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 توليد النفايات وتصنيفها

فة، مختلمن مصادر  الناتجةهناك اختالفات جوهرية بين المخلفات الصلبة 

 منها:

 مخلفات المنازل

 يتكون، في بعض البلدانوألنشطة المنزلية.  نتيجة االنفايات الصلبة تكون تو

 ألحياءافي  و(. المركبةثلثي هذه الفئة من النفايات العضوية ) يقرب من ما 

 نأالرماد، وحيث  وجودالفقيرة يمكن أن يؤدي الطهي التقليدي أيضا إلى 

 .أيًضا النفايات البراز مرافق الصرف الصحي محدودة، قد تشمل

 لمخلفات التجاريةا

اجر الناتجة عن المنشآت التجارية مثل المت جميع النفايات الصلبةوتشمل 

  هية.والمطاعم، ومراكز التسوق والمرافق الترفي الشركاتواألسواق ومباني 

 للوازمم اعادة من مواد التعبئة والتغليف والحاويات، وتستخد وتتكون النفايات

 المكتبية ونفايات األغذية.

 مخلفات المؤسسات

النفايات التي تنشأ في ثكنات الشرطة والمدارس والمستشفيات، وهي 

 حيث تقتصرو ؛من المباني العامة السجون، والمنظمات البحثية وغيرهمو

ما أسر. من األ الناتجةالمؤسسة على المقيمين، فتكون النفايات مماثلة لتلك 

عدية عزل النفايات السامة والملضروري افمن  بالنسبة لنفايات المستشفيات

على  بعد عزل النفايات التي تشكل خطراووالنفايات المنزلية التقليدية.  

 يلزم تجميعها والتخلص منها بطرق منفصلة.الصحة العامة 

 الشوارعتنظيف مخلفات 

 يوجد ه قدالرمال واألوساخ والقمامة إال أن الغبار أو وغالبًا ما تتكون من

نظيف تبقايا من النفايات المنزلية، و قدر كبيرالدخل   منخفضةلبالد ا في

 المصارف، والبراز البشري والحيواني.

 مخلفات البناء والهدم
قة أو بلد معين وتتوقف طبيعة هذه المواد على الموارد التي تستخدم في منط

زالة مسؤولية إتقع وفي غياب القوانين المحلية المناسبة، ألغراض البناء.  
 هذه المواد والتخلص منها على عاتق البلدية.

 النفايات الصناعية

على الرغم من أن اإلدارة الصارمة لهذه النفايات تقع على عاتق 

 ىتُلق انعدام السيطرة إال إنه في كثير من األحيان بسبب الصناعات، 

ة.   النفايات البلدية العادي مكبفي نهاية المطاف في  مخلفات المصانع

 ي علىتحتوقد وتتولد النفايات من الصناعات التحويلية وغير المعالجة.  و

 المخلفات الصلبة والخطرة.والحمأة، 

 مخلفات الصرف الصحي أو "المخصبات"

ى قف عليتو إال أنهجزءا من النفايات الصلبة،  يكن هذا النوعوإن لم 

من الفضالت البشرية مستوى الصرف الصحي المقدم؛ حيث يتم جمع 

خزانات الصرف الصحي في مصارف الشوارع  من أوالمراحيض العامة 

 وبالتالي تظهر مرة أخرى في مخلفات الصرف والشوارع.

 

 لمقدمةا
 

ة تلخص هذه الوثيقة المواد المرجعية التي تم جمعها من مصادر مختلف

 األسئلة التيلحصول على البيانات وجمع وا للوضعلتوفير رؤية شاملة 

ام التركيز عليها عند إجراء تقييم لنظيجب طرحها والقضايا التي يجب 

 إدارة النفايات الصلبة في مدينة ما.

 
بل قتفصيلية صعبًا جدا، لذلك الدراسة مثل هذه ال يمكن أن يكون إجراء

ارة م إدالبدء في تنفيذها يجب تحديد بوضوح ماهي األسئلة التي تتعلق بنظا

  إلجابتها.سعى ن( التي  MSWMالمخلفات الصلبة المحلية  )

 

باإلضافة إلى أن التخطيط إلجراء المسح األساسي يحتاج إلى توفر 

 معلومات عن اآلتي:

 و فيما هي مصادر المعلومات المتاحة حاليًا ، سواء داخليًا أ 

 المنظمات ذات الصلة؟

 ما حجم المعلومات المطلوبة؟ 

 في أي مجال ستنستخدم هذه البيانات؟ 

  اإلجابات دقيقة؟إلى أي مدى يجب أن تكون 

 نها؟ما هي الصيغة التي ينبغي استخدامها لجمع البيانات وتخزي 

 هل نسعى لجمع معلومات كّمية أو نوعية أو كالهما؟ 

  هل تحتاج البيانات النوعية إلى تصنيف،من حيث اآلراء أو

 الميول ؟

 
ي فوتركز الفصول التالية على المواضيع الرئيسية التي يمكن تغطيتها 

إال أن  ّمية،كبالرغم من أن أغلبية البيانات التي ستُجمع هي بيانات و التقييم.

                                                               التقييم يجب أن يشمل بيانات نوعية.

 المعلومات الديموغرافية والمكانية للمدينة

وصوال معلومات مفصلة ومحددة عن المناطق اإلدارية للمدينة  ▪

 إلى أصغر قسم إداري )بالكيلومترات(

 مجموع السكان في مختلف المناطق اإلدارية ▪

 موقع وعدد الحدائق وأماكن اإلستجمام والمساحات المفتوحة ▪

 خرائط الطرق، وأنواع وطول الطرق ▪

 (، ومتوسط الدخل )دوالربالكيلومتراتخرائط مناطق الدخل ) ▪

األسر ومتوسط حجم األسرة، لكل أسرة( في كل منطقة، وعدد 

 والتعداد السكاني لكل منظقة

 موقع وعدد ونوع المنشآت التجارية ▪

موقع وعدد ونوع المؤسسات )المدارس والمكتبات ودور  ▪

 العبادة والمستشفيات وغيرهم(.

 موقع وعدد ونوع المصانع والمناطق الصناعية ▪

 تعيين مناطق الخدمات الحالية )بالكيلومتر المربع( ▪

 اللوائح واإلطار القانوني

ا ي هذفويمكن للتشريعات والقوانين واللوائح أن توفر المعلومات الالزمة 

ة مع يمكن تحسين البيانات من خالل إجراء مقابالت رئيسي.  كما  المجال

خصصين السلطات أو المستشارين القانونيين المت وقانونيين المستشارين ال

 في مجال القانون البيئي.

بين اإلطار الوطني بما في ذلك التشريعات  الفصلومن الضروري 

  والسياسات، والقوانين واللوائح المحلية.                                                            



 لوقاية من المخلفاتا

 لسلطاتا ناهاتتبكمية( التي غالبا ما النوعية أو البرامج الوقاية من النفايات )

 حددةمتقييمها من خالل مقابلة  أو المنظمات غير الحكومية يمكن  الحكومية

.  مع األشخاص الرئيسيين في هذه المؤسسات أو من خالل مراجعة التقارير

مدى ال تأثير البرامج واستدامتها على ويجب أن تتركز األسئلة الرئيسية على

 الطويل.

 جمع النفايات ونقلها

 الخدمة تحديد مستويات

مة. من المهم تقييم مستويات الخدمات األساسية لمختلف مستخدمي الخد

 :معلومات عن ويشمل هذا

 نوع الخدمة ▪

o جمع النفايات على مستوى الحي 

o جمع النفايات على مستوى المجمع السكني 

o جمع صناديق القمامة 

o الجمع من أمام األبواب 

 مرات الجمع ▪

 رسوم الجمع ▪

ى )على مستوالجمع  نقاط  فيأفراد األسرة النفايات  تسليمفي حالة 

 جمع.لى أقرب نقطة إمتوسط المسافة   الحي(، فيجب تحديد

 الموقعالتخزين والفصل في 

 جب إدراج معلومات في هذا القسم عن األمور اآلتية :ي

 لها ، العمر االفتراضيحاويات التخزين المنزلية، مواد تصنيعها  ▪

م هل يتوالحاويات داخل المنزل؟  تقع.  أين تكلفتها وأحجامها،

 تقاسم الحاويات بين مختلف األسر؟

 كيف ومتى يتم التخلص من النفايات في هذه الحاويات   ▪

طريق تكويمها في  الفناء  )بشكل مباشر أو غير مباشر عن

 (؟الخلفي

فة  االجتماعية نحو النفايات والنظا و ما هي العادات الثقافية ▪

 ؟الشخصية والنظافة العامة

 الشوارع تنظيف مخلفات

مع  العامة بالتعاون التنظيفوكثيرا ما توفر البلدية مجموعة من خدمات 

ق جامعي النفايات. وبالنسبة لمخلفات الشوارع وخدمات النظافة فإن طر

ي ف يويةماتستخدم طرق التنظيف الالتنظيف اليدوية اآللية متاحة ، وغالبًا 

 الدول النامية.

وفي العديد من المدن، وال سيما في مناطق الدخل المنخفض والمتوسط، يتم 
 القصور في عملية جمع النفايات.بة عالية من نفايات الشوارع بسبب توليد نس

 

 العضويةغير إعادة تدوير المواد 

دورا حاسما في الحد من كميات النفايات، وإعادة  التدويرتلعب إعادة 

، والتقليل من العبء البيئي والمالي للنفايات الصلبة المحليّة.  استخدام المواد

أسواق المواد المستعملة في أغلب الدول النامية. وتتألف إما من  توجدو

المشاريع  تكون جزًءا من أفراد أو مجموعات من جامعي النفايات، أو

 (.CBOs( والمنظمات المجتمعية )MSEالصغيرة )

 وتتم العمليات اآلتية في أنظمة إعادة التدوير غير الرسمية:

األبواب باستخدام  جمع الصحف والكرتون والمعادن من يتم ▪

مثل العربات ثالثية العجالت  معدات أو مركبات بسيطة

 .الدراجات، ثم بعد ذلك تباع إلى محال "القطع المستعملة"و

تها المخلفات( المواد إلى حال ويعيد موظفوا البلدية )جامعوا ▪

 األولى عند نقاط التجميع أثناء الجمع والنقل.

مواقع  مخلفات من ويعتمد الكثير من األسر على جمع ال ▪

ز ى فرالتفريغ. ثم يبيعونها للتجار الذين غالبًا ما يعملون عل

 المواد المعاد تدويرها. وتنظيف

 إعادة تدوير المواد العضوية

انات دام بيدينة ما باستخفي م التدويرأو  اإلستخداميمكن تقييم عملية إعادة 

 عن اآلتي: تومعلوما

 من مصادر مختلفة. وهذه نوعية المخلفات العضوية الناتجة ▪

 ياتيمكن تحصيلها عن طريق بيانات تجميع وتوليد النفا البيانات

لألعالف ا وضع مثلاالستخدام المباشر للنفايات العضوية،  ▪

 على التربة لإلنتاج الزراعي مباشرة  الحيوانية

 

 هاأن أفراد األسرة في إدارة النفايات؟ وعلى الرغم من هو دورا م ▪

م هكونون األطفال غالبا ما ي إال أنمسؤولية النساء  غالبًا ماتكون 

ا ودفع الرسوم غالبا من عن  جمع النفايات المنزلية المسؤولو

 ال.تكون مهمة الرج

 لتخلص من النفاياتا

 الدالبالممارسات الحالية للتخلص النهائي من النفايات الصلبة في معظم 

ي ف( رقابةالنفايات الصلبة المحلية )معظم الوقت دون أي  طمرتتكون من 

 خلص من المخلفاتلتيتم ا في كثير من الحاالتوقطع األراضي الشاغرة. 

 نالصلبة المحلية بإلقائها في مناطق مستنقعات منخفضة، وكثيرا ما يكو

لتطوير وحدات سكنية أو تجارية أو  رفع مستوى األرضالهدف من ذلك 

ايا تقييم عملية التخلص من النفايات  وكذلك القض عناصروتتضمن . صناعية

 بالصحة واآلمان مايلي: المتعلقةالبيئية 

 حجم والعمر اإلفتراضي للموقع ▪

 كمية النفايات التي يتم تسليمها يوميًا ▪

 بيانات إدارة الموقع ▪

 المستخدمة في الموقع وغيرهم. تالمعدا ▪

 التمويل

، سواء من حيث المتبعةترتيبات التمويل الضروري أن نحدد بوضوح  من

مستخدمي الواجبة على  الخدمة أو الرسوم يلمقدم المستحقة المدفوعات

الخدمة. ولتقييم تكلفة نظام إدارة النفايات، ينبغي التمييز، إن أمكن، بين 

، تنظيف الشوارعالنفقات المتعلقة بعناصر النفايات المختلفة )مثل 

تحمل مسألة القدرة على  فضاًل عن(. التخلص منهوالتجميع، والمعالجة، وا

 التكاليف واالستعداد للدفع.

 

 


