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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

                                                           
1

 0212-21111-51مرجعرقم225ص0212إصدارسبتمبر،الجهازالمركزىللتعبئةالعامةواإلحصاء.ع.م.ج
0

 212ج.م.ع.الجهازالمركزىللتعبئةالعامةواإلحصاء,المصدرالسابقص
0

 121لجهازالمركزىللتعبئةالعامةواإلحصاء,المصدرالسابقصج.م.ع.ا
 



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

 

0 
 

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 



 اإلدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة ودورىا فى دعـ االقتصاد القومى

1 
 

 :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:


