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 الفصل األول
 مقدمة ومفاهيم أساسية

 
 :مقدمة .1

 نشاط كميات من المخلفات بكافة أنواعها الصلبة والسائلة واإلنبعاثات أييتولد عن 
مستويات تتزايد كمية هذه المخلفات وتتغير خصائصها مع تغير األنماط اإلجتماعية وال.الغازية

  .اإلقتصادية والحضرية ومع التطور فى األنشطة ذاتها ومستوياتها التكنولوجية
 

وعلى المستوى العام تعتبر مشكلة المخلفات من أهم المشاكل التى تواجه الدول خاصة الـدول               
النامية وأصبحت تشكل احد األولويات البيئية المتقدمة التى يتطلب مواجهتها والتعامل معها من             

ل منظور شامل وفكر علمى يستند إلى التخطيط لإلدارة المتكاملة لهـا ومراعـاة كافـة                خال
اإلعتبارات اإلجتماعية واإلقتصادية والفنية لتحقيق أهداف حماية البيئة والحفاظ عليها وعلـى            

  .الموارد بصورة مستدامة
 

الزيادة المضطردة  وال تقتصر مشكلة المخلفات على تلك المخلفات التى تنتج محلياً ولكن،أدت            
فى كميات النفايات الناتجة عن كافة مشروعات التنمية اإلقتصادية والتكنولوجية فـى الـدول              

 مع محدودية طرق التعامل اآلمن معها       – وبشكل خاص المخلفات الخطرة      –الصناعية الكبرى   
عض هـذه   وارتفاع تكلفتها ومع شدة وصرامة قوانين حماية البيئة فى هذه الدول إلى محاولة ب             

الدول تصدير مخلفاتها الخطرة إلى الدول النامية أو الفقيرة للـتخلص منهـا وأصـبح مـن                 
الضرورى إحكام الرقابة على هذه العمليات خاصة مع عدم وجود إمكانيات لدى الدول النامية              

 .للتعامل والتخلص اآلمن من هذه المخلفات
 

ات ولتشجيع ومساعدة الدول على اإلدارة      وقد تم وضع إتفاقية بازل للتحكم فى مثل هذه العملي         
  .اآلمنة لمخلفاتها الخطرة

 
ومع تزايد عدد السكان بالجمهورية اليمنية وزيادة المشروعات التنموية فى مختلف المجـاالت             
بدأت مشكلة المخلفات فى الظهور على قمة المشكالت البيئية،وبدأ التخطيط لمواجهة المشـكلة             

اسية تترجم الى مشروعات تنفيذيـة تحقـق أهـداف التنميـة            من خالل مبادئ وسياسات أس    
 .المستدامة بالجمهورية

 
ولتحقيق التكامل المنشود،البد من وضع إستراتيجية وخطة تنفيذية لمواجهة مشكلة المخلفـات            

 . سياق مع المبادئ األساسية إلدارة المخلفات بالجمهورية اليمنيةفيالخطرة 
 

 . والموضوعات األساسية المرتبطة بموضوع اإلستراتيجية هذا الفصل بعض المفاهيمويسرد
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 : بعض المفاهيم األساسية ذات العالقة .2
 : مفهوم اإلدارة المتكاملة للمخلفات 2-1

ويقصد بها التعامل فنياً وإدارياً مع المخلفات فى منظومة شاملة خالل دورة حياتها الكاملة من 
م التخزين والجمع من المصدر والنقل إلى مواقع المهد إلى اللحد بدءاً من مرحلة التولد ث

مناسبة للتخزين المرحلى أو المعالجة ومن ثم إمكانية إسترجاع المواد القابلة إلعادة 
 واالجتماعية االقتصادية االعتبارات بطرق آمنة بيئياً،مع مراعاة النهائي،ثم التخلص االستخدام

 .ى جانب اإلعتبارات الفنيةوالبيئية والتخطيطية والتشريعية والمؤسسية إل
 

 .منظومة مبسطة فيدورة الحياة )2(تسلسل هذه المراحل،ويوضح شكل)1(ويوضح شكل
 

 : تعريف المخلفات الصلبة وأنواعها  2-2
تعرف المخلفات الصلبة بأنها المواد الصلبة أو شبه الصلبة التى يتم التخلص منها عند مصدر               

حتفاظ بها ، وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة        تولدها كمخلفات ليست ذات قيمة تستحق اإل      
فى موقع آخر وظروف أخرى بما يوفر األوضاع المواتيـة لعمليـات إعـادة اإلسـتخدام أو                 

 .التدوير
 

 : وتنقسم المخلفات الصلبة حسب مصدر تولدها إلى عدة أقسام
 الوحـدات   فـي ( تتولد عن األنشـطة السـكانية      التي)القمامة(المخلفات الصلبة البلدية  -أ  

وغالبية .والمؤسسات التجارية والحرفية الصغيرة،واألسواق والمنشآت اإلدارية     )السكنية
هذه المخلفات غير خطرة ،ولكنها تشتمل على مخلفات خطرة مثـل بقايـا األدويـة               

 .والعبوات الفارغة للكيماويات والمبيدات وغيرها
 
 األنشطة الصناعية ، وتـرتبط      المخلفات الصلبة الصناعية وهى المخلفات الناتجة عن      -ب  

نوعيتها وكميتها بطبيعة الصناعة،وبعض هذه المخلفات ليس لها خطورة على البيئـة            
والبعض اآلخر تحتوى على مواد خطرة تحتاج إلى إستخدام معالجات وطرق خاصة            

 .فى تداولها
 

المخلفات الصلبة الزراعيـة وهـى المخلفـات الناتجـة عـن كافـة األنشـطة                -جـ  
 : ة،وتشتمل هذه المخلفاتالزراعي
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.تكاملة للمخلفاتمنظومة اإلدارة الم)1(شكل رقم 

املصدر

الفرز

ختزين مؤقت

نقل

املعاجلة

التخلص النهائى

 حماوالت منع
 خفض/

إعادة إستخدام داخلى
 معاجلة داخلية/ 

 لدفن األرضىا
 الصحى واآلمن

 /تصنيف خطرة
 غري خطرة

 تسويق مسترجعات/ إسترجاع
 حد من اخلطورة/ليل احلجم تق
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                                                . مبسطةمنظومةدورة الحياة في )2(شكل رقم
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 . منها وتصنيعها إلى منتجات مفيدةاالستفادة يمكن والتيبقايا المحاصيل الزراعية  
 .الصحيروث الحيوانات ونواتج كسح بيارات وخزانات الصرف  
المبيدات الزراعية والعبوات الفارغة وهى نفايات ذات تأثيرات خطرة         بقايا األسمدة و   

 . التعامل معهافي خاصة احتياطاتتحتاج إلى 
 

 :مخلفات الرعاية الصحية -د
  نوعان من المخلفات التى تنتج من هناكتبعاً للتقسيم الصادر من منظمة الصحة العالمية،

 : وحدات الرعاية الصحية
 .ها عالقة بتشخيص وعالج المرضى،ومعظمها مخلفات خطرةل) صحية(مخلفات طبية 

غير ) البلدية(وتشبه فى طبيعتها ، ومكوناتها القمامة العادية ) غير خطرة( مخلفات غير طبية 
 : وتشملالخطرة، 

  .مخلفات المطبخ وأماكن إعداد وتناول األغذية •
 . مهمالت–أوراق : مخلفات المكاتب اإلدارية •
، وفى  استخدامهايتم التعامل معها بالمغاسل وكيها وإعادة       : سرة   اآل تومفروشاأغطية   •

 .حاالت خاصة يتم التعامل معها كمخلفات خطرة
  .قمامة عادية:  األطباء والممرضات واستراحاتمخلفات سكن  •
 .مخلفات باقات الورد المرسلة للمرضى والجرائد وأخرى •
 

 : مخلفات صلبة أخرى مثل هـ 
 .الصحيحمأة الصرف  •
 .الصناعية الصرف حمأ •
 .والمصارفتجمعات المياه نواتج تطهير  •
 .مخلفات عمليات الهدم والبناء •
 .مخلفات المغاسل مثل بقايا المنظفات •
 
 : تعريف وتوصيف المخلفات الخطرة 2-3

 أية نفايـات تتولـد عـن        : النفايات الخطرة بأنها   1995لسنة  ) 26(يعرف قانون البيئة رقم     
ائية أو اإلشعاعية وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه مـن           العمليات الصناعية أو الكيمي   

مواد أو تركيزات لمواد أو بسبب تفاعالتها الكيميائية أو ما تتسم بـه مـن سـمية أو قابليـة                    
لإلنفجار أو إلحداث تآكل أو أية خصائص أخرى ينجم عنها خطر علـى حيـاة اإلنسـان أو                  

 .ها أو عند إتصالها بنفايات أخرىالحيوان أو النبات أو على البيئة سواء بمفرد
 

وقد وضع القانون فى الئحته التنفيذية جداول للنفايات الخطرة والضوابط الخاصـة بتـداولها              
  .هذه النفايات) 1(ويوضح مرفق 

 
 : النفايات الخطرة( EPA )بينما تعرف وكالة حماية البيئة األمريكية 
 الطبيعيـة   وخوصـها كيزهـا   ااً لكميتهـا وتر    تبع –بأنها نفايات أو خليط من النفايات تسبب          

ند إدارتها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتهـا أو الـتخلص منهـا              ع  أو    –والكيميائية والمعدية   
 : التالية األضرار  تسبببطريقة غير سليمة

 .زيادة الوفيات أو زيادة األمراض التى تسبب عجزاً •



 -7-

 .رةأضرار صحية مباشرة أو غير مباشرة لحظية أو متأخ •
 

 أربعة صفات إذا توافرت واحدة أو أكثـر  ( EPA )وقد حددت وكالة حماية البيئة األمريكية 
 : هي وهذه الصفات  النفايات توصف بأنها نفايات خطرة،فيمنها 

 
         (Ignitability):                                                :لالحتراقالقابلية   .1

 : تصف بهذه الصفة تالتيومن النفايات  
 تبلغ نقطـة    والتي –كحول  % 24 تحتوى على أقل من      التي غير المحاليل المائية     –السوائل  
 . 5م60 أقل من (Flash Point) اشتعالها

المواد الغير سائلة التى لها قابلية اإلشتعال أو اإلحتـراق الـذاتى عنـد الظــروف        •
   .العادية

 .الغازات المضغوطة •
 .المواد المؤكسدة •
 .من أمثلة ذلك المذيبات والمخلفات البتروليةو •
 
  (Corrosivity )                                                          ::التآكل .2

 :  تتصف بهذه الصفةالتيومن النفايات 
  .)12.5(أو أكثر من ) 2( أقل من (PH) الهيدروجيني يبلغ أسها التيالمحاليل المائية  •
 مم سنوياً عند درجة حـرارة      6.25 تسبب تآكل الصلب بمعدل يزيد عن        التيالسوائل   •

 .ومن أمثلة ذلك النفايات الحامضية ومحاليل معالجة األسطح المعدنية. م55
 
 (Reactivity ):                                                             :النشاط .3

 :  تتصف بهذه الصفةالتيومن النفايات 
 .انفجارات الغير ثابتة وتتفاعل بشدة بدون النفاي •
 . تتفاعل بشدة مع الماءالتيالنفايات  •
 . تكون خليط متفجر مع الماءالتيالنفايات  •
 . تولد غازات سامة أو أبخرة أو دخان عند إختالطها مع الماءالتيالنفايات  •
ة سـامة    تحتوى على سيانيد أو كبريتيد وتولد دخان أو غازات أو أبخر           التيالنفايات   •

   12.5 أو اكثر من 2عندما يبلغ األسى األيدروجينى أقل من 
 . عند درجة الحرارة والضغط العادى أو عند التسخينلالنفجارالنفايات القابلة  •

 تحتوى  التي والمذيبات   TNTومن أمثلة ذلك النفايات السائلة الناتجة عن عمليات تصنيع مادة           
 .على السيانيد

 
 (Toxicity):                                                              :ميةسال .4

 ومن أمثلة تختلف درجة السمية تبعاً لنوع وكمية النفايات وطرق وزمن التعرض، 
 :تلك النفايات

 .المبيدات .1
 .النفايات المحتوية على الزئبق .2
 .الكادميوم .3
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 .السيانيد .4
 .الزرنيخ .5
 

 بأنهـا   نقل النفايات الخطرة والتخلص منها النفايات      بازل بشأن التحكم فى      اتفاقيةوقد عرفت   
مواد أو أشياء يجرى التخلص منها أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء على                

  .الوطنيأحكام القانون 
 

 : وقد حددت هذه اإلتفاقية الصفات الخطرة للنفايات فيما يلى 
  لالنفجارالمواد القابلة  •
  .التلقائيلمعرضة لإلحتراق  المواد والنفايات ا •
  . المواد والنفايات التى تطلق غازات قابلة لإلشتعال عند مالمسة الماء •
 . المؤكسدات والبيروكسيدات العضوية •
 المواد السامة ذات اآلثار الحادة ، وذات اآلثار المتأخرة أو المزمنة ، والمواد السامة               •

 .للبيئة
 . المواد المعدية والمواد اآلكلة •
  . تطلق غازات سامة عند مالمسة الهواء أو الماءالتيمواد  ال •
  . بعد التخلص منها على إنتاج مادة أخرى خطرة– بوسيلة ما – النفايات القادرة  •

 
 بازل فإن الصفات الخطرة للنفايـات تتحـدد وفقـاً           التفاقية ويتضح من ذلك أنه وفقاً      

 .ل المتبعة وطرق التداوIntrinsicللصفات الداخلية أو الذاتية 
  .قائمة بالصفات الخطرة طبقاً إلتفاقية بازل) 2(ويوضح مرفق  

 
 : بعض التأثيرات الناتجة عن التداول غير اآلمن للمخلفات الخطرة 2-4

تتوقف التأثيرات الناتجة عن المخلفات الخطرة على صحة اإلنسان وممتلكاته وبيئته، علـى             
 .ة وزمن وطرق التعرض لهاخصائص هذه النفايات وكمياتها وحالتها الطبيعي

 
  :التأثيرات على الصحة 

التنفس، (تسبب المخلفات الخطرة تأثيرات سلبية على صحة اإلنسان تبعاً لطريقة تعرضه لها 
وتبعاً لزمن التعرض والحالة الصحية لإلنسان المتعرض والسن والجنس ) الجلد، الفم، الجروح

ويؤدى 0ضاً لتأثيرات المخلفات الخطرة فنجد أن األطفال والسيدات والمسنين أكثر تعر
التعرض للمخلفات الخطرة إلى تأثيرات مؤقتة مثل الدوار والصداع والغثيان وإلى تأثيرات 
مستديمة تشمل السرطان والعجز وتؤدى إلى الوفاة وقد تظهر اآلثار مباشرة عند التعرض أو 

 إلى ( voc )   لكيميائية المتطايرةقد تتأخر أشهر أو سنين، وتؤدى األبخرة الناتجة عن المواد ا
 دم في مستويات المواد السامة ارتفاع وأمراض جلدية وتؤدى إلى التنفسيأمراض الجهاز 

 .وأنسجة اإلنسان والحيوانات
 

 : التأثيرات على البيئة 
تتسبب المخلفات الخطرة فى تأثيرات سلبية على البيئة فى أوساطها المختلفة ، فتؤدى 

ادرة منها أو عند حرقها إلى تلوث الهواء ويؤدى عدم التخلص اآلمن منها إلى اإلنبعاثات الص
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تلوث التربة والمياه السطحية والمياه الجوفية ، وتعرض الحياة البحرية والثروة السمكية 
 .والنباتية والحيوانية إلى مخاطر شديدة

 
 : التأثيرات على الممتلكات  

رات تؤثر على الممتلكات وتتولد غازات سامة تؤدى ينتج عن المخلفات الخطرة حرائق وإنفجا
 .إلى قتل العمال ورجال اإلطفاء والسكان فى المناطق المحيطة بالمصانع

 
 :  الدولية بإدارة المواد والمخلفات الخطرة االهتمامات 2-5

 الشديد بين اإلدارة اآلمنة للمواد الخطرة والمخلفات الخطرة فقد إهتمت الهيئات            لالرتباطنظراً  
الدولية والمنظمات الدولية بالطرق اآلمنة إلدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة وأنشـأت            
برامج وأبرمت معاهدات وإتفاقيات دولية لتنظيم تداولها وتجارتها ونقلهـا وتقيـيم المخـاطر              
الناتجة عنها ورصدها وتبادل المعلومات بشأنها وتجرى بحوث مستمرة للتوصل إلـى أأمـن              

لتداولها والحد من مخاطرها والبحث عن بدائل لها أقل خطورة والتخلص اآلمن مـن              الطرق  
 : االهتمام، ومن أمثلة هذا نفاياتها

 
  . للمواد الكيميائية الخطرةالدوليإنشاء السجل  -أ 

 The International Register of Potentially Toxic  chemicals (IRPTC) 
إلعداد قـوائم  (U NEP ) برنامج األمم المتحدة للبيئة بناء على قرار المجلس الحاكم ل
 .بالمواد الكيميائية الخطرة وخصائصها

 
  للسالمة الكيميائية الدولي إنشاء البرنامج -ب 

The International Programme on Chemical Safety (IPCS) 
بيئة ومنظمة العمل وبرنامج األمم المتحدة لل(WHO )    بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية  

 . لبحث أنسب الطرق لتداول المواد الكيماويةUNEP( ILO)الدولية 
 

 بازل للتحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها فى عـام              اتفاقيةإبرام   -ج  
 .م1992 ودخلت حيز التنفيذ فى عام 1989

 
ة المواد الكيميائيـة الخطـرة      إصدار خطوط لندن اإلرشادية لتبادل المعلومات عن تجار        -د    

  . روتردام بهذا الشأنواتفاقية ، Prior Informed Consent ( PIC )ونظام اإلبالغ المسبق 
 

فصالً كامالً عن اإلدارة السـليمة      .م1992لمؤتمر قمة األرض عام     )21(خصصت األجندة  هـ
لسـليمة بيئيـاً للنفايـات      ،وفصالً كامالً عـن اإلدارة ا     )19الفصل(بيئياً للمواد الكيماوية السامة   

  . )22 -الفصل( ،وفصالً كامالً عن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المشعة )20الفصل(الخطـرة
 
  . عقد فى استوكهولم المؤتمر الدولى للسالمة الكيميائية1994 عام  في-و 

International Conference On Chemical Safety ( ICCS )  
 .امل لإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية متكدوليإلنشاء نظام 

 
 .م2000  بشأن الملوثات العضوية الثابتة عام إستكهولم اتفاقية إبرام -ز 
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 الحكومة اليمنية بالمشاركة فى األنشطة الدولية بالتوقيع واإلنضمام إلـى كافـة             اهتمتوقد  
 .اإلتفاقيات المعنية بالبيئة

 ازل بشأن حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والـتخلص        فقد تم التوقيع على إتفاقية ب      •
 .م1996م ودخلت حيز النفاذ فى شهر مايو 1992 يونيو فياآلمن منها 

 شـهر   فـي POPs للملوثات العضوية الثابتة     إستكهولم اتفاقيةكما وقعت اليمن على      •
 .م2000ديسمبر 

لمواد الكيميائيـة   كما صدقت على إتفاقية روتردام بشأن اإلخطار المسبق عن تجارة ا           •
  .م2002فى مايو 

 .اإلتفاقيات البيئية التى وقعت عليها اليمن) 3(ويوضح مرفق 
 
 :  بازل بشأن حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منهااتفاقية 2-6

 : تهدف هذه اإلتفاقية باألساس إلى 
لدول وضع نظام رقابة على عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود خاصة من ا .1

 .المتقدمة إلى الدول النامية
  .معالجة والتخلص من ما يتم توليده من مخلفات خطرة بطريقة سليمة بيئياً .2
  .)االتفاقيةيتضمن الفصل الخامس مزيد من المعلومات عن هذه (

  
 
 
 
 
 


