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 البرنامج

 2013/سبتمبر  3 الثالثاء – األول   اليوم

     10:00 – 9:00                        االفتتاحية  الجلسة

       الكريم    القرآن 

  : السادة من  أفتتاحية كلمات  

 O  بيرسقا -بدران.د : تقديم                              المشروع  منسق - /السيد 

O األحمر  جامعة البحرمدير  / السيد 

O األحمر   البحر  – والبيئة السياحة  وزير – /السيد 

  األحمر البحر إقليم  في الثابتة العضوية  الملوثات انبعاث في الرئيس  المصدر الصلبة   النفايات حرق عرض 

    عدن وخليج

  بيرسجا  عدن وخليج األحمر البحر  بيئة على للمحافظة اإلقليمية الهيئة           

                بيرسقا    الصلبة النفايات إدارة  مجال في ناجحة لنماذج عرض  

                                 

 للدارسين  جماعية صورة                    

 10:30  -  10:00                قهوة  استراحة      

 12:0 – 10:30                          االولى  العمل  جلسة                 

 والتصنيف  الكمية–  االحمر البحر  بوالية  الصلبة مصادرالنفايات 

    البحار   علوم كلية  الطيب   معمر.د                               الصلبة   الساحلية النفايات  

   والية - للنفايات  العامة الهيئة  العام المدير عثمان  المهندس           والمنازل والمؤسسات البلديات نفايات 

    االحمر   البحر

   ةحالص وزارة الوقائية الصحة  هشام، .د                                      الطبية  النفايات  

 13:00   -  12:00            وصالة  إفطار  استراحة                        

 15:30-  13:00                الثانية    العمل    جلسة                        

O  والتشغيل لالختيار المطلوبة واالحتياطات  المعايير تسودان  بور مكب 

O والتشغيل التصميم   –تسودان بور النفايات لمكتب  المتكاملة  االدارة 

 األحمر   البحر جامعة  -– أحمد العزيز عبد أحمد. د                                                     

oاألحمر  البحر  جامعة الهندسة كلية مصطفي. د            والمحارق الطبية  النفايات معالجة 



 2013/ سبتمبر 4  األربعاء   الثاني اليوم

 

 12:00  – 9:00                                                                   الثالثة   العمل   جلسة      

  عدن  وخليج األحمر البحر بيئة على للمحافظة اإلقليمية  الهيئة” CAMEO“ اآللي  الحاسب برنامج  عرض

    بيرسجا

 13:00   -  12:00                                         وصالة  إفطار استراحة               

            15:30-13:00                                                                 األخيرة  الرابعة  العمل  جلسة         

 التجميع مراكز وتحديد المطلوبة والشراكات التشغيل اقتصاديات  متضمنة تنفيذية عمل خطة بلورة  

     نقاش حلقة(  للنفايات العامة الهيئة مع نقاش) االولية

 الحضور شهادات توزيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األحمر  البحر  والية  في النفايات  إلدارة الوالئية  الخطة   مشروع 

 مقدمة 

ا أدى إلى التغير  ممة  يوالسياح يةاالقتصادكل مناحي التنمية البشرية والبحر األحمر  نموا سريعا في  ت واليةلقد شهد

  .في بيئة وديناميكية حياة المجتمعات، هذا التغير في أنشطة الحياة أدى إلى تزايد الضغط على الثروات الطبيعية والبيئية

  . المواد الملوثة للبيئة زيادة وتراكم النفايات وولقد أدى النمو الصناعي السريع إلى أثار تتمثل في 

شركتين خاصتين )شركة بواسطة في الماضي كانت النفايات  الخاصة بمدينة بور تسودان تجمع بواسطة  البلدية نفسها 

(  RSCCالهدف وشركة ترفك(.حاليا يتم ذلك بواسطة  مؤسسة مملوكة للحكومة هى هيئة نظافة والية البحر األحمر) 

.  من  2011وقد بدأت هذه المؤسسة نشاطها في مايو)هيكل الشركة ادناه( لتحل محل الشركات السابقة ها ؤالتي تم إنشا

بكفاءة اكبر فى مجال جمع النفايات والتخلص منها ،بما يحقق انخفاض فى المصروفات  PSCCالمتوقع ان تتعامل 

ازل مرتين في األسبوع  ويوميا من األسواق يتم جمع النفايات من المنحاليا الرأسمالية ورفع جودة الخدمة الخدمة . 

الغرب )منطقة  فيات والعيادات ، تخلط النفايات ويتم التخلص منها في مكبات النفايات خارج المدينة في اتجاه شوالمست

 وفقا للتعليمات.   PSCCبصفة مستمرة بواسطة العاملين بشركة النفايات التي تجمع . تحرق  بدر الكبري (
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 معلومات اساسية عن شركة النفايات 

 - منزل.  66900حوالى حسب تقديرات الشركة ببور تسودان  الشركة عدد المنازل المستفيدة من خدمات  

 -   منزلافراد(  )6متوسط عدد اإلفراد في المنزل  

 - شخص 400000حوالي دين من الخدمة)حاليا( يجملة السكان المستف  

 الكفاءة  المقدرة ألداء اما طن/يوم، 165بحوالي  حسب تقارير الشركةكمية  القمامة التي يتم جمعها تقدر

  .طن من النفايات الصحية يوميا 24باالضافة الي  طن/يوم241حوالي فهي تقدر بالشركة 

Presentation6.pptx


 

 :  جمع النفاياتطرق   

  وال يتم التحكم فيها . ة المخلفات التي يتم جمعها غير معلوم   ونوعية النفايات تكوينوحجم  

  حجم وتكوين النفايات يساعد على إدارة وتقييم  كميات العناصر القابلة للتدوير التي يمكن استخالصها  معرفة

 وقد تم تقديرها حسب دراسة بجامعة البحر االحمر حسب الشكل ادناه من المخلفات.

                

 

 

  تتبع شركة  PSCC  المنازل   خارج الطريقة التقليدية لجمع لنفايات من األرصفة. تجمع األوساخ الغير   مفصلة

ويقوم عمال الشاحنات )الجرارات( بجمع النفايات  بإطالق صفارة إلعالم  المواطنين بقدومهم عندئذ يمكن 

 -  0.07المنازل في أكياس بالستكية قوية قابلة إلعادة االستخدام يقدر حجمها للمواطنين وضع النفايات خارج 

ويفع كل بيت حوالي عشرة  "غالبا ما تعاد أكياس البالستيك التي توضع إلى جانب بوابة المنزل" . 3م  0.05

 وسط جنيهات شهريا مقابل ايصال من الشركة وحسب افادات ربات البيوت فان الخدمة اسبوعية في المت

  منازل مرتين فى   األسبوع . تعمل  للسواق والمستقيات  ويوميا لالتنظم الخدمة حسب افادات الشركة فان

PSCC      ورديتين فى اليوم، الوردية الصباحية من الساعة السابعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، الوردية

  .التاليالثانية من الساعة الخامسة مساء حتى الواحدة صباح اليوم 

 : 5و طن 25عربة ضاغطة حمولة  3و  طن6عربة ضاغطة نفايات حمولة 3  تستخدم الشركة االليات االتية   

الطاقة لنظام   دراجة نارية وهذه  10عربة اشراف و 1و طن 1.5جّرار بمقطورة حمولة   30و طن 5شاحنة حمولة  

 يوم \طن 157ب وعليه يمكن حساب الطاقة اليوميه ركبة تقوم بدور واحد في الوردية :مالجمع باعتبار ان كل 

 ( طن /يوم.157طن/يوم=1.5×26+  يوم\طن5×5طن/يوم+  6 ×3طن/يوم+25×3) 

  160عمالة ثابتة و 40مساعد مالحظ و 8مالحظ صحة و 30ضباط صحة و 4 القوي العاملةللشركة هي:

النفايات  أنواع خفراء 4متحصل و 40عمالة موسمية و : 



إلى المصدر   حسب تقسيمها يمكن  : 

 :منزلية نفايات .1

  مكان  من الصلبة  النفايات   كمية وتختلف وغيرها والفنادق  والمطاعم المنازل  من الناتجة المخلفات هي

  غالبا أن  إذ. السنة  من والفصل البيئي والوعي المعيشة مستوى وارتفاع السكانية  الكثافة حسب أخر إلى

 بسرعة تتضمن عضوية مواد لوجود وذلك  بسرعة المنزلية  النفايات  في أقصاها  النفايات كمية تصل ما

 .والقوارض الحشرات  تكاثر في تتسبب  كما  كريهة روائح منها وتتصاعد

 :الصناعية  الصلبة   النفايات .2

  وتختلف  الحرارية والملوثات إشعاعية وملوثات  عادمه ومياه صلبه فضالت الصناعية األنشطة من تنتج

  المتطورة  للصناعة  يمكن إذا   اإلنتاج وطريقة الصناعة نوعية باختالف  الصناعية   النفايات وكمية نوعية

 .للبيئة والصديقة النظيف واإلنتاج  التصنيع في الحديثة  الطرق  بإتباع وذلك النفايات   كمية من تقلل أن

 : الزراعية الصلبة   النفايات .3

  المبيدات وفوارغ التالفة والمبيدات والحيوانية  والنباتية الزراعية األنشطة    عن الناتجة   المخلفات جميع

  وبقايا الحيوانات  جيف( الرون)  الحيوانات  إفراز النفايات هذه  أهم  ومن المسالخ ونفايات واألسمدة 

 (دنحش نزار) د . أ. األعالف

 :(الحمأه) العادمه المياه  معالجة عن الناتجة   النفايات .4

  المياه  معالجة من تنتج  لمياه من  عاليه بنسب الممزوجة  العضوية وغير العضوية المواد  بها ويقصد

 .المعالجة  محطات في العادمه

 :التعدين نفايات .5

  نوعية على خطورتها وتعتمد داخلها أو  األرض سطح  فوق الحفريات  عن الناتجة االتربه  بها يقصد

 .االتربه  هذه في الموجودة   المواد

 :والبناء الهدم نفايات .6

  ويمكن المنشأت وبناء هدم  عمليات  عن اإلنسان   وسالمة صحة على خطرا   تشكل وال خاملة نفايات هي

 .وغيرها المنحدرات وتسوية العامة   الطرق وفتح المختلفة الردم   عمليات في استعماله 

 :التجارية  النفايات .7

 .خدمية محطات أو مطابع أو  أسواق أو مخازن  من كانت سواء المختلفة التجارية االنشطه من تنتج

 :البلدية خدمات نفايات .8

 .العمومية المرافق  التسوية  الشوارع  تنظيم في تتمثل

 :الخطرة   النفايات .9

  .المشعة  المواد. 1:   وهى

 .الكيمائية المواد .2          



 .والطبية الحيوية المخلفات .3         

          .الملتهبة المواد .4          

 .المتفجرة المواد . 5        

 .تدويرها يمكن التي النفايات مكونات

 .الزجاج .1

 .البالستيكية النفايات من% 1 تدوير إعادة  يتم حيث البيئة  أعداء  أخطر من:البالستيكية  النفايات .2

  توفير يتم الورق  من واحد  طن تدوير إعادة  أن  كما تدويره إعادة يتم  حيث للبيئة  تلوثا أقل: الورق .3

 (دندش نزار) S.P .الخشب من  مكعبه أمتار أربعه

 .الخيرية األسواق  في تباع أو الخيرية المؤسسات إلى القديمة  المالبس تعطى ربما : المنسوجات .4

  مناسبا   ذلك  يكون حيثما كسماد الحديقة في واستعمالها  الخضروات  خلط يمكن: الخضروات نفايات .5

  موجد  عصمت. د.)غيرها مع خلطها حاله في ذلك  يصعب  ولكن المنازل نفايات  نصف تدوير إعادة ويمكن

 (الشعالن

 

 النفايات و إدارتها

إستنزاف  بدأت فكرة اإلستفادة من النفايات في بداية السبعينات كنتيجة إلرتفاع معدالت التلوث البيئي و  
مصادر الثروة الطبيعية . إذ تؤكد الكثير من الدراسات الحديثة نضوب الكثير من الموارد الطبيعية في الخمسين  

النفط سنة   أزمة  وقد أسهمت   . القادمة  النفايات  1973سنة  من  اإلستفادة  إعادة  أساليب  تطوير  في  كثيرا   م 
األمريكية ، حيث يشكل سك المتحدة  % من مجموع سكان العالم ولكنهم  6انها حوالي  وبخاصة في الواليات 

% من المواد الخام وينتجون كميات  40% من كمية الطاقة المستهلكة عالميا  وحوالي  30يستهلكون حوالي  
المواد   من  اإلستفادة  إلعادة  طرائق  لتطوير  جهودهم  بتكثيف  األمريكان  بدأ  لذلك  سنويا   النفايات  من  هائلة 

ال النفايات  في  بالنسبة  الموجودة  يقال  الشيء  .ونفس  الثورة  مصادر  أحد  النفايات  إعتبار  و  والسائلة  صلبة 
ألوروبا التي تستهلك أيضا  كميات كبيرة من مصادر الثورة ، وتنتج كميات هائلة من النفايات الصلبة والسائلة  

ية تساوي الكمية  . وحسب الطبيعة ،وعلي سبيل المثال يستهلك مواطن سويسري واحد كمية من المصادر الطبيع
 مواطنا  من الصومال.  40التي يستهلكها 

وخالل العقد األخير من زمن إزدهرت في أوروبا عملية إستخراج الطاقة من حرق النفايات ، فهناك في العاصمة   
.وفي  الطاقة  حاجته  نصف  من  بأكثر  باريس  تزود  الكهربائية  للطاقة  إنتاج  محطات  سبع  باريس  الفرنسية 

 بناء مجمع إلنتاج يعمل علي النفايات الصلبة . كوبنهاغن تم 
وفي دول عديدة أليتم النفايات الصلبة كوقود لمحطات إنتاج الطاقة ألن هذه النفايات تحتوي علي  ماهو أثمن  

 50طن من النفايات إلنتاج 1800من ذلك فائدة . فشركة "سورا ين تشكيني "اإليطالية تستعمل سنويا  حوالي 
ألف شجرة( ومن مخلفات الطعام يتم صنع األسمدة  400طن من الورق )مما يوفر قطع  25طن من المعادن  

البوليميرات أن حوالي   إعادة  55العضوية ومن المواد البالستكية يتم صنع أفالم  %من النفايات الصلبة يتم 
 تصنعيها والباقي يتم إحراقه. 

ط من الماد الحيوانية والنباتية ( الذي  )وهو خلي compostوهناك في القاموس البيئي مايعرف بالكومبوست
إستعمال   أن  الزراعية  التجارب  أثبتت  وقد  عضوي  سماد  بمثابة  ويستعمل  العضوية  النفايات  من  يستخرج 

 %.30-20الكومبوست يزيد إنتاجية البطاطا بنسبة 
تصنع النفايات ألن في ذلك مردو انتشار أسلوب فرز وإعادة  دا   وتتواصل في الوقت الحالي عملية 

إقتصاديا  من جهة وألن هذا األسلوب أقل ضررا  بالبيئة من جهة ثانية . وقد شكل هذه األسلوب مخرجا   عمليا   
األولية سنويا  )تستورد ثلثي هذه   المليار طن من المواد  ومفيدا  لليابان ، حيث أن هذه الدولة تصنع حوالي 



طن   450لنفايات الصلبة التي تنتجها سنويا  تفوق الالكمية من الخارج( وفي ثمانينات القرن الماضي كانت ا 
 مليون من النفايات المنزلية .  55،إضافة إلي 

أكثر من   اليابان  مليار دوالر سنويا  أن أسلوب حرق النفايات كان    350ولمعالجة هذه النفايات كانت تتكلف 
ينتج كمية كبيرة من الديوكسين    يحتاج إلي مساحات من األراضي )وهي ضيقة في اليابان علي أية حال ( وكان 

الديوكسين) إنتاج   حيث  من  األولي  الدولة  اليابان  تعتبر  ؛  يضر  40المسرطن  (الذي  العالمي  اإلنتاج  %من 
 بمواطنيها ومواطني الدول المجاورة .    

وقد رفعت اليابان شعار "مجتمع بدون نفايات "وبدأت بتنفيذ حيث يتم فرو هذا الشعار وإعادة تصنيع  
فئة منها ، كما أن كل فرد ياباني بدأ يفكر بعدم رمي أشيائه في الزبالة بل بإعادة تصليح و إستعمال أي  كل  

اليابانيون يستعملون   المصنوعة من الصفيح واأللمنيوم  اليابان تصنع علب البيرة  أعادت  لقد  شيء ممكن . 
%  70-60دة إستعمال هذه العلب بنسبة)تكلفة للشخص الواحد( وقد تم بالفعل إعا  225سنويا  هذه العلب بمعدل

مليون طن من البالستيك ،وقد إستطاعت إعادة إستعمال النفايات البالستيكية    12وتنتج اليابان سنويا  حوالي  
حيث تصنع منها القناني الشفافة الملونة .كما تم إعادة تصنيع نصف النفايات الورقية، حتى بطاقات القطارات  

 طن سنويا  قد تمت عملية إعادة تصنعيها . 1000تبلغ حوالي  الورقية الممغنطة و التي
ويرمي اليابانيون في النفايات حوالي العشرين مليون قطعة من أجهزة التلفزيون ،والبرادات والغساالت سنويا   

ألف طن من النفايات .ومع أن قسما  منها يتم تسليمه الشركات أثناء إستبدال القطعة  700وهي تشكل حوالي  
يمة بقطعة جديدة إال أن هذه النوع من النفايات قد شكل لليابان مشكلة حرجة ففرضت الحكومة حاليا  علي  القد

كل الشركات المصنعة أن تفكر بطرق لتقسيم األدوات الكهربائية إلي قطع منفصلة يتم وصلها بحيث يتم إستبدال  
 قية القطع .قطعة أو  أكثر عند تعرض الجهاز للعطل دون اللجوء إلي إستبدال ب 

وفي ألمانيا هناك خطوات رائدة في فصل النفايات تبدأ من المنازل حيث يوضع كل صنف في مكب يختلف لونه  
عن مكب األصناف األخرى .وتجري في ألمانيا حاليا  عمليات كبيرة في إعادة تصنيع النفايات إلي درجة أصبح  

ألف شخص ،أما دورته المالية  240ا  يعمل فيه أكثر من  فيها تصنع النفايات الصلبة يشكل قطاعا  إقتصاديا  خاص
 مليار دوالرا .  45فتساوي حوالي 

 من أهم األسباب التي ساهمت في إعادة اإلستفادة من النفايات مايلي :
 إستنزاف مصادر الثروة الطبيعية عالميا .  .1
 إرتفاع أسعار المواد الخام والطاقة عالميا .  .2
 البيئي العالمي . إرتفاع مستويات التلوث  .3
 إرتفاع مستوي الوعي البيئي لدي سكان الدول المتقدمة.  .4
المتقدمة وصدور قوانين بيئية تشجع الصناعات علي   .5 صرامة القوانين البيئية في الدول الصناعية 

 إعادة اإلستفادة من النفايات . 

 
يع ،والتي ليست بحاجة   لها  وغالبا  ما يقوم المصنع بالتخليص من جميع المواد الناتجة عن عملية التصن

،إال أنه وجد أن بعض النفايات الصناعية يمكن اإلستفادة منها في صناعات أخري .لذا فقد أنشأت الدول الصناعية  
أسواقا  تدعي أسواق النفايات التي إنتشرت فى جميع أنحاء أوروبا لنجاح الفكرة لتصريف ،وإعادة إستعمال  

 ناعية . قسم ال بأس به من النفايات الص
وتتخلص هذه العملية بأن تقوم المصانع بتزويد سوق النفايات بالمعلومات الكافية عن نوعية وكمية المواد  
المراد التخلص منها ومن ثم تقوم السوق بنشر هذه المعلومات في المجالت المختصة وبإرسال دوريات علي  

لمصانع أن تقوم باإلستفسار عن بعض المواد  المصانع التي يمكن أن تستفيد من هذه المواد زكما أنه يمكن ل 
 التي تحتاجا من السوق . 

المصانع   تسمح    عادةوتقوم  المواد  تلك  من  اإلستفادة  إعادة  تكلفة  تكون  المواد عندما  من  اإلستفادة  بإعادة 
.ويمكن   السوق  في  المواد  هذه  أقل من سعر  منها  اإلستفادة  إعادة  تكلفة  تكون  ،وأن  أرباح مجزية  بتحقيق 

لقوانين والرقابة البيئية أن تعلب دورا  مهما  في رفع نسبة المواد المعاد إستعمالها مثل تخفيف الضرائب علي  ل
 مثل هذه المصانع ،ورفع تكلفة نقل ومعالجة النفايات وغير ذلك من اإلجراءات.    

 فوائد إعادة اإلستفادة من النفايات  
( ،إذ أن إعادة اإلستفادة من  Resource Conservationالحد من إستنزاف المصادر الطبيعية ) .1

مصادر الذهب أو الفضة أو النحاس علي سبيل المثال تطول من الفترة الزمنية الباقية له قبل إستنزافه  



،كما أن إعادة تصنيع الورق والكرتون من النفايات الورقية يؤدي بطريقة غير مباشرة إلي الحد من  
 لتصنيع الورق والكرتون . القضاء علي الغابات التي تقطع 

( ،فعند إعادة اإلستفادة من األلمونيوم مثال   Energy Conservationالحد من إستهالك الطاقة ) .2
% من الطاقة الالزمة لتصنيع نفس الكمية من خامات األلمونيوم .وتحتاج صناعة  30تحتاج حوالي  

والذ والحديد من خاماته ،أما بالنسبة  % من الطاقة الالزمة التصنيع الف15الحديد والفوالذ إلي حوالي  
% علي التوالي  15% و12للنحاس والمغنيسيوم فإن الطاقة الالزمة لتصنيعهما من النفايات تعادل  

 من كمية الطاقة الالزمة لتصنيعها من الخام األصلي .  
التي تخطط لها   .3 أهم األهداف  النفايات الصلبة التي يجب التخلص منها ،وهو من  إدارة  تقليل كمية 

 النفايات الصلبة . 
الحد من التلوث البيئي ،إذ عند القيام بإعادة اإلستفادة من المواد فإنه تستعمل كمية أقل من الطاقة   .4

.وهناك عالقة وثيقة بين استعمال الطاقة وتلوث البيئة .وبالطبع الينتج التلوث البيئي فقط عند إستعمال  
حل تعدين أو استخراج الطاقة وتصنيعها لتصبح قابلة  مصادر الطاقة فحسب وإنما أيضا في جميع مرا

.كما أن إعادة االستفادة من المواد السامة كالرصاص والكاديوم وغيرهما يحد من انتشار وتسرب  
 هذه المواد السامة إلي عناصر البيئة التربة والمياه والهواء وبالتالي يحد من تلوثها . 

النفايات   • من  اإلستفادة  إعادة   Methods of Resource Recovering fromطرق 
Waste) ) 

تزداد أنواع وكميات النفايات التي يمكن اإلستفادة منها يوم بعد يوم .والشك أن عملية تجميع النفايات  
المنفصل حسب نوعية النفايات يساهم مساهمة فعال في الوصول إلي بيئة نظيفة وتنمية مستدامة تلبي إحتياجات  

الموارد الطبيعية دون إستنزافها وحمايتها لألجيال القادمة. ومن المعروف عالميا أن هناك العديد  الحاضر من  
من البرامج اإللزامية والتطوعية التي توزع مسؤولية فرز وجمع المواد القابلة لإلسترجاع بين مواطني البلديات  

الصعوبات ، فالبرامج التوعية فشلت    ومتعهدي جمع النفايات ،إال أن طريقة تطبيق هذه البرامج تواجه بعض
في بعض المناطق في تحقيق مشاركة فعلية علي المدي الطويل وفي حاالت عديدة أمكن جذب إنتباه المواطنين  
وتوجيههم نحو المشاركة في إنجاح هذه البرامج بواسطة الحوافز النقدية لقاء المشاركة وإعادة التأمين لبعض  

اجية للمشروبات الغازية ، أما البرامج اإللزامية فإنها تحقق قدرا  أكبر من المشاركة  المشتريات مثل العبوات الزج
من   بالتخلص  وقيامهم  البعض  لدي  األحيان ظهور سلوك عدواني  بعض  في  تسبب  ولكنها  المواطن  قبل  من 

 النفايات بطريقة تضر البيئة .هذه ويمكن حصر طرق إعادة االستفادة من النفايات بمايلي:

(، أي إعادة اإلستفادة من النفايات بعد تصنيعها لنفس الغرض ومن   Recyclingالنفايات )  تدوير •
 أهم األمثلة علي ذلك : 

 النفايات البالستيكية :  -1
في مدن أوروبا وحدها تستقبل مكبات النفايات حوالي السبعة ماليين طن من المواد البالستيكية كل  

تيكية التي تنتج عن أجهزة السيارات ،التلفزيونات وما شابه الرتفع عام .وإذا أضفنا إلي ذلك النفايات البالس
 مليون طن سنويا  والجدير بالذكر أن المادة الرئيسية في هذه النفايات هي مادة البوليثيلين. 15الرقم إلي 

المتح الواليات  وفي  البالستيكية  المواد  لطحن  أوتوماتيكية  آالت  بصناعة  الشركات  احدي  بدت  ألمانيا  دة  في 
األميركية يعاد تصنيع واحد بالمئة فقطمن النفايات البالستيكية أما في اليابان فقد تم اكتشاف طريقة لتحويل 
الواحد من المواد   الكيلوغرام  ،الهيروسين والمازوت ،حيث يعطي  البنزين  المواد البالستيكية إلي وقود مثل 

أو مايعادل ذلك من مادة المازوت. والجدير بالذكر    البالستيكية نصف ليتر من البنزين ،نصف ليترمن الهيروسين
 أن النفايات البالستيكية تعتبر من أخطر األعداء في تلويث البيئة . 

 النفايات الورقة : -2
حيث   الورق  صناعة  من  للبيئة  تلويثا   أقل  النفايات  من  الورقية  المواد  استخراج  أن  المعروف  من 

بنسبة   الهواء  تلويث  ا85ينخفض  تلويث  تتطلب  40لماء ب%  األشجار  من أخشاب  الورق  % ألن صناعة 
عمليات معقدة تتعرض خاللها البيئة المحيطة لتلوث كبير ،ناهيك عن خسارة الثروة النباتية .وعند إعادة تصنيع  
طن واحد من النفايات الورقية يتم أربعة أمتار مكعبة من الخشب وهكذا فإن إعادة تصنيع الورق قد بدأ يوفر 

ألف هكتار من الغابات كل عام وفي لبنان أيضا بدأنا نشاهد في األسواق ورق الحمام الذي تم تصنيعه  75حوالي  
 من النفايات الورقية . 

 الزجاج:  -3
تدوير الزجاج الهالك من المعروف أن الزجاج مادة يمكن إعادة تصنيعها مرة تلو المرة بال حدود،ولكن  

ي صناعة العبوات الزجاجة ذات الجودة العادية ,لذلك البد من تطوير  عملية التصنيع ال تتم دون مشاكل إال ف
تقنيات حديثة تسمع بإعادة تصنيع الزجاج الهالك إلي زجاج بدرجة جودة عالية مثل صناعة األلواح الزجاجية  
الزجاج الهالك حسب   .ومن شروط الحصول علي جودة ال بأس بها في إعادة صناعة الزجاج يجب تصنيف 

 دم السامح بخلط البورسالن والفخار مع الزجاج الهالك . اللون وع



% .والجدير بالذكر أن  300ويجري حاليا  تصنيع مدافيء القرميد من الزجاج المحطم مما يعود بربح يعادل  
 ألمانيا تستورد حاليا  حوالي عشرين ألف طن من الزجاج المحطم سنويا  إلعادة تصنعيه .  

إعادة االستفادة من المنتج أكثر من مرة لنفس الغرض دون إعادة تصنيع .  ( أي  Reuseإعادة االستعمال )
ومن أشهر األمثلة علي ذلك استعمال العبوات الزجاجية بعد تنظيفها في صناعة المشروبات الغازية ،حيث يمكن  
تدويرها   يتم  العبوات  هذه  هالك  تتضرر.وعند  أن  قبل  مرات  أكثر من عشر  تستعمل  أن  الزجاجية  مع للعبوة 

 الزجاج الهالك .  
 النفايات المعدنية   ▪

يبدو أن إعادة تصنيع المعادن من النفايات المعدنية تتطلب استعمال رأسمال أقل بأربعة أضعاف من  
النفايات   تصنيع  وإعادة  .وتعتبر عملية جمع  األولية  موادها  من  المعادن  استخراج  تحتاجه عملية  الذي  ذلك 

بحوالي   كلفة  أقل  الطاقة  مرةم25المعدنية  كلفة  تعتبر  المثال  سبيل  .فعلي  خاماتها  من  المعادن  استخراج  ن 
 مرة من كلفة تذويب خاماته. 75الكهربائية لتذويب األلمونيوم الموجود في النفايات الصلبة أرخص ب

 نفايات األحذية الرياضية   ▪
الرياضية كل عام .وتعتبر  مليون زوج من األحذية  100" األميركية وحدها حوالي  Nikeتنتج شركة "

الشركة   بدأت  النفايات  تصنيع  إعادة  إطار  .في  من األرض  كبيرة  لتلويث مساحات  كافية  الكمية وحدها  هذه 
المذكورة تسترد األحذية المستعملة عن طريق تشجيع الشاري بخصم نسبة معينة من ثمن الحذاء الجديد في 

حذية القديمة وتفكيكها إلي أجزاء يتم االستفادة من بعضها في  حال إعادة الحذاء القديم .وتجري عملية غسل األ
 صناعة األحذية الجديدة أوتصنيع أدوات رياضية أخري )للتنس اوغيره(  . 

" أيضا تصنيع أحذية جديدة تعتمد بنسبة كبيرة  Reeboوقد بدأت شركة صناعة األحذية الرياضية المنافسة "  
                                    %علي األحذية المستعملة .         60

(أي إعادة االستفادة من النفايات بعد معالجتها أو تصنيعها في استعماالت     New use إستعماالت جديدة ) 
 جديدة تختلف عن االستعمال السابق ومن األمثلة علي ذلك: 

 

 

النفايات  مكونات  

  والمستوى وتنوعها مصادرها الختالف  دقيقا    وصفا   النفايات مكونات توصيف الصعب  من إنه - 

  من الوقت مع أيضا  وتتغير بلد أي في نفسها المدن بل المختلفة للبلدان  والثقافي واالجتماعي المعيشي

  أحيانا   فتصل والفواكه  والخضروات المختلفة  األطعمة مخلفات نسبة تزيد عموما   مصر ففي. ألخر عام

  والبالستيك والمعادن الزجاج نسبة تقل العكس وعلى المتقدمة الدول في عنها بكثير أعلى وهى% 60إلي

  من % 65 لحوالي فتصل القمامة مكونات في الرطوبة  نسبة وتختلف الكبرى  الصناعية الدول في والورق

  لمدينة  أجرى بحث وفى والمعادن والبالستيك الورق  مخلفات من %   2اتصل كثير وتقل الطعام  مخلفات

كاالتى النفايات مكونات  نسبة كانت  القاهرة : 

  - وأقطان منسوجات% 2.4 عضويه مكونات% 46   - بالستيك %   3.8 – كرتون ورق 21.2%

  كانت   المتحدة  الواليات مدن بعض في  أما  أخرى مواد%  22.5 زجاج%  1.7 -   معدنية مواد%   2.4

كاالتى  القمامة مكونات  أن  الدراسات لبعض النتائج  : 

  7%  حديد والسكة  المفتوحة  المساحات  من  145%  –  معادن% 7.5 – بالستك % 15 – ورق  39%

أخرى مخلفات    9%  زجاج  6%  -  أخشاب   7%  - أطعمه بقايا  . 

  مكونات في نوعى تغير اآلخرين العقدين في ظهروقد                                                                      

  واألدوات  الحاسوب أجهزة)االلكترونية   النفايات مثل النفايات من  جديدة أخرى تفظهر النفايات

السيارات غيار وقطع وإطارات( الكهربائية . 

 



 زيارة المكب 

  كب المخلفات  نصف فارغة ولذلك فان الكمية  مخالل الزيارة للموقع لوحظ ان معظم الشاحنات تصل إلى منطقة

ال يلبسون قفازات واقية   ان ايا من العاملين في الشركة  كما لوحظ;يمكن ان تكون اقل .بواسطة الشركة المجمعة 

  وأحيانا يجلسون فوق اكوام النفايات على ظهر  الشاحنات.

   حيث ان تكوينها الكلى ال يحتوى  وبعض حجارة البطاريات  ما عدا البالستيك تعتبر نفايات المدينة غير خطرة

 عالف حيوانية وهيمكونة من بقايا  األطعمة ,مواد تغليف األطعمة وبعض المخلفات وهي  مواد ضارة بالبيئة .

 للسكان المحليين تعكس الظروف االقتصادية المختلفة 

 لى مجارى السيول  جوار  غرب المدينة في نهاية االمداد السكني وتالقمامة على طول وادى فسيح ممتد  تقع مكبات

المكب وكيلومتر من وسط مدينة بور تسودان   7.5 وهي علي بعد,لحي بدر(  )المنطقة المقترحة لالمتداد السكنى

       طن . 1.5-1ها يتم إفراغ المخلفات في أكوام يتراوح وزن كل منومخططة هندسيا .  غير

 هناك اعداد من مكبات )النفايات (عبارة عن منطقة فسيحة غير مسورة ,مأهولة  بالحيوانات ) الكالب والجمال ( و

هؤالء  . والمنتهية الصالحية ومن داخل الحفر التي تم طمرها جزئياالنباشين الذين يجمعون المواد الغذائية 

ات.وقد لوحظ حوالى عشرة من النباشين خالل الزيارة يقومون بجمع  يسكنون فى محيط مكبات المخلفالنباشون 

. يقوم النباشون بفرز معظم المواد القابلة إلعادة التدوير  واالرز العلب ,المواد البالستكية ,المعادن والزجاج

  الخرطوم)حسب قولهم(. سوق الخردة في بورتسودان او إلرسالها لتباع فى

 جدا بالمقارنة مع كمية المخلفات الموجودة  بها  وهذا يؤدى الى تشتت النفايات.   منطقة مكبات النفايات واسعة

النفايات ليست منظمة في أقسام محددة لكنها مشتته عشوائيا في األرض ،هذا جيد للنباشين حيث إنهم يتمكنون  

تجميع الغازات الحيوية ومن  من إيجاد المواد القابلة للتدوير. التخلص من النفايات بهذه الطريقة ال يسمح بإنتاج و

 يؤديان إلى سرعة تجفيف المخلفات   المنطقة ناحية اخرى فان الطقس الحار والجاف الذي هو سمة من سمات 

 ن بهيئة نظافة والية البحر األحمر بإشعال المخلفات في أكوام صغيرة ويسمح لهم  بحرق النفايات فى  ويقوم العامل

 لعاملين يحرقون كوابل الكهرباء الستخالص النحاس ،إطراف المدينة وقد تالحظ ان بعض ا

  

 

  

 



 لسيول الموسمية جرف المخلفات )النفايات ( والرماد الناتج المكب يمتد عبر مجاري واضحة وخيران ويمكن ل

 خالل عمليات الحرق المكشوف في اتجاه المدينة والى البحر  

 ن فى والعاملRSSC   يمكن ان يتعرضوا لمخاطرصحية من جراء العمل اليومي اثناء مشوار التفريغ وعند

 اشرة بعد إفراغ  الشاحنات.  أنشطة نبش النفايات مب وتاتي . المكب اثناء تفريغ الحمولة 

   عادة ما يقوم النباشون بعمليات الفرز األساسية فى مكبات المخلفات وذلك لجمع العناصر القابلة للتدوير

لبيعها)مثل الزجاج والمواد البالستيكية( وعند قيامهم بذلك يتعرضون لمخلفات خطرة على الصحة ) مثل  

ذت صالحيتها و وأصبحت خطرة وضارة بالصحة )الزئبق أو الحقن وأوعية حفظ الدم(ومواد كيميائية نف

المذيبات( كما يتعرضون للدخان الناتج من عمليات الحرق المكشوف لبقايا المواد.التعرض ل 

PCDD/PCDFS .والمخلفات األخرى هو األكثر خصوصية  

  . يتم التخلص من المخلفات بدون تخطيط وتنسيق 

 التخلص  هي تقوم بشركات خاصة والمؤسسات ووامؤسسات التابعة النفايات السائلة  عرباتد تالحظ وجودلق

  وفى بعض األحيان على شاطئ البحر. السائلةمن النفايات 

 

 

 ملوثات  الهذه الممارسة الى انبعاث تؤدي و منها يتم حرق النفايات لتقليص جمها واستخالص المواد القيمة

حسب  (ويساعد الهواء فى نقلها الي االتجاهات المختل UP-POPSابخرة وغازات البالستيك )  البيئية مثل 

   الى التربة وطبقات االرض وهذا قد يؤدى الى تلوث المياه الجوفية جزء من الملوثات يتسرب  و.حركة الهواء

لمخلفات( وأداء فريق الجمع ال يمكن  بما انه ال يوجد ميزان "طرناطة " بالمكبات يستحيل قياس كمية النفايات )ا       

متابعته ومقارنته "بعبارة أخرى المؤشرات  األساسية لجمع النفايات غير معلومة ".وهذا األسلوب ربما يؤدى الى عدم  

 فقد في العائد المالي الي  التمكن من اختيار الوسيلة االقتصادية األفضل و

 راغ المخلفات )النفايات ( المدنية قد تكون مربحة  من جانب اخر فقد توصل فريق العمل الى ان جمع واف

خاصة ان تكلفة االفراغ منخفضة )فقط تكلفة الترحيل(،ان مكبات المخلفات )النفايات( المصممة بطريقة  



هندسية سوف ترفع تكلفة التفريق و يمكن ان التعويض فى تكلفة التشغيل الكلية بفصل المواد القابلة للتدوير  

   وبيعها

 

 

 

بواسطة استخدام   لمدينة بورتسودان طمر النفاياتلاستخدامها الختيار موقع تم عايير التى الم

   – نظم المعلومات الجغرافية

لكل من )شبكة الطرق والنقل , المجارى    Bufferنشاء نطاق حماية تضمنت المعايير التي اتخذها فريق الدراسة ا -1
 -المائية , المناطق السكنية (على النحو التالى :

 متر   300الطرق  -        

 متر    300المجارى المائية والخيران  -        

 متر  500االبار   -        

 متر   500المناطق السكنية   -        

 متر   300خط السكة حديد   -        

 متر  300الخط شبكة الكهرباء خارج المدينة   -        

 كيلو متر  7المنطقة الساحلية   -        

 متر    300المنطقة الحرة  -        

 متر  300المطار   -        

 متر         500دلتا اربعات  -        

 متر . 300مدينة بورتسودان  الخطوط الرئيسية لمياه الشرب الى -        



 إلنتاج درجة الميل واالرتفاعات : DEMاستخدام خريطة االرتفاعات الرقمية -2

 درجة كاالتى :  50تم تقسيم الميل الى خمس فئات واستخراج المناطق ذات الميل االكبر من  

value class 

16 0 1 

33 16 2 

50 33 3 

67 50 4 Excluded  

84 67 5 Excluded 

   

 

 انشاء خريطة جيولوجية توضح التكوينات الجيولوجية  وتم تقييمها كاالتى :  -3

Weighting Formation 

5 Basement complex 

4 Reef complex 

3 Older& recent alluvial 

2 Fan deposit 

1 gravel 

 

 خريطة توضح بعد المواقع من الطرق وتقييمها كالالتى:  -4

Weighting Distance to Road(m) 

Restricted 300 

5 1000 

4 3000 

3 5000 

2 7000 

 

 خريطة توضح بعد المواقع  عن شبكة المجارى المائية وتقييمها كاالتى : -5

Weighting Distance to Road(m) 

Restricted 300 

2 1000 



3 3000 

4 5000 

5 7000 

 

 الموقع عن مركز المدينة )بورتسودان( باعتبارها مركز انتاج النفايات وتقييمها كاالتى: انشاء خريطة توضح بعد -6

Weighting Distance to Road(m) 

Restricted 10 

5 15 

4 20 

3 25 

2 30 

 

مها يانشاء خريطة توضح منسوب المياه الجوفية فى مناطق الخزانات الجوفية )اربعات , خور ديم العرب( وتم تقي -7
 على أنها واقعة ضمن المناطق المستبعدة مسبقا .  

سابقة الختيار انسب المواقع ومن ثم تم الباضافة كل الطبقات   ArcGis9.3ج بواسطة برنامج ذتم عمل نمو 
 الحصول على الخريطة النهائية.

 



  إجراءات قصيرة المدى

 لتفادى جرف السيول  ولتحسين  عنصر السالمة مكبات المخلفات لمسورة  جديدة  منطقة  ل مساحة  تخطيط

 عمل مصارف حول منطقة المكبات.  مع للنفايات إثناء موسم اإلمطار 

 قياس كمية النفايات إلى الموقع. هذه المعلومات يمكن استخدامها يسهل  بناء محطة  وزن قي مدخل المنطقة

 سمح أيضا بالتحكم في أنواع المخلفات الداخلة إلى الموقع.  في قياس كفاءة الجمع وأداء فريق الجمع. هذا سي

  قبل تحويلها  التي تاثرت بالنفايات واجراء دراسات مكثفة عليها وضع  تصور الستصالح أراضى المنطقة

 . او اغراض اخري الرض سكنية

  منفصلة عن بقية النفاياتيتم معالجة النفايات الطبية باجراءات وتدابير(عن طريق محارقincinerators ) .

متر مكعب    200لكى يتم التخلص من المخلفات الطبية، يحب حفر خلية )حفرة(حجمها بالتقريب اما مؤقتا ف

)المكبات(، فى مكان ال   فى فى احد أركان منطقة التخلص من المخلفات 2mوعمقها   10mX10m،إبعادها

مع تصميم نظام صرف مناسب حول السورتم يتأثر بالسيول . هذه المنطقة تحاط بسور لمنع دخول النباشين. ي

سم من الطين وطبقة بالستيكية من البوليثين عالي الكثافة   30وضع فى العمق طبقة ال يقل سمكها عن 

(HDPE.لتفادى تلوث المياه الجوفية )  جية  )حركة المياه السطحية والجوفية( للموقع  وولردراسة  هيد مع

 المناسب

   توجه تشجيع عملية الفصل بين المواد العضوية والمواد األخرى القابلة إلعادة التدوير وذلك ببرامج توعية

  .الي توعية االسر والمواطنين

  إجراء عملية الفرز في المنازل قبل جمع النفايات. على المواطنين فرز النفايات, قبل تسليمها، داخل  يمكن

. العناصر العضوية يمكن  (RSSCCأكياس منفصلة لحين جمعها بواسطة عمال  شركة جمع النفايات )

ي المكبات  بينما تفصل المواد القابلة إلعادة التدوير ليمكن فرزها  فى مصنع فصل المخلفات  خلص منها ف تال

 ثم  تباع.  

   هنالك حاجة لمصنع  فرز النفايات بالقرب من موقع المكبات لفصل المواد القابلة إلعادة التدوير.  ما تبقى من

وحدات إلعادة التدوير بتقنية مبسطة وكفاءة ،هذا النوع  وهناك الفرز يمكن التخلص منه في منطقة المكبات.

  فى بور تسودان.  مواءمتها لتعمل بكفاءةمن المصانع يمكن 

   في مصنع الفرز عادة ما توضع النفايات على سير متحرك ويقوم العمال بالفرز يدويا. توضع المواد التى تم

مكن أن يعمل أيضا على استقبال مخلفات غير  فرزها في أوعية وتباع للمصانع. هذا النوع من المصانع ي

  مصنفة.

 المدى   طويلةإجراءات 

في مصنع الفرز عادة ما توضع النفايات على سير متحرك ويقوم العمال بالفرز يدويا. توضع المواد التى تم فرزها في  

  مصنفة.  أوعية وتباع للمصانع. هذا النوع من المصانع يمكن أن يعمل أيضا على استقبال مخلفات غير

  من المهم جدا دراسة مناطق وجود مصانع ترقب فى  شراء المواد المعاد تدويرها أوال. تتم هذه الدراسة قبل

يجب البحث عن إمكانية تصدير المواد القابلة للتدوير   البدء في اتخاذ أي إجراء نحو إعادة تدوير النفايات.

كخطوة أولى يجب تطبيق فرز النفايات  المنزلية  في   للدول المجاورة  فى حالة عدم وجود مصانع فى الوطن.

جزء صغير من أحياء المدينة. هذا اإلجراء سيقلل الصعوبات المتعلقة بجمع وفرز النفايات وتعاون  

 المواطنين، مما يكسب شركة الجمع  و التخلص من النفايات خبرة فى النظام الجديد. 

 رامج توعية للمواطنين و بتوجيه طالب المدارس و بوضع  للوصول الى نتائج ملموسة، يجب ان يتم تنفيذ ب

 تدابير للتشجيع على فصل النفايات مباشرة فى المنازل قبل جمعها ونقلها.     
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   الحرق  فى المكبات، كما هو معلوم اآلن، عادة ما يكون غير مكتمل كما إن خفض حجم النفايات ليس

كن  تغطية النفايات يوميا )أو إسبوعيا ( بطبقة من الرمل  بالمقدار الكافي. لتفادى المشاكل الصحية كما يم

 أوالتراب ثم تضغط. هذا يحد من حدوث نيران تحت أكوام النفايات مما يؤدى الى  الحتراق من دون لهب

  لمخلفات الطبية هي من أكثر المخلفات خطورة وتستوجب عناية خاصة. برنامج المدى القصير سيعطى  ا

يجب تعقيم النفايات الطبية قبل نقلها لموقع المكبات. إذا تعذر التعقيم، النفايات.أسبقية لهذا النوع من 

( من هذا التقرير. بما  BATيخصص ركن منفصل فى المنطقة لهذا النوع من النفايات كما ورد فى تقرير ال )

طن  لجمع  5شاحنة حمولة   RSSCCطن/ يوم بما في ذلك النفايات، ينصح بان تخصص 5أن  اإلنتاج قدر ب 

  النفايات الطبية والنفايات الناقلة للعدوى فقط.

 ها بنسبة  الجهد الذى يبذل لفصل النفايات من المخلفات الطبية سينتج عنه تقليل كمية النفايات التى سيتم معالجت

% وهذا سيسهل عملية التخلص منها. لتجنب تلوث اإلنسان والحيوان بالنفايات الطبية عن طريق  80 – 60

(. بعد تفريغ النفايات يجب تغطيتها بتراب بسمك BATالتالمس , يجب دفن هذه النفايات فورا كما جاء فى توصية )

 تم مراقبة ذلك بواسطة موظفين مسئولين. سم على األقل. يمنع دخول النباشين الى هذا الموقع وت 30

  إدارة العملية بالتخطيط لتحسين الوضع فى المكبات، فيما يختص  تنبني فيما يختص بالنباشين،فيجب إن

قى أنشطة أكثر تكامال  إلعادة  التدوير. يجب أن  االستفادة منهم واستيعابهمبصحتهم وسالمتهم، بهدف 

االساسية مثل قفازات العمل  ( EPE) مال معدات الحماية الشخصية يدرب  الباشين بصفة خاصة على استع

ية أو  (،التي يمكن أن توفرها السلطات المحل overallsوالكمامات الخفيفة ونظارات الحماية ومالبس العمل) 

إدارة شركة النفايات بأسعار زهيدة. يجب أن يحصل النباشون على ثقافة صحية ويتدربوا على نظم منع  

 وقوع الحوادث و إجراءات  الطوارئ. 

 :يجب ,إصدار األوامر المحلية الخاصة باآلتي  

  المدينة. خارجحرق النفايات  ضوابطأ/         

  النفايات فى األماكن غير المصرح فيها .إلقاء مخالفات  ضوابطب/        

 تحديد اماكن التخلص من النفايات السائلة بانواعها \ج       

  التحكم  في  هذه األوامر المحلية يحب ان تكون سارية المفعول فى اقرب فرصة ممكنة. هذا سيسمح للسلطات

فى  بيئة  بور تسودان بطريقة أفضل وغالبا ما يؤدى فى نفس الوقت إلى إيقاف التخلص من النفايات الغير  

 . ةمشروع

 تم فى المستشفيات بغرض تقليل كمية النفايات فصل المواد الناقلة للعدوى والمواد الطبية السامة يجب أن ي

الصادرة من األماكن المكشوفة   الملوثاتالتى ستتم معالجتها وبالتالي خفض التكلفة. هذا سيخفض انبعاث 

والحرق غير المتحكم فيه. كنتيجة لهذا فإن الحل  البيئي السليم , مثل تقنية عدم اإلحراق )التعقيم بالبخار  

ى تعمل بالضغط , وأفران المايكروويف و / أو التعقيم الكيماوي(  التى يمكن تطبيقها على  بواسطة األوعية الت

ا فى حالة المدى القصير يجب   بقايا مسممات الخاليا والنفايات الضارة )األجزاء الحادة و الحقن...الخ(.

نة. يمكن استبعاد  تحويل مكبات النفايات الطبية من منطقة أنشطة الحرق الحالية إلى منطقة مخصصة وآم

 طن / يوم( من إجمالي كمية النفايات البلدية   5طن سنويا )حوالى   2000حجم مقداره حوالى   

  المركبات التى تقوم استخدام الحالية والمستقبلية مع  يجب إجراء دراسات تقييم و تصور لوسائل النقل

 ، المحليةالمواد داخل بتدوير
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 توصياتال

 بقوانين واوامر محلية مواكبة  القوانين البيئيةتحديث  •

حسب  كلم غرب المسلخ الجديد( 5)حوالي   تصميم وتشغيل مكبات في المنطقة التي تم اختيارها •

االان النمو   متر ( .في الوقت الراهن فان وجود مكب واحد قد يفي بالمتطلبا ت 500*  500).المواصفات

 اثلة في تلك المنطقة االسكاني جنوب المدينة يحتاج الي التفكير من االن في حجز مساحة مم

(حتي تكتمل دورة الجمع والحرق .هذة النقاط يجب   6- 5يحتاج تصميم المكب الي نقاط تجميع للنفايات ) •

 النفايات ونوعيتها اختيارها بعناية اعتمادا علي معلومات حجم 

جعل السالمة المهنية للعاملين وكفاءة السالمة البيئية  هما اساسياعلي مستوي االحياء والمنشات وفي كل   •

 دارة البيئية للمكبمراحل اال

ر الجمع  اتفعيل الدراسات االقتصادية المتعلقة  بجدوي التدوير واجراء دراسات حول الخدمة المرتبطة باسع •

 والترحيل بادخال عنصر التصنيف المنزلي او المؤسسي

االهتمام بمياه الصرف الصحي كمورد للمساهمة في حل ازمة المياة وتقنين طرق معالجتها وضوابط   •

 ومعالجة طرق التخلص منها  استخداماتها

اسليب  للتعامل البيئي السليم مع النفايات مع  لمؤسساتالتريب المستمر لو تصميم برامج رفع قدرات االسر •

 .فرز النفايات المنزلية والصناعية

فصل  مع  تقوم شركة النفايات باختيار مواقع وسيطة لتجميع  وتصنيف النفايات  قبل حرقها في المكبات  •

 النفايات الطبية عن انواع النفايات االخري

تمام بتعزيز وتقوية الصناديق البيئية القومية والوالئية وذلك لتعرض المواني الي انماط متنوعة من  االه •

 يكولوجية والبيئيةخاص بالطوارئ االالتلوث مع التوصية بانشاء مركز 

الخاص هي احدي الوسائل لتجويد الخدمات وتقليل  عنصر المنافسة بين شركات متعددة وبين القطاع العام و •

 التتكلفة الراسية واالستفادة من خدمات االسر بمقابل مجزئ 



  ال                        :

من المكن حل المشكلة النفايات الى ابعد الحدود ، وجعلها مصدر ثروة تساهم في دعم االقتصاد  
عض انواع المواد الخام ومكافحة التلوث وذلك باتباع  الوطني وتأمين فرص عمل ، والحد من استيراد ب 

 اسلوب االدارة المتكاملة للنفايات وتعتمد االدارة المتكاملة للنفايات على  ما يلي : 

النفايات  1 انتاج  من  الحد   .Waste minimization    الواسعة المشاركة  ذلك  ويتطلب 
المجتمع ككل . فالصناعة يمكن ان تساهم في الحد من انتاج النفايات عن طريق تصنيع   من  والفعاله  

سلع يمكن ان تخدم المستهلك مدة طويلة وتصنيع سلع قابلة للتدوير وغير ذلك من االجراءات . ويمكن  
يد من  للدولة ان تساهم في الحد من انتاج النفايات من خالل قوانين تلزم المصنع او المنتج بان يستف

المستهلك مواد التغليف وهذا القانون سيؤدي الى خفض كميات النفايات الصلبة السيما وان الصناعات  
يمكنها ان تطور تصاميم افضل لمنتجاتها التي يمكن ان تعبائ به  بشكل افضل . كما يمكن ان للدوله  

تطوير برامج تربوية    ان تخفض الضرائب عن الصناعات التي تقلل من انتاج النفايات باالضافة الى
تساعد المستهلك على اتخاذ قرارات ذكية فيما يتعلق بالمشتريات ويمكن للمواطن الواعى ايضا ان  
الى   الصناعات  الى  والتوجه  االستهالكية  عاداته  تغيير  النفايات من خالل  انتاج  من  الحد  في  يساهم 

النظيفة خالل ما يعرف بملصق السلع    مما يجبرالصناعات على تطوير سلع نظيفة ، من الصناعات 
 النظيفة .  

 . الجمع المنفصل للنفايات حيث يتم فرز النفايات حسب نوعيتها . 2

 من النفايات . ة . اعادة االستفاد 3

 . المعالجه والتخلص من النفايات التي ال يمكن االستفادة منها بطرف الحرق او الطمر او غير ذلك . 4

 نيات جديدة للوصول الى بيئة نظيفة مستدامه . . البحث والتطوير اليجاد طرق وتق5

ذلدك لتقليدل تدأثير هدذه المخلفدات  ولرفع كفداءة العداملين في االدارة المتكداملدة للنفدايدات  المسدددددتمر. التددريدب  6
وتراكمها على البيئة، تتم هذه العملية عن طريق تصدنيف وفصدل المخلفات على أسداس المواد الخام الموجودة  

 .ةتصنيع كل مادة على حدبها ثم إعادة  

 إعادة تدوير النفايات 

( هي عملية إعادة تصدددنيع واسدددتخدام المخلفات، سدددواء المنزلية أم الصدددناعية أم    recyclingالتدوير ) 
، ولكن مع بددايدة التسدددددعينيدات بددأ التركيز على التددوير غير المبداشدددددر أي تصدددددنيع مواد  غيرهداالزراعيدة، و

الخدام مثدل: تددوير الزجداج والورق والبالسدددددتيدك  المخلفدات إلنتداج منتجدات   أخرى تعتمدد على نفس المدادة 
 واأللمنيوم وغيرها من المواد التي يتم اآلن إعادة تصنيعها.

وقد وجد رجال الصددددناعة أنه إذا تم أخذ برامج التدوير بمأخذ الجد من الممكن أن تسدددداعد في تخفيض تكلفة  
 ن صورتهم كمتهمين دائمين بتلوث البيئة.المواد الخام وتكلفة التشغيل، كما تحس

ورغم إيمان البعض أن تدوير المخلفات هو قمة المدنية فإنه بعد مرور عشدددر سدددنوات على تطبيق الفكرة بدأ  
الكثير من الناس في الدول المطبقة للتدوير بشددكل واسددع في التسدداؤل عن مدى فاعلية تلك العملية، وهل هي 

لفات؟ فقد اكتشددددفوا مع الوقت أن تكلفة إعادة التصددددنيع عالية بالمقارنة  أفضددددل الوسددددائل للتخلص من المخ
 بمميزاتها والعائد منها.

فالمنتج المعاد تدويره عادة أقل في الجودة من المنتج األسدداسددي المسددتخدم ألول مرة، كما أنه ال يسددتخدم في 
صددنيع المنتج األسدداسددي من  نفس أغراض المنتج األسدداسددي، ورغم هذا فإن تكلفة تصددنيعه أعلى من تكلفة ت
ا للطاقة.  مواده األولية مما يجعل عملية التدوير غير منطقية اقتصاديا بل إهدار 

لذلك أصدددبح هناك سدددؤال حائرك إذا كان التدوير أسدددلوبا  غير فعال للتخلص من المخلفات فما هو األسدددلوب  
يجب البحث عن أسدلوب آخر للتخلص  األفضدل للتخلص منها؟ وبالطبع فإن الجواب الوحيد في يد العلماء حيث 

 من المخلفات وفي نفس الوقت عدم إهدار المواد الخام غير المتجددة الموجودة بها.
وقدد بددأ بدالفعدل ظهور بعض األفكدار مثدل اسدددددتخددام الزجداج المجروش الموجود في المخلفدات كبدديدل للرمدل في 

اقة نظيفة، وننتظر في المسددتقبل ظهور عمليات رصددف الشددوارع أو محاولة اسددتخدام المخلفات في توليد ط
 العديد من األفكار األخرى للتخلص من أكوام المخلفات بطريقة تحافظ على البيئة وال تهدر الطاقة.

 بعض التقنيات المستخدمه العادة تدوير المخلفات  

 أوال : تدوير مخلفات البالستيك



 Hardرئيسدددين هما البالسدددتيك الناشدددف   ينقسدددم البالسدددتيك إلى أنواع عديدة يمكن اختصدددارها في نوعين
Plastic وأكياس البالستيكThin Film Plastic. 

 يتم قبل التدوير غسل البالستيك بمادة الصودا الكاوية المضاف إليها الماء الساخن. -
بعد ذلك يتم تكسدير البالسدتيك الناشدف وإعادة اسدتخدامه في صدنع مشدابك الغسديل، والشدماعات، وخراطيم   -

 اء البالستيكية.الكهرب
ال ينصدح باسدتخدام مخلفات البالسدتيك في إنتاج منتجات تتفاعل مع المواد الغذائية، أما بالسدتيك األكياس فيتم  

 إعادة بلورته في ماكينات البلورة.  
توصددف صددناعة تدوير البالسددتيك بأنها االسددتثمار المضددمون؛ ألن الطلب يزداد عليها يوما  بعد يوم، حيث أنه  

معظم الصدناعات، ويناسدب جميع المسدتويات االقتصدادية؛ فأي شدخص يمكنه االسدتثمار فيه سدواءا    يدخل في
صدغر أم كبر حجم أمواله.. إنه تدوير البالسدتيك الذي تأسدس عليه آالف المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة في 

 الدول العربية.
ل نسددبة المخلفات البالسددتيكية فيها إلى ما  يعتمد تدوير البالسددتيك على المخلفات المنزلية والتجارية التي تصدد 

%، غير أنها تختلف في خصددائصددها وقيمتها االقتصددادية والتجارية حسددب المجتمع الذي تخرج 10يقرب من 
 منه، وكذلك البالستيك ومدى إمكانية االستفادة منه مرة أخرى.

 المدخرات الصغيرة والمتوسطة. إن عملية تدوير البالستيك تطرح فرصا  استثمارية عديدة لألفراد خاصة ذوي
 خطوات التدوير:

فرز المخلفات: هي أهم مرحلة في تدوير البالسددتيك، حيث يتطلب الحصددول على نوعية جيدة من البالسددتيك   -
فرزا  جيددا  للمخلفدات المنزليدة والتجداريدة؛ ألن البالسدددددتيدك يفقدد خواصددددده في حدال وجود شدددددوائدب من أنواع  

 فرز عمالة كبيرة، بما يخلق فرص عمل كثيرة.بالستيكية أخرى، ويتطلب ال
يتم جمع المخلفدات البالسدددددتيكيدة وفرزهدا بطرق عدديددة، منهدا: تجميعهدا بدالمندازل والمحالت التجداريدة والفندادق  
وبيعها ألقرب محل خردة، أو لمشدددتري الخردة المتجولين بالشدددوارع، أو جمعها من قبل النباشدددين في مقالب  

 القمامة.
 سل البالستيك بمادة الصودا الكاوية، أو الصابون السائل المركز مضافا  الغسل: يتم غ -

 إليه ماء ساخن، حيث يتطلب التدوير أن تكون المادة البالستيكية خالية من
 الدهون والزيوت واألجسام الغريبة.

 تكسير البالستيك:  
ماكينة تكسدير، وذلك بمرور المخلفات  ( في  Hard Plasticيتم تكسدير البالسدتيك إذا كان من النوع الصدلب )

البالسدتيكية بين األسدلحة الدوارة الثابتة ليتم طحنها، ويتحكم في حجم التكسدير سدلك ذو فتحات محددة لتحديد  
 حجم القطع )الحبيبات( المنتجة.

قطع التخريز: يعداد غسدددددل الحبيبدات الرتفداع قيمتهدا االقتصددددداديدة لتوضدددددع في مداكيندة التخريز التي تحول   -
 البالستيك لحبيبات )خرز( لتصبح »مادة خام« يمكن االستفادة منها لصنع منتجات بالستيكية جديدة.

 التشكيل: يشكل البالستيك بطرق متعددة حسب المنتج المطلوب، مثل: -
طريقة الحقن: وذلك باسدتخدام الحاقن الحلزوني، وهو جهاز مكون من فرن صدهر، لتدوير مخلفات البالسدتيك  

 ة أولى، ثم يقوم الحاقن بوضع مصهور البالستيك خالل قالب للحصول على الشكل المطلوب.كمرحل
 طريقة النفخ: وينتج من خاللها المنتجات البالستيكية المفرغة، مثل كرة القدم.
 طريقة البفق: إلنتاج المنتجات البالستيكية مثل الخراطيم، وكابالت الكهرباء.

 على حوض به ماء. التبريد: يتم ذلك بمرور المنتج
 ملحوظة :

مخلوق بحري    1,000,000أكيداس البالسدددددتيدك وغيرهدا من منتجدات البالسدددددتيدك الملقداة في المحيط تقتدل    -
 سنويا ك 

 إعادة تصنيع البالستيك توفر طاقة ضعف تلك الطاقة الالزمة لحرقها في محارق النفايات -
 ة.سنة ليتفتت في المردم 400إلى  100البالستيك يحتاج  -
 سنة. 50مرة مما كان يستهلك قبل  20نستخدم حاليا  البالستيك أكثر من  -
 % من قيمة كلفتها ندفعها للقارورة والغطاء والعالمة التجارية.90قوارير المياه   -
 سنة ليبدأ عملية التحلل عندما يدفن. 1000قوارير البالستيك تحتاج   -

 هددددددددددام جدددددددا :
 مز تدوير البالستيك ومعناها:تعرف الى أرقام ر

 كثيرا مانشاهد هذه الرموز على العلب البالستيكية، بل وكل شي مصنوع من البالستيك فهل تعلم مامعناها؟؟.
 المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع، وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بالستيكية معينة.

 لرقم في المثلث.والحروف هي اختصار إلسم البالستيك المرادف ل



 : آمن وقابل للتدوير، يستخدم لعلب الماء والعصير والصودا وزبدة الفول السوداني . 1الرقم  
: آمن وقابل للتدوير: يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات والحليب ولعب األطفال، ويعتبر من آمن انواع   2الرقم 

 البالستيك، خصوصا  الشفاف منه.
يسدتخدم في مواسدير   PVCاسدتخدم لفترة طويلة، وهو مايسدمى بالفينيل أو الددددددد  : ضدار وسدام إذا   3الرقم  

السباكة وستائر الحمام، وكثيرا  مايستخدم في لعب األطفال وتغطية اللحوم واألجبان كبالستيك شفاف، لذا يجب 
 الحذر من هذا النوع بالذات ألنه من أخطر أنواع البالستيك وأرخصها لذا يستخدم بكثرة.

 : آمن نسبيا  وقابل للتدوير، يستخدم لصنع علب السيديات وبعض القوارير وأكياس التسوق. 4الرقم  
: من أفضدل أنواع البالسدتيك وأكثرها أمنا ، يناسدب السدوائل والمواد الباردة والحارة وغير ضدار أبدا ،   5الرقم  

 م.يستخدم في صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب األدوية وكل ما يتعلق بالطعا
إحرص على أن تكون كل مواعينك من هذا البالسددددتيك، خصددددوصددددا  علب طعام األطفال المسددددتخدمة لوجبة  

 المدرسة وقارورة الماء المستخدمة ألكثر من مرة.
واحذر اسدتخدام علب ماء الصدحة ألكثر من مرة ألنها مصدنوعة لتسدتخدم لمرة واحدة فقط وتصدبح سدامة إذا  

 أعيد تعبئتها.
غير آمن وهو ما يسددددمى بالبولي سددددتايرين أو السددددتايروفورم، علب البرغر والهوت دوغ  : خطر و 6الرقم  

وأكواب الشدداي اللي كأنها فلين والمسددتخدمة إلى عهد قريب في مطاعم الوجبات السددريعة العالمية عندنا، مع 
والتي ما تزال    سدددنة في أمريكا من قبل الحكومة، يجب الحذر من هذه المادة 20العلم أنها منعت منذ أكثر من 

تسدتخدم في المطاعم و البوفيهات الشدعبية، كذلك تعتبر هذه المادة من أسدباب نقص طبقة األوزون ألنها تصدنع  
 الضار.. CFCباستخدام غاز 

: هذا النوع اليقع تحت أي تصددددنيف من األنواع السددددتة السددددابقة، وقد يكون عبارة عن خليط منها،   7الرقم  
األمريكيدة   TOYS R USمن الشدددددركدات العدالميدة بددأت تتجنبده بمدا فيهدا شدددددركدة   واألمر الهدام هندا أن كثير

 لأللعاب والتي تصنع كذلك رضاعات األطفال.. وماتزال هذه المادة محط جدال بين األوساط العلمية .
وتكتدب على الرضددددداعدات كمدا يلي   BPAتجندب هدذه المدادة قددر اإلمكدان إال إذا ذكر عليهدا أنهدا خداليدة من مدادة  

(BPA-free bottles.وتكون شفافة ) 

 ثانيا : تدوير مخلفات الورق

المتحدة  تعتبر عملية اقتصددددادية من الدرجة األولى؛ وذلك ألنه طبق ا إلحصددددائية وكالة حماية البيئة بالواليات  
كيلو وات/ سداعة(    4100% من مخلفات ورقية سديوفر )100األمريكية، حيث أن إنتاج طن واحد من الورق  

كجم من    24من المياه، باإلضدددافة إلى نقص في التلوث الهوائي الناتج بمقدار    3م 28طاقة (، كذلك سددديوفر  
 الملوثات الهوائية.

العدالم، وتعتمدد في موادهدا الخدام )الورق المسدددددتعمدل( على  يعتبر تددوير الورق من أكثر عمليدات التددوير في  
 الشركات والجامعات والمدارس والمكاتب الخدماتية.

 خطوات التدوير:  
 التصنيف: يجب أن اليكون الورق مختلطا  بالشوائب مثل المعادن وبقايا األكل. -1
ه األوراق في فتراة محددة  التجميع والنقل: يتم تخصديص صدناديق خاصدة في كل شدركة وسديارة لجمع هذ -2

 سلفا .
 التخزين: تخصص مخازن خاصة لتجميع صناديق الورق إلى حين إعادة التصنيع. -3
مرحلدة التقطيع والخلط والتصدددددفيدة: وفيهدا تتم إضدددددافدة المداء ومواد كيمداويدة أخرى إلى الورق، وتحريدك  -4

ن المعدادن التي قدد تكون عدالقدة  المزيج إلى آن يصدددددبح متجدانس، ثم تمريره من خالل منداخدل لتصدددددفيتده م
 كاالمشابك.

الغسددديل: وهذه العملية تتم في حاويات قمعية، حيث يصدددب المحلول الناتج فيها بشدددكل دوري فتترسدددب   -5
الشدوائب الثقيلة أسدفل اإلناء وتبقى الشدوائب الخفيفة أعلى اإلناء بينما تمر عجينة الورق من فتحة في وسدط 

 م.اإلناء يتم اختيارها بالتصمي
إزالدة الحبر: وتتم على مرحلتين، األولى عن طريق الغسددددديدل بدالمداء، والثدانيدة عن طريق تمرير تيدار من    -6

 فقاعات الهواء داخل الوعاء، ثم يتم قشط الحبر المتجمع على سطحه.
د  مرحلة التنقية والتبيض وإزالة األلوان: تتم بالتحريك العنيف للخلطة مع إضدددافة مواد تبيض مثل أكاسدددي -7

 الكلور والهيدروجين، وكذلك يستعمل الهيدروجين.
مرحلة صددب الورق: يصددب الورق من خالل عدة أنابيب على قشدداط متحرك به ثقوب صددغيرة إلزالة الماء   -8

 الزائد، ثم يمرر من خالل أسطوانات لتحديد السماكة المطلوبة للورق. 
 للتجفيف.    يمرر الورق على قشاط طويل به تيارات من الهواء الساخن -9
يتم لف الورق في أسددطوانات ) روالت ( من الورق حسددب المواصددفات المعتمدة للشددركة المصددنعة، ثم   -10

 تنقل الستعمالها



 ثالثا  : تدوير مخلفات المعادن

تتمثل هذه العملية أسددداسدددا  في األلمنيوم والصدددلب؛ حيث يمكن إعادة صدددهرها في مسدددابك الحديد ومسدددابك  
 %، ولعدد ال نهائي من المرات.100لصلب من المخلفات التي يمكن تدويرها بنسبة  األلمنيوم، ويعتبر ا

تحتاج عملية تدوير الصدلب لطاقة أقل من الطاقة الالزمة السدتخراجه من السدبائك، أما تكاليف تدوير األلمنيوم  
 % فقط من تكاليف تصنيعه، وتحتاج عملية تدوير20فإنها تمثل 

طاقة واالنبعاثات التي تنتج من تكوين البايوكسايت، ونفس الحديد األلمنيوم يمكن  % فقط من ال5األلمنيوم إلى  
إعادة تصددنيعه بدون أن يفقد خصددائصدده، وهذه العملية هي من أفضددل األمور التي يمكن عملها لنسدداعد في 

 الحفاظ على البيئة.
الل تلك الفترة فقط، كما أن  أسدابيع، ويمكن صدنع منتجات جاهزة في خ 6إعادة تصدنيع علب األلمنيوم تتم في 

ورق األلمنيوم المستخدم يمكن إعادة تصنيعه مع جميع منتوجات األلمنيوم لتكوين إطارات النوافذ وبعض قطع 
 غيار السيارات والتي تكون أخف وزنا  وأكثر حفاظا  على الوقود.

، ويرى دعاة حماية البيئة أن ذلك  في عالمنا المعاصدددر، بدأ االهتمام أخيرا  بإعادة تصدددنيع النفايات أو تدويرها
يعدد إحددى الوسدددددائدل المهمدة للمحدافظدة على البيئدة، والحول دون اسدددددتنزاف الثروات والموارد الطبيعيدة فيهدا  

 بسرعة.
ويطرح العدالم حداليدا  في مقدالدب القمدامدة ومراكز دفن النفدايدات مدا يقرب من ثلثي كميدات األلمنيوم المصدددددنعدة  

 تنتجه مصانع الحديد والصلب ومصانع الورق.عالميا ، وثالثة أرباع ما  
 خطوات التدوير :

جميع نقاط التجميع لدى إعادة التصددنيع لألعمال الخيرية تسددتوعب علب األلمنيوم وورق األلمنيوم المسددتخدم  
 في لف الطعام أو الموجود في بعض المنتجات.

 عملية إعادة التصنيع تتم في:
 من عليها. • تقطيع علب األلمنيوم ورفع األلوان

 • تذويب األلمنيوم المقطع في مصهر كبير.
 مليون علبة. 1.5• صب المادة المذوبة في قوالب مخصصة، حيث تكون كل سبيكة ألمنيوم بإمكانها صنع 

ورق األلمنيوم يحتوي على مكوندات مختلفدة، عدادة  مدا تتم إعدادة تددويره مع بقيدة خرذ األلمنيوم لصدددددنع قطع 
 السيارات والتي تكون أخف وأفضل استهالكا  للوقود.غيار 

 ملحوظة :
 األلمنيوم يمكن تدويره بدون استخدام مواد إضافية. -
أو بمقدار نصددددف جالون من    –تدوير علبة ألمنيوم توفر طاقة تكفي لتشددددغيل جهاز التلفاز لثالث سدددداعات  -

 البترول.
 غيرها من المنتجات.علب األلمنيوم تحتوي على نسبة ألمنيوم أكثر من  -
 % من مجموع النفايات الملقاة.1في أمريكا، وبسبب إعادة التصنيع تشكل علب األلمنيوم   -
 علبة األلمنيوم -

 رابعا  :: تدوير مخلفات الزجاج

صدناعة الزجاج من الرمال تعتبر من الصدناعات المسدتهلكة للطاقة بشدكل كبير؛ حيث تحتاج إلى درجات حرارة  
 درجة مئوية، أما تدوير الزجاج فيحتاج إلى طاقة أقل بكثير. 1600تصل إلى  

 في كل شهر نرمي زجاجات وعلب زجاجية تكفي لملئ ناطحة سحاب، جميع هذا الزجاج يمكن إعادة تصنيعه.  
 وربما أكثر إذا كانت في المردمة. –سنة ليتحلل  4000الزجاج المصنع حاليا  يأخذ  

يداوندد من    385عمليدة التنقيدب ونقدل المواد الخدام للزجداج التي تكفي لصدددددنع طن واحدد من الزجداج تسدددددبدب  
 %. 80النفايات، في حال إعادة التصنيع يمكن أن تحل محل نصف المكونات وتقلل نسبة النفايات إلى  

بعضددها يمكن أن يكون  الزجاج المعاد تصددنيعه يمكن إسددتخدامه في العديد من المنتجات المسددتخدمة يوميا ، و
 شديد الغرابة، مثل:

 قوارير وعلب زجاجية جديدة.   -
 “رمل معالج” زجاج مطحون بدقة يستخدم في مالعب الجولف. -
 “جالسفليت” والمستخدم في رصف الطرق. -

 خطوات التدوير:
 يؤخذ الزجاج من نقاط التجميع ومن بعض المصانع وينقل لعملية اإلنتاج. -1
 جميع الملوثات )هنا عادة  ما يكون الزجاج الملون والزجاج الشفاف منفصلين.يكسر وتزال  -2
 يخلط مع المواد الخام المكونة للزجاج ويذوب في مصهر. -3
 بعدها يحول الزجاج إلى زجاجات جديدة أو لمنتوجات زجاجية أخرى. -4



 ملحوظة :
 %.100• يمكن إعادة تصنيع الزجاج 
 طاقة تكفي لتسخين مياه لصنع خمسة أكواب شايك• إعادة تصنيع زجاجتين توفر 

 % 50% والمياه  20• إعادة تصنيع زجاجة واحدة تقلل نسبة التلوث في الهواء إلى  
 من إنتاج زجاجة جديدة من مواد خام.

 طن من المواد الخام: رمل، اليمستون و رماد الصودا. 1.2• طن واحد من الزجاج يتم تدويره يوفر 
 الموفرة من إعادة تصنيع زجاجة تكون كافية لد:• الطاقة  

 ساعات. 4الى   1واط من  100تشغيل مصباح بقوة 
 دقيقة. 25تشغيل كمبيوتر لد  -
 دقيقة. 20تشغال جهاز تلفزيون ملون لد  -

     دقائق. 10تشغيل غسالة لد  -

 لمشاريع فرز النفايات في الدول العربية:نماذج  -

النفايات من المشاريع الناجحة والصديقة للبيئة ويتمثل المشروع في تكوين نظام كعمل  مشروع فرز وتدوير 
لجمع وفرز النفدايدات القدابلدة إلعدادة التددوير تبددءا مراحلده  االوليده  في نشدددددر وتسدددددويق ثقدافدة جمع وفرز 

ء الشدعبية  النفايات عبر وحدات تجميع خاصدة تكون ضدمن األماكن المؤهلة كاألحياء السدكنية خاصدة األحيا
والمجمعات التجارية والقطاع الصددددناعي يتم خاللها جمع المخلفات ونقلها لمقر المشددددروع  االعاده فرزها 
وتصددنيفها ومن ثم بيعها كالمخلفات المحددة الفئة   للقطاع الصددناعي يتم فرز المخلفات الصددلبة والمعادن  

الخ.  والنحاس واأللمونيوم ..................... 

 ديثة في معالجة النفايات الصلبة: الطرق الح

 :  Recycling and Compostingتدوير النفايات مع الكمر   –أ  
تحول فضدالت الطعام التي تشدكل نسدبة عالية من إجمالي النفايات الصدلبة في المدن العربية إلى محطات الكمر  

Composting Plants حيث يتم فيها جمع هذه النفايات على شدددددكل أكوام منعزلة ،StaticPiles   أو
، تجري تهويتها لتفكيك المواد العضددوية المشددكلة لهذه النفايات وتحويلها إلى سددماد  Windrowsمسددتمرة  

وبهذه   –طن / هكتار / سنة  10عضوي يمكن أن يستخدم كمخصب لألراضي الزراعية، بمعدل وسطي حوالي 
لتأثيرات السددلبية على البيئة، كما يمكن  الطريقة يمكن االسددتغناء عن كمية ملحوظة من السددماد الكيماوي ذي ا

 % . 25زيادة إنتاجية المحاصيل بما ال يقل وسطيا  عن 
 : Recycling and Energy Recoveryتدوير النفايات مع استرجاع الطاقة   -ب

  Biogasفي هذه الطريقة يتم اسددترجاع الطاقة المختزنة في النفايات العضددوية وذلك على شددكل غاز حيوي 
 , NO xسدائل نظيف بيئيا ، نظرا  الحتراقه شدبه الكامل وعدم إطالقه غازات احتراق ضدارة بالبيئة ) أو وقود

SO x , CO2.)( كما هو الحال عند احتراق الوقود االحفوري الشائع ) النفط والفحم 
، يتم    Plasma Gasificationوقدد طورت حدديثدا  طرق إلنتداج الطداقدة تعتمدد على مبددأ التغويز بدالبالزمدا  

فيها تحطيم ) تفكيك ( مكونات النفايات العضدددوية في جو خال عمليا  من األكسدددجينوتحت حرارة عالية جدا  ال  
درجة مئوية، ما يؤدي إلى إنتداج غاز وقود من هذه النفدايات مؤلف من أول أكسددددديدد الكربون   4000تقدل عن 

ئب، باإلضددافة على بعض المنتجات الجانبية، يسددتفاد  ونسددب قليلة من الهيدروجين والنتروجين وبعض الشددوا
من غاز الوقود هذا في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة وبعض المنتجات الجانبية ) حمض كلور الماء ، وثاني 

 سلفات الصوديوم (.
اإليثددانول   وقود  إلنتدداج  التقنيددة  هددذه  السدددددتخدددام  طريقددة  أميركيددة  طورت شدددددركددة  قريددب  وقددت  ومنددذ 

(Ethanol,C2H5OH  من الوقود الغازي، إضددددافة إلى االسددددتفادة من الطاقة الحرارية إلنتاج الكهرباء )
وتقطير الميداه، وهدذه الطريقدة يمكن أن تسدددددتقبدل معدا  وفي آن واحدد كدافدة أنواع النفدايدات الصدددددلبدة المنزليدة  

 والخطرة والالعضوية دون الحاجة إلى فرز مسبق أو تحضير.
ميغدا واط كهربداء من كدل طن واحدد من    1لتر إيثدانول، أو حوالي    220ج حوالي  لقدد أمكن بهدذه الطريقدة إنتدا

من مياه البحر والحصدددول على مياه نقية عالية    3م 3النفايات العضدددوية، إضدددافة إلى إمكانية تقطير حوالي 
 الجودة وذلك من تحويل كل طن واحد من النفايات بهذه الطريقة .

 صادية لهذه الطريقة بالتالي:يمكن تلخيص المزايا البيئية واالقت
% من إجمالي النفايات المختلفة (  99إمكانية معالجة كافة أنواع النفايات العضددوية والالعضددوية ) حوالي  -

 دون تمييز أو تحضير أو فرز مسبق.
 إلغاء الحاجة إلى المكبات عمليا  وحماية البيئة والمياه الجوفية من أخطار التلوث. -



الل من انتشدار غازات الدفيئة، وبالتالي اإلسدهام في الحد من التسدخين العالمي، وكذلك عدم  اإلسدهام في اإلق -
 انتشار مختلف الملوثات إلى الجو المحيط مقارنة بالطرق السائدة حاليا  ) المكبات والمحارق (.

 مواد كيماوية (. –مياه مقطرة  –كهرباء  –الحصول على نواتج ذات قيمة سوقية ( وقود  -
 توفير فرص عمل جديدة . -
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير لمنظمة بيرسقا 
 

  الملوثات انبعاث خفض في  النفايات ومعالجة  جمع  في السليمة  اإلدارة  أهمية
 األحمر  للبحر السوداني الساحل على  الثابتة العضوية

 
 احمد  العزيز عبد احمد: اعداد

 

 2013 سبتمبر 4-3:الزمان
 االحمر   البحر جامعة– بعد عن  التعليم قاعة بورتسودان: المكان
 .مختلفة مؤسسات 7 يمثلون دارسا 29 وبحضور صباحا التاسعة في الورشة بدات
 االحمر البحر والية في والسياحة البيئة وزير كنة هللا عبد السيد االفتتاحي اللقاء شرف
 القي والذي االحمر البحر جامعة مدير السيد الحضور شرف كما. االفتتاحية الجلسة وخاطب
 للدورة المنتسبين وخاطب بالجامعة الورشة لعقد االقليمية المنظمة تخير فيها شكر كلمة

   والجامعة للوالية االقليمية  الهيئة وتقدير شكر فيه قدم والذي بدران الدكتور
 صحة حماية اتفاقية من الهدف وبين  االولي ورقته بدران. د قدم المحاضرات استهالل في

  2004 مايو/أيار في التنفيذ حيز دخلت التي الثابتة العضوية الملوثات من والبيئة االنسان
 وقد 170 من أكثر إلى االتفاقية في األطراف الدول عدد ووصل دوليا ملزما قانونا وأصبحت
 الجهود كل ببذل االلتزام على األطراف جميع اتفقت وفيه2006 عام في السودان صادق
 في المساهمة هو للمشروع الرئيس الهدف الي هدفت التي االتفاقية هذه بنود لتنفيذ الممكنة
  الوطنية بالخطط المشروع بربط الساحلية المنطقة في البيئية والظروف اإلنسان صحة تحسين
 : طريق عن وذلك المشاركة للبلدان المستدامة للتنمية

  العضوية الملوثات بمشكلة الجمهور وتوعية بالمشروع المشاركة للدول الفنية المساعدة-1 
 الثابتة 

  الملوثات بشأن استكهولم اتفاقية بموجب بالتزاماتها الوفاء على المشاركة الدول مساعدة-2
  طريق عن الجمهور وتوعية وتثقيف االعالمي الجانب علي االتفاقية وركزت. الثابتة العضوية
  العضوية بالملوثات يتعلق فيما القرار وصانعي السياسات واضعي صفوف في الوعي إذكاء

   الثابتة العضوية الملوثات عن المتاحة المعلومات بجميع الجمهور وتزويد الثابتة؛
 من حظا واألقل واألطفال للنساء وبخاصة للجمهور، وتوعية تثقيف برامج وتنفيذ ووضع
 هذه بدائل وبشأن والبيئة الصحة على وآثارها الثابتة العضوية الملوثات بشأن التعليم،

  الصحة على وآثارها الثابتة العضوية للملوثات التصدي في الجمهور ومشاركة الملوثات؛
  الصعيد على المساهمة فرص  توفير ذلك في بما مناسبة، استجابات وضع وفي والبيئة،
 والموظفين والمربين لميينوالع العاملين وتدريب االتفاقية؛ هذه بتنفيذ يتعلق فيما الوطني



 على الجماهيرية التوعية ومواد  التعليمية المواد وتبادل وضع-,واإلداريين؛ التقنيين
  والدولي؛ الوطني المستويين
   المفتوح والحرق  الطاقة وتوليد البترول تكرير مصافي المختارة األنشطة
  والبحرية الطبية الصلبة النفايات مصادر ضمت ورقات ثالث علي االولي الجلسة ركزت
 والمصانع  المنازل ونفايات
 يتم متخصص نقل نظام توفير اهمية  علي للنفايات العامة الهيئة مدير خليل عثمان السيد ونوه
 خطة خالل من النفايات ونقل جمع فعالية وزيادة. الواليه مناطق جميع تغطية  خاللة من

 . بإعدادها  الهيئه تقوم مدروسة
  وانواع كميات وتوثيق. تولدها اماكن في والفرز التصنيف عمليات تفعيل بعمليات البدء

  والمنقولة المولدة النفايات
 الدعم وقصور السلطات بين  التنسيق ضعف في تتلخص الهيئة مشاكل ان واوضح �

  قومية ادارة عدم على يدل المدن حول النفايات تراكم و السليم التخطيط وجود عدم,و المالى
 السائلة للنفايات معالجة محطات /مكبات)  تحتية بنيات إلى حاجة هنالك ان وراي.للنفايات
  محطة وتصميم وإنشاء الصلبة للنفايات بمواصفات مكب وتصميم إنشاء.و(.طبية ومحارق
  والتثقيف للتوعية برامج وتقوية االطبية للنفايات محارق إنشاء-و السائلة للنفايات معالجة
  والحاويات والكرينات الضاغطة والعربات باآلليات ودعم,  الصحي

  البحرية الصلبة النفايات ماهية:علي ركزت والتي الثانية الورقة الي الورشة وانتقلت �
  سواء والساحلية البحرية البيئة في طبيعيا توجد ال التي الصلبة األشياء كل تضم   انها حيث
  وهي القاع، علي او الماء عمود في  عالقة أو الماء، سطح علي طافية أو الشاطئ، علي كانت
 إنتاج مخلفات أو اإلنسان بواسطة المستخدمة المنتجات من الناتجة المخلفات عن عبارة

 . إليها يحتاج التي المنتجات
 هي مصادرها تكون األساس      الساحلية الصلبة النفايات مصادر الورقة وبينت �

  المؤدية الخيران علي النفايات مكبات: في تتمثل و( anthropogenic) البشرية األنشطة
  ومراكب العابرة والسفن. الساحلية الترفيه ومناطق السياحية والمرافق والمناطق البحر إلي

 . الصناعية والمناطق. السكنية والمناطق والمنازل. السياحية واليخوت الصيد
 : البحرية البيئة علي الصلبة النفايات تأثير في الورقة واستطرت �
. البحر في التالفة الصيد وخيوط شباك بقايا في األسماك بعض حركة وإعاقة تعلق �

  األحياء بعض تناول.,البالستيكية باألكياس األخري البحرية األحياء وبعض األسماك وإختناق
  بإعتبارها الخطأ طريق عن وغيرها البالستيكية القطع مثل الصلبة النفايات لبعض البحرية
 . المياه نوعية علي والتأثير. عليها تتغذي أن تريد أحياء
  لمكافحة بها القيام يمكن  التي الوقائية واإلجراءات الحماية وسائل الورقة وعددت �

  Preventive Measures:  البيئة في الصلبة بالنفايات التلوث
 وأستخدام. والتخلص للمعالجة المناسبة الطرق واستخدام الصحيحة بالمعالجة القيام �

  واتثقيف والتوعية. النفايات أنواع بعض وإستغالل تدوير إعادة.,الطاقة إلنتاج الصلبة النفايات
 . الصلة ذات البحوث ودعم وإجراء. والعمل المصانع وأصحاب المحلية للمجتمعات

  تشريعات هنالك عالميا ان  علي ركزت حيث الصحية النفايات عن ورقة تقديم وتم �
  مايهم.البيئة وصحة العامة الصحة على للحفاظ سليمة بصورة النفايات الدارة صممت ومفاهيم

  الدولة وامكانيات وبيئة طبيعة مع تتناسب والتي القومية والتشريعات المفاهيم هنا
  يتضمن قوميا اجازتة وتمت 2009 العام في اصدارة تم قانون هنالك السودان وفي.المعنية
 . وآمنة سليمة بصورة الصحية الرعاية نفايات بادارة االلتزام كيفية
 : الخطرة الصحية النفايات مع التعامل وضوابط أسس �
 والضوابط بالشروط االلتزام الخطرة  الصحية النفايات مع يتعامل شخص اي على يجب �

 : اآلتية



  كما الخطرة الصحية النفايات انتاج معدل لخفض  الحديثة التقنية وسائل استخدام �
  النفايات ومعالجة,البيئة صحة على ضررا  االقل االولية المواد أو للمنتج بدائل واختيار ونوعا
  النفايات ونقل وجمع,  المحددة الفنية والضوابط لألسس وفقا المصدر عند الخطرة الصحية
 معينة اماكن وتحديد,معالجتها تعذرت اذا منها للتخلص المعدة االماكن الى الخطرة الصحية
 دون تحول التي االمان شروط فيها الخطرةتتوفر الصحية النفايات لتخزين خاصة ومواعين
  وضوابط أسس وفق الخطرة الصحية النفايات نقل و,اللوائح تحدده حسبما اضرار أي حدوث
 الصحية النفايات وتصريف معالجة مواقع  تكون أن علي,اللوائح تحددها التي والسالمة االمان
 f.)اللوائح تحدده لما وفقا السكنية التجمعات عن تبعد منطقة في الخطرة

 مواقع اختيار بمعايير النفاياتدات بادارة المعنونة الورقة بدات الثانية الجلسة وفي �
 المكبات 

( البنيوي) المورفولوجي والوضع المنطقة في األراضي الستخدامات عام تخطيط �
 التحتية البنية وشروط والبرية النبابية والحياة والسطحية الجوفية والمياه البيئية والموارد

  الفنية والجيولوجية الجيولوجية
  النفايات مصادر عن المناسب والبعد الموقع ومدخل للطقس الجوية النواحي �
(  سنة 30 إلى 10)  للموقع التشغيل وعمر والحجم المنطقة سكان ومشاعر متطلبات �

  الموقع من مقبول بعد على األرضية التغطية مواد وطرح المجتمع من المالية والضغوط
   مواكبة محلية واوامر بقوانين  البيئية القوانين وتحديث

  اختيارها تم التي المنطقة في مكبات وتشغيل تصميم اسس عن الورقة دثتحوت �
 الراهن الوقت في( . متر 500* 500.)المواصفات حسب(الجديد المسلخ غرب كلم 5 حوالي)

  الي يحتاج المدينة جنوب السكاني النمو ان اال ت بالمتطلبا يفي قد واحد مكب وجود فان
   المنطقة تلك في ممااثلة مساحة حجز في االن من التفكير

 والطمر الجمع دورة تكتمل حتي( 6-5) للنفايات تجميع نقاط الي المكب تصميم يحتاج �
  ونوعيتها النفايات حجم معلومات علي اعتمادا بعناية اختيارها يجب النقاط هذة.
  مستوي علي اساسيا هما  البيئية السالمة وكفاءة للعاملين المهنية السالمة جعل �

   للمكب البيئية االدارة مراحل كل وفي والمنشات االحياء
 الخدمة حول دراسات واجراء التدوير بجدوي  المتعلقة االقتصادية الدراسات تفعيل �

  المؤسسي او المنزلي التصنيف  عنصر بادخال والترحيل الجمع باسعار المرتبطة
  مرحلة من المستمر والتدريب االسر وخاصة المجتمع  قدرات رفع برامج تصميم �

  التدريب يتم كذلك. االسرة افراد بقية الي االتجاة ثم ومن االساس ومدارس  الباكرة الطفولة
 . والصناعية المنزلية النفايات فرز اسليب مع النفايات مع السليم البيئي للتعامل للمؤسسات

  طمرهاا قبل  النفايات وتصنيف  لتجميع وسيطة مواقع باختيار النفايات شركة تقوم �
  االخري النفايات انواع عن الطبية النفايات فصل مع المكبات في
 الي المواني لتعرض وذلك والوالئية القومية البيئية الصناديق وتقوية بتعزيز االهتمام �

   والبيئية االيكولوجية بالطوارئ خاص مركز بانشاء التوصية مع التلوث من متنوعة انماط
  الوسائل احدي هي والخاص العام القطاع وبين متعددة شركات بين المنافسة عنصر �

   مجزئ بمقابل االسر خدمات من واالستفادة الرأسية التكلفة وتقليل الخدمات لتجويد
 التي االنواع من وهي – العضوية النفايات – المكب في تواجدا االكثر االنواع من- �

  بدورة الذي الحيوي الغاز كانتاج ، عليها الصتاعات من العديد باقامة منها االستفادة يمكن
 . المتجددة غير االخري الطاقات   ترشيد الي يؤدي مما بديلة طاقة ايجاد الي يؤدي
 اعادة حيث مجدية فوائد  ذات تعتبر وغيرها واالوراق المعدنيه البقايا كذلك - �

 .  الخام موادها من كبيرة كميات استهالك من يقلل استخدامها



  حتي التي المواد من تعتبر وهي البالستيكية المخلفات تواجدا االنواع اكثر من ايضا - �
  تؤدي وبالتالي تدويرها اعادة من البد كذلك بالتربة ضار تاثير ولها نهائيا تحلل ال حرقها بعد
 .المنطقة علي تسببه الذي التلوث تقليل الي
  يمكن لغرض وذلك الصلبة النفايات انواع بقية علي الدراسات من المزيد اجراء - �

  من مايحدث جراء بالبيئة يلحق الذي السلبي التاثير لتفادي ايجابية اكثر حلول الي التوصل
 المشاكل لتفادي مشجعا يكون بدوره وهذا الحرق طريق عن الصلبة النفايات معالجة سوء
 . الحديثة المحارق باستخدام وذلك ، البيئة
 من كبري استفادة تستفيد المتقدمه الدول من الكثير ان نجد حيث المستقبلية النظرة - �

 .   للدولة االقتصادي المستوي رفع في دور لها التي الموارد من باعتبارها الصلبة النفايات
   المدى قصيرة إجراءات �
 السالمة عنصر  لتحسين المخلفات لمكبات مسورة جديدة  لمنطقة مساحة تخطيط �

 . المكبات منطقة حول مصارف عمل مع اإلمطار موسم إثناء للنفايات السيول جرف ولتفادى
  هذه. الموقع إلى النفايات كمية قياس يسهل المنطقة مدخل قي وزن  محطة بناء �

 أيضا سيسمح هذا. الجمع فريق  وأداء الجمع كفاءة قياس في استخدامها يمكن المعلومات
 . الموقع إلى الداخلة المخلفات أنواع في بالتحكم

  مكثفة دراسات واجراء بالنفايات تاثرت التي المنطقة أراضى الستصالح تصور  وضع �
 . اخري اغراض او سكنية الرض تحويلها قبل عليها
  النفايات بقية عن  منفصلة وتدابير باجراءات الطبية النفايات معالجة يتم �

  خلية حفر يحب الطبية، المخلفات من التخلص يتم فلكى مؤقتا اما.  incineratorsمحارق
 احد فى فى 2m وعمقها 10mX10m،إبعادها مكعب متر 200 بالتقريب حجمها(حفرة)

  تحاط المنطقة هذه.  بالسيول يتأثر ال  مكان فى ،(المكبات) المخلفات من التخلص منطقة أركان
  العمق فى وضع السورمع حول مناسب صرف نظام تصميم يتم. النباشين دخول لمنع بسور
 الكثافة عالي البوليثين من بالستيكية وطبقة الطين من سم 30 عن سمكها يقل ال طبقة

(HDPE )السطحية المياه حركة)  هيدرولوجية  دراسة  مع. الجوفية المياه تلوث لتفادى 
 القابلة األخرى والمواد العضوية المواد بين الفصل عملية تشجيع المناسب للموقع( والجوفية
 . والمواطنين االسر توعية الي توجه توعية ببرامج وذلك التدوير إلعادة

, النفايات فرز المواطنين على. النفايات جمع قبل المنازل في الفرز عملية إجراء يمكن �
  النفايات جمع شركة  عمال بواسطة جمعها لحين منفصلة أكياس داخل تسليمها، قبل

RSSCC .القابلة المواد تفصل بينما  المكبات في منها التخلص يمكن العضوية العناصر 
 .  تباع  ثم  المخلفات فصل مصنع فى  فرزها ليمكن التدوير إلعادة

  القابلة المواد لفصل المكبات موقع من بالقرب النفايات فرز  لمصنع حاجة هنالك �
 وحدات وهناك. المكبات منطقة في منه التخلص يمكن الفرز من تبقى ما.  التدوير إلعادة
 بكفاءة لتعمل مواءمتها يمكن المصانع من النوع ،هذا وكفاءة مبسطة بتقنية التدوير إلعادة
 . تسودان بور فى
 

� CAMEO is a system of software applications used widely 
to plan for and respond to  chemical emergencies . �  Rapid 
action by firefighter, police, and other emergency response 
personnel often is severely hampered by lack of accurate 
information on the substance spilled and safe response 
actions .�  Firefighters and Police Departments  . 
� Emergency Response Commissions . 
� Local Emergency Planning Committees  . 



� I ndustry . 
� Schools, Universities . 
� Environmental Organizations 
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