؽ السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلؾ وفقأ لممواصفات والضوابط والحد 

 .(1)األدنى لبعدىا عف ىذه المناطؽ المبينة
ضح القانوف والئحتو التنفيذية االشتراطات التى يجب مراعاتيا فى أماكف إلقاء أو معالجة أو كما أو 

كـ مف التجمعات 1.5حرؽ القمامة الصمبة، وحدد المسافة بيف ىذه األماكف والمساكف باالتقؿ عف 
وأف يكوف المكاف تحت الرياح السائدة لمتجمعات السكنية، وأف تخصص  ،السكنية والصناعية

محميات مكانا الستقباؿ القمامة بعد دراسة متكاممة عف طبوغرافية المنطقة وطبيعتيا وكميات ال
ساعة وأف يكوف المكاف عمى مستوى كنتورى منخفض عف  64النفايات المراد التخمص منيا كؿ 

وأف تكفى المساحة لتشويف القمامة المتوقع نقميا وكذلؾ العمميات األخرى التي . المنطقة المحيطة
مع وجود مصدر لممياه لحاالت الطوارئ  .تجرى بالموقع مف فرز ومف عمميات أخرى

اوأيضا توفير المعدات البلزمة لمتشويف والتقميب والتخمص مف  .واالستخدامات الضرورية األخرى
 .الرماد بدفنو بحيث ال يتطاير لميواء او يتسرب لممياه الجوفية

فى شأف حماية البيئة والئحتو التنفيذية وجوب  6229ة لسن 9ومف بيف ما استحدثة القانوف رقـ  
إجراء دراسة تقييـ التأثير البيئى لجميع مشروعات البنية األساسية ومنيا أماكف إلقاء او معالجة 

 .المخمفات الصمبة
تضمف القانوف أيضًا نصوص خاصة بصناديؽ وسيارات جمع القمامة، وتخزيف ونقؿ المخمفات   

 .أعماؿ التنقيب والحفر والبناء واليدـ الصمبة الناتجة عف
 :وقد نص القانوف عمى أف تجرى معالجة القمامة والمخمفات وفقا لمنظـ اآلتية 
  عادة استخداـ/استرجاع/تدوير بعض مكوناتيا الببلستيؾ  –الزجاج  –الورؽ  –فصؿ وا 

 .المعادف وغيرىا –

                                                           

و ( لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ االشتراطات والمواصفات التى يجب مراعاتيا عند تخصيص اماكف إلقاء القمامة أو المخمفات الصمبة أ1
.6229لسنة  9والمعدؿ بالقانوف رقـ  1994لسنة  4مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رقـ  38معالجتيا أو حرقيا يمكف الرجوع لممادة 
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 معالجة بيولوجية فى وجود اليواء أو بمعزؿ عنو. 
 كبس(–تقطيع  –يزيائية )طحف معالجة ف. 
 معالجة حرارية مع استرجاع الطاقة أو بدوف استرجاعيا. 
 معالجة كيمائية تبعًا لطبيعة المخمفات. 
  ويجوز استخداـ أسموب الترميد فى وحدات خاصة تراعى فييا االشتراطات الواردة

 (1) ( ليذه البلئحة11بالممحؽ رقـ )
 :( عمى69نصت المادة )

ع المنشآت بما فى ذلؾ المحاؿ العامة والمنشآت التجارية والصناعية يحظر عمى جمي
والسياحية والخدمية تصريؼ أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائؿ غير معالجة مف شأنيا 

غير إحداث تموث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة ليا سواء تـ ذلؾ بطرقة إرادية أو 
مخالفة  ،ة ويعتبر كؿ يوـ مف استمرار التصريؼ المحظورإرادية مباشرة أو غير مباشر 

 .منفصمة
  فى شأن حماية البيئة: 7119لسنة  9من القانون  07العقوبة المقررة لمخالفة حكم المادة - 

فى فقرتيا الثالثة عمى عقاب كؿ مف خالؼ حكـ  6229لسنة  9مف القانوف رقـ  87نصت المادة 
رامة التي ال تقؿ عف ألؼ جنيو وال تزيد عمى عشريف ألؼ وفى مف ذلؾ القانوف بالغ 37المادة 

وبموجب ىذه المادة تصبح عقوبة جريمة  ،حالة العودة تكوف العقوبة الحبس والغرامة المذكورة آنفاً 
إلقاء أو معالجة أو حرؽ القمامة والمخمفات الصمبة فى غير األماكف المخصصة لذلؾ بعيدًا عف 

ية والزراعية والمجارى المائية ىى الغرامة التي ال تقؿ عف ألؼ جنيو وال المناطؽ السكنية والصناع
لسنة  38تزيد عف عشريف ألؼ وذلؾ بداًل مف العقوبة المقررة بالمادة التاسعة مف القانوف رقـ 

كما تصبح العقوبة فى حالة  ،لذات الجريمة وىى الغرامة التي ال تزيد عمى مائة جنيو 1967
الغرامة التي ال تقؿ عف ألؼ جنيو وال تزيد عف عشريف ألؼ جنيو وذلؾ عمى العودة ىى الحبس و 

فى شأف حماية البيئة قد عدؿ العقوبة المقررة بالقانوف رقـ  6229لسنة  9أساس أف القانوف رقـ 
فى شأف جريمة إلقاء أو معالجة أو حرؽ القمامة أو المخمفات الصمبة إلى عقوبة  1967لسنة  38
وضع القمامة أو القاذورات أو )ىذا الصدد أف المخالفة المنصوص عمييا  ويبلحظ فى ،أشد

 38تظؿ خاضعة ألحكػاـ القانوف رقـ  (المتخمفات فى غير األمػاكف التى يحددىا المجمس المحمى

                                                           
1
( 11لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ االشتراطات والمواصفات الخاصة بوسائؿ جمع ونقؿ المخمفات البمدية الصمبة يمكف الرجوع لمممحؽ رقـ )(

 .يذية لمقانوفبالبلئحة التنف
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إذا وقعت مف شاغمى العقارات المبنية أو أصحاب ومديرى المحاؿ العامة والمبلىى  1967لسنة 
تجارية وغيرىا مف المحػاؿ المقمقة لمراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة أو والمحاؿ الصناعية وال

وذلؾ إذا وضع أحد ىؤالء القمامة أو القاذورات أو المتخمفات فى غير األماكف التى  ،ما يماثميا
يحددىا المجمس المحمى داخؿ المناطؽ السكنية ؛ فى حيف أف الجريمة المنصوص عمييا فى 

فإنيا تطبؽ عمى المتعيد أو جامعى القمامة إذا قاموا  6229لسنة  9وف رقـ مف القان 37المادة 
بإلقاء القمامة أو المخمفات الصمبة فى غير األماكف المخصصة لذلؾ بعيدًا عف المناطؽ السكنية 

ولما  .والصناعية والزراعية والمجارى المائية باعتبار أف ىؤالء ىـ المكمفوف بنقؿ المخمفات إلييا
وبة ىذه الجريمة فى غير حالة العودة ىى الغرامة فقط فإنو يجوز فييا التصالح وفقا لنص كانت عق
  مكررا مف قانوف اإلجراءات الجنائية التي سبؽ بياف أحكاميا.18المادة 

بالنسبة لتخزيف ونقؿ المخمفات أو األتربة الناتجة عف أعماؿ التنقيب أو الحفر أو البناء أو   
 :اليدـ

منو عمى جميع الجيات  39فى شأف حماية البيئة فى المادة  6229لسنة  9ف رقـ أوجب القانو 
واألفراد عند القياـ بأعماؿ التنقيب أو الحفر أو البناء أو اليدـ أو نقؿ ما ينتج عنيا مف مخمفات أو 
أتربة أف تتخذ االحتياطات البلزمة لمتخزيف أو النقؿ اآلمف ليا لمنع تطايرىا وذلؾ عمى النحو 

 . لمبيف بالبلئحة التنفيذيةا
فى شأف حماية البيئة عمى  6229لسنة  9مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رقـ 41وقد نصت المادة 

أف تمتـز جميع الجيات واألفراد عند القياـ بأعماؿ التنقيب أو الحفر أو البناء أو اليدـ أو نقؿ ما 
بلزمة لمتخزيف أو النقؿ اآلمف ليا لمنع ينتج عنيا مف مخمفات أو أتربة باتخاذ االحتياطات ال

عمى الجية المانحة لمترخيص بالبناء أو اليدـ إثبات ذلؾ فى الترخيص وذلؾ عمى النحو ،تطايرىا
 :المبيف فيما يمى

  أف يتـ التشويف بالموقع باألسموب اآلمف بعيدًا عف إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى
   يسبب تموث اليواء.تغطية القابؿ لمتطاير منيا حتى ال 

  نقؿ المخمفات واألتربة الناتجة عف أعماؿ الحفر واليدـ والبناء فى حاويات أو أوعية
 :خاصة باستخداـ سيارات نقؿ معدة ومرخصة ليذا الغرض ويشترط فييا

أف تكوف السيارة مجيزة بصندوؽ خاص أو بغطاء محكـ يمنع انتشار األتربة - أ
 مى الطريؽ.والمخمفات لميواء أو تساقطيا ع

 . أف تكوف السيارة مزودة بمعدات خاصة لمتحميؿ والتفريغ - ب
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أف تكوف السيارة فى حالة جيدة طبقا لقواعد اآلماف والمتانة ومجيزة بكافة أجيزة  - ت
 .األماف

  كـ 1.5أف تخصص األماكف التي تنقؿ ليا ىذه المخمفات بحيث تبعد مسافة ال تقؿ عف
مستوى كنتورى منخفض وتسويتيا بعد ردميا  مف المناطؽ السكنية وأف تكوف ذات

 وامتبلئيا.
  أف تقوـ المحميات بتحديد األماكف التي تنقؿ ليا المخمفات وال يصرح بنقؿ أو التخمص مف

 .تمؾ المخمفات إال باألماكف المخصصة لذلؾ والمرخص بيا مف قبؿ المحميات المعنية
مف الئحتو التنفيذية أف المشرع ،1994لسنة  4مف القانوف  39ويتبيف مف نص المادتيف 

قد اختص المخمفات أو األتربة الناتجة عف أعماؿ التنقيب أو الحفر أو البناء أو اليدـ 
بأحكاـ خاصة تختمؼ عف األحكاـ الخاصة بالقمامة والمخمفات الصمبة األخرى 

ت أو وحدد االحتياطات التي يمـز اتخاذىا لمتخزيف أو النقؿ اآلمف لممخمفا ،والقاذورات
وتشكؿ مخالفة ىذه االحتياطات أو أى منيا جريمة  ،األتربة الناتجة عنيا لمنع تطايرىا

  (.6229لسنة  9مف البلئحةالتنفيذية )قانوف البيئة  41مف القانوف والمادة  39المادة 
 بإنشاء جياز تنظيم إدارة المخمفات  ،7105لسنة  0115قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -4

إنشاء جياز تنظيـ  ،6215لسنة  3225الرابعة مف قرار رئيس مجمس الوزراء، رقـ تضمنت المادة 
ونصت عمى أف "يحؿ جياز تنظيـ إدارة المخمفات محؿ جياز شئوف البيئة أو  ،إدارة المخمفات

، 38، 33، 36، 31، 32، 69، 68، 67، 66، 65الجية المختصة فى تطبيؽ أحكاـ المواد 
التنفيذية لقانوف البيئة الصادر بقرار رئيس مجمس الوزراءرقـ  مف البلئحة 56 ،55، 54، 41
ييدؼ الجياز الي تنظيـ ومتابعة ومراقبة كافة العمميات المتعمقة  .المشار إليو 1995لسنة  338

بإدارة المخمفات عمي المستوي المركزي والمحمي بما يحقؽ اإلرتقاء بخدمة اإلدارة اآلمنة بيئيا 
ما ييدؼ أيضا إلي دعـ العبلقات بيف جميورية مصر العربية والدوؿ لممخمفات بأنواعيا. ك

والمنظمات الدولية في مجاؿ المخمفات والتوصية بإتخاذ اإلجراءات القانونية البلزمة لئلنضماـ إلي 
اإلتفاقيات الدولية واإلقميمية المتعمقة بالمخمفات، وجذب وتشجيع اإلستثمار في مجاؿ أنشطة جمع 

 مف منيا.المخمفات والتخمص اآلونقؿ ومعالجة 
 :بالنسبة لممخمفات الخطرة  -5

المواد اآلتية  6229لسنة  9المعدؿ بالقانوف رقـ  1994لسنة  4فقد تضمنت مواد القانوف رقـ 
 :بشأف المخمفات الخطرة
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 (:79)مادة
حة وتبيف البلئ ،ترخيص مف الجية اإلدارية المختصةيحظر تداوؿ المواد والنفايات الخطرة بغير 

 .التنفيذية ليذا القانوف إجراءات وشروط منح الترخيص والجية المختصة بإصداره
بالتنسيؽ مع وزير الصحة وجياز شئوف البيئة  –كؿ فى نطاؽ اختصاصو  –ويصدر الوزراء 

 .جدوال بالمواد والنفايات الخطرة المشار إلييا فى الفقرة األولى مف ىذه المادة
 :(01مادة )

وتحدد  .ايات الخطرة لمقواعد واإلجراءات الواردة بالبلئحة التنفيذية ليذا القانوفتخضع إدارة النف
البلئحة المذكورة الجية المختصة بوضع جداوؿ لمنفايات الخطرة التى تخضع ألحكامو وذلؾ بعد 

 .أخذ رأى جياز شئوف البيئة
 :(00مادة )

يص مف اإلدارية المختصة بعد يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إال بترخ
أخذ رأى جياز شئوف البيئة ويكوف التخمص مف النفايات الخطرة طبقا لمشروط والمعايير التى 

 .تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف
 :(07)مادة

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخوليا أو مرورىا فى أراضى جميورية مصر العربية  
ر تصريح مف الجية اإلدارية المختصة السماح بمرور السفف التى تحمؿ النفايات ويحظر بغي

 الخطرة فى البحر االقميمى أو المنطقة البحرية االقتصادية الخالصة لجميورية مصر العربية.
 :(00مادة )

عمى القائميف عمى إنتاج أو تداوؿ المواد الخطرة سواء كانت فى حالتيا الغازية أو السائمة أو 
 الصمبة أف يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمف عدـ حدوث أى اضرار بالبيئة.

وعمى صاحب المنشأة التى ينتج عف نشاطيا مخمفات خطرة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف االحتفاظ 
بسجؿ ىذه المخمفات وكيفية التخمص منيا وكذلؾ الجيات المتعاقد معيا لتسمـ ىذه المخمفات 

ية البيانات التى تسجؿ فى ىذا السجؿ ويختص جياز شئوف البيئة بمتابعة وتبيف البلئحة التنفيذ
 السجؿ لمتأكد مف مطابقة البيانات لمواقع.
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ويجب عمى ممؾ المنشأة أو المسئوؿ عف إداراتيا التى ينتج عنيا مخمفات خطرة أف يقوـ بتطييرىا 
وقؼ نشاطيا ويتـ التطيير وفقا  وتطيير التربة والمكاف الذى كانت مقامة بو إذا تـ نقؿ المنشأة أو
 1لبلشتراطات والمعايير التى تبينيا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف 

 :(85مادة )
يعاقب بالحبس مدة التقؿ عف سنة وبغرامة التقؿ عف عشرة االؼ جنيو وال تزيد عمى عشريف الؼ 

 .31،33، 32جنيو أو باحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف خالؼ احكاـ المواد 
 :(88مادة )

يعاقب بالسجف مدة التقؿ عف خمس سنوات وغرامة التقؿ عف عشريف الؼ جنيو وال تزيد عف 
( مف ىذا القانوف كما يمـز كؿ مف 47)،(36(،)69اربعيف الؼ جنيو كؿ مف خالؼ احكاـ المواد )

  ( بإعادة تصدير النفايات الخطرة محؿ الجريمة عمى نفقتو الخاصة36خالؼ احكاـ المادة )
 :(0مكرر ) 94مادة 

يعاقب بالسجف وبغرامة التقؿ عف مميوف جنيو وال تزيد عمى خمسة مبلييف جنيو كؿ مف قاـ 
بإغراؽ النفايات الخطرة فى البحر االقميمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو الجرؼ القارى مع 

يتضح مما سبؽ وجود البلزمة.إلزاـ المخالؼ بدفع تكاليؼ إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية 
 :تشريعات وطنية مف الممكف أف تساىـ فى إدارة آمنة لممخمفات الصمبة  حيث

  عادة تدوير المخمفات الصمبة البمدية ومكوناتيا اليامة فى يسمح القانوف بعمميات فصؿ وا 
إطار تنظيمى ورقابى بما يحقؽ اإلستفادة منيا وتقميص ما يذىب منيا الى مواقع 

 مف ىذه المخمفات. التخمص
  .يحظر الممارسات الغير سميمة خبلؿ مراحؿ منظومة إدارة ىذه المخمفات 
 .وضع ضوابط لمتعامؿ مع المخمفات الخطرة  ويحظر استيراد البعض منيا 
 يحظر حرؽ المخمفات عدا  مخمفات المستشفيات التى وضع ضوابط خاصة بيا. 
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 لفصل الثانى ا
 مفات الصمبة اإلدارة المتكاممة لممخ

 

 :يتناوؿ ىذا الفصؿ

 مفيوـ اإلدارة المتكاممة وركائزىا. 

 الجوانب األساسية لمنظاـ المتكامؿ المستداـ وبعض المفاىيـ ذات العبلقة. 

 مراحؿ منظومة اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة 

  تجارب بعض الدوؿ فى مجاؿ التعامؿ مع المخمفات الصمبة 
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 :وم اإلدارة المتكاممة لممخمفات  الصمبة وخصائصيامفي :أوال

 المناسبة واإلدارةا والتكنولوجيب األسالي وتطبيؽ اختيار"ىىاإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة 
 األوضاع االقتصادية والبيئية واالجتماعية االعتبار بعيف االخذ مع ادارة المخمفات أىداؼ إلنجاز

 .1االستدامة لتحقيؽ نظاما باعتبارىا آخروف ويعرفيا  والقانونية
لمواجية المشاكؿ والقضايا وتأثيراتيا  متكامؿ شمولي لنظاـ صيغة أو بأنيامنيج ويمكف تعريفيا

نتاجية  المخمفات خدمات ادارة تحقيؽ استدامة إلى فى النياية تيدؼالضارة و  الصمبة ورفع كفاءة وا 
 خبلؿ ويتـ ذلؾ مف ،جنب ومنع التموث البيئىالحد مف اليدر فى الموارد  وتو  المواد والطاقة

 الفعالة المشاركة ،مع وفعالة آمنة بطريقة الصمبة المخمفات مع لمتعامؿ الممارسات مف مجموعة
 والمحميات( الخاص والقطاع حكوميةر الغي والمنظمات المحمي المجتمع أى (ألصحاب المصمحة

 والسياسات القوانيف تتضمف التي األخرى اإلدارة وجوانب التصنيع واالنتاج عمميات واعتماد
كونات وترابط الحمقات والتمويؿ. تتصؼ منظومة اإلدارة المتكاممة لممخمفات بتعدد الجوانب والم

وتتأسس عمى تكامؿ الجوانب الفنية والبيئية مع الجوانب التشريعية والمؤسسية  ،)المراحؿ(
الح فى ضوء السياسات والتوجيات واالقتصادية واالجتماعية والعبلقات مع أصحاب المص

دورة الحياه( بدءا مف مرحمة تولد المخمفات وتجميعيا )األساسية وذلؾ خبلؿ مراحميا المختمفة 
عادة التصنيع والتخمص النيائى مع التركيز عمى تعظيـ  وعمميات الفرز والفصؿ والنقؿ والمعالجة وا 

 كفاءة استخداـ الموارد وتكنولوجيات اإلنتاج األنظؼ.
والمتابعة وتقييـ كافة اإلجراءات مع الرصد تعتمد اإلدارة المتكاممة لممخمفات عمى التخطيط السميـ

 المستمرة  بناء عمى بيانات ومعمومات متكاممة وصحيحة. 
  مف المبادئ األساسية فى  اإلدارة المتكاممة لممخمفات  مبدأ استخداـ القاعدة الذىبية الرباعية 

(4R)(Four Golden Rule)   أربعة استراتيجيات ىىوتتضمف: 
 : 6. ويمكف أف يتـ ذلؾ عف طريؽ Reductionكميات المخمفات الصمبة المنتجة   تخفيض -1

 استخداـ مواد أقؿ. •
 استخداـ مواد خاـ تنتج مخمفات أقؿ. •

                                                           

لمبيئػػػة  الدوليػػػة(، " اإلدارةالمتكاممةلمنفاياتالصمبةواسػػػتراتيجياتيافيبمدياتالمدنمدينةبغداد"، المجمػػػة 6214)سػػػيادكاظمعبد، جاكمينقوسػػػنزومايا  -1
 .  41(، ص 6(، اإلصدار )16) وتغير المناخ العالمى، المجمد

0
 www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=424الخطاألخضر-إعادةالتدوٌرحٌثتلتقىالبٌئةمعاالقتصاد
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 الحد مف المواد المستخدمة فى عمميات التعبئة والتغميؼ مثؿ الببلستيؾ والورؽ والمعادف. •
عادة Reuseتخداـ إعادة االس -6 مثبل اعادة استخداـ الزجاجات الببلستيكية لممياه بعد تعقيميا وا 

يستمـز ذلؾ عممية فرز مف المنبع وتوفير المستمزمات الداعمة مثؿ عبوات أو حاويات  .ممئيا
 (.الورؽ ،الزجاج ،خاصة بكؿ نوع مف المواد  )الببلستيؾ

مخمفات  لتصنيع منتجات جديدة قد تكوف أقؿ ويعنى اعادة استخداـ ال Recyclingالتدوير  -3
 جودة.
 .Recoveryاإلسترجاع -4
 :التالية الرباعية األىداؼ القاعدة مبدأ يحقؽ
o والتصنيع المعالجة مراحؿ في يعمموف والذيف وجامعي المخمفات منتجي بيف التعاوف تعزيز. 
o مػف الميثاف غاز ةخاص الغازات انبعاثات نسب وتخفيض ، البيئي التدىور تقميؿ أو مف الحد 

 .الطمر مواقع
o االستدامة. لتحقيؽ عمييا والحفاظ الطبيعية الموارد استنزاؼ مف والحد الطاقة توفير 

 :1وتتميز اإلدارة المتكاممة المستدامة لممخمفات بما يمى
  االىتماـ الواضح بأصحاب المصمحة واليدؼ ىو تحسيف ادارة المخمفػات مػف خػبلؿ موافقػة

 ى التعاوف لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ.أصحاب المصمحة عم
 .االىتماـ الخاص بالفئات الميمشة 
 .إعطاء أولوية لمحفاظ عمى الموارد البيئية 
  استخداـ نطاؽ أوسع مف المبادىء المعيارية فى التقييـ، بما فى ذلػؾ اإلنصػاؼ واالسػتدامة

 باإلضافة إلى الكفاءة والفعالية.
 روقراطيػػػػة التكنولوجيػػػػة إلػػػػى البلمركزيػػػػة التحػػػػوؿ فػػػػى عمميػػػػة التخطػػػػيط مػػػػف الممارسػػػػات البي

 والمشاركة.
 :يمكن تمخيص منظور اإلدارة المتكاممة لممخمفات فيما يمى

  التمويمية/االقتصادية  ،التشريعية ،السياسية ،التكنولوجية/الفنية )تعدد الجوانب والمكونات، 
 (.المؤسسية وأدوار كؿ المشاركيف

                                                           
1

- Ljiljana Rodic, Anne Scheinberg and David C. Wilson (15-18 November 2010) , “Comparing Solid 

Waste Management in the World’s Cities”, Key-note paper at ISWA World Congress 2010, Urban 

Development and Sustainability – a Major Challenge for Waste Management in the 21st 

Century,Hamburg, Germany, p.13. 
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  المعالجػة واسػترجاع  ،النقؿ ،التخزيف ،الجمع ،لمخمفاتمرحمة تولد ا)تعدد المراحؿ وتكامميا
 (.وفى النياية التخمص النيائى مف المخمفات أو مف متبقيات عمميات المعالجة ،والتدوير

 استخداـ وسائؿ وأدوات مناسة فى كؿ مرحمة. 
 استيفاء المعايير الفنية والبيئية واإلجتماعية واإلقتصادية. 
 (.ألخرى ذات العبلقة )مثؿ قضية تموث اليواءمراعاة التوافؽ مع القضايا ا 
 .مراعاة دورة الحياة الكاممة لممخمفات 
 استخداـ تكنولوجيات اإلنتاج األنظؼ. 

ةوبعض المفاىيم ذات المستدام ةالمتكامماإلدارة الجوانب األساسية لنظام :ثانيا 
 :تتضمف الجوانب األساسية لمنظاـ المتكامؿ المستداـ  مايمى:العالقة
 فمثبل  ،متوافقة مع السياسات فى قضايا أخرى ذات عبلقة ،سات ومبادئ وأسس معمنةسيا

 .سياسات المخمفات الصمبة يجب أف تتوافؽ وتتكامؿ مع سياسات مكافحة تموث اليواء
مف أمثمة  .توضع السياسات بواسطة متخذى القرار مع التشاور مع أصحاب المصالح

 :السياسات بالنسبة لممخمفات الصمبة
 Extended Responsibilityلمسئولية الممتدة ا -
 Polluters Pay Principalالمموث يدفع    -
 .مشاركة القطاعات الخاصة والعامة واألعماؿ -
  مبلئمة نافذة تقنف السياسات وتساند التنفيذ وتضع وتراقب القرارات والمواصفات تشريعات

عات الوطنية فى مجاؿ المخمفات مف أمثمة التشري .والمعايير الوطنية واإللتزامات الدولية
 الصمبة: 

 والئحتو التنفيذية 6229لسنة  9المعدؿ بالقانوف رقـ  1994لسنة  4القانوف رقـ  -
 والئحتو التنفيذية فى شأف النظافة العامة 1983لسنة  38القانوف رقـ  -
 تتضمف اليياكؿ أو األطر المؤسسية جميع الجياتبشرية وىقة و ىياكؿ مؤسسية مبلئم : 

..الخ( وتحديد واضح .،المانحة ،المدنية ،األىمية ،الخاصة ،الحكومية)ذات العبلقة  
 ،التدريب ،التفتيش ،التمويؿ ،التشريع ،الرصد ،التقييـ ،ألدوار كؿ جية )التخطيط

مع توفر قوى بشرية باألعداد والميارات والكفاءات القادرة عمى  (..الخ.،الطوارئ ،الترخيص
 .اإلنجاز المطموب
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 وتشمؿ المختبرات ونظـ المعمومات ووحدات البحوث والتطوير تجييزات ومعدات مناسبة :
ومعدات النقؿ والمعالجة والتصنيع والتخزيف وأماكف التخمص مف المخمفات ومستمزمات 

 ..الخ.الحماية واألماف
 لتغطية كافة جوانب اإلنفاؽ مع نظاـ محاسبى مناسب لكافة التكاليؼ  تمويؿ كاؼ 

تكاليؼ الدراسات والبحوث والتطوير والتكاليؼ اإلستثمارية والتشغيؿ والصيانة )شامبل 
 ..الخ(.والتدريب والتوعية

 ويتطمب ذلؾ برامج وأنشطة توعية وتثقيؼ تتسـ باإلستمرارية  وعى ومشاركة مجتمعية
 واالستدامة

 :منظومة اإلدارة المتكاملةلدعمCleaner productionإلنتاج األنظفمفهوم ا 
ولكػػػػػف  ر ىػػػػػذا المفيػػػػػـو الػػػػػى أىميػػػػػة اإلرتكػػػػػاز الػػػػػى سياسػػػػػة التحسػػػػػيف المسػػػػػتمر فػػػػػى اإلنتػػػػػاج يشػػػػػي

مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ التطبيػػػػػػػؽ المتواصػػػػػػػؿ السػػػػػػػتراتيجية بيئيػػػػػػػة وقائيػػػػػػػة متكاممػػػػػػػة عمػػػػػػػػى  بشػػػػػػػكؿ مختمػػػػػػػؼ
يشػػػػػػمؿ اإلنتػػػػػػاج  . العمميػػػػػات والمنتجػػػػػػات مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تقميػػػػػػؿ المخػػػػػاطر المتصػػػػػػمة باإلنسػػػػػػاف والبيئػػػػػػة

خػػػػػػاـ والطاقػػػػػػة واسػػػػػػتبعاد المػػػػػػواد الخػػػػػػاـ الضػػػػػػارة وتقميػػػػػػؿ كافػػػػػػة الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى المػػػػػػواد الاألنظػػػػػػؼ 
الناتجػػػػػػػة كمػػػػػػػا ونوعػػػػػػػا عمػػػػػػػى مػػػػػػػدى دورة الحياه.النشػػػػػػػاط األنظػػػػػػػؼ لػػػػػػػيس  مخمفػػػػػػػاتاإلنبعاثػػػػػػػات وال
بالمشػػػػػػػاكؿ ووضػػػػػػػوح بػػػػػػػؿ يػػػػػػػرتبط بػػػػػػػالوعى  التقنيػػػػػػػات والتكنولوجيػػػػػػػاتبفقػػػػػػػط يػػػػػػػرتبط  نشػػػػػػػاط فنػػػػػػػى 

فيػػػػو يعتمػػػػد أساسػػػػًا  .ية واالجتماعيػػػػةبػػػػالنواحى االقتصػػػػادو الحاجػػػػة الػػػػى تطبيػػػػؽ الحمػػػػوؿ المناسػػػػبة 
عمػػػػػى اسػػػػػتبعاد التمػػػػػوث قبػػػػػؿ حدوثػػػػػو، بػػػػػداًل مػػػػػف المجػػػػػوء إلػػػػػى معالجتػػػػػو عنػػػػػد مخػػػػػرج المنشػػػػػأة، أي 

 .1استخداـ األساليب الوقائية، والتركيز عمى المنتجات والعمميات اإلنتاجية
 Ignore،التموثفقد مرت طرؽ معالجة التموث تاريخيًا بأربع مراحؿ متعاقبة انطبلقًا مف تجاىؿ 

Pollution، ة التموثفتخفيؼ حدDilute Waste Stream،  وصواًل الى التحكـ فى التموث
Pollution Control وأخيرًا منع التموث ،Prevent Pollution وعمى الرغـ مف تعدد األساليب ،

 ،وقائىس واحد وىو األساس النيا يجب اف تبنى جميعيا عمى أساأال إ،المستحدثة لمحد مف التموث
المموثات مف المنبع  جنبوبالتالى فإف ت ،*وكما ىو معروؼ فإف الوقاية خير مف العبلج  وألن

األساليب بمعالجة المخمفات  هوقد بدأت ىذ .تصبح امرًا واقعاً أفضؿ بكثير مف معالجتيا  قبؿ أف 

                                                           
المنظمة  ،يؿ التنمية المستدامة فى الصناعة العربيةخالد مصطفى قاسـ، إستراتجية اإلنتاج االنظؼ مف منظور تقنيات النانو كمدخؿ لتفع1

 .   6212،مايو ،الدوحة ،العربية لمتنمة الصناعية وزارة الطاقة والصناعة والتعديف فى قطر، المنتدى الصناعى العربى الدولى
 وأ " الوقاية مف التموث خير مف عبلجف أالىـ مف ىذا ىو تطبيؽ مبدأال ،إ*اف مبدأ " المموث يدفع الثمف" يطبؽ فى كثير مف أنحاء العالـ

 .وىنا ظير مفيوـ اإلنتاج االنظؼ ،"
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ؼ بحموؿ وفى محطات خاصة بالمعالجة وىو ما عر  ،فى نياية العمميات اإلنتاجية بأسموب مكمؼ
تطوير تكنولوجيا لتقميؿ تكمفة اإلنتاج  ، وتبل ذلؾEnd of Pipe Solutionنياية الخط او األنبوب

وجيات عديمة فأطمؽ عمى ىذا األسموب التكنول ،مف خبلؿ منع وتقميؿ إنتاج المخمفات مف المنبع
نتاج المموثات او منع إ تجنبواستمر تطوير طرؽ المعالجة لتشمؿ إضافة الى .أو قميمة النفايات

عادة استعماؿ  ،عمميات ترشيد إستخداـ الموارد الطبيعية ،مف المنبع عادة تدوير المخمفات و وا  ا 
 Cleanerواستخداـ تكنولوجيات إنتاج تقمؿ مف إنتاج المموثات وسمى ذلؾ كمو باإلنتاج األنظؼ 

Production .ؿ والتكنولوجيات ومف ثـ فإف األساليب األحدث لممعالجة تحتوى عمى كافة الوسائ
ويطبؽ أسموب اإلنتاج األنظؼ بنجاحفى .ومنع التموث مف البداية التى تحقؽ الفعالية فى التحكـ 

لما يحققة مف خفض فى ،أحد المقومات اليامة لمصناعة بيا ربوالذى يعت،الدوؿ الصناعية المتقدمة
 .1 وبالتالى رفع األداء البيئى ،تكمفة اإلنتاج وتحسيف األوضاع البيئية

يمكف عف اإلنتاج األنظؼ  واالقتصاد األخضر فى قطاع المخمفات الصمبة لمزيد مف المعمومات )
 .( مف ىذا البحث6،1ى )الرجوع الى ممحق

 :Life cycle assessmentتقويم دورة الحياه

وىى أداة لمتحسيف المستمر تعتمد عمى توسيع دائرة التفكير الى المكاف الذى تأتى منو المواد 
عمرىا اإلفتراضي أو مف مخمفاتيا وكذلؾ الصبلت ء والتخمص مف المنتجات عند انتيا ،اـالخ

يعتبر اسموب تقييـ دورة الحياة ضرورى لتحقيؽ التنمية المستدامة  .والعبلقات التى تربطيا ببعض
 حيث يفتح نطاؽ التفكير خارج النطاؽ التقميدى ليشمؿ األثر البيئى واالجتماعى واالقتصادى خبلؿ
دورة الحياة باكمميا مع توسيع مسئولية المنتجيف عف منتجاتيـ مف الميد الى المحد )المسئولية 

( مراحؿ دورة الحياة  بدءًامف مرحمة إعداد الخامات سواء 1-6يوضح الشكمرقـ ). (الممتدة
 باستخراجيا أو استخبلصيا ثـ مرحمة التصنيع والتوزيع واإلستخداـ وحتى التخمص النيائى.

 
 
 
 
 

                                                           
دراسة  :برنامج اإلنتاج االنظؼ  كالية لزيادة فعالية ممارسة االدارة البيئية ودعـ االداء البيئى لممؤسسة ،شراؼ براىيمى ،فاتح مجاىدى1

 (.78ص) ،6216-21/6211العدد  –ئرية مجمة أداء المؤسساتالجزا ،حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتة بالشمؼ
 



 معيد التخطيط القومى -( 676سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

 

02 
 

 
 المخمفات حياةمراحؿ دورة  :(1-6شكؿ رقـ )



 
 :مراحل منظومة اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة :ثالثا

إف اإلدارة السميمة لممخمفات الصمبة تتطمب التعامؿ معيا بمنظور المنظومة المتكاممة متعددة 
وتمثؿ فى نفس الوقت تعتمد كؿ حمقة منيا عمى سابقتيا، … الجوانب والمكونات ومترابطة الحمقات

األساس الذي يقوـ عميو ما بعدىا، وفى كافة األحواؿ، فمف الضروري فى كؿ مرحمة استخداـ 
وسائؿ مناسبة ومبلئمة لمظروؼ السائدة، والموارد المتاحة والمحددات القائمة. ويعني ذلؾ تبني 

فؽ االجتماعي، وأقؿ التكاليؼ أفضؿ الخيارات التي تستوفي المعايير الفنية، والسبلمة البيئية، والتوا
الممكنة، وأعمى استرجاع ممكف لمموارد، واإللتزاـ بالتشريعات والموائح، مع اتساميا بالمرونة والقدرة 
عمى التجاوب مع المتغيرات المستقبمية. وىى بذلؾ تنطوي عمى سياؽ  يتضمف مراحؿ متتالية تبدأ 

ف المصادر المختمفة والنقؿ إلى مواقع مناسبة بالتولد أوالتخفيض مف المصدر والتخزيف والجمع م
ومف ثـ إمكانية استرجاع الموارد القابمة لبلسترداد والتي تصمح  –لمتخزيف المرحمي أو المعالجة 

إلضافة إلى االعتبارات الفنية . وباالتخمص النيائي بطرؽ آمنة بيئياثـ  –لعدد مف االستخدامات 
انب واعتبارات أخرى عديدة ترتبط باالقتصاديات والعوامؿ واليندسية لممنظومة، فإنيا تتضمف جو 

( مراحؿ 6-6يوضح الشكؿ رقـ )1.االجتماعية والتخطيطية والبيئية والصحية والتشريعية والمؤسسية
 .منظومة التعامؿ مع المخمفات الصمبة
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التخلص 
 النهائي

 الحرق•

 الدفن•

خيارات وبدائل 
المعالجة 

وإعادة التدوير 
 واإلسترجاع

 التفكٌك•

 فصلٌدوي•

فصلالمكونات•
 الخطرة

معالجة•
/  كٌمٌائٌة
/  فٌزٌائٌة
 مٌكانٌكٌة

خيارات 
إعادة 

 االستخدام

 إعادةالبٌع•

 التبرع•

فصلاألجزاء•
 السلٌمة

 االستخدام

الوظٌفةالتً•
ٌؤدٌهاالمنتج

 للمستهلك

 التوزيع 

عملٌات•
 التخزٌنالمؤقت

عملٌاتنقل•
 المنتجات

امكانٌات•
استعادة
 المخلفات

مرحلة 
التصنيع 
 واإلنتاج

 خطواتالتصنٌع•

تقنٌاتالتصنٌع•
 وخفضالخطورة

 

مرحلة إعداد 
المواد الخام 

الالزمة 
 للتصنيع

االستخراج•
واالستخالصالز

 العمل -راعة
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 التعامؿ مع المخمفات الصمبة منظومة مراحؿ: (6-6شكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بالنسبة لممخمفات الصمبة البمدية  .ؿ ىذه المنظومة بمرحمة تولد المخمفات مف المصدرتبدأ مراح

فيى تتولد  أساسا مف الوحدات السكنية والتجارية والمؤسسية باإلضافة الى المطاعـ واألسواؽ.

 :تعتبر مرحمة تولد المخمفات الصمبة البمدية  من أىم مراحل المنظومة حيث يمكن
 كما سبؽ ذكره تحتوى ىذه المخمفات عمى نسبالفصؿ مف المنبع تطبيؽ فكرمف خبلل -1

 :فمثبل ،يا بما يحقؽ عوائد اقتصاديةبمرتفعة مف مواد يمكف اإلستفادة 
اذا أمكف فصميا عف باقى المكونات يمكف  ،% مواد عضوية52تحتوى عمى أكثر مف  1-1

 .تحويميا الى مواد سمادية أو مصدر لمطاقة المتجددة أو كمييما معا
 ،PET، PVC،بوؿ بروبميف ،تحتوى عمى مواد ببلستيكية بأنواع مختمفة )بوؿ ايثيميف 1-6

بشكؿ عاـ تمثؿ صناعة الببلستيؾ أحد أىـ الصناعات الكيماوية فى مصر  .(وغيرىا
 Recycledتعتمد ىذه الصناعة عمى استخداـ نسبة مقننة مف الببلستيؾ المعاد استخدامو 

ذا لـ يمكف توفيره مف األسوا ؽ المحمية تضطر جيات التصنيع إلى طمب استيراده مف وا 

مرحلة التجميع والتخزين 

 المؤقت

مرحلة تولد المخلفات 

 )المصدر(

 مرحلة النقل

 مرحلة المعالجة

 مرحلة التخلص األمن
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األسواؽ الخارجية. تخضع عممية اإلستيراد ىذه لضوابط تشريعية يمكف أف تعوؽ توفير 
ة البلزمة يمثؿ أيضا عبئا اقتصاديا عمى لصعبىذه اإلحتياجات. كما أف توفير العمبلت ا

 ميزانية الدولة.
فمثبل ترتفع ىذه النسبة فى الجيات  ،سب المصدرتحتوى عمى مواد ورقية بنسب متفاوتة ح 1-3

تمثؿ صناعة الورؽ فى مصر  .%65المؤسسية اإلدارية حيث يمكف أف تصؿ الى نحو 
 .أيضا صناعة ىامة يدخؿ فييا المخمفات الورقية بمواصفات ونسب مقننة

تستخدـ بنسب مقننة ضمف مزيج  ،تحتوى عمى مواد زجاجية ومعدنية بنسب متفاوتة أيضا 1-4
 .دخبلت التصنيعم

طف بتروؿ مكافئ لكؿ طف مادة 65،2تبمغ القيمة الحرارية لممخمفات الصمبة البمدية نحو  1-5
% مما يعنى 42 -% 32تبمغ نسبة الرطوبة النسبية بالمخمفات الصمبة البمدية نحو  .جافة

مميوف طف وبالتالى  تحتوى عمى  13اف إجمالى الوزف  الجاؼ ليذه المخمفات يقدر بنحو 
 -أو بجزء منيا  -مميوف طف بتروؿ مكافئ مما   يشير الى فرصة االستفادة بيا  4و نح

 كمصدر لمطاقة.
 :تحتوى المخمفات البمدية الصمبة عمى مكونات تكسبيا صفة الخطورة  مثؿ 1-6

 كيماويات منتيية الصبلحية أو غير مطابقة لممواصفاتوفوارغ الكيماويات والمبيدات  •
 -التميفزيونات -مثؿ أجيزة الحاسبات اآللية اإللكترونيةية و مخمفات األجيزة الكيربائ •

 وغيرىا. ،أجيزة التسجيؿ -التميفونات
 بطاريات مستخدمة. •
 (..الخ.سكيف ،مقص)آالت حادة  •
 شاش...( ،قطف :مثؿ)مستمزمات طبية مموثة  •
 أدوية منتيية الصبلحية  •

التالى تخفيؼ خطورة يمكف فى مرحمة التولد فصؿ المكونات الخطرة عف غير الخطرة وب
 .وتعظيـ االستفادة مف المكونات األخرىالمخمفات بشكؿ عاـ 

يمكف فصؿ المكونات العضوية عف األخرى مما يساعد فى  رفع كفاءة عمميات المعالجة  -6
 الكميات التى تتطمب تخمص نيائى. و تقميؿ

لتالى ترشيد يمكف أيضا فى ىذه المرحمة التحكـ فى نوعية وكمية المواد المستخدمة وبا -3
 .االستيبلؾ بما يخفض مف كميات المخمفات المتولدة
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 :يحقؽ التعامؿ الرشيد مع المخمفات فى مرحمة التولد ووفقا لما سبؽ ذكره اآلتى -4
 .تخفيؼ العبء عمى المراحؿ التالية مف عمميات تجميع ونقؿ ومعالجة •
مفات بمكونات تحسيف خصائص منتجات عمميات إعادة التدوير نتيجة عدـ اختبلط المخ •

 غير مرغوب فييا.
 ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة تحسف خصائصيا. •
 .حماية العامميف مف أى أضرار نتيجة التعامؿ غير اآلمف مع مكونات خطرة بالمخمفات •
تخفيض الكميات التى تحتاج مواقع لمتخمص النيائى وبالتالى الحفاظ عمى األراضى   •

 الستخدامات أكثر فائدة.
المشاكؿ التى تنجـ عف التخمص العشوائى مف المخمفات خاصة تموث التربة  القضاء عمى •

 وانبعاثات الغازات.
 حتوية مف مكونات ميمو تقـو عمييا صناعات تحويمية كثيرة. تلما تحقيؽ عائد اقتصادى  •
 تجارب بعض الدول فى التعامل مع المخمفات الصمبة  :رابعا

جاؿ التعامؿ مع المخمفات الصمبة يجدر اإلشارة قبؿ عرض تجارب أو خبرات بعض الدوؿ فى م
عادة استخداميا وتدويرىا  إلى أف مصر تعتبر مف أقدـ الدوؿ خبرة فى التعامؿ مع المخمفات وا 
واإلستفادة مف جميع مكوناتيا، وىى مف أقدـ الدوؿ التى طبقت نظاـ شراء بعض أنواع المخمفات 

. كما بدأت مصر منذ منتصؼ التسعينات تطوير (يانظاـ الروبابيك)أو استبداليا بمنتجات أخرى 
نظاـ اإلستفادة مف المكونات العضوية فى المخمفات الصمبة البمدية فى إنتاج مواد سمادية محسنة 

وقد بمغ عدد  ،لخصوبة التربة لمزراعة وذلؾ بالبدء فى التصنيع المحمى لمصانع السماد العضوى
طف فى  162سعة كؿ مصنع  ،حافظات الجميوريةمصنعا موزعة عمى جميع م 66ىذه المصانع 

 تواجو ىذه المصانع عدة مشاكؿ تؤثر عمى كفاءة العمؿ بيا.   .اليوـ
 :ودول أخرى0األوروبية تجارب بعض الدولوفيما يمى 

 :تطبؽ فكر الفصؿ مف المنبع حيث:سويسرا -1
  جاجتوجد حاويات وأكياس خاصة بألواف مختمفة لكؿ نوع مف المخمفات: حاويات لمز، 

 .حاويات لؤللومنيـو وأخرى لممخمفات النباتية ولمببلستيؾ ولمورؽ والصحؼ والمجبلت
 .يمنع إلقاء البطاريات مع باقى المخمفات 

                                                           
1

 اإللكترونٌةمعلوماتوإحصائٌات:حجمالمخلفات،ثروةمدفونةفىبٌوتالمصرٌٌناإللكترونٌةالمخلفات

صريالٌومــالم0212 /1 /12  

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885
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 .يعاقب عدـ اإللتزاـ بوضع كؿ نوع فى الحاوية الخاصة بو 
  يمكف أف تقوـ البمديات بتجميع المخمفات المفصولة مف أماـ البيوت مقابؿ رسوـ أو يقـو

 بوضعيا فى صناديؽ إعادة التدوير. (ألفراد بالتخمص منيا بأنفسيـ  )مجاناا
 :المانيا-6

  6225أصدرت قانوت يمنع دفف النفايات فى باطف األرض منذ عاـ. 
 يتـ تجميع المخمفات بواسطة البمديات مقابؿ رسوـ تزداد كمما زادت كمية المخمفات. 
 ويات المخصصة إلعادة التدوير مجانايتـ تجميع المخمفات بواسطة األفراد فى الحا. 
  حيث  (المصنع أو جية اإلنتاج)عممية إعادة التدوير يتـ التخطيط ليا مف المنبع األساسى

يدفع المنتجوف رسوما إضافية كمما كانت عبوات منتجاتيـ أصعب فى إعادة التدوير أو 
 .وزنيا أثقؿ

 :بمجيكا-0
 ى أكياس مختمفة األلواف: األصفر لمورؽ الفصؿ مف المنبع ووضع المخمفات ف تطبؽ فكر

الحدائؽ واألبيض لباقى  واألخضرلمخمفات،والكرتوف،واألزرؽ لمببلستيؾ والمعادف
 المخمفات.

 .تخصص البمديات أياما معينة فى األسبوع إلخراج نوع معيف مف المخمفات 
 91ى استحدثت بمجيكا تكنولوجيا متطورة فى إعادة تدوير السيارات القديمة تصؿ إل.%. 

 :الدانمارك-4
ولذلؾ فيى تتجو نحو تقميؿ  6252تتجو إلى اإلستغناء تماما عف الوقود األحفورى بحموؿ عاـ 

 .اإلعتماد عمى أسموب الحرؽ لمتخمص مف النفايات وزيادة ما يتـ إعادة تدويره مف تمؾ النفايات
 .% مف نفاياتيا فى إنتاج كيرباء122استخداـ :السويد-5
 :0رات العربية المتحدة دولة اإلما-6

  تولي دولة األمارات العربية المتحدة أىمية خاصة لتدوير النفايات الصمبة باعتبارىا جزءًا
ال يتجزأ مف اإلدارة البيئية السميمة لمنفايات وعنصرًا ىامًا مف عناصر التنمية المتوازنة 

 ولما ليا أيضًا مف فوائد بيئية وصحية واقتصادية.   ،والمستدامة
 

                                                           
1

دولة–مها.دبىتجربةدولةاإلماراتالعربٌةفىتدوٌرالنفاٌاتالصلبةوإعادةاستخدا–اإلدارةالبٌئٌةللنفاٌات،أبوروٌضة

 ruwaidaa@eim.ae.اإلماراتالعربٌةالمتحدة
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    تُقدر كمية السماد العضوي الذي يتـ انتاجو سنويا بواسطة تدوير  النفايات العضوية
تستخدـ  ،مميوف درىـ 162-152الؼ طف متري بقيمة تتراوح ما بيف  526بحوالي 

 غالبيتيا إلغراض التسميد في الدولة لزيادة خصوبة التربة وتحسيف خواصيا.

   ػف مف الورؽ والكرتوفألؼ ط 75كما يتـ سنويا تدوير أكثر مف. 

  مميوف  68-11ألؼ طف مف الببلستيؾ بقيمة تتراوح ما بيف  141و انتاج ما ُيقدر بحوالي
 درىـ حسب نوعية وجودة الببلستيؾ الناتج. 

  الؼ طف مف الحديد تتراوح  67ويتـ أيضًا الحصوؿ بواسطة عممية التدوير عمى حوالي
 .مميوف درىـ 54-36قيمتيا ما بيف 

  مميوف درىـ 125ألؼ طف مف األلمنيوـ بقيمة تُقدر بحوالي  35ي وحوال. 

  بعد إستكماؿ المشاريع الجاري أو  ور في صناعة التدوير منمو والتطلما زاؿ ىناؾ  فرص
المزمع إقامتيا في المستقبؿ القريب لمعالجة النفايات الصمبة في العديد مف مدف وبمديات 

األساسية لتجميع وفرز وتدوير ىذه النفايات أو  بنيةحيث ستوفر ىذه المشاريع ال ،ةالدول
 الفرص لمقطاع العاـ والخاص لئلستثمار فييا. وفروت ،التخمص اآلمف والسميـ منيا

 :0البرازيل  -7
  مف المواد 95ورد في دراسة "نحو اقتصاٍد أخضر" أّف البرازيؿ تعيد تدوير نحو %

، و صناعة  لي إيثيميف الذي ُيستخّدـ في% مف زجاجات البو 55المصنوعة مف األلومنيـو
 .المنَتجات وتغميفيا مثؿ األواني وعمب المنَتجات الغذائية، ونصؼ كّميات الورؽ والزجاج

 ـّ توظيؼ قرابة رَ تدّر عمميات التدوير في الببلد نحو مميا ألؼ شخٍص  522ي دوالر، وقد ت
 .ومية أو في النقاباتألفًا منيـ بوظائؼ حك 62لمعمؿ في جمع النفايات، في حيف حظي 

 سياسات خاّصة بالمخّمفات الصمبةلتبنّي  جاء ذلؾ عمى وجو التحديد بعد إصدار قانوف. 
  مدينة أخرى يمـز باستعماؿ الحقائب  16تـ فرض قانوف في ساو باولو و 6216فى عاـ

 القابمة إلعادة التدوير.
  عضوية، الناتجة عف المطاعـ كما يقوـ كثيٌر مف المواطنيف بمبادرات عبر فرز النفايات ال

 .مثبًل، في حاويات خاّصة، وتسميدىا عمى أسطح األبنية الستخداميا في الزراعة
                                                           

1
http://raseef22.com/economy/2015/07/30/international-successful-experiments-that-deals-with-

wastes/ 

 

 



 معيد التخطيط القومى -( 676سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

 

11 
 

 ا
 

 لفصل الثالث
 اإلدارة المتكاممة لمخمفات اليدم والبناء 

 

 :يتناوؿ ىذا الفصؿ

 تعريؼ وخصائص وكميات  مخمفات اليدـ والبناء. 

  والبناءمنظومة اإلدارة المتكاممة لمخمفات اليدـ. 

 القيمة اإلقتصادية لمخمفات اليدـ والبناء. 

 مقترحات لدعـ منظومة  اإلدارة المتكاممة لمخمفات اليدـ والبناء. 
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عدـ وجود إطار شامؿ متكامؿ  تعتبر مخمفات اليدـ والبناء ثروة ميدرة فى مصرخاصة فى ظؿ
 الخاليةمختمؼ الطرقات واألماكف لئلستفادة مف تمؾ المخمفات وبالتالى تراكـ كميات كبيرة منيا في 

التنمية تحقيؽ وسعيا لمواكبة العالـ في  .عية وخسارة اقتصاديةامما يتسبب فى مشاكؿ بيئية واجتم
والتي ىي بمثابة عممية تغيير في الجيود البشرية والتنظيمية بحيث يمكف تمبية  -المستدامة 

األجياؿ المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا مف  بحؽ مف الموارد دوف المساس احتياجات األجياؿ الحالية
تحتاج صناعات البناء واليدـ لتغيير سياساتيا في التعامؿ مع المخمفات  –الموارد الطبيعية 

لمتخفيؼ مف اآلثار السمبية عمى البيئة إضافة إلى تحقيؽ  عائد إقتصادي مف الممكف أف يزيد مف 
في مجاؿ إدارة المخمفات الذى يكمف في التخمص  القريب األمد ف التفكيرإالدخؿ القومي لمصر. 

جتماعية. مف أمثمة المشاكؿ البيئية منيا يسبب خسارة إقتصادية ومشاكؿ  :بيئية وا 
 تناقص مساحة األماكف المخصصة لمتخمص مف المخمفات. 
 نضوب مواد البناء وزيادة استيبلؾ الموارد الطبيعية. 
  مما يسيـ في ظاىرة االحتباس  غازات المموثةزيادة تموث التربة واليواء المحيط مف ال

االجتماعية الحراري وما يترتب عمييا مف مشاكؿ بالغة لمصحة العامة و الحالة 
 اإلقتصادية.و 

  زيادة استيبلؾ الطاقة في اإلنتاج والنقؿ والتصنيع لمواد بناء جديدة بدال مف المواد التي
الحراري وغيرىا مف االنبعاثات يتـ التخمص مما يؤدي إلى زيادة غازات االحتباس 

 المموثة.
 :مخمفات اليدم والبناءوتصنيف وكميات تعريف  :أوال

 

 :تعريف مخمفات اليدم والبناء
حيث تعرؼ كؿ دراسة مخمفات اليدـ  .تباينت اآلراء حوؿ وجود تعريؼ موحد ليذه المخمفات

ىو أف تمؾ المخمفات و ىناؾ فيـ مشترؾ  س سمات أسئمة الدراسة.. إال أفوالبناء عمى أسا
تأتي مف العمميات المختمفة ألنشطة البناء واليدـ.كؿ تعريؼ مف تعاريؼ مخمفات اليدـ 

 :فعمي سبيؿ المثاؿ .والبناء يعكس فمسفة اإلدارة لتمؾ المخمفات
  في الياباف، تـ تعريؼ مخمفات اليدـ والبناء عمي انيا وحدات بناء مف منتج وليس

عادة التدويرمخمفات، وىذا يدفع جميع   . 1الجيود لتشجيع إعادة االستخداـ وا 

                                                           
1Nitivattananon, V., Borongan, G., (2007), ―Construction and demolition waste management: current 
practices in Asia―, In: Proceedings of the International Conference on Sustainable Solid Waste 
Management, 5–7 September, Chennai, India. pp. 97–104. 
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  في الصيف تـ تعريفيا عمي انيا كؿ ما يمكف التخمص منو مف أتربة ومواد بناء ناتجة مف
عادة التأىيؿ والتطوير وتجديد مشاريع البناءأ  1نشطة البناء المختمفة مثؿ التشييد، وا 
 خمفات صمبة ناتجة مف أعماؿ في مصر تـ تعريؼ مخمفات اليدـ والبناء عمي أنيا م

رصفة والمرافؽ أوجميعيـ؛ واألخشاب الغير البناء او الترميـ او التنكيس أوىدـ الطرؽ واأل
معالجة ونشارة الخشب الغير معالجة الناتجة مف أي مصدر؛ وزجاج السيارات؛ 
ي والمزروعات الناتجة عف تطيير األراضي والتنقيب؛ وصيانة المرافؽ، والتنظيؼ الموسم

 .6و ما بعد العواصؼأ
 تشمؿ تمؾ المخمفات: الطوب واألسمنت  ومواد التسقيؼ والطيف والصخور ،وبالتالى

واالخشاب وطبلء الحوائط واألرضيات والجص وورؽ الحوائط وأدوات السباكة وأسبلؾ 
الكيرباء والمكونات الكيربائية الخالية مف المواد الخطرة والعوازؿ الحرارية وما يتعمؽ 

 اؿ اإلنشاءات. ولكف ال تشتمؿ تمؾ المخمفات عمي ما يمي:بأعم
 ات واألسطوانات المعدنيةعبو ال. 
  ف نتجت تمؾ المخمفات مف أعماؿ البناء واليدـ.ا  الحاويات حتي و 

 تصنيف مخمفات اليدم والبناء

  :3لي الثبلث فئات الرئيسية التاليةإعموما يتـ تصنيؼ مخمفات اليدـ والبناء 
 تحتية مف بناء أو ىدـ الجسور والطرؽ وغيرىا مف ىياكؿ الغير البناء حطاـ البنية ال

 ىذه المواد تتكوف عادة مف األسفمت الثقيؿ والطوب والخرسانة. ،األخري
  حطاـ ناتج مف تطيير األراضي وحطاـ خامؿ مف إزالة األشجار والحجارة والتراب/ التربة

 مف المواقع إلعدادىـ لمبناء، أو ألغراض الحفر.
 طاـ البناء مف التشييد والتجديد وىدـ المباني السكنية والتجارية.ح 

 كميات مخمفات اليدم والبناء
تعتمد كمية ىذه المخمفات  .تقدير كميات مخمفات اليدـ والبناء بشكؿ دقيؽمف الصعب 

وأيضا المستوى  ،ونسب مكوناتيا عمى عدة عوامؿ منيا عدد السكاف والكثافة السكانية
                                                           

1Zhao, W., Leeftink, R. L., and Rotter, V. S., (2010), ―Evaluation of the economic feasibility for the 
recycling of construction and demolition waste in China-The case of Chongqing―, Resources, 
Conservation and Recycling, Vol. 54, No. 6, pp. 377– 389. 

0
0211وزارةالبٌئة،جهازشئونالبٌئة،"تقرٌرحالةالبٌئةفىمصر

3DSM Environmental Services, Inc. (2008), ―2007 Massachusetts Construction and Demolition Debris 
Industry Study―, The Massachusetts Department of Environmental Protection (MassDEP). 
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يؤثر أيضا التقدـ التكنولوجى فى صناعة التشييد والبناء عمى كميات ونسب الحضرى. كما 
 مكونات ىذه المخمفات.
فى جياز شئوف البيئة في مصر تقدر كميات مخمفات اليدـ والبناء وفقا لمبيانات الصادرة عف 

تتولد ىذه سنويا. طف مميوف 4حوالي أى  الي المخمفات الصمبة م% مف إج5بحوالي مصر 
( 1-3يبيف الجدوؿ رقـ ) .مشاريع التشييد المختمفة وتختمؼ نسبتيا مف مشروع آلخرت مف الكميا

 أفيتضح مف ىذا الجدوؿ  .نسبة إجمالى المخمفات المتولدة مف المشاريع المختمفة فى مصر
 يمييا المشاريعالمخمفات مف حيث نسبة تولد  البنيةالتحتيةتمثبللحداألدنىو  األنفاؽمشروعات 
المبانى الشاىقة حيث يتولد عنيا نتجعنت فيحينأنالنسبةاألكبر،ثـ المبانى منخفضة اإلرتفاع الحكومية

 .كميات مف مخمفات اليدـ والبناء تفوؽ بكثير الكميات المتولدة مف أى مشروعات أخرى
ويجب األخذ فى اإلعتبار أنو مع التقدـ التكنولوجى فى صناعة التشييد والبناء  مف الممكف أف 

.ىذه النسبتتغير 
 المتولدة من المشاريع المختمفة في مصراليدم والبناء ات مخمفنسبة : (0-0)رقم جدول 
مشاريع 
 التشييد

األنفاق والبنية 
 التحتية

مشاريع 
 حكومية

مباني منخفضة 
 اإلرتفاع

فنادق سياحية  مشاريع تجارية
 ومشاريع صناعية

مباني شاىقة 
 اإلرتفاع

نسبة 
 00 09 06 00 00 8 المخمفات %

El-Haggar، S. (2007)،Sustainable Industrial Design and Waste Management  Cradle to-Cradle for:المصدر

Sustainable Development، Academic Press، ISBN: 9780123736239 

وكما سبؽ ذكره تشتمؿ مخمفات اليدـ والبناء عمى العديد مف المواد مثؿ الحديد واألخشاب 
 بنىتتفاوت نسب ىذه المكونات مف م .ادف والطوب والخرسانة والببلستيؾ والرخاـ وغيرىاوالمع

 طبقا ت مخمفات عمميات اليدـ والبناء انو كالمختمفة لم النسب( 6-3)رقـ  الجدوؿ يبيفآلخر. 
 .لمصريةا البناء لمواقع

ي أ وأكحديد تسميح ثانوي ستخداميا احيث يتـ ت الحديدية كميا مف المخمفا غالبا ما يتـ االستفادة 
ستخداـ الرمؿ استخداميا كمادة مالئة لمتربة بدال مف ااستخدامات اخري. وكذلؾ نواتج الحفر يتـ 

النظيؼ كمادة مالئة لمتربة. والجزء الباقي مف المخمفات يتـ التخمص منيا بطريقة عشوائية عمي 
 .المخمفاتفي مدافف  تمقى  وأجوانب الطرؽ 
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 نات مخمفات عمميات اليدم والبناءو كم نسب(: 7-0) رقم جدول
 

 أقصي نسبة )%( النسبة المتوسطة )%( أقل نسبة )%( مواد التشييد

 15 11.5 7 الخشب

 48 36 25 التربةالمستخرجة

 10 8 6 المواد الحديدية

 9 7 6 الخرسانة

 12 10 7 المونة

 11 9 7 طوب البناء

 13 10 7 كتاللخرسانة

 5 4 3 البالستيك

 12 9.5 6 سيراميك

 3 2.5 2 الموادالكيميائية

 5 2.5 0 المعادن

 8 5 1 وحداتسابقةالتجييز

 غ.م 25 غ.م النفاياتالمختمطة

 غ.م الرخام / الغرانيت
2 

 غ.م

11ر5 غ.م الكابالتواألنابيبوالمواسير  غ.م 

 غ.م 1 غ.م الزوايا

0ر5 غ.م زجاج  غ.م 

المواد العازلة لمعدات 
والتدفئةالتكيف   

 غ.م

4 

 غ.م

 غ.ـ: تعني أف المعمومات غير متاحة
El-Haggar، S. (2007)،Sustainable Industrial Design and Waste Management  Cradle to-Cradle for:المصدر 
Sustainable Development، Academic Press، ISBN: 9780123736239 
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 :والبناء اإلدارة المتكاممة لمخمفات اليدمثانيا: 
منة بيئيا آمتكاممة الدارة المخمفات بطريقة اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة تعتبر منظومة 

عادة التدوير وسياسة لف تقميؿ تو واقتصاديا تجمع بي عادة اإلستخداـ وا  د المخمفات مف المصدر وا 
مخمفات بأسموب اإلسترجاع والدفف الصحي بغرض الحفاظ عمي الموارد وتعويضيا والتخمص مف ال

منو، وعدـ وجود مخمفات  بدمرال أيحافظ عمي اإلنساف والبيئةحيث اف وجود مخمفات ىدـ وبناء 
 .مر غير قائـ عمي المستوي العمميأعمي الحد المطمؽ 

التسمسؿ اليرمي إلدارة  وسعيا لتحقيؽ التنمية المستدامة في إدارة المخمفات يتـ إستخداـ
التى تـ اإلشارة الييا فى الفصؿ الثانى مف ىذا )ربعة استراتيجيات  أيشتمؿ عمي  ،والذىمخمفاتال

يمكف تطبيقيا بالترتيب لعمؿ ادارة متكاممة لمخمفات اليدـ والبناء وىي: الحد مف  (البحث
عادة التدوير، والتخمص منيا؛ حيث الخيار األكثر عادة االستخداـ،  وا  تفضيبل ىو  المخمفات، وا 

يار االقؿ تفضيبل والغير مرغوب فيو ىو التخمص مف المخمفات لتحقيؽ الخو الحد مف المخمفات 
 (. 1-3)رقـ التنمية المستدامة كما في شكؿ 

 (: التسمسؿ اليرمى إلدارة المخمفات1-3شكؿ رقـ )
 

 

 

 

 
 Azab, S. )2013(.”Environmental and Economic Impact Assessment of:  المصدر

Construction Waste using System Dynamics” M.Sc., Faculty of Engineering, 
Cairo University. 

 
ولكؿ استراتيجية في التسمسؿ اليرمي متطمبات خاصو وكذلؾ فوائد ومساوئ ويوضح الجدوؿ رقـ 

 وفوائدىا وعيوبيا. ( الخصائص المختمفة لتمؾ االستراتيجيات3-3)



 الحد من المخلفات

 إعادة اإلستخدام

 إعادة التدوير

 التخلص

 
 إلستدامةا
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دموالبناءمخلفاتالهدارةإاستراتٌجٌات:(0-0جدولرقم)

لعيوبا الفوائد الطرق االستراتيجبة  

الحد من المخمفات 
)تقميص من 

 المصدر(

تنظيؼ الموقع مف اوراؽ االشجار وعدـ *
 قطع االشجار كمما امكف

* تحسيف  الخطة الخاصة بتعديؿ 
 رضيات لتناسب زيادات القطعاأل

*توفير في االمواؿ نتيجة 
وتقميص  ،المواد ةكمفتلتقمص 

مالة والتخمص مف اجور الع
 المخمفات

المستقطعة مف  ةكمفت*ال
 المشتريف
عماؿ أ *توفير فنييف في

 الديكور ومراقب عمؿو الزراعة 

االستخدام إعادة  

 .* اعادة استخداـ القطع في البناء لمجدراف
* اعادة استخداـ الطابوؽ كمواد المبلءات 

 .السقوؼ
*المشاريع التي تيدـ قد تحتوي مواد يمكف 

 ،ا مثؿ مغاسؿ المطبخانقاذى
 اخشاب االرضيات وغيرىا.،االنابيب

 مف التخمص ةكمفت*توفير 
 المواد

 ولية لممواداأل ةكمفت* تقميؿ ال
* تشجيع كفاءة االستخداـ في 

 المواد

اإلحتياج الى مزيد مف الوقت 
وبالتالى  تدريب طاقـ البناءل

 مزيد مف التكمفة

استرجاع المواد 
 المخموطة

لمستيدفة مف المخمفات *فصؿ المواد ا
 العادة استخداميا 

* وضع كؿ المواد المطموب تدويرىا في 
 حاوية واحدة لنقميا 

 .* وضع حاويات عديدة في الموقع

 *عبلقة البناؤوف قميمة 
*يحتاج الى تدريب قميؿ لطاقـ 

 العمؿ. 

 *نقصاف في قيمة المواد.

الفصل في موقع 
 العمل

المطموب *تجييز حاويات لنقؿ كؿ المواد 
 تدويرىا.

* طاقـ البناء يجب اف يكوف مسؤوؿ عف 
 .وضع المواد في الحاوية الخاصة لكؿ مادة

*قيمة اعمى لممواد المعاد 
 .تدويرىا

 .*منظورة لممشتريف المتوقعيف
* جدوؿ جمع المخمفات 

س الحاجة. اسأيوضع عمى    

*يتطمب تدريب اكثر لطاقـ 
 .البناء

 *حاويات كثيرة في الموقع. 
تموث قسـ مف المواد في *

 .الحاويات يقمؿ مف تسويقيا

االسترجاع   

الجية المصنعة تسترجع المخمفات مثؿ 
والحشوات ليعاد تدويرىا  ،واالثاث ،السجاد

 في انتاج جديد. 

 * تقميؿ المخمفات مف الموقع.
*المسئولية تتحمميا الجية 

.المصنعة  

* عادة تكوف عمى الكميات كبيرة 
 فقط. 

يجب اف تكوف ليا قيمة  * المواد
 عالية.

 Azab, S. )2013(.”Environmental and Economic Impact Assessment of:  المصدر
Construction Waste using System Dynamics” M.Sc., Faculty of Engineering, 
Cairo University. 

 :إعادة استخدام وتدوير مخمفات اليدم والبناء
مف التسمسؿ اليرمى إلدارة مخمفات اليدـ والبناء أربعة استراتيجيات منيا يتض ،كما سبؽ ذكره 

عادة تدوير ىذه المخمفات  .إعادة استخداـ وا 
كبير  قدر تحقيؽ في تساعد أف  يمكفمخمفات اليدـ والبناء   إعادةاستخداـ:إعادة االستخدام-0
و مواقع اخري. أالموقع  نفس في خريأأو في تطبيقات  التطبيؽ نفس في المواد استخداـ إعادة مف

نواتج  بعض (4-3)رقـ  الجدوؿ ويمخص .والصيانة لبناءا مراحؿ خبلؿأف يتـ ذلؾ   ويمكف
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ويتضح مف ىذا الجدوؿ أف جميع  .والبناء اليدـ مخمفات إستخداـ إعادةتطبيقات عمميات 
ورة اإللتزاـ مف الميـ ىنا اإلشارة إلى ضر  .المكونات يمكف االسفادة بيا فى مجاالت كثيرة

 بالمواصفات القياسية الخاصة بيذه العمميات.
 والبناء إعادةإستخداممخمفاتاليدـنواتج تطبيقات عمميات  بعض: (4-3جدوؿ رقـ )

 اإلستخدامات  المادة

 مخلفات األخشاب

  يادة عدد مرات إعادة استخداـ الشدات الخشبيةز. 
 ية الفوقية والتحتية غطاء لمكبات الشدات الخشبية لمبن: في العديد مف التطبيقات مثؿ

 النفايات، وتجييزات األرضيات.

أعمال الحفر/ 
 التربة

 المستخرجة

  ستخداميا استخداـ التربة المستخرجة مف أعماؿ الحفر في تنفيذ  أعماؿ المناطؽ الخضراء وا 
 .كجسور لمحد مف الضوضاء

 ودة في الردـ بيف أساسات البناء استخداـ التربة المستخرجة النظيفة والمتوافقة مع مواصفات الج
 .)تحت الخرسانة العادية واأللواح، واألساسات،وتحت الجدراف الييكمية(

مخلفات حديد 
 التسليح

عادة استخداميا في تسميح الرصؼ وجوانب الطرقات، والعتبات  -5 يمكف تقويميا وا 
 .الخرسانية

 كفواصؿ بيف شبكات التسميح الرئيسية مثؿ حديد تسميح الدرج. -6

مخلفات 
 الخرسانة

 (مثؿ تطبيقات المناظر الطبيعية الخضراء) المعمارية في تصنيع الكتؿ الخرسانية وفي الزخرفة 
 في األعماؿ الغير ىيكمية مثؿ النوافذ وفتحات األبواب وفي بناءالطرؽ. 
  ،االسمنت المستخدـ يمكف استخدامو مرة أخري في األغراض الغير إنشائية مثؿ أعماؿ البناء

 .ء وفي الخرسانة عادي، وفي المحارةوالطبل
 .في صناعة الخرسانة العادية وأعماؿ الرصؼ وبردورات الطرؽ واالنترلوؾ 

مخلفات طوب 
 البناء والبلوكات

  في التطبيقات الغير ىيكمية مثؿ بيف طبقات جسور الطرؽ، كغطاء جمالي لممساحات
 الخضراء،واستخدامة في اعماؿ الردـ.

 فيفة الوزففي إنتاج الخرسانة خ 
 أستخدامو كمواد عازلة لمحرارة بدال مف استخداـ األسفنج أو غيرىا مف المواد الكيميائية. 
 أستخدامة كركاـ في تصنيع الخرسانات المسمحة والخرسانات العادية 

مخلفات مواد 
 العزل

 يمكف استخداـ النفايات البيتوميف لتحسيف أسطح ممرات المشاة. 
 العازلة في مؿء تجاويؼ الحائط الداخمية أو في الجزء العموي لمواد يمكف استخداـ بقايا مف ا

 .مف العزؿ تثبيت لتحسيف األداءالحراري
 يمكف استخداـ قطع كبيرة مف المواد العازلة الصمبة تحت أرضيات خرسانية. 

El-Haggar، S. (2007)،Sustainable Industrial Design and Waste Management  Cradle to-Cradle for:المصدر 
Sustainable Development، Academic Press، ISBN: 9780123736239 
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 :7-إعادة تدوير مخمفات اليدم والبناء
 

 أجؿ مف والمواصفات الجودة مراقبة إلختبارات وفقا تدويرىا المعاد لموادا جميع تكوف أف يجب
قة مع المواصفات القياسية وأيضا متواف المقصود لمغرض المواد كؿ مبلءمة مدى مف التحقؽ

مف عمميات  المقترحةاالستخدامات  (بعض5-3)رقـ  الجدوؿ ويمخصالخاصة بإعادة التدوير. 
 .البناءاليدـ و  تدويرمخمفات إعادة

والبناء اليدـ مخمفاتتدوير   إعادةنواتج تطبيقات عمميات  بعض: (5-3جدوؿ رقـ )

 اإلستخدامات المادة

 مخلفات األخشاب

 ويؿ المخمفات الخشبية الي الياؼ إلستخدامو في إنتاج المنتجات الخشبية ويمكف تح
 أللواح الخشبية المركبة والمضغوطة. االمصنعة مثبل 

 .يمكف استخداـ نفايات الخشب في صناعة الورؽ واأللياؼ 
 مواد محسنة تحويميا إلى  فيمك( غير المعالجة وغير مصبوغ) نشارة الخشب النظيفة

 .النتاج وقود األفرافتستخدـ ف أف كما يمك. لمتربة
  مع االسمنت إلنتاج مركب الخشب االسمنتي واستخداميا في التطبيقات  تخمط يمكف أف

 الييكمية.
 .جديداليمكف استخداميا في تصنيع البموكات الخرسانية والطوب   مخلفات األحجار

 .مكف إعادة تدويرىا إلى قضباف الصمب الجديدةي  مخلفات حديد التسليح

 مخلفات الخرسانة

 ؿ، في الردـ، عمى سبيؿ المثا) يمكف استخداـ الخرسانة المعاد تدويرىا كمادة مالئة
 .(قات األساس في الطرؽسد الفجوات، وبيف طب

 استخداميا كركاـ في صناعة الخرسانة الجديدة 
 .استخدامو في صناعة بردورات الطرؽ والحوائط الخرسانية واألنترلوؾ 

 تمخلفات األسفل

  يمكف أف تستخدـ كمادة مضافة في إنتاج خميط االسفمت الساخف وذلؾ بعد تقطيعو
 .بوصة 2.5 ووصولو الي مقاس

 يتـ إستخدميا في   إذاتـ خمط مخمفات االسفمت مع الصخور والحصى، يمكف أف
الطرؽ الريفية أو في الطرؽ التمييدية المؤقتة لمسيطرة عمى الغبار الناتجة عف 

 .أنشطة البناء
 .يمكف استخدامو كمادة خاـ لصناعة االلواح السقفية المركبة 

مخلفات التعبئة 
 والتغليف

 .يمكنإعادة تدويرىا الي منتجات ورقية جديدة 
  يمكف إعادة تدوير الورؽ المقوى المموج في صناعة طبقات داخمية وخارجية

 .لمحاويات جديدة
 ستيكية جديدة.عادة تدويرىا الي منتجات ببلاكف يم  مخلفات البالستيك
 .زجاجية جديدة عبوات نتاجإعادة تدويرىا إل يمكف  مخلفات الزجاج

El-Haggar، S. (2007)،Sustainable Industrial Design and Waste Management  Cradle to-Cradle for:المصدر 
Sustainable Development، Academic Press، ISBN: 9780123736239 
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فات اليدم والبناء في مصرمعوقات إدارة مخم

رغمأنإدارة مخمفات اليدـ والبناء ليا أثار إيجابية عمي جوانب االستدامة الثبلثة )اإلقتصادية، 
 :1تمؾ االدارة وىي  ؤثر عمىتى يمكف أف الت تاقو علما بعض واإلجتماعية والبيئية(،اال انو ىناؾ

  لتغيير.ا اومةاحتفاظ صناعة التشييد والبناء بثقافتيا التقميدية ومق 
 ف أ أو محميا موجودة إماغير األحياف مف كثير في إعادةالتدوير. األسواؽ محدودية أسواؽ

 مخمفات اليدـ والبناء. كثير مف أنواع ؿقبت ال التدوير سواؽ إعادةأ
 الفرص المتاحةوباآلثار االقتصادية والبيئية وأيضا ب الوعي بأىمية تمؾ المخمفات ضعؼ 

عادة االستخداـ إلعادة  التدوير. وا 
 حيث ينظر التأخير وخطر لمتشييد الجدوؿ الزمني تجاه البناء مواقع القمؽ المتزايد لمدراء ،

 .لعمميات الفصؿ عمى أنيا ذات تكمفة وتحتاج وقت إضافى مف عماؿ البناء
 عمى إلييا في مواقع البناء حيث ينظر المخمفات تخزيف وفصؿكافية ل عدـ توافر أماكف 

 أكبر.  مساحة تتطمب أنيا
 القيمة االقتصادية لمخمفات اليدم والبناء:ثالثا

وقد  .نشاط البناء والتشييد  مف األنشطة اليامة التى تساىـ فى الناتج المحمى اإلجمالى لمصر
% مف الناتج المحمى اإلجمالى بتكمفة عوامؿ اإلنتاج باألسعار  4,8بمغت ىذه المساىمة نحو 

ى جانب آخر ينتج عف ىذا النشاط كميات كبيرة مف المخمفات وعم .6213/6214الثابتة سنة 
الصمبة التى تحتوى عمى العديد مف المكونات المتخمفة مف عمميات البناء والتشييد وأيضا مف 

 .عمميات اليدـ والترميـ
نتاج لتصنيع أساسية مصادر إعتبارىا تـ اذا اليةع إقتصادية قيمة والبناء اليدـ مخمفات تمثؿ  وا 
وليس  ثروة مصادر، أى التعامؿ معيا كزائدة عتبارىامخمفاتإ مف بدال جديدة بناء مواد
 اقتصادية موارد استثمار عدـنتيجة  سمبيا اقتصاديا تأثيرا المخمفات تمؾ تراكـ يؤثر. درتموثاكمص
 والورؽ والحديد، ،الخرسانات مخمفات مثؿ ، معيا والتعامؿ مثمى بطريقة وتدويرىا إسترجاعيا يمكف

 :الي يؤدي المواد تمؾ واسترجاع تدوير فإعادة. وخبلفو والببلستيؾ والزجاج الكرتوفو 
 جديدة بالمواصفات القياسية المطموبة بأسعار أقؿ مف المواد المنتجة  مواد بناء إنتاج

إستيبلؾ الموارد الطبيعية وحفظيا لآلجياؿ القادمة. وىذا الحد مف بمواد خاـ جديدة و 
بالتالى تخفيؼ ت المواد الخاـ المستخرجة والمستوردة مف الخارج  يؤدي الي تقميؿ كميا

                                                           
1
El-Nouhy, H., (2004), ―Current and Future Management plans for Recycling Construction and 

Demolition waste in Egypt―, PhD. Thesis, Faculty of Engineering, Cairo University, Giza, Egypt. 
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الضغط عمى عبء اإلستيراد وتخفيؼ الحاجة الى العممة الصعبة البلزمة لعمميات 
عمى الجانب اآلخر زيادة فرص العمؿ داخؿ الدولة.كما يؤدى أيضا إلى   .اإلستيراد

مف أمثمة الفوائد ىذا المجاؿ.ىناؾ تكمفة لعمميات إعاد التدوير وخبرات كثيرة فى 
 االقتصادية إلعادة تدوير واستخداـ مخمفات اليدـ والبناء: 

 في مجاؿ سوؽ العمؿ:  -1
 12 إلى أف  كؿ عامؿ في مواقع طمر المخمفات يقابمو 1شير أحد المراجع ي

آخروف في  65 أشخاص في أماكف تجييز ومعالجة  المنتجات المعاد تدويرىا و
 لمواد معاد تدويرىا. تصنيع منتجات مف ا

 في مجاؿ سوؽ مواد البناء:  -6
في حالة فصؿ مخمفات اليدـ والبناء في موقع التشييد اوال وبطرقة صحيحة فإنو 

ماعدا المواد الكيميائية وحاوياتيا. وباالشارة  -يمكف االستفادة  مف جميع المخمفات 
( في ىذا 6-3) رقـ إلي نسب المواد فى ىذه المخمفات  كما ىو مبيف فى جدوؿ

يمكف تقدير  ،مميوف طف 4وكميات المخمفات السنوية التي تقدر بحوالي  ،الفصؿ
فى حالة  الكميات التقريبية مف المواد التى يمكف إعادة استخداميا أو تدويرىا سنويا

يمكف استخداميا في استخدامات عديدة أو استخداميا  كمواد خاـ )  فصميا بالكامؿ
 :يمىكما  (في صناعات أخرى

 طف سنويا مف المواد الحديدية ألؼ 362*
 لؼ طف سنويا مف الكتؿ الخرسانيةأ422* 

 لؼ طف سنويا مف المواد الببلستيكيةأ 162* 
 واد خشبيةلؼ طف مأ 462* 
 لؼ طف مواد معدنيةأ122*
 الؼ طف رخاـ وجرانيت  82*
 

ج المحمى لكؿ مف ىذه المواد قيمة سوقية عالية يمكف أف تساىـ فى زيادة النات
اإلجمالى خاصة أف قيمة مستمزمات اإلنتاج لنشاط التشييد والبناء بالقطاعات 

                                                           
1Kofoworola.o.,and Gheewala,.(2008),Estimation of construction waste generation 
and management in Thailand,waste management,vol.29 ,No.2 pp 731-738 
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 6216/6213قد بمغت عاـ  (العاـ والخاص وقطاع األعماؿ العاـ)المختمفة 
 .1مميار جنيو  66حوالى 

 عميو ترتب يالغازات المموثة   مما األتربة و واليواء المحيط مف  المحافظة عمي التربة
 .العامةلصحة عمياالحفاظ 

 حيث أف مواد بناء جديدة الطاقة في إنتاج ونقؿ وتصنيع  توفير كميات كبيرة مف
في انتاج مواد جديدة يحتاج  -وفقا لمضوابط الخاصة بذلؾ -استخداـ مواد معاد تدويرىا

االحتباس  كميات أقؿ مف الطاقة وبالتالي يمكف أف يؤدي الي التخفيؼ مف ظاىرة
 الحراري.

 مى االستفادة مف مكونات مخمفات عمميات اليدـ والبناء تخفيض الكميات التى يترتب ع
تتطمب التخمص منيا إما فى أماكف مخصصة لذلؾ أو فى أى مناطؽ فضاء وبالتالى 

ويمثؿ ذلؾ حفاظا عمى الموارد األرضية  .توفير ىذه المناطؽ إلستخدامات أخرى
 .الطبيعية

 لمخمفات اليدم والبناء: المتكاممة مقترحات لدعم منظومة اإلدارة :رابعا
عدة استراتيجيات ئلدارة المتكاممة لمخمفات اليدـ والبناء التسمسؿ اليرمى لتضمف ي ،كما سبؽ ذكره

عادة التدوير لموصوؿ إلى تعظيـ اإلستفادة مف مكونات ىذه المخمفات   .منيا إعادة االستخداـ وا 
عادة التدو   :يقترح ما يمى ،يرمف خبلؿ عمميات إعادة االستخداـ وا 

 0دارة مخمفات اليدم والبناءإتطوير خطة  التأكيد عمى -1
ىي مواد كمياتيا )و المواد المستيدفة التي يتطمب استرجاعيا  تحديد ىذه الخطة  تضمفت

خبلؿ عممية  مثبل تتولد مخمفات اكثر)تحديد متى تتولد ىذه المواد و  (كبيرة وثمينة
عادة استخداميا إوىؿ ىي بحالة تسمح ب المواد وحالة ىذه  االنياءات )التشطيبات(

عادة تدوير المواد المستيدفة إ وأوجو االقتصادية لتقميؿ تحديد األكما يتضمف .وتدويرىاأ
ةعممية كمفتتحديد مع  ،يتواكب مع توقيت تولد ىذه المخمفاتعادة التدوير وضع برنامج إلو 

البلزمة  مساحةالتحديد البرنامج  كما يتطمب.والقيمة لممواد المستيدفةإعادة التدوير 
 عادة تدويرىا.إمقدار المسافة المطموبة لنقؿ المواد المطموب لمتخزيف و 

                                                           
1

 15-13،3-3جداول151اإلحصاء,مصدرسابقصج.م.ع.الجهازالمركزىللتعبئةالعامةو


ةالبٌئةصالحمهديغنٌم،وعلًفٌصلعبدنور."إدارةالمخلفاتاإلنشائٌة"،دائرةالتخطٌطوالمتابعةالفنٌة.قسمإدارةالمخلفاتالصلبة.وزار
2
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 ت في المستقبؿ. لمخمفاتقميص اعمؿ لتطوير خطة  تتضمف ىذه الخطة أيضا 
لمخمفات اليدـ والبناء نظرا لتأثيراتيا اإليجابية عمى  النواحي  إنشاء مراكز إعادة تدوير -6

 ة  واإلقتصادية.البيئي
 لممقاوليف إلعادة تدوير مخمفاتيـ. -مالية وعينية  – وضع نظـ تحفيزية -3
تفعيؿ تفعيؿ األنظمة والقوانيف الصارمة لمنع اإللقاء الغير قانوني ليذه المخمفات، وكذلؾ  -4

 .المواد القانونية المرتبطة بإدارة ىذه المخمفات
وضوابط  ،ستخداـ وتدوير ىذه المخمفاتإعادة اص خيتطوير الكود المصري لمبناء فيما  -5

 ومواصفات المواد المعاد استخداميا والمواد المنتجة مف المخمفات المعاد تدويرىاوشروط 
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 الفصل الرابع 
 اإللكترونيةاإلدارة المتكاممة لممخمفات 

 
 :يتناوؿ ىذا الفصؿ

 اإللكترونيةمفيوـ المخمفات   •

 اإللكترونيةمفات  كميات ومكونات المخ •

 وأساليب التعامؿ معيا اإللكترونيةمخاطر وأضرار المخمفات  •

 اإللكترونيةالتعامؿ السميـ مع المخمفات   •

 اإللكترونيةالقيمة االقتصادية لممخمفات   •

 اإللكترونيةبعض المبادرات المصرية فى مجاؿ إعادة تدوير مخمفات األجيزة  •

 

 

 

 

 



 معيد التخطيط القومى -( 676سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

 

22 
 

  Electronic Waste (EW):ونيةاإللكتر مفيوم المخمفات   :أوال
والكيربائيػة التالفػة أو التػي تعػاني خمػبًل أو  اإللكترونيػةكؿ المعدات  اإللكترونيةالمقصود بالمخمفات 

. أو بمعنػػػى آخػػػر ىػػػى كػػػؿ مػػػا يتخمػػػؼ عػػػف إنتػػػاج 1كسػػػرًا أو لػػػـ تعػػػد متوافقػػػة مػػػع التقنيػػػات الحديثػػػة
 :6ومستمزماتيا، وتشمؿ وأجزائيا اإللكترونيةواستخداـ األجيزة الكيربائية و 

  مخمفات عمميات التصنيع واإلنتاج:وتحتوى عمى مواد ببلستيكية وزجاجية ومعدنية، ومطاط
وخبلفو باإلضافة إلى الزيوت والشحوـ واألحبار التى تحتوى عمى المعادف الثقيمة )مثؿ 

، الكرـو النيكؿ، الزنؾ( وعناصر ثمينة )مثؿ الذىب والفضة(  -الرصاص والكاديـو
بالتالى، تمثؿ مخمفات عمميات التصنيع واإلنتاج نوعا ىاما مف المخمفات إلحتوائيا عمى و 

 مواد خطرة.
 :مخمفات االستخداـ: تشمؿ ما يمى 
مثؿ البطاريات و كروت الشحف   اإللكترونيةمستمزمات استخداـ األجيزة الكيربائية و -أ 

 .والشرائط الممغنطة و أحبار الطباعة والزيوت المستخدمة
 جيزة المنتيية الصبلحية الغير صالحة لبلستخداـ.األ-ب 
األجيزة أو بعض أجزائيا التى تعرضت لتمؼ أو لكسور أو أعطاؿ يستحيؿ بعدىا -ج 

 استخداميا.
 :تقادـ األجيزة أو بعض أجزائيا 
وممحقاتيا ومستمزمات تشغيميا تصبح مخمفات نتيجة  اإللكترونيةجميع األجيزة الكيربائية و       

تيا ومواكبتيا لمتطور التكنولوجى واحتياجات العصر، وظيور أنواع أكثر حداثة لعدـ مناسب
 وتطورا.

 :مجموعة واسعة مف المنتجات مثؿ  اإللكترونيةوبالتالى  تضـ المخمفات 
 تمفزيونات وشاشات الحاسبات. 

                                                           
 6212آب  – 323العدد -يشواحدة مف ضرائب التطور والرفاىية،مجمة الج –النفايات الكترونية كيؼ نتخمص منيا 1

https://www.lebarmy.gov.Ib/ar/content/.? 
 
األمانة الفنية لمجمس الوزراء العرب المسئولوف عف  ،"اإللكترونيةالتخمص اآلمف مف مخمفات األجيزة الكيربائية و " ،نفيسة أبو السعود6

 اإلنساف وكيفية الحد مف اآلثار البيئية والصحية إلستخداميا، ةيالمنتدى األقميمى حوؿ:دور اإلتصاالت والمعمومات فى حما-شئوف البيئة
 .6224أكتوبر  ،جامعة الدوؿ العربية
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 الحاسوب وتوابعو مف المعدات مثؿ: الكاميرا، لوحة المفاتيح، الماسح، آلة الطباعة، مفتاح 
 .وغيرىا USBاؿ

  .معدات الصوت والنظاـ الصوتي المجّسـ، أجيزة الڤيديو 
 الكاميرات. 
 أجيزة اإلتصاؿ السمكية والبلسمكية. 
 الفاكسات وآالت النسخ. 
 ألعاب الفيديوو ألعاب وأدوات التسمية. 
 آالت شحف البطاريات ،المحوالت ،البطاريات. 
  اة وغيرىااألجيزة المنزلية كالمايكرويؼ، الثبلجة، المكو. 
 المعدات الطبية معدات الحراسة والضبط ،معدات اإلنارة. 
 :اإللكترونيةكمية ومكونات المخمفات :ثانيا

، المتخصص فى تدوير «إنترناشوناؿ تكنولوجى جروب»بحسب تقرير صادر عف مصنع 
الـ نحو عمى مستوى الع اإللكترونيةتقدر كمية المخمفات   6215، فى بداية اإللكترونيةالمخّمفات 

وىى فى حالة ازدياد مطرد، نظًرا لمتطور التكنولوجى الدائـ، فكمما تطّورت  ،مميوف طف سنويا 52
، نظرًا لمسعى المتواصؿ مف جانب اإللكترونيةاألدوات التكنولوجية، زاد حجـ المخّمفات 

 .قتناء التكنولوجيا الجديدةالمستخدميف إل
ال فى مصر حيث  اإللكترونيةية أو حجـ المخمفات تحديد أو تقدير دقيؽ إلجمالى كم ال يوجد

الناتجة مف  اإللكترونيةيوجد حصر مف جيات حكومية أو خاصة فى مصر عف حجـ المخّمفات 
 52و 42المصرييف، إال أف تقديرات الشركة، وفًقا لمدراسات التى أجرتيا، تشير إلى تراوحيا بيف 

ة حصرا دقيقا ليذا السوؽ  لتوفير بيانات دقيقة ألؼ طف سنويا، وتجرى وزارتا االتصاالت والبيئ
ضمف قائمة المخّمفات األكثر رواجا بالسوؽ المصرية، ( CRT)وتعّد شاشات الكمبيوتر  .عنيا

 .1الوحدات ويقدر عددىا بمبلييف 
% مف إجمالى 5تشير بعض المصادر إلى أف كمية ىذه المخمفات تمثؿ نسبة صغيرة  ال تتجاوز 

% سنويا. 5% إلى 3ولكنيا تزداد بنسبة مف (%5 ،%1تتراوح بيف )دة بأى دولة المخمفات المتول
وذلؾ بسبب التطور التقنى المتسارع باإلضافة الى انخفاض أسعار بعض المنتجات مما يجعميا 

 .فى متناوؿ يد ذوي الدخوؿ المنخفضة
                                                           

1
ج.م.ع.شبكةالمعرفةالبٌئٌةالمصرٌة،وزارةالبٌئة+معلوماتواحصائٌاتحجمالمخلفاتاإللكترونٌة،جرٌدةالمصرىالٌوم
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ى المخمفات فى % مف إجمال1وباستخداـ التقدير المنخفض وىو افتراض أف نسبة ىذه المخمفات 
 6214ألؼ طف عاـ  792فى مصر  بنحو  اإللكترونيةمصر يمكف تقدير كمية المخمفات 

يونيب(، مف المنتظر اف ترتفع بحدة المخمفات (ووفقا لتقرير صادر عف برنامج االمـ المتحدة لمبيئة 
عات واليواتؼ مف المنتجات منيا عمى سبيؿ المثاؿ أجيزة الكمبيوتر القديمة، والطاب اإللكترونية

المحمولة واجيزة االستدعاء البلسمكية، الصور الرقمية، وأجيزة الموسيقى، والثبلجات، ولعب 
األطفاؿ والتمفزيونات، مواكبة نمو المبيعات في دوؿ مثؿ الصيف، واليند، وفي أفريقيا وأمريكا 

سوؼ تكوف  6262ـ وتتوقع ىذه الدراسة، أنو بحموؿ عا  المقبمة 12البلتينية خبلؿ السنوات اؿ 
في المائة مف مستويات عاـ   522مف أجيزة الكمبيوتر القديمة قد قفزت بنسبة  اإللكترونيةالنفايات 
في المائة في جنوب افريقيا والصيف. في حيف سترتفع  422إلى  622في اليند؛ ومف 6227

 1يندضعفا في ال 18نفايات اليواتؼ النقالة القديمة الى سبعة اضعاؼ في الصيف و 
 :وأساليب التعامل معيا اإللكترونيةمخاطر وأضرار المخمفات  :ثالثا

نوع مف العناصر الكيميائية بما فييا  1222تحتوى عمى أكثر مف  اإللكترونيةمخمفات األجيزة 
 ،مختمطة أو ممتزجة بالمكونات المختمفة لؤلجيزة ،المعادف الثقيمة ومواد ببلستيكية  بكميات متفاوتة

ذات خطورة عند التخمص منيا بشكؿ عشوائى حيث تتسرب ىذه المواد إلى الموارد  منيا مواد
 .الطبيعية مف ماء وىواء وتربة وتصؿ عبر السمسمة الغذائية أو عف طريؽ اإلستنشاؽ إلى اإلنساف

 كما تحتوى عمى مواد أخرى ذات قيمة إذا أمكف تدويرىا واسترجاعيا. 
 :6عمى  اإللكترونيةتحتوى مخمفات األجيزة 

 عاكس التيار وغيرىا ،الزرنيخ  وىو مادة خطرة موجود فى لوحات الدوائر الكيربائية 
 الكادميـو وىو مادة خطرة موجود فى بطاريات اليواتؼ الخموية. 
 لوحات دوائر كيربائية ،اسبلؾ النحاس :النحاس. 
 الرصاص الموجود فى شاشات الكمبيوتر والتميفزيونات، وفى البطاريات. 
 فى البطاريات القابمة لمشحف :النيكؿ. 

                                                           
1

 المصدرالسابق،اإللكترونٌةة+معلوماتواحصائٌاتحجمالمخلفاتج.م.ع.شبكةالمعرفةالبٌئٌةالمصرٌة،وزارةالبٌئ

 :يمكف الرجوع إلى 46
-12-62،ثروة مدفونة فى بيوت المصرييف،الشروؽ الجديد اإللكترونيةمخمفات ال -1 

6212www.masrerss.com/shorouk/317728       
 مرجع سبؽ ذكره "، اإللكترونيةائية و "التخمص اآلمف مف مخمفات األجيزة الكيرب ،نفيسة أبو السعود -6
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 مواد ببلستيكية ومعادف ثقيمة فى لوحات الدوائر المطبوعة. 
 .البطاريات المحتوية عمى النيكؿ، الكروـ، ومعادف ثقيمة أخرى 
 مادة البولى كموريناتدباى فينوالتPCBs .الخطرة الموجودة فى المكثفات 
  مثبطات الميب المحتوية عمى مادة البروميدBrominated Flame retardants 
 مادة الزئبؽ الموجودة فى األجيزة الطبية والتميفونات المحمولة. 

وىذه عناصر ثمينة تمثؿ مصدرا لعائد اقتصادى إذا  ،باإلضافة إلى الذىب أو الفضة والببلتيف)
 .(أمكف استرجاعيا

ى مواد خطرة خطرًا عمى صحة اإلنساف وسبلمتو ألنيا تحتوي عم اإللكترونيةتشّكؿ المخمفات 
تحتوي عمى أكثر مف ألؼ نوع مف  اإللكترونيةتضر باإلنساف والبيئة. كما سبؽ ذكره فالمخمفات 
البوليفينيؿ كمورايد، المعادف الثقيمة، المواد  ،العناصر الكيميائية بما فييا المذيبات المكمورة

ع وموصبلت ولوحات قط اإللكترونيةكما يستخدـ في صناعة المنتجات   .الببلستيكية والغازات
دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتمؼ ىذه األجيزة وعندما يحاوؿ المعنيوف التخمص منيا بشكؿ 

مثبل تؤثر عناصر مثؿ الكادميوـ والرصاص والزئبؽ تأثيرات كبيرة عمى الجيازيف  ،عشوائى
لؤلطفاؿ.  العصبى والتنفسى كما تؤثر أيضا عمى جياز المناعة وعمى الكمى وعمى النمو العقمى

 .وتساىـ بعص العناصر فى حدوث األمراض السرطانية خاصة فى الرئة
بشكؿ عاـ وأساليب التعامؿ معيا مف دولة إلى  اإللكترونيةيختمؼ حجـ وطبيعة مشكمة المخمفات 

ففى الدوؿ النامية والكثير مف الدوؿ  .أخرى حسب المستوى الحضارى، االجتماعى واالقتصادى
ناء النظاـ المتكامؿ المستداـ لمتعامؿ مع مشكمة المخمفات الصمبة بشكؿ عاـ فانو التى لـ يتـ بعد ب

 1عادة ما يتـ التعامؿ مع ىذه المخمفات بأى مف األساليب اآلتية:
 بيع الموديبلت القديمة بأسعار منخفضة الستخداميا فى مجاالت أقؿ تطورا.- أ

 ية.محاوالت إعادة تدوير بعض المكونات مثؿ األجزاء المعدن- ب
االستفادة ببعض األجزاء كقطع غيار ألجيزة مماثمة )بعد تفكيؾ الجياز(، والتخمص مف - ج

 باقى األجزاء فى مقالب المخمفات.
االحتفاظ باألجيزة القديمة وتخزينيا فى األماكف المتاحة وىو حؿ مؤقت ألنو يؤخر موعد - د

 التخمص فقط وال يحؿ المشكمة 

                                                           
 مرجع سبؽ ذكره  "، اإللكترونية، "التخمص اآلمف مف مخمفات األجيزة الكيربائية و ،نفيسة أبو السعود1



 معيد التخطيط القومى -( 676سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

 

29 
 

 الحالتيف يؤثر بالضرر عمى البيئةالحرؽ او الدفف فى األرض وفى كمتا - ر
والحقيقة التى يجب إدراكيا ىى أنو باستمرار التقدـ فى مجاؿ اإللكترونيات وزيادة اإلعتماد عمى 
ىذه األجيزة، فمف المؤكد أنو خبلؿ سنوات قميمة  سوؼ تصبح كثير مف ىذه األجيزة ومستمزماتيا 

عدـ وجود نظـ متكاممة لمتعامؿ مع كؿ نوع مف المخمفات التى تستدعى التخمص اآلمف منيا. ومع 
أو بعض مكوناتيا، يتـ التخمص منيا فى  ،اإللكترونيةمف أنواع المخمفات فإف كثير مف المخمفات 
 .أماكف التخمص مف المخمفات الصمبة البمدية

 اإللكترونيةالتعامل السميم مع المخمفات  :رابعا 
فإف التعامؿ السميـ اآلمف  ،ى التأثيرات البيئية والصحيةلتحقيؽ اإلدارة اآلمنة ليذه المخمفات وتبلف

ليا يجب أف  يستند إلى تطبيؽ  منيج أو فكر اإلدارة المتكاممة  الذى يتعامؿ مع ىذه المخمفات 
عادة  عمى أنيا تحتوى عمى مكونات يمكف فصميا واإلستفادة منيا استنادا لمبدأ "الخفض وا 

خبلؿ إجراءات وأنشطة فنية متطورة وتكنولوجيا نظيفة أثناء  االستخداـ والتدوير واالسترجاع" مف
مراحؿ دورة الحياة الكاممة  متضمنًا مرحمة التصنيع واإلنتاج وحتى بعد استخداـ األجيزة. ويدعـ 

 ىذه األنشطة إطار مف التشريعات المبلئمة والمساندة لسياسات محددة ومتفؽ عمييا. 
تعنى عممية تدوير المخمفات اإلكترونية معالجة ىذه المخمفات  :اإللكترونيةإعادة تدوير المخمفات 

إلنتاج سمع جديدة  مما يحقؽ عوائد اقتصادية كما يؤدى الى تقميؿ حجـ المخمفات التى تمقى فى 
تتضمف عمميات  .مقالب المخمفات  وبالتالى تخفيض  اإلنبعاثات والتسريبات الى باطف األرض

 :1إعادة التدوير 
واد الخطرة )مثؿ الرصاص والبطاريات والببلستيؾ المعالج بمضاد الميب استخراج الم •

 .(والزئبؽ والكادميوـ
 .تفكيؾ وتقسيـ المواد الى أجزاء وحفظ ما ىو قابؿ لئلصبلح  •
 التقطيع والمعالجة الميكانيكية. •
 المعالجات الخرى. •

مكانيات لمتعامؿ مع ىذه وقد يتـ تجميع القطع الغير صالحة لتصديرىا إلحدى الدوؿ التى لدييا ا 
وبحسب تقرير  .اإللكترونيةالمخمفات. وتعتبر اليند والصيف وغانا أكبر الدوؿ المستوردة لممخمفات 

تـ تصديرىا الى دوؿ أفريقيا الجنوبية  اإللكترونيةألؼ طف مف المخمفات  662أممى فإف حوالى 

                                                           
1

 النفاٌاتاإللكترونٌةكٌفنتخلصمنها،مرجعسبقذكره
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تكمفة إال أنيا يمكف أف تحقؽ  رغـ أف عمميات إعادة التدوير ليا .6228ومثميا فى  6229عاـ 
 : 0منيا فوائد كثيرة 

  حيث أف تكاليؼ الطاقة المستخدمة فى عممية إعادة تدوير اإلسياـ بالحفاظ عمى الطاقة
المخمفات اإلكترونية بحثا عف المعادف تكوف أقؿ بكثير مف تكاليؼ الطاقة المستخدمة فى 

 :عممية التنقيب عف المعادف الخاـ، فمثبل
% مف الطاقة المستخدمة لتصنيع األلومنيـو 95تدوير األلومنيوـ تحتاج طاقة أقؿ  إعادة-أ

 .مف المواد الخاـ
% مف الطاقة المستخدمة لمتنقيب عف الحديد 62إعادة تدوير الحديد يوفر حوالى -ب

 .الخاـ
فى حالة استخداـ % مف الطاقة المستخدمة 72إعادة تدوير الببلستيؾ يوفر حوالى  -ج

 .ساسيةخامات أ
فى حالة % مف الطاقة المستخدمة المستخدمة 42إعادة تدوير الزجاج يوفر حوالى  -د

 .استخداـ خامات أساسية
. 

  اإلسياـ بالحفاظ عمى الموارد الثمينة والشحيحة أيضا كالماء والمعادف الثمينة مثؿ الذىب
 .والفضة والنحاس وغيرىا

  نظرا إلحتوائيا عمى مواد سامة  لكترونيةاإلالحد مف المخاطر الصحية والبيئية لممخمفات
غير متحممة مثؿ الزئبؽ والزرنيخ، عندما تمقى فى مقالب المخمفات يمكف أف تتسبب فى 

 تموث التربة والماء واليواء.
  المساىمة فى خفض انبعاثات غازات اإلحتباس الحرارى المسببة لظاىرة التغيرات المناخية

 .المحتمؿ حدوثيا
 :اإللكترونيةالقيمة االقتصادية لممخمفات  :خامسا

 .اإللكترونيةمجموعة واسعة مف المنتجات الكيربائية و  اإللكترونيةكما سبؽ ذكره، تشمؿ المخمفات  
والبصرية ومكوناتيا   اإللكترونيةوصناعة األجيزة الكيربائية وصناعة الحاسبات والمنتجات 

 ؤثر فى الناتج المحمى اإلجمالى. وصناعة األجيزة الطبية مف الصناعات التى ت

                                                           
1
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الحاسبات والمنتجات  لصناعة 6216/6213وقد بمغ قيمة اإلنتاج التاـ بسعر البيع عاـ 
 19والبصرية ومكوناتيا وصناعة األجيزة الطبية وصناعة األجيزة الكيربائية نحو  اإللكترونية

 .مميار جنيو 7ر65مميار جنيو بقيمة مضافة نحو 
 :مف أىميا ،عدة عناصر اإللكترونيةقتصادية لممخمفات تتضمف القيمة اال

 :قيمة العناصر التى يمكف استرجاعيا :أوال
إلى أف كؿ حاسب آلي يحتوى عمى كميات محسوسة مف 1يشير أحد التقارير -1

الرصاص والببلستيؾ والكادميوـ والزئبؽ إذا أمكف فصميا واالستفادة بيا تحقؽ 
 .عوائد اقتصادية

التى  اإللكترونيةقيمة المواد الثمينة التى تحوييا المخمفات 6ء يقدر بعض الخبرا -2
 62تمقى فى مكبات المخمفات فى الواليات المتحدة األمريكية وحدىا بأكثر مف 

 مميوف دوالر
ىناؾ احصائية أوروبية اشارت الى أف طف الموبايبلت ينتج عنو أرباح بقيمة  -3

 سبعة آالؼ يورو
وفقا إلحدى الدراسات يمكف استخراج ما يمى  الى أنو3كما يشير أحد المصادر -4

 :مف إعادة تدوير مميوف ىاتؼ محموؿ
 كيموجراـ  ببلتينيـو 16       ،كيموجراـ ذىب 37        ،كيموجراـ فضة 382      

قيمة اقتصادية عالية إذا تـ إدارتيا بأسموب صحيح  اإللكترونيةبالنسبة لمصر تمثؿ المخمفات  
وبالتالى ىناؾ  ،فيى تمثؿ تحدى كبير فى تحديد كمياتيا والتعامؿ معياوعمى الجانب اآلخر 

ولكف يمكف إجراء بعض التقديرات لبعض العناصر  ،صعوبة فى تقدير دقيؽ لقيمتيا اإلقتصادية
 :القابمة إلعادة التدوير كما يمى

  يقدر عدد مشتركى الياتؼ المحموؿ عاـ  4بالرجوع الى البيانات المتاحة فى مصر
مميوف مشترؾ. وباعتبار أف ىذا الرقـ يمكف أف  يشير الى أف عدد  95,69بنحو  6216

بعدسنوات قميمة تتحوؿ ىذه  ،مميوف ىاتؼ 95اليواتؼ المحمولة فى مصر  ال يقؿ عف 
ووفقا لممصدر السابؽ  .األجيزة الى خردة )مخمفات( تضيؼ الى الكميات الموجودة بالفعؿ

 :ى عمى مواد ثمينة تقدر كمياتيا كما يمى مميوف ىاتؼ محموؿ تحتو  95فإف 
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 طف تقريبا x382/ 1222   =36 95فضة  =  
 طف تقريبا x 37 /  1222  =3,5 95ذىب = 

 طف تقريبا  x16 / 1222 = 1,5 95ببلتينيوـ = 
جنيو أوقية  6،61122:وىى ()كأسعار استرشادية فقط1فى مصر  ىذه العناصرووفقا ألسعار 
 (،جنيو لمجراـ 59،9أو )جنيو أوقية الفضة   34،698 (،نيو لمجراـج 39،678الذىب )أو 

، يقدر سعر 6217مارس  11يوـ (جنيو لمجراـ 57،532جنيو أوقية الببلتيف )أو  43،16526
مميار جنيو.  ويشير ذلؾ الى أف استرجاع عناصر الذىب والفضة  3ر5ىذه العناصر بحوالى 

تؼ المحمولة يقدر سعرىا بأكثر مف مميار جنيو بأسعار % فقط مف عدد اليوا32والببلتينيوـ مف 
 . 6217مارس  11يوـ 

ذا أخذنا فى اإلعتبار قيمة اإلنتاج التاـ بسعر البيع ألجيزة الحاسبات والمنتجات   اإللكترونيةوا 
فإف  6216/6213مميار جنيو عاـ  19واألجيزة الطبية والكيربائية والبصرية ككؿ  وىو حوالى 

يمثؿ  (اليواتؼ المحمولة)اإللكترونيةواد الثمينة فى نوع واحد فقط مف المخمفات قيمة بعض الم
 .%(18حوالى )نسبة ال يستياف بيا 

فى توفير فرص عمؿ عديدة  وذلؾ مف خبلؿ  اإللكترونية:  يساىـ إعادة تدوير المخمفات ثانيا
واستخبلص ومعالجات  العمميات المختمفة التى تتـ إلعادة التدوير )مف تفكيؾ وفصؿ ميكانيكى

 .(كيميائية وغيرىا
 :اإللكترونيةمتطمبات تنفيذ نظام آمن مستدام إلعادة تدوير المخمفات 

يمكف أف تحقؽ أرباحا اقتصادية  اإللكترونيةيتضح مما سبؽ أف صناعات إعادة التدوير لممخمفات 
فكر االقتصاد  وتوفر فرص عمؿ لمشباب وأيضا الحفاظ عمى عناصر البيئة وىو ما يتماشى مع

ونظرا لممخاطر التى تواجو عمميات  .األخضر وبالتالى المساىمة فى تحقيؽ التنمية المستدامة
تتطمب توفر عدة مقومات تتشابؾ  اإللكترونيةإعادة التدوير فإف اإلدارة السميمة اآلمنةلممخمفات 

 :تشمؿ ىذه المقومات  العناصر التالية .وتتكامؿ مع بعضيا البعض
عادة تدوير المخمفات سياسات  -1 مف أمثمة السياسات  .اإللكترونيةواضحة ومعمنة لجمع وا 

المسئولية الممتدة وتشير الى قياـ الجيات المسئولة عف انتاج :التى قد تكوف مناسبة
بتحمؿ مسئولية التخمص مف ىذه األجيزة  -أو موزعوا األجيزة  – اإللكترونيةاألجيزة 
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فتراضى أو عندما يريد مستخدموا ىذه األجيزة التخمص ومخمفاتيا بعد انتياء عمرىا اإل
 .وذلؾ وفقا لقواعد تنظيمية وأطر تشريعية نافذة ،منيا

 :توفر  إطار تشريعي مبلئـ يوضح -2
 قواعد وضوابط الممارسات السميمة. 
 معايير الجودة والسبلمة الصحية والبيئية. 
  المواصفات القياسية لممنتجات مف إعادة التدوير 
 اـ الحوافز لمممارسات السميمة ونظاـ العقوبات ألى ممارسات غير آمنةكذلؾ نظ. 
  المواصفات القياسية لنظاـ اإلدارة المتكاممة ومعايير لئلدارة السميمة فيما يتعمؽ بإعادة

 التدوير.
 إجراءات منع االتجار غير المشروع. 
 نظـ المراقبة والمحاسبة. 
دماجيا فى النظـ المستدامةاإلستفادة بأى خبرات متوفرة فى مصر والبن -3  .اء عمييا وا 
 .توفر التقنيات  السميمة بيئيا  والتى تضمف السبلمة واألماف الصحى -4
مؤسسية صغيرة ومتوسطة لممشاركة الفعالة فى مراحؿ إعادة التدوير كيانات /توفر كياف  -5

ت بدءًا مف عمميات الجمع مف المصدر والنقؿ الى أماكف محددة إلستقباؿ ىذه المخمفا
 .إلتخاذ اجراءات إعادة التدوير وذلؾ فى إطار التشريع الحاكـ

نشاء أماكف مناسبة آمنة  إلستقباؿ وتجميع المخمفات  -6  .اإللكترونيةتحديد وا 
توفر برامج تدريبية وتعميمية مستمرة لرفع كفاءة وتنمية قدرات األفراد العامميف فى مجاالت  -7

 .إعادة التدوير
ميور  وشركات القطاعيف العاـ والخاص وذلؾ إلشراؾ جميع توفر برامج توعية عامة لمج -8

 .أصحاب المصمحة فى تنفيذ النظاـ المستداـ
أف توفر نظاـ تمويؿ مناسب يساعد فى توفير التقنيات اآلمنة ومواجية أية أضرار يمكف  -9

 .خبلؿ مراحؿ النظاـ المختمفةتنجـ 
لمزمع تنفيذىا فى إطار النظاـ المستداـ إجراء دراسات تقييـ اآلثار البيئية لكافة األنشطة ا-12

 .حسب نوع ومستوى كؿ نشاط
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بعض المبادرات المصرية فى مجال إعادة تدوير مخمفات األجيزة  :سادسا 
 :اإللكترونية

سيدات  12قامت جمعية "روح الشباب لمتنمية والبيئة بمنشأة ناصر " بتنفيذ مشروع يعمؿ بو  -1
عادة تركيب المخمفات بالتعاوف مع خبراء مف شركة مايكر )  اإللكترونيةوسوفت( لتفكيؾ وا 

القديمة والبحث عف األجزاء الصالحة بيا لتجميعيا مرة أخرى فى أجيزة يتـ بيعيا بأسعار 
رمزية يستفيد بيا غير القادريف عمى شراء الجديد. ويتـ تجميع القطع غير الصالحة 

بيا مصانع مخصصة ليذا الغرض  لئلستخداـ لتصديرىا إلحدى الدوؿ األوروبية التى يوجد
 1يمكنيا أف تستخرج المفيد منيا والتخمص اآلمف مف المواد الضارة 

تـ توقيع بروتوكوؿ تعاوف بيف وزارة الدولة لشئوف البيئة ووزارة اإلتصاالت لدراسة حجـ  -6
مشكمة المخمفات الناتجة عف أجيزة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالتعاوف مع عدد مف 

شركاء فى ىذه الصناعة وشركات اإلتصاالت أو الشركات المعنية بإكسسوارات ىذه ال
وفى إطار ىذا اإلىتماـ صدر عف وزارة التجارة والصناعة قرارا يحظر استيراد  .األجيزة

سنوات مما يسيـ فى تقميؿ حجـ ىذا النوع مف  5أجيزة الكمبيوتر التى يزيد عمرىا عف 
توكوؿ إنشاء أوؿ شركة مصرية لمتعامؿ مع المخمفات المخمفات. نتج عف ىذا البرو 

والكيربائية وتشجع ىذه الشركة األفراد عمى التخمص مف األجيزة القديمة لدييـ  اإللكترونية
 ،مف المشاكؿ التى تواجو ىذه الشركة .بتقديميا لشركات مثؿ ىذه الشركة إلعادة تدويرىا

دد كبير مف األجيزة سواء مف األفراد أو ىى عدـ توفر ع، وأيضا تواجو جمعية روح الشباب
استطاعت الشركة إقناع عدد  .الشركات خاصًة فى ظؿ القوانيف الخاصة بالعيد والمخازف

شركة بتسميـ األجيزة القديمة بيا مقابؿ الحصوؿ عمى كروت صرؼ بمبالغ   82نحو 
 6محددة تمكنيـ مف الحصوؿ عمى أجيزة حديثة بسعر ٌأقؿ.

إحدى أولى شركات إعادة تدوير  ،أنشأ شركة "ريسيكموبيكيا المصرية " مبادرة لشاب مصرى -3
 اإللكترونيةبجمع النفايات  6211بدأ النشاط عاـ  .فى الشرؽ األوسط اإللكترونيةالنفايات 

مف الشركات  Hard diskمثؿ أجيزة الكمبيوتر القديمة والطابعات واألقراص الصمبة
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تدويرىاواإلستفادة مف مكوناتيا. ثـ تطور العمؿ الى وتصديرىا إلى شركة فى الصيف إلعادة 
 .1تفكيؾ ىذه األجيزة وفصؿ وفرز مكوناتيا  مما يحقؽ أرباحا أكثر

 
وقعت وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مذكرة تفاىـ مع السفارة  6216فى مارس  -4

ودعـ المشروعات  ةاإللكترونيالسويسرية بالقاىرة بيدؼ تعظيـ اإلدارة المستدامة لممخمفات 
الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشاركة فى صناعات إعادة التدوير واستخراج المواد الثانوية 

بطرؽ مستدامة بيئيا واقتصاديا وكذلؾ تعظيـ اإلستفادة مف  اإللكترونيةمف المخمفات 
لصحة المعادف الثمينة الموجودة فى ىذه المخمفات وضماف إعادة تدويرىا بطريقة آمنة عمى ا

تمتـز خبلليا 6217والبيئة وذلؾ فى غضوف عاميف ليتـ اإلنتياء منيا فى نياية ديسمبر 
 .6الحكومة السويسرية بتوفير دعـ مالى مساىمة منيا فى تنفيذ ىذه المشروعات 

تـ إطبلؽ مشروع "صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر " بيف  6216يوليو  66فى  -5
وبالتعاوف بيف الحكومة المصرية  ،يا المعمومات ووزير البيئةوزير اإلتصاالت وتكنولوج

والحكومة السويسرية بيدؼ تعزيز بناء القدرات والتدريب مف أجؿ إدماج ومشاركة 
واإلدارة الرشيدة واآلمنة  اإللكترونيةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير النفايات 

 . 3لمموارد الثانوية والغير متجددة 
غـ عدـ توفرمزيد مف المعمومات عف ىذه المبادرات إال إنيا تشير إلى وجود بدايات  لمتعامؿ مع بر 

 :ىذه المخمفات وأف ىناؾ
   اإللكترونيةإدراؾ لمقيمة اإلقتصادية لممخمفات 
 إدراؾ لممخاطر الصحية والبيئية ليذه المخمفات 
 مخاطرىا إدراؾ ألىمية اإلدارة السميمة اآلمنة ليذه المخمفات وتجنب 
  مراعاة اإلستدامة واستخداـ الطرؽ اآلمنة عمى الصحة وعمى البيئة 
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 الفصل الخامس 
 اإلدارة المتكاممة لممخمفات البالستيكية 

تحتوى المخمفات الصمبة البمدية عمى العديد مف المكونات التى يمكف اإلستفادة بيا بإعادة تدويرىا 
دخاليا كأحد مستمزمات تصنيع وانت مف ىذه المكونات  .اج العديد مف المنتجات اليامة فى مصروا 

 .المخمفات الببلستيكية
 

 :يتناوؿ ىذا الفصؿ 

 الخصائص ومنظومة اإلدارة المتكاممة ليا ،األنواع :المخمفات الببلستيكية. 

 الصعوبات التى تواجو صناعة اعادة التدوير فى مصر. 

 ت الببلستيكيةبعض الفوائد االقتصادية إلعادة تدوير المخمفا. 

 فرص ومقومات  إعادة تدوير المخمفات الببلستيكية فى مصر. 

 الضوابط التشريعية لتدوير المخمفات الببلستيكية. 

 مقترحات لدعـ منظومة إطار اإلدارة المتكاممة لممخمفات الببلستيكية. 
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 ة ليا األنواع، الخصائص ومنظومة اإلدارة المتكامم:المخمفات البالستيكية :أوال  
كما ذكر فى الفصؿ األوؿ مف ىذا البحث تحتوى المخمفات الصمبة البمدية عمى نسبة مف 

وتشير بعض المصادر الى  أف  ،% مف كمية المخمفات16المخمفات الببلستيكية قد تصؿ الى 
تختمؼ فى  ،%12متوسط نسبة المواد الببلستيكية فى المخمفات البمدية الصمبة تبمغ نحو 

 .1متيا االقتصادية حسب المجتمع الذى تخرج منو خصائصيا وقي
الببلستيؾ الصمب مثؿ الزجاجات )زجاجات  :تنقسـ المواد الببلستيكية فى المخمفات الى نوعيف ىما

النوع اآلخر وىو الببلستيؾ الميف مثؿ   (.أكواب وغيرىا ،حافظات الطعاـ ،...الخؿ ،الزيت ،المياه
 .أشكالياأكياس الببلستيؾ بكافة ألوانيا و 

 :ما يمى)6(مف أنواع المواد الببلستيكية الموجودة فى المخمفات ويمكف  تدويرىا
• PET ويدخؿ فى صناعة قوارير المياه. ،البولى ايثميف تريفثاليت 
• HDPE .بولى ايثميف عالى الكثافة ويستخدـ فى صناعة عمب المنظفات والشامبو 
• PVC.بولى فينيؿ كموريد 
• LDPP الكثافة ويستخدـ فى صناعة عمب السيدييات و أكياس  بولى ايثميف منخفض

 التسوؽ.
• PP  بولى بروبميف يستخدـ فى صناعة الصحوف وحوافظ الطعاـ وعمب الدواء وىو مف

 أفضؿ أنواع الببلستيؾ.
• PSبولى سترايف 

المخمفات الببلستيكية ال تتحمؿ بسيولة فى البيئة وبالتالى فيى تسبب تموث لعناصر البيئة عندما 
 ونظرا لكميتيا الكبيرة وحجمياالكبير فيى تمثؿ عبئا كبيرا عمى  ،فف فى باطف األرضتد

 .منظومة التعامؿ مع المخمفات وتشغؿ مساحات كبيرة فى مواقع التخمص النيائى
 :منظومة اإلدارة المتكاممة لممخمفات البالستيكية 

تبدا بمرحمة   ،تتالية ومتكاممةتشمؿ منظومة اإلدارة المتكاممة لممخمفات بشكؿ عاـ عدة مراحؿ م
وىذه المرحمة ىى مف أىـ مراحؿ المنظومة حيث يمكف فى ىذه المرحمة تخفيض .تولد المخمفات
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كمية المخمفات التى تحتاج تخمص نيائى فى مواقع مناسبة كما يمكف أيضا تخفيض خطورة 
 المخمفات بفصؿ ماىو خطر عف المخمفات األخرى.

 :تنتج مف مصادر عديدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ/تيكية فيى تتولدبالنسبة لممخمفات الببلس
 )مخمفات عمميات التصنيع )ويتـ اإلستفادة منيا بشكؿ كبير 
 االستيبلؾ الفندقى والسياحىإلستيبلؾ: االستيبلؾ التجارى، االستيبلؾ المنزلى،امخمفات. 

تحتاج منظومة ادارة تدخؿ مخمفات اإلستيبلؾ ضمف مكونات المخمفات الصمبة البمدية التى 
متكاممة لمتعامؿ اآلمف معيا بما يحقؽ آثار ايجابية اقتصادية واجتماعية وبيئية وبالتالى تنمية 

 .تبدأ ىذه المنظومة بمرحمة تولد المخمفات بكميات وخصائص معينة .مستدامة
لبمدية بمعنى تجميع جميع المخمفات ا ،عادة ما يتـ  التعامؿ مع ىذه المخمفات بصورة مختمطة

فى  (عضوية وببلستيكية وورقية ومعدنية والكترونية وغيرىا)الصمبة المتولدة مف مصدر معيف 
أو غيرىا( الى  ،أفراد ،شركات الجمع ،جامع القمامة)وعاء واحد حتى يتـ نقمو بالوسيمة المتاحة 

ليتـ المكاف المتفؽ عميو حيث يتـ فرز وتصنيؼ لبعض أو جزء مف ىذه المخمفات المختمطة  
 إعادة تدوير المخمفات الببلستيكية بيا لتصنيع منتجات ببلستيكية متنوعة الخصائص. 

فقد كبير فى كمية المخمفات الببلستيكية التى يتـ الحصوؿ عمييا  :مف أىـ مساوئ ىذا األسموب
وبالتالى ىدر فى الموارد الطبيعية التى يمكف أف تكوف مصدر لموارد ذات عائد اقتصادى تضيؼ 

 ى اإلقتصاد القومى.ال
لتحقيؽ منافع وعوائد مف ىذه المخمفات الببلستيكية يتطمب اإلستناد الى منيج اإلدارة المتكاممة 

حيث تتـ عمميات الفرز واالفصؿ  -بالتحكـ والتعامؿ الرشيد مع المخمفات بدءا مف مرحمة التولد 
 وحتى التخمص النيائى. -مف المنبع 

تيكية من المنبع كوسيمة لتحسين عمميات إعادة التدوير  فى فرز وتصنيف المخمفات البالس
 :صناعة البالستيك فى مصر

تعتمد ىذه الصناعة عمى مواد  .صناعة الببلستيؾ مف الصناعات اليامة جدا  فى مصرتعتبر 
خاـ أصمية ومواد معاد تدويرىا بخصائص ومواصفات قياسية مقننة وبالتالى فإف صناعة إعادة 

 .اؿ الببلستيؾ ليا أىمية كبرى فى توفير بعض مستمزمات التصنيعالتدوير فى مج
المقصود بإعادة تدوير الببلستيؾ إعادة تصنيعو بعد فرزه مف المخمفات المنزلية أو التجارية أو 
غيرىا وذلؾ لتوفير مستمزمات الصناعة وفى الوقت نفسو التقميؿ مف التأثيرات السيئة ليذه 

 .ئةالمخمفات وتراكميا فى البي
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وىى مف أىـ المراحؿ التى  ،تمر عممية اعادة تدوير الببلستيؾ بعدة مراحؿ أوليا الفرز والفصؿ
فى –الفصؿ مف المنبع"  –لذلؾ فإف "عممية  –اقتصاديا وفنيا  –تؤثر بشدة فى المراحؿ التالية 

ف أف تكوف مرحمة تولد المخمفات أى المرحمة األولى فى منظومة اإلدارة المتكاممة لممخمفات يمك
 مف أىـ العمميات المطموب اإلىتماـ بيا لتحقيؽ اإلدارة المتكاممة اآلمنة لممخمفات. 

فإف الفصؿ والفرز  ،وحيث يتطمب الحصوؿ عمى نوعيات جيدة مف الببلستيؾ فرزا جيدا لممخمفات
يرة تتطمب عممية الفرز ىذه عمالة كب .مف المنبع يتبعو بعد  تجميعو مف مصدره  فرز أكثر دقة
 .وبالتالى فإف عممية الفصؿ والفرز توفر فرص عمؿ كثيرة

 .بعد ذلؾ تتـ عمميات غسيؿ وتجفيؼ وتكسير وتخريز وتشكيؿ وفقا لنوع المنتج المطموب
 :0يختمف سعر البالستيك المعاد تدويره حسب نوعو فى مصر

 جنيو(  5.81جنيو )دوالر =  822  :طف الببلستيؾ المخموط •
 جنيو مصرى  3522الى  3222مف  :سوؿطف الببلستيؾ المغ •
 جنيو مصرى 6222الى  4522مف  :طف الببلستيؾ المخرز •

مميوف  61حوالى ) 6214ويعنى ذلؾ أف كمية المخمفات الصمبة البمدية المتولدة فى مصر عاـ 
 (.مميار جنيو 6،1مميوف طف ببلستيؾ مخموط تقدر قيمتيا بحوالى  6طف( تحتوى عمى نحو 

 ات التى تواجو صناعة إعادة تدوير المخمفات البالستيكية فى مصر الصعوب :ثانيا
تدخؿ المخمفات الببلستيكية في صناعات عديدة مثؿ  المواد العازلة وأدوات الكيرباء والصرؼ 
الصحي وغطاء األرضيات وصناعة مواد األسفمت وبعض أنواع أخشاب األرضيات )الباركية( 

 :بات نوجز أىميا فيما يمىولكف تواجييا بعض التحديات والصعو 
  عممية فرز المخمفات تقع عمي قائمة المشكبلت التي تتحدي نجاح صناعة إعادة تدوير

وىو )المخمفات الببلستيكية  حيث يجب أف تبدأ مف المنزؿ أو مكاف تولد ىذه المخمفات 
أيضا ثـ أماكف تجميع وتخزيف ىذه المخمفات و  ،(مف أىـ المراحؿ التى يجب التركيز عمييا

ويتطمب ذلؾ تغيير تفكير المجتمع   .  المقالب العشوائية  بالشوارع وتنتيي بالمقالب العمومية
تتطمب عممية الفرز والفصؿ  .واتجاىاتو وسموكياتو تجاه عمميات الفرز والفصؿ مف المنبع

 ىذه تغيير فى أساليب وتقنيات الجمع والنقؿ ومف ثـ عمميات إعادة التدوير.

                                                           
مقالةنشرتفًموسوعةالبٌئةــتدوٌرالبالستٌكفرصةاستثمارٌةرائعة،مصدرسابق1
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  بات عدـ توفر الكميات الكافية  مف المخمفات الببلستيكية البلزمة لتغطية مف أىـ الصعو
مما يستوجب  االىتماـ بيذه  ،إحتياجات الصناعة المحمية واحتياجات التصدير أيضا

 الصناعة لدعـ الصناعة المحمية واالقتصاد المصري بشكؿ عاـ وزيادة المنافسة المحمية
 . تجاه المنتجات المستوردة مف الخارج

بعض شركات إعادة تدوير المخمفات الببلستيكية تعمؿ بشكؿ غير رسمي وتستخدـ طرؽ 
بدائية وأساليب غير صحيحة وبدوف مراعاة المواصفات القياسية المعترؼ بيا عالميا مما 
يمكف أف يتسبب في اإلضرار بصحة المواطنيف وبالبيئة أيضا وبالتالى ىناؾ حاجة الى 

 .بتمؾ الصناعة بما يقمؿ مف  األخطار البيئية  والصحية تطوير المواصفات الخاصة
  تواجو المصانع المتخصصة فى إعادة تدوير الببلستيؾ مف مادةpet  المستخدمة فى

انتاج زجاجات المياه والزيت والمشروبات الغازية باإلضافة الى العبوات الببلستيكية  ندرة 
تعد المادة الخاـ األساسية ليذه المصانع فى كمية الزجاجات الببلستيكية المسترجعة والتى 

وذلؾ بسبب انخفاض معدالت االستيبلؾ نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار السمع إضافة 
 .1إلى انخفاض معدالت السياحة وبالتالى التأثير عمى معدالت استيبلؾ ىذه الزجاجات

 ادية لدي كثير مف ارتفاع تكمفة المصانع الحديثة في ىذا المجاؿ مع نقص االمكانات الم
ىذه المصانع مما يتطمب إيجاد آلية لتوفير مصادر التمويؿ وأى مستمزمات أخرى الزمة 

 .بأسعار مناسبة
  عدـ وجود استراتيجية لمتعامؿ مع ىذه المخمفات بما يدعـ صناعة اعادة تدوير المخمفات

وفير اإلحتياجات الببلستيكية بطرؽ سميمة آمنة ووفقا لمواصفات متفؽ عمييا وبما يسمح بت
مف مستمزمات العديد مف الصناعات الببلستيكية التى تقـو عمى إعادة تدوير المخمفات 

 الببلستيكية.
 :0، 7بعض الفوائد االقتصادية إلعادة تدوير المخمفات البالستيكية :ثالثا  

ـ تؤدى اعادة تدوير المخمفات الببلستيؾ الى تقميؿ كمية وحجـ المخمفات الى تحتاج نظا -1
متكامؿ وبالتالى تقميؿ المساحات البلزمة لمتخمص مف المخمفات مما يتيح فرصة استخداـ 
ىذه المساحات ألغراض مفيدة كالزراعة مثبل أو المتنزىات أو غيرىا )الحفاظ عمى الموارد 

                                                           
1

0213روزالٌوسف,ٌناٌر
0

مرجعسابق.–وٌكبٌدٌا،الموسوعةالحرة–(تدوٌرنفاٌاتاللدائن
0

.https: // ar.wikiipedia.org/wikiوٌكبٌدٌا،الموسوعةالحرة–(تدوٌرالنفاٌات
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الطبيعية وترشيد استخداميا( وىو ما يتوافؽ مع تحقيؽ اليدؼ االستراتيجى األوؿ مف 
 .محور البيئة،6232رؤية مصر :ة التنمية المستدامةأىداؼ استراتيجي

الطاقة البلزمة إلنتاج منتج ما مف خامات أساسية أكبر مف إنتاجو مف مواد مف مخمفات  -6
 مسترجعة. 

توفر صناعة تدوير الببلستيؾ فرص عمؿ كثيرة حيث يتطمب الفرز الجيد قوى عاممة  -3
 .كبيرة

ر المواد المسترجعة وبالتالى فإف توفر مواد سعر المواد الخاـ عادة ما يكوف أكبر مف سع -4
ببلستيكية مسترجعو بالمواصفات المقننة يمكف أف  يؤدى الى تخفيض تكمفة التشغيؿ 

 .(بشرط توافقيا مع المواصفات القياسية)وبالتالى أسعار المنتجات 
 

 :0يشير أحد المصادر إلى ما يمى -5
 الببلستيؾ فى حالة عدـ تحمؿ أقساط  وفقا لدراسة لمصندوؽ االجتماعى تقدر أرباح تدوير

% سنويا عمى أف تكوف قيمة رأس الماؿ المستثمر فى المشروع حوالى 56قروض بحوالى 
 6222ألؼ جنيو بأسعار عاـ  165

  كشفت إحصائية قامت بيا شعبة الببلستيؾ بالغرفة الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية
معية اسكولوما ببلست االيطالية عف أف مصر بالتعاوف مع مركز تكنولوجيا الببلستيؾ وج

  . مميارات جنيو سنويا ميدرة  5 تفقد مميوف طف مف المخمفات الببلستيكية تقدر بحوالي
  فقط يتـ تدويرىا والباقى يتـ 62نسبة بسيطة مف المخمفات الببلستيكية التتعدى %

ببلستيكية يتـ % فقط مف حجـ المخمفات ال5) ،التخمص منو إما بالحرؽ أو كنفايات
% ميدر دوف 82 ،% بطرؽ يدوية غير صديقة لمبيئة15 ،استخداميا بشكؿ صحيح

 .(استفادة
عمميات إعادة تدوير الببلستيؾ تقابميا مشكبلت منيا نقص التكنولوجيا الخاصة بالصناعة  -6

 وعدـ توفر المواصفات القياسية التى تحكـ عممية إعادة التدوير.

                                                           
نشرتفىـــ   الغرف التجاريه ,اتحاد الصناعات ,تذوير المخلفات ,ثروة البالستيك ,مخلفات البالستيك ,األهرام المسائىعبذهللا الصبيحى(1
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ويصعب  ة عبئا عمى البيئة خاصة أنيا ال تتحمؿ بسيولةتمثؿ المخمفات الببلستيكي -7
 وفى المقابؿ فيى تمثؿ ثروة قومية ضائعة. التخمص منيا

مف المشاكؿ األساسية التى تواجو ىذه الصناعة ىى عدـ وجود وعى بتقسيـ المخمفات  -8
رشاد  ووضعيا فى عبوات مستقمة كما يحدث فى دوؿ العالـ وىو ما يحتاج الى توعية وا 

 اطنيف بشكؿ كبير. لممو 
 فرص ومقومات صناعة إعادة تدوير المخمفات البالستيكية فى مصر:  :رابعا 

اف عممية اعادة تدوير المخمفات الببلستيكية فى مصر تطرح فرصا استثمارية عديدة حيث تتوفر 
 :مقومات عديدة لذلؾ منيا عمى سبيؿ المثاؿ

 ببلستيؾ تقدر فى المتوسط بنحو احتواء المخمفات البمدية عمى نسبة محسوسة مف ال
وفى ضوء البيانات المتوفرة عف كمية المخمفات البمدية الصمبة  .%مف كمية المخمفات12

فى المحافظات المختمفة تقدر كمية المخمفات البمدية الصمبة فى المحافظات الحضرية  
لمحافظات مميوف طف سنويا وبالتالى تقدر كمية المخمفات الببلستيكية فى ىذه ا 8بنحو 
مميوف طف سنويا. ووفقا إلحصائية سبؽ ذكرىا تقدر القيمة االقتصادية ليذه  8،2بنحو 

 مميار جنيو. 4الكمية بنحو 
  وبناء عمى   ،% مف حجـ المخمفات البمدية الصمبة6تقدر نسبة زجاجات الببلستيؾ بنحو

مميوف 8قدربنحو  ذلؾ فإف كمية المخمفات البمدية الصمبة فى المحافظات الحضرية  التى ت
مميوف متر  4،1تحتوى عمى نحو  (مميوف متر مكعب سنويا 64طف سنويا )أى نحو 

 .مكعب زجاجات ببلستيكية سنويا
 ىذه العمميات  ،تتضمف اعادة التدوير عمميات عديدة ممكف القياـ بيا منفردة أو متجمعة

والتشكيؿ.  التخريز –الصير  –الطحف  -التكسير  –الغسيؿ  –الفرز والفصؿ  :ىى
تحتاج كؿ عممية مف ىذه العمميات قوى بشرية كبيرة وبالتالى يمكف أف توفر مثؿ ىذه 

 .العمميات فرص عمؿ كثيرة
 يوجد فى مصر  صناعات محمية  .تحتاج عمميات إعادة التدوير معدات وأدوات متنوعة

لنسبة لدوؿ يمكف اف تنتج الماكينات والمعدات البلزمة إلعادة التدوير بأسعارمنخفضة با
خاصة وأف مصر تتميز بخبرات واسعة متراكمة يمكف اإلستفادة بيا فى مجاالت  ،أخرى

 الفرز والتصنيؼ والتصنيع وجميع عمميات إعادة التدوير.
 وفقا لممؤشرات االقتصادية  اآلتية: 
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بمغ  6216/6213قيمة االنتاج التاـ بسعر البيع لمنتجات المطاط والمدائف سنة  -1
بينما قيمة االنتاج  .مميار جنيو 9،1يار جنيو والقيمة المضافة نحو مم 3،9حوالى 

بمغ حوالى   6216/6213التاـ بسعر البيع لممواد والمنتجات الكيماوية ككؿ سنة 
 1.مميار جنيو 6،15مميار جنيو والقيمة المضافة نحو  9،35

  6213/ 6216عاـ  (وىو أحد المواد الببلستيكية)كمية انتاج البولى إيثيميف  -6
 . 6ألؼ طف  639

مميار  13,3قدرت بنحو  6214ف وسيميموز عاـ صادرات راتينجات ومطاط ولدائ -3
 .3مميار جنيو  36جنيو بينما واردات نفس المواد لنفس العاـ قدرت بنحو 

تشير المؤشرات السابقة إلى وجود فرص لزيادة الصادرات مف الصناعات الببلستيكية 
ف االستفادة بالمواد الببلستيكية الموجودة فى المخمفات وفقا والحد مف الواردات إذا أمك

 لضوابط فنية وتشريعية ومواصفات مقننة.
 

 :الضوابط التشريعية لتدوير المخمفات البالستيكيةبعض :خامسا
مف خبلؿ  –المخمفات الببلستيكية تتضمف أنواعا كثيرة مف الخامات بعضيا يمكف أف ينتج عنو 

كما يؤدى تراكميا إلى  ،خزيف والتعرض لعوامؿ الحرارة انبعاثات لمواد خطيرةعمميات الدفف أو الت
لذلؾ تعتبر بعض أنواع المخمفات الببلستيكية مف  2تمويث التربة واحتماؿ تمويث المياه الجوفية 

المعدؿ  1994لسنة  4المخمفات الخطرة وبالتالى تخضع لمضوابط التشريعية الواردة بالقانوف رقـ 
 .فى شأف حماية البيئة 6229لسنة  9رقـ  بالقانوف

 :ووفقا ليذه الضوابط التشريعية
ألى شكؿ مف أف تقوـ أو تسمح باستيراد مخمفات تخضع  –خاصة أو عامة  –اليمكف ألى جية 

،ممايمكف أف يؤثرعمى توفر المواد البلزمة لمتصنيع وبالتالى انخفاض كفاءة عمميات أشكاؿ الحظر
 ستيكية مالـ يوجد منيج آخر لتوفير ىذه المستمزمات.تصنيع المنتجات الببل

يحقؽ رفع كفاءة البمدية يمكف أن فكر اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة/فإف تطبيؽ منيج  ،ولذلؾ
صناعة إعادة تدوير المخمفات الببلستيكية فى مصر وتحقيؽ عوائد اقتصادية واجتماعية مع ترشيد 

مد ىذا المنيج عمى اإلىتماـ بمرحمة تولد المخمفات عامة والمخمفات استخداـ الموارد الطبيعية. يعت
                                                           

1
1-3جدول132سبقذكرهص،مصدر0212ج.م.ع.الجهازالمركزىللتعبئةالعامةواإلحصاء،إصدارسبتمبر

0
9-3جدول152،مصدرسبقذكرهص0212ج.م.ع.الجهازالمركزىللتعبئةالعامةواإلحصاء،إصدارسبتمبر

0
-9،11-11جدولى191-192،مصدرسبقذكرهصص0212ج.م.ع.الجهازالمركزىللتعبئةالعامةواإلحصاء،إصدارسبتمبر
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الببلستيكية خاصة والتركيز عمى عممية الفرز والفصؿ مف المنبع فى إطار تنظيمى ومؤسسى 
يتضمف مشاركة والتنسيؽ مع الجيات المختمفة ذات العبلقة والكيانات القائمة ذات الخبرة فى ىذه 

 .العمميات
 :لفصل من المنبع فوائد عديدة منيا يحقق الفرز وا

  سد احتياجات أو جزء مف احتياجات صناعة المنتجات الببلستيكية مف المخمفات
بعد اجراء عمميات اإلعداد البلزمة )الببلستيكية البلزمة كمدخبلت أساسية ليذه الصناعة 

يمكف . تعتمد كميات المخمفات الببلستيكية التى (لوصوليا لمشكؿ المطموب لمتصنيع
 :توفيرىا عمى السيناريو المستخدـ كما يمى

فى حالة تطبيؽ ىذا الفكر فى محافظات القاىرة الكبرى واإلسكندرية - أ
مميوف طف مخمفات صمبة بمدية سنويا   12فقط والتى تنتج اكثر مف 

يمكف توفير نحو مميوف طف سنويامف المخمفات الببلستيكية فى حالة 
 .122كفاءة جمع 

ىذا الفكر فى جميع محافظات الجميورية و التى تنتج  فى حالة تطبيؽ- ب
مميوف طف مخمفات صمبة بمدية سنويا  يمكف توفير أكثر  61أكثر مف 

مميوف طف سنويا مف المخمفات الببلستيكية فى حالة كفاءة  6مف 
122%. 

  توفير فرص عمؿ كثيرة تؤدى الى تخفيض نسبة البطالة فى مصر. يشير أحد المصادر
فرص عمؿ مف خبلؿ عمميات الفرز والفصؿ  8طف مخمفات يمكف أف يوفر  الى أف كؿ

عادة التدوير.  وا 
  توفير العممة الصعبة البلزمة إلستيراد الكميات البلزمة لسد النقص فى احتياجات السوؽ

 المحمى مف المواد الببلستيكية المعاد تدويرىا كمستمزمات لصناعة المنتجات الببلستيكية.
 شريعات الوطنية وأيضا الدوليةالتوافؽ مع الت. 
  يمكف أف يشجع فرز وفصؿ المخمفات الببلستيكية مف المنبع عمى إجراء مزيد مف عمميات

الفرز والفصؿ مف المنبع لمكونات أخرى مثؿ المخمفات الزجاجية والورقية والمعدنية 
العوائد  وبالتالى يمكف زيادة كفاءة استخداميا فى التصنيع وبالتالى تحقيؽ المزيد مف

 .اإلقتصادية
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  حماية عناصر البيئة مف مخاطر المخمفات الببلستيكية  مثؿ الحماية مف مخاطر
اإلشتعاؿ الذاتى لممخمفات البمدية أوعمميات الحرؽ التى يقـو بيا بعض األفراد أو الجيات 

 .وينتج عنيا  انبعاث غازات مموثة لميواء وغازات خطيرة عمى الصحة العامة
 :حات لدعم االدارة المتكاممة لممخمفات البالستيكية مقتر  :سادسا

وضع سياسات عامة واضحة ومعمنة لتشجيع الفرز والفصؿ مف المنبع لممخمفات الببلستيكية  -1
 .لتنفيذىا عمى المستوى القومى

 .تطوير التشريع الداعـ ليذه السياسات متضمنا األدوات التحفيزية -2
نحو الفرز والفصؿ مف المنبع وتطوير سموكيات األفراد تنمية الوعى العاـ والتفكير اإليجابى  -3

 .بشكؿ عاـ وممارساتيـ بشأف التعامؿ مع المخمفات عامة والببلستيكية خاصة
تطوير تقنيات عمميات إعادة التدوير واإلستفادة بالخبرات المتراكمة فى ىذا المجاؿ  -4

 .واإلمكانيات المتاحة فى مصر
ومواصفات قياسية لممنتجات الببلستيكية القائمة عمى  وضع ضوابط لعمميات إعادة التدوير -5

 .إعادة تدوير المخمفات
يتضمف كيانات صغيرة لمقياـ بعمميات  –أو تطوير ماىو قائـ  –انشاء ىيكؿ مؤسسى قوى  -6

التجميع مف المنبع والنقؿ لمعمميات التالية باإلضافة إلى المشاركة فى مراحؿ إعادة التدوير 
 .كثيرة لمشباب وبذلؾ تتوفر فرص عمؿ

شراكيا فى منظومة االدارة المتكاممة  -1 االستفادة بالكيانات الموجودة وبخبراتيا فى ىذا المجاؿ وا 
 .لممخمفات

ميـ جدا تطوير نظاـ مالى ومحاسبى لدعـ المشروعات التى يمكف أف تنشأ لممشاركة فى ىذه  -8
 .المنظومة

التدوير وتصنيع المنتجات الببلستيكية ف الميـ جدا تطوير النظـ الرقابية عمى عممية إعادة م -9
 وبشكؿ خاص عمميات التصنيع الغير رسمية.
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 المقترحاتالنتائج  و 
رؤية :قضية المخمفات الصمبة مف القضايا اليامة التى تناولتيا استراتيجية التنمية المستدامة لمصر

لنسبة ليا وصياغة حيث تـ طرحيا كأحد التحديات البيئية وتـ تقييـ الوضع القائـ با  6232
تتمثؿ المشكمة فى الزيادة المستمرة فى كمية المخمفات  .أىداؼ ومؤشرات وبرامج خاصة بيا

ىناؾ آراء تشير إلى   .الصمبة مع قصور النظـ القائمة لمتعامؿ السميـ معيا بصورة كاممة ومتكاممة
 .مصدرا لمشاكؿ كثيرةوآراء أخرى بأنيا  ،أف المخمفات الصمبة كنز وليا قيمة اقتصادية كبيرة

وىى ليست موارد طبيعية ولكنيا تنتج مف  –فالمخمفات الصمبة  ،والواقع أف كبل الرأييف صحيح
بكافة أنواعيا وبما  –جميع األنشطة بكميات تتزايد مع الزيادة السكانية ومع تزايد األنشطة أيضا 

بأسموب عممى سميـ يعتمد عمى تحويو مف مكونات يمكف أف تحقؽ ثروة كبيرة إذا تـ التعامؿ معيا 
أو ماقبؿ تولدىا أثناء عمميات إنتاج أو استخبلص )منيج اإلدارة المتكاممة منذ بدء تولد المخمفات 

إلى التخمص النيائى منيا أو مف بقايا عمميات المعالجة،  ومف خبلؿ منظومة متكاممة  (المواد
أما إذا تـ التعامؿ معيا بمنظور أحادى أو  .دةتعتمد عمى التخطيط والتقييـ والمتابعة والمراقبة الجي

 .جزئى ووقتى فيى مصدر لمشاكؿ كثيرة
تقدر إجمالى كمية المخمفات الصمبة فى   تناوؿ الفصؿ األوؿ قضية المخمفات الصمبة فى مصر:

حوالى )بمدية  :. موزعة عمى األنواع المختمفة6214مميوف طف عاـ  79مصر بحوالى 
ىدـ  ،مميوف طف(65ر3حوالى )زراعية  ،مميوف طف(5ر5حوالى )ة صناعي (،مميوف طف61ر3

حمأة  ،مميوف طف(61ر3تطيير ترع ومجارى مائية )حوالى  (،مميوف طف3ر95حوالى )وبناء 
تقدر اجمالى  .مميوف طف( وكمية قميمة جدا مخمفات رعاية صحية1ر6حوالى )الصرؼ الصحى 

تتكوف المخمفات الصمبة .ف التراكمات التاريخيةمميوف متر مكعب م 61ر1كمية التراكمات بحوالى 
 -%  12مواد ورقية ) ،%( 62  -%  52البمدية مف مواد عضوية  )تقدر نسبتيا بحوالى

 -%   1مواد زجاجية ) ،%(7 -%  6)مواد معدنية  ،%(16 -%  3)مواد ببلستيكية  ،%(65
 2ر3لكثافة النسبية نحو تبمغ ا .%(37 -% 16ر6وعظمية  ومواد اخرى ) ،مواد نسيجية ،%(5

% بينما متوسط المحتوى الحرارى  42% الى 32والرطوبة النسبية  مف  ،طف لممتر المكعب
تؤثر خصائص المخمفات الصمبة البمدية عمى أساليب التعامؿ  .كجـ/سعر حرارىكيمو  1522
لحضرية نحو تبمغ متوسط كفاءة عمميات جمع ونقؿ المخمفات الصمبة البمدية فى المناطؽ ا .معيا
وتبمغ نسبة عمميات الجمع والتدوير فى 2% 42% وفى المناطؽ الريفية حوالى 75 -%  52

وعمى ذلؾ تقدر  ،%مف اجمالى المخمفات الصمبة البمدية التى يتـ التعامؿ معيا9،5مصر حوالى 
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الكمية التى يتـ جمعيا ونقميا وال يتـ معالجتيا  فى المحافظات الحضرية فقط  بنحو مف 
يتـ التخمص منيا غالبا فى المقالب أو المدافف  6214مميوف طف سنة 5ر4مميوف الى 3ر6

 الصحية.
 :يوجد تشريعات وطنية مف الممكف أف تساىـ فى إدارة آمنة لممخمفات الصمبة  حيث

  عادة تدوير المخمفات الصمبة ومكوناتيا اليامة يسمح التشريع الوطنى بعمميات فصؿ وا 
ابى بما يحقؽ اإلستفادة منيا وتقميص ما يذىب منيا الى مواقع فى إطار تنظيمى  ورق

 .التخمص مف ىذه المخمفات
 يحظر الممارسات الغير سميمة خبلؿ مراحؿ منظومة إدارة ىذه المخمفات. 
 وضع ضوابط لمتعامؿ مع المخمفات الخطرة  ويحظر استيراد البعض منيا. 
 وضع ضوابط خاصة بيا يحظر حرؽ المخمفات عدا  مخمفات المستشفيات التى. 

 
لمواجية كمنيج أوصيغة لنظاـ شمولي متكامؿ :تناوؿ الفصؿ الثانى اإلدارة المتكاممة لممخمفات

إلى تحقيؽ استدامة خدمات ادارة المخمفات فى النياية  تيدؼالمشاكؿ والقضايا وتأثيراتيا الضارة و 
نتاجية المواد والطاقة فى الموارد  وتجنب ومنع التموث الحد مف اليدر و  الصمبة ورفع كفاءة وا 

تخفيض كميات المخمفات الصمبة :ربعة استراتيجيات ىىتطبيؽ أويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ  .البيئى
. Recoveryو اإلسترجاع Recyclingوالتدوير  Reuseإعادة االستخداـ  ،Reductionالمنتجة  

ة نافذة تقنف السياسات تشريعات مبلئم ،سياسات ومبادئ وأسس معمنة :ويرتكز ىذا النظاـ عمى
 ،الخاصة ،وىياكؿ مؤسسية مبلئمة وقوى بشرية  تتضمف جميع الجيات  الحكومية ،وتساند التنفيذ

 ،قوى بشرية باألعداد والميارات والكفاءات القادرة عمى اإلنجاز المطموب ،المانحة ،المدنية ،األىمية
. كما تـ فى ىذا الفصؿ عرض تمويؿ كاؼ ووعى ومشاركة مجتمعية ،تجييزات ومعدات مناسبة

عادة تدوير  بعض  موجز لبعض خبرات دوؿ أخرى تبيف منيا تطبيؽ فكر الفصؿ مف المنبع وا 
مكونات المخمفات مثؿ المواد العضوية والورؽ والببلستيؾ والزجاج والمعادف وتحقيؽ مكاسب مالية 

 .اسات خاصة بإعادة التدويروسي (مف ىذا النشاط وفقا لقوانيف )منيا قوانيف تمنع دفف المخمفات
نتاج الكيرباء. :ومف مجاالت إعادة التدوير  إنتاج مواد سمادية وا 

مشاريع  تتولد ىذه المخمفات مف :تناوؿ الفصؿ الثالث اإلدارة المتكاممة لمخمفات اليدـ والبناء
% مف 5بنحو  6214وتقدر كميتيا عاـ  التشييد المختمفة وتختمؼ نسبتيا مف مشروع آلخر

تحتوى ىذه المخمفات عمى العديد مف المواد .مميوف طف 4مالى كمية المخمفات الصمبة أى نحو إج
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 ،خرسانة ،رخاـ وجرانيت ،زجاج ،ببلستيؾ ،خشب ،معادف ،حديد :التى يمكف اإلستفادة بيا  مثؿ
ذى إدارة مستدامة ليذه المخمفات يتـ إستخداـ التسمسؿ اليرمي اللتحقيؽ   .سيراميؾ  وغيرىا ،طوب

لمخمفات اليدـ والبناء قيمة إقتصادية عالية اذا تـ التعامؿ معيا  .يشتمؿ عمي أربعة استراتيجيات
تتمثؿ القيمة اإلقتصادية ليذه المخمفات فى عدة عناصر  .كمصدر ثروة وليس كمصدر تموث

 :نوجزىا فيما يمى
فإنو يمكف في حالة فصؿ مخمفات اليدـ والبناء في موقع التشييد اوال وبطرؽ صحيحة  •

مف الحديد والمعادف  (فى المتوسط)مميوف طف  1ر9إعادة استخداـ وتدوير حوالى 
ليذه  .والخشب والسيراميؾ والببلستيؾ والطوب والرخاـ والجرانيت بخبلؼ مواد أخرى

عالية يمكف أف تساىـ فى زيادة الناتج المحمى اإلجمالى خاصة أف  المواد قيمة سوقية 
العاـ والخاص )اج لنشاط التشييد والبناء بالقطاعات المختمفة  قيمة مستمزمات اإلنت
 .مميار جنيو 66حوالى  6216/6213قد بمغت عاـ  (وقطاع األعماؿ العاـ

   عادة التدوير وتجييز ومعالجة توفير فرص عمؿ حيث تحتاج عمميات الفرز والفصؿ وا 
 الكثير مف األيدى العاممة.المنتجات المعاد تدويرىا 

 مى الموارد األرضية الطبيعية نتيجة تخفيض الكميات المطموب التخمص منيا الحفاظ ع 
 .فى مواقع مناسبة

  حماية اليواء الجوى مف الغازات المموثة  والحد مف  ظاىرة االحتباس الحراري وتأثيراتيا
 .المتوقعة

 توفير كميات كبيرة مف الطاقة في إنتاج ونقؿ وتصنيع مواد بناء جديدة. 
تـ االستفادة في مصر مف المخمفات الحديدية كميا تقريبا باستخداميا كحديد تسميح فى الواقع ي

وكذلؾ نواتج الحفر يتـ استخداميا كمادة مالئة لمتربة بدال مف  ،ثانوي أو أي استخدامات اخري
ولتعظيـ االستفادة مف القيمة االقتصادية ليذه المخمفات تحتاج خطة ادارة .استخداـ الرمؿ النظيؼ

 .عى متطمبات إعادة االستخداـ والتدوير مع تطوير وتفعيؿ تشريعات مناسبةترا
 

وىى كؿ ما يتخمؼ عف إنتاج  :اإللكترونيةتناوؿ الفصؿ الرابع اإلدارة المتكاممة لممخمفات 
قدرت كمية    6215فى بداية  وأجزائيا ومستمزماتيا. اإللكترونيةواستخداـ األجيزة الكيربائية و 

وىو فى حالة ازدياد  ،مميوف طف سنويا 52عمى مستوى العالـ بنحو  ترونيةاإللكالمخمفات 
تحديد أو تقدير دقيؽ إلجمالى كمية أو  مطرد نظًرا لمتطور التكنولوجى المستمر.  ال يوجد
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نوع مف  1222تحتوى ىذه المخمفات عمى أكثر مف  .فى مصر اإللكترونيةحجـ المخمفات 
مختمطة أو  ،معادف الثقيمة ومواد ببلستيكية  بكميات متفاوتةالعناصر الكيميائية بما فييا ال

كما تحتوى عمى مواد أخرى ذات قيمة  .منيا مواد خطرة ،ممتزجة بالمكونات المختمفة لؤلجيزة
 إذا أمكف تدويرىا واسترجاعيا. 

ممة  إف التعامؿ السميـ مع ىذه المخمفات يجب أف  يستند إلى تطبيؽ  منيج أو فكر اإلدارة المتكا
الذى يتعامؿ مع ىذه المخمفات عمى أنيا تحتوى عمى مكونات يمكف فصميا واإلستفادة منيا استنادا 

عادة االستخداـ والتدوير واالسترجاع" تتضمف عمميات إعادة التدوير استخراج  .لمبدأ "الخفض وا 
تقطيع والمعالجات المواد الخطرة  وتفكيؾ وتقسيـ المواد الى أجزاء وحفظ ما ىو قابؿ لئلصبلح ثـ ال

تحقؽ عمميات إعادة التدوير فوائد كثيرة منيا الحفاظ عمى الطاقة وعمى الموارد الثمينة  .المناسبة
والشحيحة والمساىمة فى خفض انبعاثات غازات اإلحتباس الحرارى المسببة لظاىرة التغيرات 

 .المناخية المحتمؿ حدوثيا
نظرا لعدـ وجود تقدير لكميات األنواع المختمفة مف  قيمة اقتصادية ولكف اإللكترونيةلممخمفات  

ىذه المخمفات فى مصر فإف ىناؾ صعوبة فى تقدير ىذه القيمة. ولكف بالرجوع الى البيانات 
 (اإللكترونية)وىو أحد أنواع المخمفات  6216المتاحة يقدر عدد اليواتؼ المحمولة فى مصر عاـ 

توى عمى مواد ثمينة )منيا ذىب وفضة تح ،مميوف ىاتؼ محموؿ 95بما  ال يقؿ عف 
 11العناصر  يوـ ليذه باستخداـ األسعار اإلسترشادية مميار جنيو  3ر5تقدر قيمتيا بنحو (وببلتيف
ذا أخذنا فى اإلعتبار قيمة اإلنتاج التاـ بسعر البيع ألجيزة الحاسبات والمنتجات  .6217مارس  وا 

مميار جنيو عاـ  19لبصرية ككؿ  وىو حوالى واألجيزة الطبية والكيربائية وا اإللكترونية
اليواتؼ )اإللكترونيةفإف قيمة بعض المواد الثمينة فى نوع واحد فقط مف المخمفات  6216/6213

 .%(18حوالى )يمثؿ نسبة ال يستياف بيا  (المحمولة
لؾ فى توفير فرص عمؿ عديدة  وذ اإللكترونيةباإلضافة الى ذلؾ  يساىـ إعادة تدوير المخمفات 
 .مف خبلؿ العمميات المختمفة التى تتـ إلعادة التدوير

ىناؾ عدد مف المبادرات المصرية  تشير إلى وجود بدايات  لمتعامؿ مع ىذه المخمفات وأف ىناؾ  
وألىمية اإلدارة السميمة اآلمنة ليا و تجنب مخاطرىا  اإللكترونيةإدراؾ لمقيمة اإلقتصادية لممخمفات 

 .لطرؽ اآلمنة عمى الصحة وعمى البيئةمع  مراعاة استخداـ ا
تنتج ىذه المخمفات مف مصادر  :اإلدارة المتكاممة لممخمفات الببلستيكيةتناوؿ الفصؿ الخامس 

عديدة  مثؿ مخمفات عمميات التصنيع )ويتـ اإلستفادة منيا بشكؿ كبير( ومخمفات اإلستيبلؾ 
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 .%16-12متفاوتة يمكف أف تصؿ إلى بنسب  (االستيبلؾ التجارى والمنزلى والفندقى والسياحى)
تعتمد ىذه الصناعة عمى مواد خاـ  .وصناعة الببلستيؾ فى مصر مف الصناعات اليامة جدا

أصمية ومواد معاد تدويرىا وبالتالى فإف صناعة إعادة التدوير فى مجاؿ الببلستيؾ ليا أىمية كبرى 
ؿ كثيرة منيا تشريعية وفنية تتأثر ىذه الصناعة بعوام .فى توفير بعض مستمزمات التصنيع

وتنظيمية. تواجو ىذه الصناعة  بعض الصعوبات منيا عدـ توفر الكميات الكافية  مف المخمفات 
الببلستيكية البلزمة لتغطية إحتياجات الصناعة المحمية واحتياجات التصدير. كما تعتبر بعض 

لمضوابط التشريعية الواردة  أنواع المخمفات الببلستيكية مف المخمفات الخطرة وبالتالى تخضع
تقع عمى  .فى شأف حماية البيئة 6229لسنة  9المعدؿ بالقانوف رقـ  1994لسنة  4بالقانوف رقـ 

وىو )قائمة الصعوبات عمميات الفرز والفصؿ حيث يجب أف تبدأ مف  مكاف تولد ىذه المخمفات 
فكر اإلدارة المتكاممة /ج فإف تطبيؽ مني ،ولذلؾ (.مف أىـ المراحؿ التى يجب التركيز عمييا

لممخمفات يمكف أف  يحقؽ رفع كفاءة صناعة إعادة تدوير المخمفات الببلستيكيةمف خبلؿ اإلىتماـ 
عادة التدوير فى إطار تنظيمى ومؤسسى يتضمف مشاركة والتنسيؽ مع  بعمميات الفرز والفصؿ  وا 

تدعـ صناعة إعادة تدوير الجيات المختمفة ذات الخبرة  خاصة مع وجود فرص ومقومات كثيرة 
يحقؽ الفرز والفصؿ مف المنبع لممخمفات الببلستيكية فوائد .المخمفات الببلستيكية فى مصر

 :اقتصادية منيا
جنيو لمببلستيؾ المخموط  822حيث يتراوح سعرىا بيف )ناتج بيع المواد الببلستيكية المفروزة  -1

 .جنيو لمببلستيؾ المخرز( 6222و
 .توفير فرص عمؿ -6
حتياجات أو جزء مف احتياجات صناعة المنتجات  الببلستيكية  وبالتالى توفير العممة سد ا -3

الصعبة البلزمة لئلستيراد  لسد النقص فى احتياجات السوؽ المحمى مف المواد الببلستيكية 
 .المعاد تدويرىا

 .التوافؽ مع التشريعات الوطنية وأيضا الدولية -4
ؿ الذاتى لممخمفات البمدية التى تحتوى عمى حماية عناصر البيئة مف مخاطر اإلشتعا -5

مخمفات ببلستيكية أو عمميات الحرؽ التى يقوـ بيا بعض األفراد أو الجيات وينتج عنيا  
انبعاث غازات مموثة لميواء وغازات خطيرة عمى الصحة العامة وبالتالى المساىمة فى 

 التصدى لظاىرة التغيرات المناخية 
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ؿ المخمفات الببلستيكية مف المنبع عمى إجراء مزيد مف كما يمكف أف يشجع فرز وفص -6
عمميات الفرز والفصؿ مف المنبع لمكونات اخرى وبالتالى تحقيؽ المزيد مف العوائد 

 .اإلقتصادية
تشير المؤشرات االقتصادية إلى وجود فرص لزيادة الصادرات مف الصناعات الببلستيكية  -7

لمواد الببلستيكية الموجودة فى المخمفات وفقا والحد مف الواردات إذا أمكف االستفادة با
 .لضوابط فنية وتشريعية ومواصفات مقننة

وفى النياية توصؿ البحث إلى أف لممخمفات الصمبة قيمة اقتصادية يمكف اف تضيؼ إلى  
االقتصاد القومى إذا تـ التعامؿ معيا عمى أنيا مورد لمواد كثيرة يمكف أف تكوف مدخبلت لمنتجات 

ذلؾ مف خبلؿ منظومة متكاممة تيتـ بجميع مراحؿ دورة حياة المخمفات وتركز عمى إعادة عديدة و 
استخداـ وتدوير المكونات بعد فرزىا وفصميا مف المنبع باستخداـ تكنولوجيات اإلنتاج األنظؼ 
وفى إطار سياسات وتشريعات وأطر مؤسسية تراعى وتستفيد بالخبرات المتاحة والكيانات القائمة  

 .ا لضوابط ومواصفات قياسية لحماية البيئة والصحة العامةووفق
ونظرا  تؤثر عمى اقتصاديات ىذه العمميات  ونظرا ألف عمميات إعادة التدوير ليا متطمبات وتكمفة 

لمحدودية البيانات والدراسات المتاحة فى ىذا الشأف  فقد أوصى البحث بإجراء المزيد مف الدراسات 
 .مخمفات فى مصرعف اقتصاديات تدوير ال
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 بحث الممخص 
قضية  6232رؤية مصر :مف التحديات البيئية الواردة فى استراتيجية التنمية المستدامة لمصر

تنتج ىذه المخمفات مف جميع األنشطة التنموية وتتزايد كمياتيا مع زيادة السكاف  .المخمفات الصمبة
ىؿ لممخمفات  :وقد أثار البحث تساؤال .سكانيةوتتغير نوعية ونسب مكوناتيا وفقا لمتغيرات ال

 الصمبة قيمة اقتصادية وكيؼ يمكف تعظيـ ىذه القيمة لتحقيؽ إضافة لبلقتصاد القومى. 
تناوؿ الفصؿ األوؿ قضية   :ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تناوؿ البحث فى خمسة فصوؿ

تعامؿ معيا والتشريعات المخمفات الصمبة فى مصر مف حيث كمياتيا ومصادرىا ومنظومة ال
تحتوى ىذه المخمفات  .ديةالخاصة بيا ومكوناتيا التى يمكف أف تكوف مصدر لتحقيؽ فوائد اقتصا

عمى العديد مف المكونات مثؿ المواد العضوية والببلستيكية والزجاجية والورقية وغيرىا يمكف 
مخمفات ومقوماتيا والقضايا ذات أما الفصؿ الثانى فقد تناوؿ اإلدارة المتكاممة لم .اإلستفادة بيا

كما تـ بإيجاز عرض بعض تجارب  ،مع التركيز عمى استرتيجيات إعادة االستخداـ والتدويرالعبلقة
دوؿ أخرى فى مجاؿ إعادة التدوير. تناوؿ الفصؿ الثالث اإلدارة المتكاممة لمخمفات اليدـ والبناء 

والترميـ وغيرىا. تحتوى ىذه المخمفات عمى مواد  والتى تنتج مف كافة عمميات التشييد والبناء واليدـ
 .كثيرة ليا قيمة سوقية يمكف أف تضيؼ الى الناتج المحمى اإلجمالى

 تناوؿ الفصؿ الرابع اإلدارة المتكاممة لممخمفات الئللكترونية وىى نوع مف المخمفات التى استجدت
وأجيزة  اإللكترونيةلكيربائية و بالنسبة لممخمفات الصمبة نتيجة التطور التكنولوجى لؤلجيزة ا

وال يوجد تقدير لكميات ىذه المخمفات ومف المتوقع زيادة كمياتيا بنسب كبيرة  .اإلتصاالت وغيرىا
مادة منيا مواد  1222تحتوى ىذه المخمفات عمى أكثر مف  .نتيجة التطور التكنولوجى المتسارع

إلحتوائيا عمى مواد ثمينة ليا قيمة سوقية ليذه المخمفات قيمة اقتصادية  .ثمينة وأخرى مواد خطرة
تناوؿ الفصؿ الخامس اإلدارة المتكاممة لممخمفات الببلستيكية والموجودة فى المخمفات  .كبيرة

 .% كما توجد فى مصادر صناعية وخدمية واستيبلكية16الصمبة البمدية بنسب تصؿ إلى 
مكف أف تضيؼ إلى االقتصاد القومى وقد توصؿ البحث إلى أف لممخمفات الصمبة قيمة اقتصادية ي

عادة استخداميا وتدويرىا ضمف منظومة إدارة  فى حالة  استخداـ أسموب فصؿ وفرز المخمفات وا 
االستفادة بالخبرات واإلمكانيات واليياكؿ  ،كاممة تركز عمى تطوير السياسات و التشريعات الداعمة
إعادة االستخداـ والتدوير وتفعيؿ النظـ  التنظيمية المتاحة مع تطوير مواصفات قياسية لمنتجات

 :تتحقؽ القيمة االقتصادية لممخمفات الصمبة مف خبلؿ ما يمى .الرقابية
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المكاسب الناتجة عف بيع المفروزات المفصولة عف أي مواد أخرى غير مرغوب فييا  •
وبالتالى تحسيف خصائص منتجات عمميات إعادة التدوير وارتفاع أسعار ىذ المنتجات 

 .جة تحسف خصائصيانتي
مثؿ )المكاسب الناتجة عف استرجاع بعض العناصر الثمينة مف بعض أنواع المخمفات  •

 (.اإللكترونيةالمخمفات 
توفير العممة الصعبة البلزمة إلستيراد الكميات البلزمة لسد النقص فى احتياجات السوؽ  •

 .(الببلستيؾ مثؿ صناعة)المحمى مف المواد  المعاد تدويرىا كمستمزمات صناعية  
تخفيؼ العبء عمى المراحؿ التالية مف عمميات تجميع ونقؿ ومعالجة ليذه المخمفات و  •

أيضا تخفيؼ المشاكؿ التى تنجـ عف التخمص العشوائى مف المخمفات خاصة تموث اليواء  
وىو ما يتوافؽ مع ،وانبعاثات الغازات وبالتالى المساىمة فى الحد ظاىرة التغيرات المناخية

يؽ اليدؼ االستراتيجى الثانى مف أىداؼ محور البيئة فى استراتيجية التنمية المستدامة تحق
 .6232رؤية مصر  –

تخفيض الكميات التى تحتاج مواقع لمتخمص النيائى وبالتالى الحفاظ عمى األراضى  •
وىو ما يتوافؽ مع تحقيؽ اليدؼ االستراتيجى األوؿ مف أىداؼ محور ()موارد طبيعية

 .6232رؤية مصر  –استراتيجية التنمية المستدامة  البيئة فى
حماية العامميف مف أى أضرار نتيجة التعامؿ غير اآلمف مع مكونات خطرة مختمطة  •

 .بالمخمفات
 توفير فرص عمؿ حيث يتطمب الفرز الجيد وعمميات إعادة التدويرقوى عاممة كثيرة. •

 :مة لممخمفات الصمبة مف خبلؿدعـ فكر اإلدارة المتكام وفى النياية يرى البحث ضرورة
عادة تدوير المخمفات  • وضع سياسات عامة واضحة ومعمنة لتشجيع الفرز والفصؿ وا 

و تطوير التشريع الداعـ ليذه السياسات متضمنا األدوات التحفيزية مع وضع  ،الصمبة
ضوابط لعمميات إعادة التدوير ومواصفات قياسية لممنتجات القائمة عمى إعادة تدوير 

 .خمفات و تطوير النظـ الرقابية عميياالم
تطوير تقنيات عمميات إعادة التدوير واإلستفادة بالخبرات المتراكمة  خاصة وأف مصر  •

 .تعتبر مف أقدـ الدوؿ خبرة فى ىذا المجاؿ
تطوير ىيكؿ مؤسسى قوى واالستفادة بالكيانات الموجودة وبخبراتيا فى ىذا المجاؿ  •

شراكيا فى منظومة اإلدارة  المتكاممة لممخمفات وبذلؾ تتوفر فرص عمؿ  لمشباب مع وا 
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تطوير نظاـ مالى ومحاسبى لدعـ المشروعات التى يمكف أف تنشأ لممشاركة فى ىذه 
 .المنظومة

إجراء دراسات تقييـ اآلثار البيئية لكافة األنشطة المزمع تنفيذىا فى إطار النظاـ المستداـ  •
 .حسب نوع ومستوى كؿ نشاط

حث بإجراء مزيد مف الدراسات فى مجاؿ  اقتصاديات تدوير المخمفات فى مصر  كما أوصى الب
 .ضمف منظومة إدارة متكاممة ليذه المخمفات
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 (0)ممحق 
 االقتصاد األخضر فيما يتعمق بإدارة المخمفات الصمبة

ألزمات، وىو يسعى إلى نقؿ المجاالت استجابة لمعديد مف ا 1االقتصاد األخضرظير مفيـو 
التي تركز عمييا االستثمارات العامة والخاصة، المحمية والدولية صوب القطاعات الخضراء 
لى خضرنة القطاعات القائمة وتغيير أنماط االستيبلؾ غير المستدامة، وذلؾ إليجاد  الناشئة، وا 

نتاجيا.فرص العمؿ والحد مف الفقر، إلى جانب تقميؿ كثافة استخدا  ـ الطاقة واستيبلؾ الموارد وا 

 تعريف االقتصاد األخضر
أصدر برنامج األمـ المتحدة لمبيئة تقريرًا بعنواف " نحو اقتصاد أخضر: مسارات إلى التنمية 

، وىو يعرؼ االقتصاد األخضر بأنو " 6211في نوفمبر  6"المستدامة والقضاء عمى الفقر
ه اإلنساف والمساواة االجتماعية، في حيف يقمؿ بصورة االقتصاد الذي ينتج عنو تحسف في رفا

ممحوظة مف المخاطر البيئية وندرة الموارد اإليكولوجية"، بحيث يكوف النمو في الدخؿ وفرص 
العمؿ مدفوعًا مف جانب االستثمارات العامة والخاصة التي تقمؿ انبعاثات الكربوف والتموث، وتمنع 

 لنظاـ اإليكولوجي. خسارة خدمات التنوع البيولوجي وا

أف النمو األخضر ىو المطموب، ويعرفو بأنو "النمو الذي يتسـ بالفعالية ( WBويرى البنؾ الدولي )
في استخدامو لمموارد الطبيعية، وبالنظافة بحيث يحد مف أثر تموث اليواء واآلثار البيئية، وبالقوة 

األمواؿ الطبيعية في منع الكوارث  بحيث يراعي المخاطر الطبيعية ودور اإلدارة البيئية ورؤوس
 .3المادية، وال بد أف يكوف النمو شامبل"

النمو األخضر بأنو "تعزيز النمو  (OECDفي حيف تعرؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )
االقتصادي والتنمية مع ضماف أف تواصؿ الثروات الطبيعية توفير الموارد والخدمات البيئية 

، ولتحقيؽ ذلؾ يجب أف يحفز االستثمار واالبتكار مما يدعـ النمو المطرد 4فاىيتنا"التيتعتمد عمييا ر 
 ويتيح فرصًا اقتصادية جديدة.

                                                           
 .2212فرباير  22 - 22عادلي، " االقتصاد األخضر"، نريويب، ادلنتدى البيئي الوزاري ال1
 16مرجع لواضعى السياسات )نريويب، حنو اقتصاد أخضر: مسارات إىل التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر، برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، 2

 (. والتقرير متاح يف ادلوقع التايل:2211تشرين الثاين/نوفمرب 
www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx 

 .2213 122س، الدورة لتقرير اخلام"، االتنمية ادلستدامة والعمل الالئق والوظائف اخلضراءمنظمة العمل الدولية، مؤمتر العمل الدويل "0
 نفس ادلرجع السابق.4

http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
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 خصائص االقتصاد األخضر:
توجد بعض الخصائص المشتركة لبلقتصاد األخضر التي يمكف أف تشكؿ في الواقع أساسًا التفاؽ 

، وتشمؿ ىذه الخصائص ما   يمي:عالمي عمى ىذا المفيـو
 .االقتصاد األخضر وسيمة لتحقيؽ التنمية المستدامة، وال يعد بديبًل ليا 
 .االقتصاد األخضر ييسر تحقيؽ التكامؿ بيف الركائز الثبلث لمتنمية المستدامة 
 .االقتصاد األخضر ينبغي أف ُيطوَّع عمى أساس طوعي مع الظروؼ واألولويات الوطنية 
  كوسيمة لفرض قيود تجارية أو شروط عمى المعونة أو ينبغي أال يستخدـ االقتصاد األخضر

 عمى تخفيؼ الديف،وأف يعالج التشوىات التجاريةكاإلعانات الضارة بيئيًا.
 .يجب أف يعترؼ االقتصاد األخضر بالسيادة الوطنية عمى الموارد الوطنية 
 مة.يجب أف يرتكز االقتصاد األخضر عمى كفاءة الموارد وأنماط إنتاج واستيبلؾ مستدا 

وينبغي أيضًا أف تعزز االقتصادات الخضراء النمو الشامؿ، وأف توجد فرص عمؿ، وتؤدي إلى 
زيادة اإلنصاؼ في توزيع المنافع، وتزيد الحماية االجتماعية، إلى جانب كفالة استدامة الموارد 

 والخدمات البيئية.
 1مزايا التحول نحو االقتصاد األخضر 

نشاء أسواؽ يمكف أف ينطوي االقتصاد األخض ر عمى فرص متنوعة، مثؿ تشجيع اإلبتكار، وا 
يجاد فرص عمؿ، واإلسياـ في القضاء عمى الفقر.  جديدة، وا 

ويمكف تحقيؽ ذلؾ إلى جانب احتراـ حدود الكوكب وتعزيز اإلدارة السميمة لقاعدة الموارد الطبيعية 
 التي تعتمد عمييا البشرية.

 إيجاد فرص عمل خضراء الئقة: 
يجاد فرص عمؿ خضراء عنصر جوىري لبلقتصاد األخضر، وىو يتيح بذلؾ فرصة قَيمة يعتبر إ

لجميع البمداف. حيث تشير البحوث التي أجراىا برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ومنظمة العمؿ الدولية 
أنو في حالة استمرار النيج الخاص بترؾ األمور عمى حاليا فإف النتيجة يمكف أف تتمثؿ في 

العمؿ، وحدوث خسائر صافية يمكف تجنبيا في حالة اتباع سيناريو االقتصاد  تضاؤؿ فرص

                                                           
، مرجع سبق ذكره.ادلنتدى البيئي الوزاري العادلي1



 اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة ودورىا فى دعـ االقتصاد القومى

11 
 

. ومف جية أخرى، يمكف أف يؤدي تنويع االقتصاد والتركيز عمى الفئات األشد ضعفا  0األخضر
 إلى إيجاد مزيد مف فرص العمؿ، وتحقيؽ نمو اقتصادي شامؿ وتنمية مستدامة.

لمجاالت الواعدة مف حيث إيجاد فرص عمؿ جديدة، حيث ىما أكثر ا النقل والبناءويعد قطاعي 
% مف  12أف االستثمارات الموظفة في االقتصاد األخضر يمكف أف ُتوِجد في قطاع النقؿ نحو 

فرص العمؿ البلئقة اإلضافية وذلؾ بفضؿ تحسيف كفاءة الطاقة في كؿ أنماط النقؿ مقترنا  بإجراء 
%  12، يمكف أف ُتوِجد ىذه االستثمارات نحو التدويرإعادة تحوؿ في ىذه األنماط. وفي قطاع 

 .62527مف فرص العمؿ اإلضافية بحموؿ عاـ 
ُتَوظِّؼ استثمارات في  سياساٌت اجتماعيةويتعيف أف ُتصاحب فرَص العمؿ الخضراء المستدامة 

لكفالة الميارات الجديدة، وتدابير لتطويع ميارات العمالة في قطاعات رئيسية مثؿ الطاقة والنقؿ 
االنتقاؿ التدريجي إلى االقتصاد األخضر، حيث تعد الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي 

مما يجعؿ مف فرص العمؿ المصنفة شكبًل عمى أنيا  ،عنصريف ىاميف في تحسيف حالة العامميف
 خضراء فرص عمؿ الئقة بقدر أكبر. 

 

 المساىمة في القضاء عمى الفقر:
تخفيؼ حدة الفقر واإلدارة الناجحة لمموارد الطبيعية والنظـ البيئية. وتوفر  يوجد ارتباط واضح بيف

ندونيسيا ساىمت القطاعات  خدمات النظاـ اإليكولوجي، عمى سبيؿ المثاؿ، في البرازيؿ واليند وا 
%  17% و 6القائمة عمى الموارد الطبيعية مثؿ الزراعة ومصائد األسماؾ والغابات بما يقدر بػ 

. بيد أنو عند قياس الجزء 6225التوالي مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ  % عمى 11و
%  92الكامؿ مف مساىمة خدمات النظاـ اإليكولوجي في إجمالي دخؿ الفقراء ُوجد أنو يمثؿ نحو

% عمى التوالي مف إجمالي حجـ النشاط االقتصادي لمفقراء، الذي يشمؿ األنشطة  47% و 75و
 .0ية في ىذه البمدافالنقدية وغير النقد

وثمة مساىمة أخرى ميمة يمكف لبلقتصاد األخضر أف يقدميا لمفقراء وىي تأميف الحصوؿ عمى 
طاقة نظيفة وموثوقة. وتشير دالئؿ متزايدة إلى أف ضماف تمتع الفقراء بالحصوؿ عمى الطاقة 

                                                           
(. والتقرير متاح يف ادلوقع 2211برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، حنو اقتصاد أخضر، ومنظمة العمل الدولية مهارات من أجل فرص عمل خضراء: رؤية عادلية )جنيف، 1

/dcomm/---dgreports/---www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---التايل: 
publ/documents/publication/wcms_159585.pdf 

 ‘‘.العمل على بناء اقتصاد أخضر متوازن وشامل’’فريق األمم ادلتحدة ادلعين بإدارة البيئة، 2

 /http://teebweb.org، ميكن االطالع عليها يف الرابط ‘‘اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي’’برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،3

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf
http://teebweb.org/
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دخؿ والتعميـ والصحة يمكف أف تنتج عنو فوائد ذات أبعاد متعددة تتراوح مف نتائج ميمة تتعمؽ بال
 . 0إلى رفاه المرأة

نحو مماثؿ، فإف االستثمار المتواضع في تخضير الزراعة وتحسيف اإلنتاجية الزراعية يمكف وعمى 
أف تكوف لو آثار كبيرة عمى الرفاه. حيث إف زيادة اإلنتاج الزراعي مع تحسيف خدمات النظاـ 

توى الفقر. وعمى سبيؿ المثاؿ، تشير بعض اإليكولوجي يمكف أف يؤدي دورًا ىامًا في خفض مس
% في  7% في الغمة الزراعية يصحبيا انخفاض بنسبة  12التقديرات إلى أف كؿ زيادة بمقدار 
% في آسيا. كما أف تطبيؽ الممارسات الزراعية الخضراء قد  5مستوى الفقر في أفريقيا وأكثر مف 
 .7في المزارع الصغيرة %، خصوصاً  179و 54أدى إلى زيادة الغمة إلى ما بيف 

، فإف إعادة توزيع فوائد النمو مف خبلؿ توفير خدمات عامة عادلة وعالية نطاق عالميوعمى 
الجودة، مثؿ الرعاية الصحية والتعميـ والماء والصرؼ الصحي والحماية االجتماعية، يعزز ميارات 

نتاجية الفقراء الذيف يمكنيـ بدورىـ المساىة في النمو عند تزو  يدىـ باألصوؿ والموارد التي تسمح وا 
وتمثؿ أنظمة الحماية االجتماعية أيضًا عوامؿ  .ليـ بالمشاركة عمى نحو فعاؿ في عممية التنمية

تثبيت اقتصادي واجتماعي فعالة ألنيا تعالج االحتياجات المالية والمشاكؿ االجتماعية وعمميات 
رث. ولذلؾ فإف الحماية االجتماعية يجب التكيؼ االجتماعي واالقتصادي وتخفؼ مف تأثير الكوا

ولبلستثمار  .أف تكوف في قمب التحوؿ العادؿ نحو اقتصاد مراٍع لمبيئة وسيؿ التكيؼ مع المناخ
في نظاـ وطني لمحماية االجتماعية آثار اقتصادية إيجابية ألنو يمكف المجتمعات مف االتجاه نحو 

ذلؾ فإف الحماية االجتماعية، بوصفيا شبكة سبلمة،  تنمية قدراتيا اإلنتاجية الكاممة. إضافًة إلى
تدفع تحمؿ المخاطر وأنشطة تنظيـ المشاريع التي ىي ضرورية لتحقيؽ تحوؿ منيجي نحو اقتصاد 

 .0أخضر
 فرص اإلنفاق العام من خالل اإلصالح المالي

ر النظاـ توفر عمميات اإلصبلح المالي البيئي القدرة عمى تقميؿ التكاليؼ االجتماعية لتدىو 
اإليكولوجي واالستخداـ المكثؼ لمموارد مف خبلؿ الضرائب الخضراء ورسـو االستخداـ ووقؼ 

 اإلعانات الضارة بالبيئة في مجالي الزراعة والطاقة، عمى سبيؿ المثاؿ. 
                                                           

 ‘‘.ه اقتصاد أخضر متوازن وشاملالعمل باجتا’’فريق األمم ادلتحدة إلدارة البيئة، 1
 ، مرجع سبق ذكرهحنو اقتصاد أخضربرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، 2
 ، مرجع سبق ذكره.‘‘العمل باجتاه اقتصاد أخضر متوازن وشامل’’فريق األمم ادلتحدة إلدارة البيئة،3
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وقد طبقت عمميات اإلصبلح ىذه في بعض البمداف النامية وحققت نجاحات في ثبلثة جوانب ىي 
تحسيف البيئة وخفض مستوى الفقر. واستخدمت الموارد العامة الناتجة في االستثمار توليد العوائد و 

في توفير خدمات عالية الجودة لمفقراء. كذلؾ يمكف أف تستخدـ ىذه الموارد لئلنفاؽ عمى الحماية 
االجتماعية لمحد مف تأثير فقداف الوظائؼ وتوفير التدريب في مجاالت وظائؼ خضراء جديدة 

ر في الطاقة المتجددة واليياكؿ األساسية لمطاقة وكفاءة الطاقة وخدماتيا ذات واالستثما
شرعت حكومة غانا في إصبلحات لخفض اإلعانات  6225، في عاـ وعمى سبيل المثالالصمة.

البترولية بعد أف أدركت أف الفائدة األساسية منيا تعود عمى المجموعات العالية الدخؿ، وفي نفس 
مة الرسوـ الدراسية في المدارس االبتدائية واإلعدادية، وأتاحت المزيد مف الوقت ألغت الحكو 

 .0األمواؿ لمرعاية الصحية األولية وبرامج كيربة الريؼ التي تستفيد منيا المجتمعات المحمية الفقيرة
 
 االقتصاد األخضر والتجارة 

تي تساىـ في االستدامة ثمة ىدؼ رئيسي لبلقتصاد األخضر ىو النمو في القطاعات االقتصادية ال
البيئية. ويمثؿ التوسع التجاري في السمع والخدمات البيئية نتيجة طبيعية ليذا النمو. حيث تؤدي 

دورًا ىامًا عمى صعيد التحوؿ نحو اقتصاد أخضر مف خبلؿ تيسير فتح أسواؽ جديدة  التجارة
عمى المزيد مف المنتجات لمسمع والخدمات الخضراء، مف بيف أشياء أخرى. ويمكف لزيادة الطمب 

المستدامة أف يؤدي إلى نشوء أسواؽ جديدة لمشركات التجارية التي تطبؽ ممارسات إنتاج 
مستدامة، وىو ما سيؤدي إلى زيادة مسارات العوائد ونشوء فرص عمؿ جديدة مع خفض استخداـ 

عؼ حجـ السوؽ واستنفاد الموارد وخفض معدؿ التموث. وعمى سبيؿ المثاؿ، مف المتوقع أف يتضا
تريميوف  6،74تريميوف دوالر في السنة حاليًا إلى  1،37العالمي لممنتجات والخدمات البيئية مف 

 .62627 دوالر في السنة بنياية عاـ
يعتمد تحسيف النتائج التجارية التي تراعي مصالح الفقراء عمى قدرة البمداف عمى تنفيذ سياسات 

تيا في تجارة البضائع والخدمات الخضراء. حيث أف إزالة وطنية تكميمية لتيسير وتعزيز مشارك
التشوىات التجارية، خصوصًا اإلعانات الضارة، يؤثر إيجابيًا بالنسبة لمتجارة والبيئة والتنمية وذلؾ 
مف خبلؿ وقؼ مثؿ ىذه اإلعانات وسائر أشكاؿ الدعـ المحمي غير العادؿ يمكف أف يثبط طرائؽ 

                                                           
. ميكن 2228سبتمرب،  8ح )واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدويل، إعانات أسعار الوقود والغذاء: القضايا وخيارات اإلصال1

 www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/090808a.pdf:االطالع عليو يف الرابط

 ، مرجع سبق ذكره.حنو اقتصاد أخضربرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، 2

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/090808a.pdf


 معيد التخطيط القومى -( 676سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

 

91 
 

خبلؿ خفض الحوافز لفرط استيبلؾ الموارد الشحيحة،كما أنو أف يوفر  اإلنتاج الضارة بالبيئة مف
مساحة مالية لبرامج الحماية االجتماعية مما يساىـ في خفض مستوى الفقر مع تشجيع االنتقاؿ 

 إلى اقتصاد أخضر.

 0السياسات الالزمة لالنتقال إلى االقتصاد األخضر 
إلتاحة االنتقاؿ العادؿ والناجح إلى االقتصاد  ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة عمى صعيد السياسات

 األخضر، ويمكف أف تشمؿ تدابير السياسات ىذه ما يمي: 
يجاد حوافز تشجع األنشطة االقتصادية  إنشاء أطر رقابية سميمة يتـ تنفيذىا بصورة فعالة وا 

 الخضراء وتزيؿ الحواجز التي تعترض االستثمار األخضر.
والنفقات الحكومية المكرسة لدعـ االقتصاد األخضر مف خبلؿ تشجيع  تحديد أولويات االستثمارات

 تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ترشيد اإلنفاؽ الحكومي، حيث يشجع التخفيض المصطنع ألسعار السمع عمى اإلفراط في 

 االستيبلؾ واإلنتاج، مما يؤدي إلى تدىور الموارد المتجددة والنظـ اإليكولوجية.
 اـ الضرائب واألدوات المستندة إلى األسواؽ في تشجيع االستثمار في األنشطة الخضراء.استخد

االستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعميـ مف خبلؿ برامج لمتدريب وتحسيف الميارات إلعداد 
 القوة العاممة لبلنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر.
يئية الدولية أف تسيؿ وتنشط االنتقاؿ إلى االقتصاد تعزيز الحوكمة الدولية، بمقدور االتفاقات الب

 األخضر عف طريؽ إنشاء أطر قانونية ومؤسسية لمعالجة التحديات البيئية العالمية.
 إدارة المخمفات الصمبة في إطار االقتصاد األخضر 

جعميا ينظر االقتصاد األخضر لمنفايات نظرة مختمفة حيث يعتبرىا موردا، نظرا إلمكانية تحويميا و 
"كؿ النشاطات المتعمقة بجمع  بإدارة المخمفات الصمبةصالحة لبلستعماؿ مرة ثانية. ويقصد 

النفايات الصمبة وفرزىا ومعالجتيا والتخمص منيا"، أما اإلدارة الخضراء لمنفايات فاليدؼ منيا ىو 
البيئية مع  التعامؿ مع النفايات بما يتبلءـ مع الصحة العامة، ويأخذ بعيف االعتبار المخاوؼ

 6.المحافظة عمى الموارد عف طريؽ إعادة استخداـ النفايات وتدويرىا
تساىـ إدارة النفايات الصمبة البمدية  في تنشيط االقتصاد بشكؿ مباشر ألنيا تعتمد عمى وفرة 
األيدي العاممة وتحتاج إلى استثمارات في آالت ومعدات المناولة والنقؿ والمعالجة. كما أنيا تبعث 

                                                           
السابق.نفس ادلرجع 1

 .226، ص2211حسني أباظة، حنيب صعب وبشار زيتون، تقرير ادلنتدى العريب للبيئة والتنمية، الفصل السابع "إدارة النفايات"،0
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نتاج ال حركة في عدة أنشطة اقتصادية مثؿ التدوير وصناعة الكومبوست "تسبيخ النفايات" وا 
 الطاقة.

 الممارسات الحالية إلدارة المخمفات "الفرص الضائعة": 
يعتبر التقصير في تدوير النفايات الصمبة البمدية فرصة اقتصادية ضائعة، عبلوة عمى أف سوء 

البيئة وعواقب سمبية مباشرة عمى الصحة البشرية ومستويات إدارتيا يسبب تدىورًا فادحًا في 
المعيشة مف خبلؿ نشر الطفيميات والحشرات واألمراض. كما أف تراكميا في الطرؽ العامة يسبب 
مناظر مؤذية وروائح كريية شديدة األذى لممجتمعات المحيطة، فضبًل عف تحمميا األمر الذي 

مكانية دخوليا إلى سمسمة الغذاء عبر الماء الذي نشربو أو يتسبب في تموث اليواء الذي نتنفسو و  ا 
 المحاصيؿ التي نأكميا مما يشكؿ مخاطر صحية مباشرة ويرفع تكاليؼ العناية الصحية.

عمى سبيؿ المثاؿ، تبمغ معدالت إنتاج الفرد اليومية مف النفايات الصمبة البمدية في مصر ما بيف 
ة إدارة النفايات البمدية السمطات العامة المحمية مع مساىمة كيموجراـ، وتتولى مسئولي 2،9و  2،5

% مف الطعاـ تبمغ  42، وفي الواليات المتحدة يتـ إىدار نسبة 1محدودة مف القطاع الخاص
تريميوف  42مميوف برميؿ مف البتروؿ و  352مميار دوالر أمريكي، كما يتـ إىدار  48.3قيمتيا 

 .6لتر مف الماء كؿ عاـ
ستويات المنتجة مف النفايات بقوة بالدخؿ، فكمما ارتفعت مستويات الدخؿ، يتوقع أف ينتج ترتبط الم

% عف  62، أي ما يزيد بنسبة 6252مميار طف مف النفايات في عاـ  13،1العالـ ما يزيد عمى 
% 65، ويعد مجاؿ استعادة النفايات مجااًل واسًعا حيث يتـ استعادة 6229الكمية المنتجة في عاـ 

التجميع إلى ط مف كؿ النفايات وتدويرىا، في حيف يبمغ حجـ السوؽ العالمي لمنفايات، مف فق
 .3مميار دوالر أمريكي في العاـ 412التدوير، ما يقدر ب 

 الممارسات الخضراء إلدارة المخمفات "الفرص الكامنة": 
صفر نفايات" التي زاد اليـو توجد العديد مف المبادرات اليامة بالنسبة إلدارة النفايات،منيا مشاريع "

عدد المدف والشركات التي تبنتيا. وقد اكتسب ىذا المفيوـ زخمًا بظيور تقنيات جديدة في التدوير 
عادة االستخداـ، وىو مفيوـ ييدؼ إلى منع  واستعادة المواد بالتزامف مع مبادرات خفض النفايات وا 

                                                           
 .228ص حسني أباظة وجبيب صعب وبشار زيتون، مرجع سابق، 1
 :، ادلتاح على ادلوقع التايل2229أزمة الغذاء البيئية،  برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،2

http://www.grida.no/_res/site/file/publications/FoodCrisis_lores.pdf 
3Chalmin P. and Gaillochet C. From Waste to Resource: An Abstract of World Waste 
Survey. Cyclope, Veolia Environmental Services, Edition Economica, 2009, p.25.  

http://www.grida.no/_res/site/file/publications/FoodCrisis_lores.pdf
http://www.grida.no/_res/site/file/publications/FoodCrisis_lores.pdf
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لطمر.وقد اعتبر أف مبادرة صفر نفايات تكويف المنتجات الثانوية لمنفايات ووضع حد ألعماؿ ا
لى أقصى حد ممكف مع  تعبر عف رؤية عالمية مشتركة الستخداـ الموارد دوف تبذير وبكؿ كفاءة وا 
تفعيؿ األنظمة التي تضمف إدارة النفايات بشكؿ فعاؿ مف دوف تأثيرات سمبية بالغة عمى صحة 

ع االقتصادي يتيحيا تطوير قطاع النفايات المواطنيف وجودة البيئة. وىناؾ ثمة فرصة كبرى لمتنوي
 :1الصمبة منيا

 المساىمة في إيجاد  فرص عمل جديدة: -أ
يتوقع أف تنمو الوظائؼ في مجالي إدارة المخمفات وتدويرىا لتتمكف مف التعامؿ مع المخمفات 

 .الناتجة عف نمو الدخؿ والسكاف، عمى الرغـ مف وجود تحديات كثيرة في ىذا القطاع
مميوف شخص بالفعؿ في التدوير بجميع أنواعيا في ثبلث دوؿ فقط  16، يعمؿ بيل المثالعمى س

)البرازيؿ والصيف والواليات المتحدة( وتنتج عمميات فرز ومعالجة المواد القابمة لمتدوير وظائؼ لكؿ 
 . 6أضعاؼ تمؾ التي تنتجيا عمميات الحرؽ ومقالب القمامة 12طف متري تبمغ 

 ات إلى منتجات قابمة لمتسويق: تحويل المخمف -ب
تتحوؿ عممية التدوير واستعادة الطاقة مف المخمفات لتصبح أكثر تحقيًقا لمربح ويجب أف تستمر 
في ذلؾ في الوقت الذي تتحوؿ فيو مواد المخمفات إلى موارد قيمة. حيث يمكف تحويؿ المخمفات 

(، والتي قيمت WtEات إلى طاقة )إلى منتجات قابمة لمتسويؽ، كما في حالة سوؽ تحويؿ المخمف
. وتبمغ الفضبلت الزراعية التي تتولد أساًسا في 62283مميار دوالر أمريكي في عاـ  62بنحو 

مميار طف مف  52مميار طف متري عالمًيا ويمكنيا توليد طاقة تكافئ  142المناطؽ الريفية نحو 
يع مخمفات الكتمة اإلحيائية إلى سماد البتروؿ. وطبًقا لسيناريو االقتصاد األخضر، سيتـ تحويؿ جم

 .62524أو طاقة بحموؿ عاـ
وفي ظؿ سيناريو االستثمار األخضر، عمى الصعيد العالمي، يمكف أف يبمغ معدؿ التدوير في عاـ 

أكثر مف ثبلثة أضعاؼ المستوى المتوقع في حالة نيج العمؿ المعتاد، وأف يقؿ كـ النفايات  6252
%.  أما عمى صعيد التحسف المناخي، يمكف تقميؿ ما  85مة بأكثر مف الذي يذىب لمقالب القما

                                                           
 .222 -219حسني أباظة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .7 -6، ص 2228برنامج األمم ادلتحدة للبيئة, منظمة العمل الدوليو وادلنظمة الدولية ألرباب األعمال، سبتمرب 2

3Argus Research Company, Independent International Investment Research Plc and Pipal 
Research Group. 2010. 

 ، ادلتاحة على ادلوقع التايل: 2229نوفمرب  20 - 18 ورشةالعماللسادسةللكتلةاإلحيائيةاآلسيوية فيهريوشيما،4
workshop.jp/biomassws/06workshop/presentation/25_Nakamura.pdf-asia-http://www.biomass 

http://www.biomass-asia-workshop.jp/biomassws/06workshop/presentation/25_Nakamura.pdf
http://www.biomass-asia-workshop.jp/biomassws/06workshop/presentation/25_Nakamura.pdf
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مف مقالب القمامة، بتكمفة سالبة، وما  6232% مف انبعاث الميثاف المتوقع لعاـ  32 - 62بيف 
دوالر أمريكي لطف مكافئ مف ثاني أكسيد الكربوف لكؿ  62% بتكمفة أقؿ مف  52 - 32بيف 
 .1عاـ
 نتجات والخدمات في الصناعات والقطاعات األخرى:تنشيط الطمب عمى الم -ج
 تحتاج مناولة المخمفات ومعالجتيا والتخمص منيا إلى آليات التصنيع وخدمات ما بعد البيع:

ومعدات وصناديؽ ومواد بناء. كما يحتاج جمع المواد وفرزىا وتجييزىا إلى إمدادات إضافية 
لقطاعات الخدمات األخرى المرتبطة  مف المعدات المتخصصة. وىناؾ حاجة لممعدات أيضاً 

بإدارة المخمفات الصمبة البمدية.وال شؾ أف الطمب عمى ىذه المنتجات وخدمات الصيانة 
 المتعمقة بيا سيتصاعد بتوسع تغطية الخدمات وزيادة كمية المخمفات.

 مواد  :يستمـز نمو األنماط الخضراء في إدارة المخمفات تطوير مرافؽ االسترداد إلنتاجالتجييز
عادة االستخداـ. وال يمكف التوصؿ إلى القيمة الكاممة  نيائية عالية الجودة مف أجؿ التدوير وا 
لممواد القابمة لبلستخبلص إال إذا أمكف تجييزىا )أي فصميا وتصنيفيا وتقطيعيا وتنظيفيا( 

متجييز بشكؿ منتظـ، مما ينتج مقادير كبيرة مف المواد العالية الجودة. وتخمؽ ىذه الحاجة ل
 واإلعداد احتماالت إضافية لبلستثمارات وفرص العمؿ.

 يمكف بترميد المخمفات إنتاج طاقة قابمة لمتحوؿ إلى كيرباء. كما تحويل المخمفات إلى طاقة :
أف اليضـ البلىوائي لممواد العضوية في المخمفات الصمبة البمدية يمكف أف ينتج الميثاف 

ويوفر تطوير قطاع تحويؿ المخمفات إلى طاقة فرصا الحيوي الذي يستخدـ كمصدر لموقود.
 أماـ الشركات لتوفير خدمات إضافية ومعدات لمشغمي إدارة المخمفات.

 :تتطمب إدارة المخمفات الصمبة إنشاء مرافؽ مثؿ محطات التحويؿ ومنشآت استرداد اإلنشـــــاء
يييئ فرصًا جديدة أما الطاقة والمواد والمحارؽ والمطامر،فتوسيع خدمات إدارة المخمفات 

 صناعة اإلنشاء.
 :يستوجب جمع المخمفات وتحويميا نقؿ العماؿ والمركبات والمعدات والوقود. باإلضافة النقـــــل

إلى ذلؾ تحتاج منتجات المواد األساسية والثانوية ومرافؽ استعادة الطاقة إلى النقؿ كذلؾ. لذا 

                                                           
إدارة النفايات، ادلتاح على ادلوقع التايل:  12(، الفصل  2227)اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغري ادلناخ 1

chapter10.pdf-wg3-report/ar4/wg3 ar4-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment 
 



http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3%20ar4-wg3-chapter10.pdf
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ع نقؿ فعاؿ سواء بواسطة الشاحنات أـ فإف قطاع إدارة المخمفات بحاجة إلى خدمات قطا
 القطارات أـ السفف، وكذلؾ البنية التحتية المرتبطة بيا مف طرؽ وخطوط حديدية وموانئ.

 :تمثؿ تدوير النفايات العضوية عبر تخمير الكومبوست مجااًل رئيسيًا لمنمو نظرًا الزراعـــة
ودة بأسعار معقولة فإف ذلؾ سيولد لمحتواىا العضوي العالي. فإذا توفر الكومبوست العالي الج

آثارًا إيجابية عمى قطاع الزراعة، فصنع الكومبوست يوجد فرصًا أماـ الشركات التي توفر 
 األنظمة والمعدات والخدمات في ىذا المجاؿ.

 :تشدد األنظمة البيئية ودقتيا في كؿ ما يتعمؽ بمناولة المخمفات االستشارة في مجال المخمفات
ومعالجتيا والتخمص منيا يفرض قياـ قطاع خدمات استشارية إلمداد شركات ونقميا وخزنيا 

النفايات بالمساعدة التقنية.كما أف الشركات االستشارية أخذت تيتـ بمراحؿ تصميـ إدارة 
 المخمفات،مما يشجع عمى زيادة الطمب عمى خدمات األبحاث والتطوير في ىذا القطاع.

 :لى الممارسات الخضراء "سبل التغيير"االنتقال من الممارسات الحالية إ 
ال شؾ أف إدارة المخمفات الصمبة ليا تأثيرات مباشرة عمى الصحة البشرية والبيئية واالقتصاد، لذا 
فإف القياـ باستثمارات في ممارسات إدارة المخمفات الخضراء أمر ضروري لتحقيؽ الرفاه 

 .االجتماعي، وكذلؾ االستدامة االجتماعية االقتصادية
فيناؾ عدة طرؽ لتغيير إدارة المخمفات، إال أف نجاح أي مف ىذه األساليب يتطمب بالضرورة 
تطوير استراتيجية إدارة مستدامة لممخمفات الصمبةتقـو عمى تقميؿ النفايات إلى الحد األدنى 
ف وتحويميا، وكذلؾ صياغة الموارد وتحفيز االستثمار في التحوؿ إلى االقتصاد األخضر، وال يمك

نما باعتبارىا موردًا واعدًا ومحاولة  تحقيؽ ذلؾ إال بالكؼ عف اعتبار المخمفات عبئًا مكمفًا وا 
 :1االستفادة مف قيمتيا عمى الصعيديف االقتصادي والبيئي، تتضمف العناصر التالية

  دماج القطاع في خطة الرؤية اإلستراتيجية:إعداد مخططات عامة لممخمفات الصمبة البمدية وا 
ية الوطنية لمدولة، فضبًل عف إنشاء فرؽ عمؿ وطنية لئلشراؼ عمى تنفيذ النشاطات التنم

 المتعمقة بالمخمفات.
  األطر المؤسساتية والقانونية:تحديد مواطف ضعؼ القوانيف واألنظمة القائمة حاليًا فيما يتعمؽ

عادة النظر في االتفاقيات التجارية بغية  تمديد مسئولية بإدارة المخمفات الصمبة البمدية، وا 
الناتجة عف  اإللكترونيةالمنتجيف األجانب عف إدارة تغميفات ومخمفات المعدات الكيربائية و 

 منتجاتيـ المصدرة ليذه الدوؿ )المسئولية الممتدة لممنتج(.
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  االستدامة المالية:تخصيص ميزانية منفصمة إلدارة المخمفات وذلؾ لتحديد التكاليؼ الحقيقية
الصمبة البمدية، والتفاوض مع مختمؼ أصحاب المصمحة لمموازنة بيف قيود إلدارة المخمفات 

الميزانية وضرورات اإلنفاؽ. وكذلؾ النظر في الموارد المالية عف طريؽ مسئولية المنتج 
 الطويمة األجؿ.

  التوعية العامة:وضع وتنفيذ حممة توعية عامة مستدامة، فضبًل عف تقديـ حوافز ومكافآت
ديات عمى التجاوب والعمؿ،وتضميف المناىج الدراسية مواد تثقيفية حوؿ إدارة مالية لحث البم

 المخمفات الصمبة البمدية.
  تطوير الموارد البشرية: وذلؾ بتطوير برامج تدريبية لممسئوليف الحكومييف عمى الصعيديف

لتبادؿ المركزي واإلقميمي، تنظيـ رحبلت تبادؿ معمومات لممسئوليف عف إدارة المخمفات وذلؾ 
الخبرات والتعرؼ عمى السياسات واألساليب الخضراء الجديدة في مجاؿ إدارة المخمفات 

 الصمبة البمدية، وأيضا تخصيص األمواؿ البلزمة لبناء القدرات في  ىذا المجاؿ 
  نظـ إدارة المعمومات:تأسيس آليات لجمع المعمومات عمى الصعيد الوطني حوؿ كميات

ء ببرامج مراقبة تشغيمي وبيئي في كؿ منشأة مخمفات صمبة بمدية، وتكويف المخمفات، والبد
واستحداث موقع عمى اإلنترنت وتحميمو بانتظاـ بالبيانات البلزمة عف المخمفات بإدارة 

 .حكومية
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 ( 7ممحق )
 مفيوم اإلنتاج األنظف بالنسبة لممخمفات

 مفيوم اإلنتاج األنظف
الواليات المتحدة وعدد مف دوؿ أوروبا فى ثمانينات القرف نشأت تقنية اإلنتاج األنظؼ فى 

ومضمونيا األساسى ىو  ،وفعميًا فى وحدة الصناعة والبيئة التابعة لبرنامج األمـ المتحدة ،الماضى
 .إيجاد فرص لمصناعة والمنتجيف الرئيسيف لتحقيؽ مكاسب مالية مف وراء التحسينات البيئية

ميًا لتحقيؽ التنمية المستدامة فيو خطوة وقائية متقدمة عف إدارة ويعد اإلنتاج األنظؼ طريقا عم
وذلؾ انة يعالج المشكمة مف االصؿ بمسبباتيا وليس  ،النفايات او المعالجة عند نياية االنبوب

 أعراضيا.
بواسطة برنامج االمـ المتحدة لمبيئة 1989وقد تـ إعطاء مفيوـ لئلنتاج األنظؼ فى عاـ 

(UNEPبأنو " التط ) بيؽ المستمر إلستراتيجية بيئية وقائية متكاممة عمى العمميات اإلنتاجية
 1" والمنتجات والخدمات لزيادة الكفاءة بشكؿ عاـ والتقميؿ مف األخطار عمى البشرية والبيئة

وىو يغطى  ،اإلنتاج األنظؼ ىو التطبيؽ المستمر لبلستراتيجية عمى عمميات التصنيع،بمعنى آخر
عادة تصميـ العمميات اإلنتاجية ،األنشطة مثبل لنظافة العامة والتنظيـ نطاًقا واسًعا مف تعديؿ و  ،وا 

  .وتغيير التكنولوجيا المستخدمة ،تطوير طرؽ التشغيؿ واستبداؿ المواد
حيث أنو يركز فى المقاـ األوؿ عمى منع  ىو استراتيجية متكاممة لموقاية البيئيةوفى نفس الوقت 

وتأتى زيادة الكفاءة الناتجة مف  . مف معالجة االنبعاثات والمخمفاتبدال ،التموث عند المصدر
 ،وترشيد استخداـ المياه ،بما فييا ترشيد الطاقة ،اإلنتاج األنظؼ مف االستغبلؿ الكؼء لممواد الخاـ

مما يساىـ في الحد مف المخاطر التى يتعرض ليا اإلنساف والبيئة نتيجة إلستخداـ المواد الخطرة  
 :يتضمف تطبيؽ مفيـو اإلنتاج األنظؼ اآلتى  6.(ؿ استبداليا بمواد أخرىمف خبل)

ييدؼ اإلنتاج األنظؼ إلى المحافظة عمى المواد الخاـ والمياه والطاقة وىذه عممية اإلنتاج  ( أ
المواد تمعب دورًا ىاما فى تحديد أسعار المنتج ولذلؾ أى وسيمة يمكف تحقيقيا أثناء تطبيؽ 

رباحًا باإلضافة الى المحافظة عمى الموارد التى قد تيدر اثناء البرنامج سوؼ يحقؽ أ
                                                           

1
برنامجاالممالمتحدةللبٌئة،مركزالنشاطات

 .5البٌئى،الطبعةاالولى،صاإلقلٌمٌةلألنتاجاالنظف،دلٌلالتشخٌص:تشخٌصفرصتخفٌفاالثر



 .0،1إستراتٌجةاإلنتاجاألنظففىالصناعةالمصرٌه،ص0
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ويصاحب ىذه العممية التخمص مف المواد السامة والخطرة ثـ العمؿ  .عمميات التصنيع
عمى تقميؿ كمية وسمية االنبعاثات والمخمفات التى تصدر خبلؿ عممية اإلنتاج ويكوف 

عمميات اإلنتاج ومراجعة ظروؼ تقميؿ ذلؾ مف المصدر. ويمـز لذلؾ مراجعة سير 
وتعتبر عممية اإلنتاج  .التشغيؿ ومراقبة المواد التى تمعب دورًا فى زيادة أو تقميؿ المخمفات

 .1أىـ خطوة فى تبنى برنامج اإلنتاج األنظؼ
تيدؼ إستراتيجية اإلنتاج األنظؼ إلى تخفيض اآلثار السمبية خبلؿ دورة حياة  المنتج  ( ب

حتى التخمص  ،خبلص المواد الخاـ واثناء عممية التصنيع واإلستخداـبدءًا مف است ،المنتج
 .6النيائى مف المنتج 

إف تقديـ الخدمات التى تتعمؽ بالمنتج مف حيث تخزينة ونقمو إلى األسواؽ  ج( الخدمات      
المحمية والعالمية حتى وصولو إلى المستيمؾ النيائى يعتبر خدمة ىامة فى تسويؽ المنتج وليذا 

جب مبلحظة وضع اإلعتبارات البيئية عنصرًا ىامًا فى الخطوات التى يتـ فى ضوئيا تقديـ   ي
 .يرتبط أسموب اإلنتاج األنظؼ إرتباطًأ وثيًقا بالتكنولوجيات .3الخدمات

تعرؼ تكنولوجيات اإلنتاج األنظؼ وفقا لتقرير لجنة التنمية المتواصمة التابع لؤلمـ المتحدة 
وتستعمؿ جميع الموارد عمى  ،وىى أقؿ تمويثاً  ،لتكنولوجيات التى تحمى البيئة( بأنيا ا6221)مايو

وتعالج المخمفات المتبقية بأسموب  ،كما تعيد تدوير مزيد مف مخمفاتيا ومنتجاتيا ،نحو متواصؿ
 ،فالتكنولوجيات األنظؼ ليست مجرد تكنولوجيات فردية فقط .أكثر  قبواًل مف التكنولوجيات البديمة

والسمع والخدمات والمعدات وكذلؾ اإلجراءات  نظـ متكاممة تشمؿ المعرفة الفنية،عبارة عف بؿ ىى 
مف  ،كما تعرؼ عمى انيا تمؾ االبتكارات التى تخفض مف األثر البيئى السمبى .التنظيمية واإلدارية

نتاجًا اق ؿ مف خبلؿ تنفيذ أنواع معينة مف التحسينات التى تضمف استيبلكًا أقؿ مف الموارد وا 
 .المخمفات

مما سبؽ يمكف القوؿ بأف اإلنتاج األنظؼ ىو مدخؿ متكامؿ ومفيوـ شامؿ  ال يقتصر تطبيقو 
 ،بؿ يشمؿ النظاـ ككؿ إنطبلقًا مف المدخبلت فالعمميات وصواًل الى المخرجات ،عمى عممية بعينيا

تى تضمف تقميؿ اآلثار ويتطمب تطبيقو توافر المعرفة واألفكار المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة ال
                                                           

  7صالسعوديو، ،اإلستراتيجية المستقبمة لمبيئة وعبلقتيا بقطاع االعماؿ الصناعى ،أحمد بف مشيور الحازمى1
 7ص ،مرجع سبؽ ذكرة ،برنامج االمـ المتحدة لمبيئة6
  7،صع سبؽ ذكرةمرج ،أحمد بف مشيور الحازمى0
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البيئية السمبية وتساىـ فى رفع األداء البيئى واالقتصادى لممشروع لضماف إستمراريتة ودعـ 
كما ال يكتمؿ مفيوـ اإلنتاج األنظؼ إال بضرورة تغير اتجاىات اإلدارة بجميع مستوياتيا  ،تنافسيتة

خفض طبيؽ ىذا األسموب مف الربط بيف نظرًا لما يحققة ت ،نحو اإلقتناع باىمية إدارة النظـ البيئية
وبالتالى تحقيؽ التقدـ الصناعى والحماية  .التكمفة وتحسين األوضاع البيئية فى آن واحد

 .1المستدامة لمبيئة
إف اليدؼ األشمؿ لتطبيؽ إستراتيجية اإلنتاج األنظؼ ىو العمؿ بصورة  :أىداف اإلنتاج األنظف 

 ،تسد إحتياجات المجتمع األساسية ،تنمية إقتصادية واسعة مشتركة إلتخاذ إجراءات كفيمة بتحقيؽ
ويمكف عرض أىـ اىداؼ االنتاج  ،وتربطيا بالخطط التنموية ومبادىء المحافظة عمى البيئة

 :6األنظؼ كما يمى
 .حماية صحة االنساف والبيئة 
  منياوخاصة السامة والخطرة  (أو تقميميا إلى الحد األدنى)تفادى المخمفات واإلنبعاثات. 
 ترشيد إستغبلؿ الموارد الطبيعية والطاقة الى المستوى األمثؿ. 
 تحقيؽ مستويات أعمى مف اإلنتاج والجودة والربح المادى. 
 تحسيف نوعية المنتج وزيادة قدرتة التنافسية فى األسواؽ العالمية. 
 وتحديث التكنولوجيا  ،التعديؿ المستمر فى طرؽ وخطط التشغيؿ والعمميات الصناعية

 .المستخدمة بإستمرار
 تجنب الشركات لممخاطر البيئية. 
 .تخفيؼ ضغوط القوانيف البيئية 

                                                           
 :برنامج اإلنتاج االنظف  كالية لزيادة فعالية ممارسة االدارة البيئية ودعم االداء البيئى لممؤسسة،شراؼ براىيمى ،فاتح مجاىدى1

 (.79ص) ،6216-21/6211العدد  –مجمة أداء المؤسساتالجزائرية  ،دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتة بالشمف

 
0
كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ  ،اإلدارة البيئية واليات تفعيميا فى المؤسسة الصناعية،حماف اماؿر  ،موسى عبد الناصر.

دارية، العدد الرابع، ديسمبر   ،التسيير  .86، ص6228جامعة بسكرة، أبحاث إقتصادية وا 

دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتة بالشمؼ  :ةالبيئى كإستراتيجية تنافسيةلممؤسسات الصناعياألداء ،بف حاج جيبلنى مغراوة فتحية
ECDEالمنافسة واإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات فى الدوؿ العربى:، الممتقى الدولى الرابع حوؿ، 

 .6،5ص 
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لئلنتاج األنظؼ فوائد عديدة تصب كميا فى سياؽ زيادة كفاءة اإلدارة :فوائد اإلنتاج اإلنظف 
 :1مف أىميا  ،البيئية
 ئؿ أكثر كفاءة بتحسيف العمميات الصناعية منخفضة الكفاءة اإلنتاجية ببدا:زيادة اإلنتاجية

 .فى إستخداـ المواد الخاـ والطاقة واألقؿ إنتاجًا لمتموث
 مف خبلؿ خفض إستيبلؾ المواد الخاـ والمياه والطاقة واإلىتماـ  :خفض تكمفة التشغيل

وىو ما يرسخ مبدأ  ،بالصيانة لخفض الطاقة نتيجة التسربات واألعطاؿ وسوء التخزيف
وايضا ىناؾ خفض فى التكمفة نتيجة  ،بلتالكفاءة مف خبلؿ تخفيض تكمفة المدخ

حيث أف تخفيض حجـ المخمفات يصحبة بالقطع تقميؿ سعة  ،تخفيض حجـ المخمفات
مما يقمؿ مف رأس الماؿ ومصاريؼ تشغيميا  ،معالجة المخمفات المطموب معالجتيا

 .وصيانتيا
 نتاج بمواكبة التطور العالمى فى طرؽ اإل :تحسين ورفع مستوى تكنولوجيا اإلنتاج

 .الحديثة
 تحسيف نوعية المنتجات مف ناحية الجودة :تحسين فرص التسويق ورفع القدرة التنافسية

 الفنية والسبلمة الصحية والبيئية بما يضمف زيادة الطمب عمييا.
 يؤدى اإلنتاج األنظؼ الى حؿ مشكمة التموث بما  :حماية العاممين والمواطنين والبيئة

الداخمية وخفض التدىور البيئى كنتيجة لخفض معدالت  ينعكس عمى تحسف بيئة العمؿ
 .تموث اليواء والماء والتربة

 تساعد إجراءات منع التموث عمى  :تجنب المسئولية القانونية وتحسين صورة المشروع
عطاء صورة حسنة عنو أماـ  ،توفيؽ المشروع ألوضاعو البيئية مع قوانيف حماية البيئة وا 

 .المجتمع
 إيجاد موارد إقتصادية إضافية نتيجة إلعادة تدوير  :إضافى لممشروع توفير عائد مادى

مما يؤدى  ،المخمفات فى العمميات الصناعية أو إعادة اإلستخداـ فى إنتاج مواد أخرى
 إلى خفض التكاليؼ. 

 
 

                                                           
1

 .59ص،مرجع سبق ذكرة،شرافبراهٌمى،فاتحمجاهدى
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 اإلستراتيجيات المقترحة لتطبيق اإلنتاج األنظف 
o بيعى ومتكامؿ فى سياستيـ حفز صناع القرار عمى إدخاؿ اإلنتاج األنظؼ كعنصر ط

 .وخططيـ
o  ترويج األساليب والوسائؿ الجديدة المعتمدة فى العالـ المتقدـ لتقييـ القيمة النفعية لئلنتاج

 .األنظؼ ضمف المؤسسات المالية والحكومية والصناعية
o ة العمؿ عمى توعية وتثقيؼ الشركاء المعنييف وتقديـ وتبسيط المعمومة التقنية والفنية المتعمق

بمشروع اإلنتاج األنظؼ وترجمتيا الى لغة مالية وقانونية تساعد المؤسسات عمى تقييـ ىذه 
 .المشاريع بشكؿ سميـ ومفصؿ

o يجاد  ،العمؿ عمى تبنى خطط إنشاء مراكز وطنية )أو مشاريع نموذجية( لئلنتاج األنظؼ وا 
 .الشراكات الوطنية واإلقميمية والعالمية البلزمة

o مثبلً  ،ع اإلنتاج األنظؼ بوضع سياسات ذات منحى بيئىيمكف لمحكومات تشجي: 
 إعفاء او تخفيض الضرائب. 
 .وضع ضرائب أو غرامات بيئية 
 .)ضماف قروض المشاريع البيئية )واإلنتاج األنظؼ 
 تقديـ مساعدات ودعـ مالى. 
 .)تسعير عقبلنى لمموارد )الطاقة، المياه، المواد الخاـ 
 1فات وتعبئة( ضمف مفيـو دورة الحياه وضع معايير بيئية لممنتجات )مخم. 

 حقائق عن اإلنتاج األنظف   
 : 6ىناؾ مجموعة مف الحقائؽ عف اإلنتاج األنظؼ يمكف عرضيا كما يمى 

o  االنتاج األنظف ال يعنى بالضرورة ان يكون باىظ الثمن 
ظافة العامة إجراءات الن :مف إجراءات بسيطة مثؿ ،تتراوح إجراءات تطبيؽ أسموب اإلنتاج األنظؼ

والتنظيـ إلى اجراءات أكثر تعقيدًا لتحسيف العممية اإلنتاجية، مرورًا ببدائؿ عديدة مثؿ دورة حياة 

                                                           
1
سمنت ومشتقاتة بالشمؼ دراسة حالة مؤسسة األ :البيئى كإستراتيجية تنافسيةلممؤسسات الصناعيةء األدا،بف حاج جيبلنى مغراوة فتحية.

ECDEالمنافسة واإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات فى الدوؿ العربى:، الممتقى الدولى الرابع حوؿ، 
 .6ص 



 5-3ص ص  ،ريوإستراتيجة اإلنتاج األنظف فى الصناعة المص6
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يمكف أف يتضمف اإلنتاج األنظؼ عددًا مف اإلجراءات عديمة أو منخفضة  .المنتج
خصوصيات  ويرتبط اإلختيار بيف تنفيذ اإلجراءات المنخفضة أو المرتفعة التكاليؼ عمى.التكاليؼ

وبينما تركز ممارسات اإلدارة  .فقد يكوف العائد أكبر فى حالة اإلستثمارات األكبر .المنشأة نفسيا
يمكف أف تحسف  ،الجيدة عمى الوصوؿ بأداء عممية اإلنتاج إلى المستوى المطابؽ لمتصميـ

عادة تصميـ اإلستثمارات الصغيرة الكفاءة التصميمية فى حيف أف اإلستثمارت األكبر قد تشمؿ إ
 العممية كميا.

o  يمكن تطبيق االنتاج األنظف عمى جميع المنشآت بأحجميا المختمفة 
يمكف تطبيؽ اإلنتاج األنظؼ عمى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عمى السواء ويستفيد منيا 

قنية الجميع عمى قدـ المساواة. فإف كانت اإلستثمارات التى تضخ فى اإلنتاج األنظؼ لتغيير ت
فكما سمفت اإلشارة يمكف تنفيذ  ،اإلنتاج يمكف أف تكوف بعيدة المناؿ عف الشركات األصغر

 .إجراءات أقؿ تكمفة فى كؿ الحاالت
o  تطبيق االنتاج األنظف فى البمدان النامية 
بؿ فى حقيقة األمر يمكف لمدوؿ النامية تطبيؽ .اإلنتاج األنظؼ ليس حكرا عمى البمداف المتقدمة 

ءات المستخدمة فى اإلنتاج األنظؼ والتى تعتبر أمرًا حتميًا بالنسبة ليا ليمكنيا المنافسة فى اإلجرا
األوؿ ىو أف كثير مف  .ىناؾ عامبلف رئيسياف يمثبلف ميزة لمدوؿ النامية .األسواؽ العالمية

ة وتمثؿ عممية إستبداليا او تحديثيا فرص .األصوؿ الصناعية فى ىذه الدوؿ مف طرازات قديمة
لتبنى أساليب اإلنتاج األنظؼ. ىذا باإلضافة إلى أف ىذا التحديث يتـ فى الوقت الذى تـ فيو 
بالفعؿ خطوات ممموسة فى مفاىيـ اإلنتاج األنظؼ والتطوير العممى لتكنولوجيات مناسبة فى الدوؿ 

 .األكثر تقدماً 
o ليست بديالا عن االنتاج األنظف  04110شيادة االيزو 

لمصناعة المصرية عمى مراعاة الجوانب البيئية  14221يع شيادة االيزو بالرغـ مف تشج  
حيث أف ىذه الشيادة ال تتطمب بالضرورة  .إال انيا ليست بديبًل عف اإلنتاج األنظؼ ،لئلنتاج

ف كانت تشجع  عمى تبنية ويمكنيا مف خبلؿ التحسيف المستمر الذى تتطمبو أف  .انتاجًا أنظؼ وا 
ولذا مف الحكمة إستغبلؿ فرصة  الدفع الحالية  .طبيؽ نيج اإلنتاج األنظؼتكوف قوة تدفع إلى ت

لتشمؿ إعتبارات اإلنتاج  14221الموجودة فى الصناعة المصرية لمحصوؿ عمى شيادة األيزو 
 (. 14221مثبًل فى عمميات التدريب والتوعية باأليزو)األنظؼ كبديؿ إقتصادى لتحسيف البيئة 
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دارة الجودة الشاممة وسمسمةمف المفيد أيضًا الربط  الخاصة  18222بيف اإلنتاج األنظؼ وا 
 .بالسبلمة والصحة المينية

 تكامل برنامج اإلنتاج األنظف مع نظم اإلدارة البيئية 
فنظاـ  ،( أىـ ميزة فى كمييماEMSيعتبر تكامؿ برنامج اإلنتاج األنظؼ مع نظاـ اإلدارة البيئية )

كما اف التطبيؽ  ،األساسية لتشجيع نشر فكر تكنولوجيا اإلنتاج األنظؼاإلدارة البيئية يمثؿ القاعدة 
السميـ ليذا البرنامج مف خبلؿ منظومة إدارية بيئية يعتبر تحديًا إقتصاديًا وبيئيًا لمتنمية التكنولوجية 

اإلنتاج األنظف األداة لذلؾ يعتير  .إقتصادية وبيئية –حيث يؤدى إلى فوائد عديدة  ،الصناعية
 ،حيث أف كبلىما يؤدى إلى ضماف التنمية المستدامة ،الة لنجاح نظام اإلدارة البيئيةالفع

باإلضافة إلى التوافؽ مع القوانيف والتشريعات فضبًل عف الفوائد االقتصادية  ،والتحسيف المستمر
بداعات تكنولوجية بتكارات وا   .مف تنمية  لئلدارة البيئية وتحسيف لبيئة العمؿ وتوفير بدائؿ وا 

المتمثمة  EMSوتجدر اإلشارة إلى ضرورة إدخاؿ اإلنتاج األنظؼ ابتداءًامف المرحمة االولى فى 
حيث يجب اف تمتـز اإلدارة العميا لممشروع بتنفيذ تكنولوجيات اإلنتاج ،فى وضع السياسو البيئية

بند اإلنتاج األنظؼ( فى ال)وبعد ذلؾ تأتى مرحمة التخطيط حيث تدخؿ ىذه البرامج  .األنظؼ
وكذلؾ البند الخاص  ،الخاص بالمتطمبات األخرى، باإلضافة لى المتطمبات القانونية والتشريعية

ويجب اف يشتمؿ البرنامج التدريبى فى مرحمة  ،ببرامج اإلدارة البيئية لتنفيذ األىداؼ واألغراض
ف يتـ إبراز كما يجب ا ،التنفيذ عمى ممارسات اإلنتاج األنظؼ بدًء مف تحديد مفيومو إلى غايتو

وأىمية ذلؾ بالنسبة لجودة  ،الموارد المالية والبشرية البلزمة لمتنفيذ فى جميع العمميات اإلنتاجية
ىناؾ تداخؿ وثيؽ بيف سياسة اإلنتاج األنظؼ وجميع مراحؿ نظاـ اإلدارة  .المنتج وتنافسيتة

 ،غيؿ وصواًل الى مرحمة التصحيحابتداءًا مف السياسة البيئية الى التخطيط الى التنفيذ والتش ،البيئية
فيجب رصد وقياس النتائج التى تـ الحصوؿ عمييا نتيجة تطبيؽ ىذه البرامج وكمية الوفورات 

 .1وكذلؾ االثار البيئية التى تـ تخفيضيا ومدى تحقيؽ األىداؼ والغايات ،المادية التى تحققت
 بالفرق بين التكنولوجيا النظيفة والمعالجة عند نياية االنبو 

 التكنولوجيا النظيفة  

                                                           
 :برنامج اإلنتاج االنظف  كالية لزيادة فعالية ممارسة االدارة البيئية ودعم االداء البيئى لممؤسسة،شراؼ براىيمى ،فاتح مجاىدى1

 .82، 79ص ،6216-21/6211العدد  –مجمة أداء المؤسساتالجزائرية  ،دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتة بالشمف
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دؼ إلى خفض المموثات في تيا أداة لئلدارة البيئية اإلستراتيجية نيتعّرؼ التكنولوجيا النظيفة بأ 
العممية اإلنتاجية منذ بدايتيا وذلؾ مف خبلؿ تطويرىا، وتحديد نوعية المواد الخاـ والطاقة 

عمى خفض المخمفات ومف ثـ تجنب  المستخدمة، واستخداـ االبتكارات قميمة التكمفة التي تعمؿ
الحاجة إلى معالجتيا مستقببل. و بالتالي يمكف القوؿ أف مصطمح التكنولوجيا النظيفة يتـ بإدخاؿ 
التغيرات التكنولوجية التي تحسف األداء البيئي لممنتجات والعمميات التشغيمية قبؿ وأثناء وبعد 

 مراحؿ التصنيع.
والذى يعنى قدرة Eco-efficiencyة عمى مبدأ الكفاءة البيئية ويعتمد مفيوـ التكنولوجيا النظيف

المشاريع عمى إنتاج سمع وخدمات بأسعار تنافسية وبجودة عالية، لتشبع الحاجات اإلنسانية وتحقؽ 
جودة الحياة وفي نفس الوقت قادرة عمى تقميؿ اآلثار السمبية المصاحبة لعممية اإلنتاج وكذلؾ 

تخفيض التكاليؼ. إف التطبيؽ المبّكر لمتكنولوجيا النظيفة يؤدى إلى إنتاج ترشيد استيبلؾ الموارد و 
منتجات تنافسية تراعي االعتبارات البيئية، كما تؤدى أيضا  إلى خفض كبير في المخمفات وتحقيؽ 

 .1اإلنتاج األنظؼ
 End of pipes technologiesتكنولوجيات المعالجة عند نياية االنبوب 

تي تعمؿ عمى حماية البيئة لتصبح أقؿ تموثا. و يستخدـ ىذا النوع مف التكنولوجيا ىي التكنولوجيا ال
عندما ال تستخدـ الموارد بكفاءة، مما يتسبب في وجود مخمفات وفضبلت بسبب عدـ الكفاءة 

ضافة احبة لمعمميات التشغيمية اليومية.المص كما تتضمف خفض الضرر البيئي مف خبلؿ تعديؿ أوا 
العممية اإلنتاجية أو ما يطمؽ عميو التكنولوجيات عند  نيايةف التموث في إجراءات لمحد م

التي تشكؿ مجموعة مف ردود األفعاؿ التي يتـ اتخاذىا End of pipes technologiesالمصب
كاستجابة لوجود األضرار البيئية بالفعؿ، وتعنى بإزالة المواد المضرة الناتجة عف االنبعاثات 

حيث تيدؼ المعالجة النيائية   6أو التخمص منيا بطريقة آمنة وصحيحة والمخمفات ومعالجتيا
نشاء التجييزات والمنشات  لتدفؽ المخمفات إلى إستخداـ مجموعة متنوعة مف التقنيات والمنتجات  وا 

..الخ(  لمعالجة المخمفات  .ابنية لؤلنقاض ،مرسبات –محارؽ  –محطات معالجة )المتعددة 
وبصورة عامة تحوؿ معالجات نيايو االنبوب المموثات  مف وسط إلى آخر. واالنبعاثات الغازية. 

                                                           
1

 .11،12ص،مرجع سبق ذكرة،راهٌمىشرافب،فاتحمجاهدى

 
 
0

 .11،صمرجع سبق ذكرةفاتحمجاهدى،شرافبراهٌمى،
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وتراعى طرؽ معالجة نياية األنبوب المعايير السارية.والجدير بالذكر أف ىذه اإلجراءات تتطمب 
( 1. ويبف الجدوؿ رقـ )1نفقات إضافية تنمو كزيادة فى اإلنتاج وال تمثؿ أى قيمة مضافة لممشروع 

 .معالجة نياية األنبوب وأسموب االنتاج االنظؼ مقارنة بيف طرؽ
 

 مقارنة بيف طرؽ معالجة نياية األنبوب وأسموب االنتاج األنظؼ: (1جدوؿ رقـ  )
 أسموب اإلنتاج األنظف  طرق معالجة نياية االنبوب المعيار 
 معالجة المخمفات بعد تولدىا المنيجية 

(Reactive) 
 الحد مف تولد المخمفات

(Proactive) 

 متكامؿ جزئى النطاؽ 
 تحديث الصناعة تقميدى االسموب

 توفير فى التكاليؼ تكمفة اضافية البعد اإلقتصادى 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

:تشخٌصفرصتخفٌفاالثرالبٌئى،الطبعةدليل التشخيص،مركزالنشاطاتاإلقلٌمٌةلألنتاجاالنظف،برنامج االمم المتحدة للبيئة

 .10:12االولى،ص

.0-0،صالمصريه إستراتيجة اإلنتاج األنظف فى الصناعة
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 المراجع
 :المراجع العربية :أوال
 عادة تجربة  –اإلدارة البيئية لمنفايات  ،ابو رويضة دولة اإلمارات العربية فى تدوير النفايات الصمبة وا 

 ruwaidaa@eim.ae.دولة اإلمارات العربية المتحدة –دبى استخداميا. 
 اإلستراتيجية المستقبمة لمبيئة وعبلقتيا بقطاع األعماؿ الصناعى السعوديو ،أحمد بف مشيور الحازمى 
  ،6216ير فبرا 66 - 62المنتدى البيئي الوزاري العالمي، " االقتصاد األخضر"، نيروبي 
  آب  – 323العدد  -مجمة الجيش،واحدة مف ضرائب التطور والرفاىية –النفايات الكترونية كيؼ نتخمص منيا

6212https://www.lebarmy.gov.Ib/ar/content/.? 
  حصائيات: حجـ المخمفات  ،ثروة مدفونة فى بيوت المصرييف اإللكترونيةالمخمفات  - اإللكترونيةمعمومات وا 

  6215 /8 /12ـ المصري اليو 
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885 

  ي: إدارة النفايات، المتاح عمى الموقع التال 12، الفصؿ (6227)الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
chapter10.pdf-wg3-report/ar4/wg3 ar4-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment 

  الخط األخضر -حيث تمتقى البيئة مع االقتصادإعادة التدوير
www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=424 

 6215يناير ،البوابة نيوز ،القمامة الكنز المفقود 
  ( 6217-3-11أسعار الذىب اليـو فى مصر بالجنيو المصرى )يـوwww.goldpriceticker.com 
 الغرؼ ،اتحاد الصناعات،تدوير المخمفات،ثروة الببلستيؾ،مخمفات الببلستيؾ،األىراـ المسائىعبداهلل الصبيحى

 elsobihyبواسطة 6212يونيو  68نشرت فى ػػػ   التجاريو
 http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=5110 
 دليؿ التشخيص: تشخيص  فرص  ،مركز النشاطات اإلقميمية لئلنتاج االنظؼ ،برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 .الطبعة االولى ،تخفيؼ األثر البيئى
  ،مرجع نحو اقتصاد أخضر: مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر، برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 (. والتقرير متاح في الموقع التالي:6211تشريف الثاني/نوفمبر  16لواضعى السياسات )نيروبي، 
www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx 

 ،يمكف ‘‘اقتصاديات النظـ اإليكولوجية والتنوع البيولوجي’’برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،
 /http://teebweb.orgلرابطاالطبلع عمييا في ا

 ،المتاح عمى الموقع التالي:6229أزمة الغذاء البيئية،  برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ، 
/file/publications/FoodCrisis_lores.pdfhttp://www.grida.no/_res/site 

mailto:ruwaidaa@eim.ae
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3%20ar4-wg3-chapter10.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3%20ar4-wg3-chapter10.pdf
http://www.goldpriceticker.com/
http://kenanaonline.com/users/elsobihy/tags/64563/posts
http://kenanaonline.com/users/elsobihy/tags/110556/posts
http://kenanaonline.com/users/elsobihy/tags/110557/posts
http://kenanaonline.com/users/elsobihy/tags/5972/posts
http://kenanaonline.com/users/elsobihy/tags/110558/posts
http://kenanaonline.com/users/elsobihy/tags/110559/posts
http://kenanaonline.com/users/elsobihy/tags/110559/posts
http://kenanaonline.com/users/elsobihy/tags/110559/posts
http://kenanaonline.com/elsobihy
http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=5110
http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=5110
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
http://teebweb.org/
http://www.grida.no/_res/site/file/publications/FoodCrisis_lores.pdf
http://www.grida.no/_res/site/file/publications/FoodCrisis_lores.pdf
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 منظمة العمؿ الدوليو والمنظمة الدولية ألرباب األعماؿ،  ،برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
 6228سبتمبر 

 بف حاج جيبلنى مغراوة فتحية،األداء البيئى كإستراتيجية تنافسية لممؤسسات الصناعية: 
 ، الممتقى الدولى الرابعECDEدراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتة بالشمؼ 

المنافسة واإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات فى :حوؿ
 الدوؿ العربى 

 استراتيجية التنمية المستدامة:رؤية  ،ج.ـ.ع، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلدارى
 6232مصر 

 الوثيقة اإلرشادية لمنظومة المخمفات ،البيئةجياز شئوف ،وزارة الدولة لشئوف البيئة ،ج.ـ.ع"
 6221الصمبة فى مصر " ابريؿ 

 االدارة العامة لممخمفات –جياز شئوف البيئة  –ع، وزارة الدولة لشئوف البيئة 2ـ2ج: 
 .6222اإلستراتيجية القومية الدارة المخمفات البمدية الصمبة " إطار عاـ لمعمؿ" يونيو 

 الكتاب اإلحصائى السنوى" إصدار ،عبئة العامة واإلحصاءالجياز المركزى لمت ،ج.ـ.ع"
 .6215-21111-71مرجع رقـ  ،6215سبتمبر 

  ،"6216ج.ـ.ع، الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء"الكتاب اإلحصائى السنوى 
  إصدار  6214"تقرير حالة البيئة فى مصر ،جياز شئوف البيئة/ج.ـ.ع، وزارة البيئة "

6216. 
  ،.6215"اصدار  6213"تقرير حالة البيئة فى مصر،جياز شئوف البيئة/وزارة البيئةج.ـ.ع 
 اصدار 6211تقرير حالة البيئة فى مصر "،جياز شئوف البيئة/ج.ـ.ع.، وزارة البيئة ،"

6216 
  المخمفات /المخمفات/موضوعات بيئية-جياز شئوف البيئة/ج.ـ.ع وزارة البيئة

 69/12/6214مصطمحات وتعريفات /الصمبة
 ( مخمفات اليدـ ثروة تبحث عف مكتشؼ6216جريدة البورصة. يناير ".) 
  حسيف أباظة، نحيب صعب وبشار زيتوف، تقرير المنتدى العربي لمبيئة والتنمية، الفصؿ

 6211السابع "إدارة النفايات"،
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  خالد مصطفى قاسـ، إستراتجية اإلنتاج االنظؼ مف منظور تقنيات النانو كمدخؿ لتفعيؿ
المنظمة العربية لمتنمة الصناعية وزارة الطاقة  ،المستدامة فى الصناعة العربية التنمية

 .   6212مايو  ،الدوحة ،والصناعة والتعديف فى قطر، المنتدى الصناعى العربى الدولى
 اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة  ،(6214)جاكميف قوسنز ومايا   ،سياد كاظـ عبد "

المجمة الدولية لمبيئة وتغير المناخ العالمى،  ،ات المدف مدينة بغداد"واستراتيجياتو افي بمدي
 (6(، اإلصدار )16المجمد )

 اتحاد ،تدوير المخمفات،ثروة الببلستيؾ،مخمفات الببلستيؾ،األىراـ المسائىعبداهلل الصبيحى
 6212يونيو  68ػػػ نشرت فى   الغرؼ التجاريو،الصناعات
elsobihyبواسطة

http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=5110 

 برنامج اإلنتاج األنظؼ  كآلية لزيادة فعالية ممارسة  ،شراؼ براىيمى ،فاتح مجاىدى
دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتة  :االدارة البيئية ودعـ األداء البيئى لممؤسسة

  6216-21/6211العدد  –مجمة أداء المؤسساتالجزائرية  ،بالشمؼ
  صبلح ميدي غنيـ، وعمي فيصؿ عبد نور."إدارة المخمفات اإلنشائية"، دائرة التخطيط

 والمتابعة الفنية. قسـ إدارة المخمفات الصمبة. وزارة البيئة 
 الصمبة "اآلثار االقتصادية والبيئية الستخداـ المخمفات البمدية ،محمد عطية محمد

 6216 ،معيد التخطيط القومى ،كمصدر بديؿ لمطاقة فى مصر" رسالة ماجستير
 جامعة القاىرة: مؤتمر حوؿ ادارة المخاطر الكيماوية والبيئية ،مركز الحد مف المخاطر البيئة

 . 6226ودور البحث العممي والتكنولوجيا المتطورة فى الحد منيا 
 6228 ،يئة والموارد الطبيعية "، المخمفات الصمبةمعيد التخطيط القومى، "مقرر ادارة الب 
  منظمة العمؿ الدولية، مؤتمر العمؿ الدولي "التنمية المستدامة والعمؿ البلئؽ والوظائؼ

 6213 126الخضراء"، التقرير الخامس، الدورة 
 اإلدارة البيئية وآليات تفعيميا فى المؤسسة الصناعية ،رحماف اماؿ ،موسى عبد الناصر، 

دارية،  ،العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير كمية جامعة بسكرة، أبحاث إقتصادية وا 
 6228العدد الرابع، ديسمبر  

  األمانة اإللكترونيةنفيسة أبو السعود، التخمص اآلمف مف مخمفات األجيزة الكيربائية و ،
مى حوؿ:دور المنتدى اإلقمي-الفنية لمجمس الوزراء العرب المسئولوف عف شئوف البيئة
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http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=5110
http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=5110


 معيد التخطيط القومى -( 676سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقـ )

 

129 
 

اإلتصاالت والمعمومات فى حماية اإلنساف وكيفية الحد مف اآلثار البيئية والصحية 
 .6224إلستخداميا، أكتوبر 

 ،6229نوفمبر  20 - 18 ورشةالعمؿ السادسة لمكتمة اإلحيائية اآلسيوية في ىيروشيما ،
 المتاحة عمى الموقع التالي: 

 -asia-http://www.biomass
workshop.jp/biomassws/06workshop/presentation/25_Nakamura.pdf 
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 مقاالت ومواقع اإللكترونية

 الخط األخضر -إعادة التدوير حيث تمتقى البيئة مع االقتصاد
?tp=424www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx 

  حصائيات: حجـ  ،ثروة مدفونة فى بيوت المصرييف اإللكترونيةالمخمفات معمومات وا 
ػػ المصري اليوـ  6215 /8 /12 اإللكترونيةالمخمفات 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885 

 1http://raseef22.com/economy/2015/07/30/international-
successful-experiments-that-deals-with-wastes/ 

  اإللكترونيةالبوابة  –الوفد Alwafd.org/..1276120 

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=424
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=424
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=473885
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 ويكبيديا، الموسوعة الحرة ،تدوير نفايات المدائف 
 ويكبيديا، الموسوعة الحرة      ،تدوير النفاياتhttps: // ar.wikiipedia.org/wiki. 
  ج.ـ.ع. شبكة المعرفة البيئية المصرية،وزارة البيئة + معمومات واحصائيات حجـ

 ،جريدة المصرى اليـواإللكترونيةالمخمفات 
  يناير  18شاب مصرى يحوؿ النفايات الى ذىب،بي بي سي

6216
www.bbc.com/arabic/business/2016/01/160118_turning_rubbish_into_gold 

-12-62،ثروة مدفونة فى بيوت المصرييف،الشروؽ الجديد اإللكترونيةالمخمفات 
6212www.masrerss.com/shorouk/317728                          

  6-63 ،اإللكترونيةفوائد التخمص مف النفايات-
6211www.alghad.com/articles/644910 

  مقالة نشرت في موسوعة البيئة ػػ تدوير الببلستيؾ فرصة استثمارية رائعة 
 http://www.bee2ah.comبيئة ػػ اعادة التدوير :القسـ

  6215-3-19، اإللكترونيةىاجس جديد إسمو النفايات 
www.aljazeera.net/news/science andtechnology 
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