
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 بعض المجهودات الوطنية والعالمية فى مجال
 تحديد مصادر وكميات المخلفات الخطرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 
- 

 الفصل الثالث
 بعض المجهودات الوطنية والعالمية فى مجال
 تحديد مصادر وكميات المخلفات الخطرة

 
ل تقدير كميات المخلفات يتناول هذا الفصل موجزاً عن بعض المجهودات التي تمت في مجا

الخطرة، وتقدير التكلفة، وبعض األنشطة المرتبطة باإلدارة المتكاملة لهذه المخلفات على 
 .المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

 
 :بعض المجهودات الوطنية. 1
  :بدعم من الحكومة الهولندية للحكومة اليمنية 1-1 

طرة بالجمهورية اليمنية تناولت عرض لمفهوم      عن المخلفات الخ  .م1990تم إجراء دراسة عام     
 كما تضـمنت    ، وكذلك كمياتها وطرق التعامل معها     ،النفايات الخطرة ، وأنواعها ومصادرها    

  .الدراسة أيضاً عرض لبعض الطرق العالمية للتخلص من مخزون المبيدات
 

 مبين بالجـدول    وبناء على هذه الدراسة، تقدر كمية المخلفات الخطرة وفقاً لمصدرها كما هو           
  .)5جدول( التالى 

 .م1990مصادر وكميات املخلفات اخلطرة باليمن وفقاً لدراسة عام )5(جدول 
 سنة/ الكمية طن المصدر م
 7000 خملفات املستشفيات 1
 25000 .)عدا مصفاة عدن(مخلفات الزيوت  2
 3500 .)متضمنة مصفاة عدن(مخلفات صناعية  3
 150  .المبيدات الزيتية 4
 200 .مخلفات معامل التصوير 5
 70 .المخلفات الصيدالنية 6

 
تناولت هذه الدراسة ايضاً بعض المعدالت العالمية لتقدير كمية المخلفات الخطرة كنسبة إلـى              

 : كما يلى GDPكل مليون دوالر أمريكى 
  . طن5000    .بعض الدول الغربية -أ 

  .ف طن أل75   .الواليات المتحدة األمريكية -ب 
  . طن1000    .الدول النامية -ج 
  . طن2000  .الدول ذات اإلقتصاد فى مرحلة النمو -د 
 
 : دراسة عن إدارة المواد البالستيكية 1-2

فى إطار الدعم المقدم من الحكومة الهولندية إلى الحكومة اليمنية، تم إجراء دراسة عن المواد 
 .م1990تم نشرها فى سبتمبر ) ريةمن خالل شركة إستشا(البالستيكية باليمن 

  
 : تناولت هذه الدراسة

 : أنواع خامات البالستيك المستخدمة باليمن وكمياتها -أ 
  .هسن/ طنLDPE  5.000   خام بولى إيثلين منخفض الكثافة  •
 .هسن/ طنHDPE  20.000خام بولى إيثلين عالى الكثافة        •
  .هسن/ طنPVC 4.000         س .ف.بى •
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 .هسن/  طنPP   600    ى بروبيلين بول •
 .هسن/ طن PS 40    بولى ستيلين •
 

 لعب  – الشنط   –تستخدم هذه الخامات فى العديد من الصناعات مثل صناعة الزجاجات            -ب  
  . مواد تعبئة وتغليف وغيرها–األطفال ، األحذية 

 
ة، ولكـن مـن     تقوم الشركات المنتجة للبالستيك بإسترجاع كل المتبقيات من الصـناع          -ج  

المالحظ إنتشار المخلفات البالستيكية، خاصة األكياس التى تستخدم فـى تعبئـة المشـتروات              
  .وتعبئة القمامة، فى الشوارع مما يمثل مشكلة من مشاكل المخلفات الصلبة

 
 :إقترحت الدراسة بدائل مختلفة للتعامل مع مشكلة هذه المخلفات من هذه البدائل -د 
 :مثلامات المستخدمة فى التصنيع تغيير نوع الخ. 1

 . بوليثين تيرفيتاالتPETإستخدام خام 
  . بولى كربوناتPCإستخدام 

 .إستخدام الزجاج والورق والكرتون كبديل فى بعض الحاالت
إعادة إستخدام بعض المخلفات مثل األكياس البالستيكية بعد تنظيفهـا بإسـتخدام الطـرق              . 2

 .المناسبة
 
  :م1996األول المسح الصناعى  1-3

 تم إجراء المسح الصناعى األول بالجمهورية اليمينة بالتعاون بـين وزارة الصـناعة            
 وصـدر   GTZ الجهاز المركزى لإلحصاء والمؤسسة األلمانية للتعـاون الفنـى           – والتجارة

  .م1997التقرير النهائى فى مايو 
 
 األعداد والمنتجات   تناول هذا المسح بيانات تفصيلية عن المنشآت الصناعية من حيث          

والتوزيع الجغرافى ، ومدى مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى ،مع دراسة وتحليـل              
الطاقة اإلنتاجية التصميمية والمتاحة والمستغلة ، ورؤوس األموال والمخزون السلعى وكـذلك            

القطـاع  تطور العمالة، والخامات األولية ومواصفات اإلنتاج، والمشـكالت التـى يواجههـا             
 .الصناعى

 
 .ولم يتطرق هذا المسح إلى أى بيانات عن مخلفات النشاط الصناعى

 
تم عمل مسح بالعينة من خالل إستبيان خاص بالمخلفات الصحية وحالـة المحـارق               4-1

 ).6جدول رقم .(م1996بالمستشفيات عام 
 

 بعض هذه المستشـفيات     ، محافظة 11 مستشفى موزعة على     32تضمنت عينة المسح    
وقد تم إدراج نتائج هذا المسح فى إستراتيجية الصحة والبيئة بالجمهورية اليمنية            ،  قطاع خاص 

 .م2000عام 
  . سرير5467    .عدد اآلسرة بالعينة •
 .يوم/ طن6.069   .)ممتزجة(كمية المخلفات الصلبة  •
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 1.11أى أن معدل تولـد المخلفـات الصـلبة مـن المستشـفيات يقـدر بحـوالى                  (  •
 .يوم/سرير/كجم

  :تنتج هذه المخلفات من األقسام اآلتية •
  .العمليات 
 .بنوك الدم والمختبرات وغرف اآلشعة 
 .اقسام المرضى 
 .العيادات الخارجية وثالجات الموتى 
 .الصيدليات 
 .المطبخ 

 
 .م2000 يونيو ،إستراتيجية الصحة والبيئة 1-5

  .طرة والصلبةفى إطار إستراتيجية الصحة والبيئة، تم عرض موضوع المخلفات الخ 
 

 : تناول هذا العرض
  .القوانين والتشريعات ذات العالقة -أ
  .يوم/ طن3517محافظات بحوالى التقدير كمية المخلفات الصلبة المتولدة ببعض  -ب
 : يتضمن التركيب النوعى للقمامة ما يلى -ج 

  .مواد عضوية  47% 
 .مخلفات بناء  20% 
  .مواد بالستيكية  9% 
 .تونأوراق كر  9% 
  .اقمشة وبقايا أحذية  2% 
 .قطع زجاجية  3% 
  .حديد  5% 
 .مواد أخرى غير محددة  5% 

  
بناء على دراسـة قـام بهـا        (الوضع بالنسبة للمخلفات الطبية الخطرة وحالة المحارق         -د  

 ): مجلس حماية البيئة ووزارة الصحة
 فرز وترمى فى حاويـات      جميع المخلفات الطبية التى إشتملتها الدراسة يتم تجميعها بدون         

  .المخلفات البلدية
 .غالبية المستشفيات تقوم بحرق مخلفاتها إما فى المستشفى أو خارجها 
بعض المستشفيات بها محارق أغلبها متوقف عن العمل بسبب عدم وجود قطع غيـار أو                

 .عدم وجود كوادر متخصصة
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 .م1996يبن نتائج عينة دراسة المنشآت الصحية لعام ) 6(جدول 
 المعدل المعدل إجمالي كمية المخلفات الصلبة من

عدد  المحافظة اسم المستسفى م
 األسره

 إجمالي أخرى+امطبخ أقسام المرضى
مخلفات /كجم
 يوم/سرير/صلبة

مخلفات /كجم
 يوم/سرير/خطرة

 0.05 0.06 12.5 2 10.5 208 أبين الرازي العام 1
 0.66 0.95 45.75 14 31.75 48 لحج الوهط 2
  x  x  x  xx  xx 208 لحج إبن خلدن 3
 1.74 1.91 670 60 610 350 تعز الثورة العام 4
 0.14 0.195 70.25 20 50.25 360 تعز السعيد التخصصي 5
 0.6 0.66 45 4 41 68 تعز الجمهوري 6
 1.95 1.95 62.5  - 62.5 32 ذمار دار الشفاء التخصصي 7
 0.43 0.52 155 25 130 300 الحديدة الثورة العام 8
 0.17 0.2 60 9 51 300 الحديدة العلفي 9

 0.7 0.82 33 5 28 40 الحديدة األقصى 10
 0.1 0.1 15  - 10 100 الحديدة السالم التخصصي 11
 1.22 1.73 225 60 165 130 إب الثورة العام 12
 1.18 1.43 171.5 30 141.5 120 إب ناصر 13
 1.22 1.022 24.5  - 24.5 20 إب النود 14
  -  - 25  - 25  - إب الرشيد 15
 3.61 3.61 216.5  - 216.5 60 حجة السعودي 16
  - -  129.5 20 109.5  - عدن باصهيب العسكري 17
 0.36 0.36 149 5 144 400 عدن الصداقة التعليمية 18
 0.44 0.44 22  - 22 50 عدن الرا زي التخصصي  19
 0.38 0.46 236 40 196 210 عدن الجمهورية التعليمية 20
 0.48 0.76 160 60 100 12 عدن عدن العام 21
 0.71 0.71 8.5  - 8.5 50 حضرموت األمراض الصدرية 22
 1.23 1.23 61.5  - 61.5   حضرموت مستوصف المكال األهلي 23
 - - -  - -  - - عيادة الصدر 24
 1.23 1.41 310 40 270 220 حضرموت إبن سيناء التعليمية 25
 0.53 0.81 426 150 276 523 أمانة العاصمة الثورة العام 26
 2.29 3.4 810 270 540 236 أمانة العاصمة الكويت العام 27
 0.51 0.515 257.5  - 257.5 500 أمانة العاصمة الجمهوري التعليمي 28
 4.93 5.16 1321.5 60 1261.5 256 أمانة العاصمة السبعين 29
 3.35 4.15 257.5 50 207.5 62 صعدة م التخصصيالسال 30
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 .م2000فى تقرير عن وضع البيبئة عام  1-6
تناول ضمن موضوعاته مخلفات مياه الصرف الصحى والمخلفات المنزلية الصلبة والمخلفات           

 .الخطرة
 : يشير هذا  التقرير إلى ما يلى

ت الجمهورية اليمنية تقدر بحوالى     كمية المخلفات المنزلية الصلبة فى معظم مراكز محافظا        -أ
 طن تتولد بمدن عدن، صنعاء وتعز وهذه أكثر         970461منها  .م2000 طن لعام    1.266.084

 .المدن إزدحاماً بالسكان
 طـن فـى     202بحوالى  .م1996تقدر كمية المخلفات الناتجة من بعض المستشفيات لعام          -ب

 .الشهر
وذلك بناءاً علـى    ( طن   3500الصناعية بحوالى   تقدر كمية المخلفات الناتجة من األنشطة        -ج

 .)م1990دراسة قام بها مجلس حماية البيئة عام 
م بالتنسيق مع وزارة الزراعـة      1996 طن مبيدات منتهية الصالحية عام       262تم تصدير    -د

 .م2002 طـن عـام      300 أخرى   ومنظمة الفاو ووفقاً إلرشادات إتفاقية بازل، كما تم تصدير        
 ومنحة مقدمة من الحكومة الهولندية من المبيـدات         ارة الزراعة ومنظمة الفاو   بالتنسيق مع وز  

 كميات مـن    كما تم تصدير  .المنتهية الصالحية والتي كانت مدفونة في مزرعة سردد اإلنتاجية        
 الخالية من الحمض إلى أندونيسيا بهدف إعادة        الرصاص الناتج من تفريغ بطاريات السيارات     

 : ات بحوالىتقدر هذه الكمي.تدويرها
 .م2000 – 1999 عام طن/ألف12.5 
 .م2001  عامتم تصديرها طن/ألف20.0 
 .م2003، 2002 عام تم تصديرها طن/ألف130 

 
 : األلمانى إلدارة المخلفات الصلبة–فى إطار المشروع اليمنى  1-7

 بالجمهورية اليمنية، تم تنفيذ ورشـة       قالذى يتم تنفيذه من خالل وزارة األشغال العامة والطر        
وقد تم خـالل هـذه      ،  م بالعاصمة صنعاء  2001عمل خاصة بتصريف المخلفات فى سبتمبر       

 .الورشة عرض لمفهوم وأنواع المخلفات متضمناً المخلفات الخطرة
 

المخلفات المسـتخدمة   ) مكبات(وقد ناقشت هذه الورشة بشكل تفصيلى أكثر مواصفات مقالب          
األخرى وتكلفتها واآلثار البيئية لها ، وقد تم نشر إرشادات عـن تصـريف هـذه                فى الدول   
 .المخلفات
  

 الجهـاز المركـزى     عاون الدولي، وزارة التخطيط والت  .م2001اإلحصاء السنوى لعام     1-8
 :لإلحصاء

 : يتضمن بعض المعلومات المفيدة بشأن المخلفات الخطرة اآلتية
 . السعة–  والنوع - والتوزيع الجغرافى-العدد :وحدات الرعاية الصحية -أ
 . التوزيع الجغرافى– النوع – الحجم –العدد :  األنشطة الصناعية-ب
  .وتوزيعها على المحافظات وعدد وتوزيع مقالب القمامة) القمامة( المخلفات الصلبة -ج
 . األنشطة الزراعية-د

 .هـ اإلستيراد والتصدير
 . األنشطة الخدمية-و
 
1 
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 :م2002 المخلفات الخطرة بالمنشآت الصحية والصناعية والتعليمية فى عام دراسة 9-
 .نتائج هذه الدراسة) 10(تم إجراء دراسة بالعينة، ويوضح مرفق 

 
 :بعض المجهودات الدولية. 2
لتقدير كمية المخلفات الخطرة،    .*م1993 في دراسة نشرتها منظمة الصحة  العالمية عام          2-1

 :وهذه الطرق هية لتوفير المعلموات الالزمة لتقدير،تم عرض الطرق المختلف
 . المراقبة المباشرة لمصادر الملوثات-أ
 . محاكاة مصادر الملوثات ونظم التحكم باستخدام الحاسب-ب
 . طريقة التدقير السريع-ج
 . الطريقة المشتركة-د
 

الت الممكنـة   وفيما يلي موجز لك من هذه الطرق مع بيان مميزات وعيوب كل منها واإلحتما             
 . دقة النتائج وتنفيذها بطريقة اقتصاديةأكيدالستتخدامها معاً لت

 
 :المراقبة المباشرة لمصادر الملوثات -أ

تعتبر المراقبة المباشرة لمصادر الملوثات من خالل أخذ العينات وتحليلها هي الطريقـة              .1
 .األقدم واألوسع استخداماً

ة في حالة اإلحتياج إلى متابعة المخلفات       وهي طريقة ضرورية في معظم األحيان وخاص       .2
المتولدة من مصادر كبيرة أو في حالة الحاجة إلى مطابقتها مع الحدود البيئية المسـموح               

 .بها
 .وتععتبر دقة النتائج أبرز مميزات هذه الطريقة .3
وفي إطار دراسة اإلدارة البيئية تعتبر هذه الطريقة مستهلكة للوقت واإلمكانيات وغيـر              .4

 .  في حالة الدراسات الكبيرة والمعقدةعملية 
 
 :محاكاة مصادر الملوثات ونظم التحكم باستخدام الحاسب -ب
تعتمد هذه الطريقة على استخدام النماذج الرياضية والتي تحاكي مصادر المخلفات مثـل              .1

أنظمة االحتراق الداخلي والخارجي، أفران األسمنت وأفران الحجر الجيـري وغيرهـا،            
 .التحكم الخاصة بهاوكذا أنظمة 

وتعتبر صعوبة إعداد هذه النماذج لعدد كبير من مصادر المخلفات ونظم التحكم الخاصـة               .2
بها من أبرز عيوب هذه الطريقة باإلضافة إلى صـعوبة الحصـول علـى المعلومـات                

 .المطلوب إدخالها في النموذج من المسح الميداني
ثة من بعض المصـادر مثـل العربـات،         وتستخدم هذه الطريقة إلستنتاج الملوثات المنبع      .3

 .وأنظمة اإلحتراق الداخلي والمداخن
في حاالت برامج مراقبة مصادر الملوثات، بل وتكـون         وتعتبر هذه الطريقة مفيدة عملياً       .4

 .ضرورية في الحاالت التي تستند على إجراء قياسات كثيرة
  
 : طريقة التدقير السريع-ج
لفات العازية والسائلة والصلبة المتولدة من كل مصـدر         تعتبر الطريقة الفعالة لقياس المخ     .1

لة في منطقة الدراسة، باإلضافة إلى أنها تسمح بإجراء         ثعلى حده أو مجموعة مصادر متما     
 .التقييم المالئم لفعالية النظم البدلية للتحكم في التلوث
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 كل مصدر   تعتمد هذه الطريقة على بيانات موثقة عن طبيعة وكميات الملوثات الناتجة من            .2
 .سواء به وحدات تحكم أم ال

 .ويتم التنبؤ بأحمال الملوثات المتوقعة باالستفادة من البيانات المشار إليها أعاله .3
 

 معامل كفاءة أنظمة التحكم   معامل تقريبي للملوثات  
 عمال التلوث الناتجةأ        أعمال التلوث المتولدة            نوع المصدر

 نوع نظم التحكم في التلوث   خصائصحجم النشاط وال 
  األخرى للمصدر 

 
وتتميز هذه الطريقة بسهولة االستخدام، حيث يمكن إعداد قوائم المخلفات الغازية والسائلة             .4

 .والصلبة لمصادر كثيرة في خالل أسابيع بسيطة
تلك والرغم من بساطة هذه الطريقة فإن النتائج التي يتم الحصول عليها أكثر إعتمادية من                .5

 .التي يتم الحصول عليها من طريقة المراقبة المباشرة
وتعتبر التوقعات الخاصة بالملوثات في هذه الطريقة إسترشادية، وبالتالي يمكن إعتبارهـا             .6

 .إبتدائية وتحتاج إلى تحليل قبل استخدامها في وضع اإلسترتيجيات
    
 : الطريقة المشتركة-د

يع وطريقة المحاكاة باستخدام الحاسب اآللي بهـدف        وتجمع هذه الطريقة بين التقدير السر      .1
وتستخدم البيانات والمعلومات الخاصة    ية وع اإلحتفاظ بسهولة االستخدام،      تحقيق الدقة العال  
في التخطيط الفعال لتنفيذ بـرامج مراقبـة المخلفـات          ) قوائم المخلفات (بتقدير المخلفات   

 .لمطلوب قياسها ومواقع محطات القاسالبارامترات االغازية والسائلة والصلبة وتحديد 
كما يمكن الجمع بين طريقة التقدير السريع وطريقة المراقبة المباشرة لتأكيد دقة النتـائج               .2

في بعض الحاالت التي يكون فيها عدد قليل من المصادر مسؤول عن نسبة كبيـرة مـن                 
 .في بعض األحيان% 80المخلفات قد تصل إلى 

 
 :مولدة لمخلفاتتصنيف واختيار األنشطة ال

بالرغم من أن جميع األنشطة الصناعية تقريباً تتسبب في إنتاج الملوثات، إال أنه وجد أن عدد                
وخاصة التي ليس بها أنظمة مراقبـة الـتحكم فـي           (منها يكون متسبباً في الحجم الكبير منها        

يم وفي نفس الوقـت     ، وبالتالي فإن اختيار األنشطة األكثر تلويثاً تؤدي إلى سهولة التقي          )التلوث
 .تغطية الكم األكبر من مصادر التلوث

 
 منظمـة   تقدير كمية المخلفات الخطرة باستخدام معامالت تولد المخلفات الصادرة عن          2-2

 :*م1993الصحة  العالمية عام 
وكمية المخلفات  ) اجتماعية(خدمية  ) 3-2-5(تحت رقم    )5(توضح الجداول المرفقة بالمرفق     

ويمكن تلخيص هذه   عضوية، والخطرة نسبة إلى الوحدة اإلنتاجية لكل نشاط،         العضوية وغير ال  
 :ت كمايليالالمعام

 
 :الصناعات اإلستخراجية

طن منتج وأكثر من    / كجم 25بين  ) منخفضة الخطورة (تتراوح كمية المخلفات الخطرة     /المناجم
ضة، وحـوالي   طن منتج لمناجم الف   / طن 8، حوالي   )وذلك لمناجم اليورانيم  (طن منتج   /طن19
 . ألف طن لمناجم الفحم12
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 :المجازر
 .رأس ماشية حية/ كجم35ينتج عنها مخلفات عضوية قابلة للتحلل تقدر كميتها بحوالي 

 :المخلفات الخطرة المعدية
 .رأس ماشية حية/ كجم3نتيجة إصابةالماشية أو إصابة أعضاء منها فتقدر بحوالي 

 :الصناعات الغذائية
 : قابلة للتحلل تقدر كميتها وفقاً لنوع النشاط الصادريتخلف منها مخلفات

 .طن منتج/ كجم4.7: تنقية الزيوت النباتية ◘
 .طن منتج/ كجم660 – 80بين : تعبيئة المواد الغذائية ◘
 .طن منتج/ كجم300 -50 – 20بين : المشرةبات الغذائية ◘
 

 :الصناعات النسيجية
ورة بيسـطة تقـدر المخلفـات الخطـرة         ينتج عنها مخلفات قابلة للتحلل ومخلفات ذات خط       

 :كمايلي
 .طن منتج/ كجم95- 20   :الصوف ◘
 .طن منتج/ كجم32 – 7  : القطن ◘
 .طن منتج/ كجم31حوالي   :السجاد ◘
 

 :المدابغ والصناعات الجلدية
ينتج عنها مخلفات سائلة غالباً ما تكون سـامة بسـبب إحتوائهـا علـى مركبـات الكـروم                   

 75ويقدر معدل تولد المخلفات السائلة بين       ،  ية قابلة للتحلل  والرصاص، وكذلك مخلفات عضو   
أما المخلفات العضوية القابلة    . كجم 26 كجم،   3 حافر يتراوح وزنه بين      1000/ كجم 4000 –

 . حافر1000/ كجم1000 – 90للتحلل فتقدر بمعدل يتراوح بين 
 

 :صناعات الورق والمنتجات الورقية
 ). ال يوجد بيان للمخلفات الخطرة) (تحللمخلفات قابلة لل(طن منتج / كجم50
 

 ):عدا األسمدة الكيميائية(صناعة الكيماويات الصناعية 
ال يوجد بيـان للمخلفـات الخطـرة لبـاقي          (طن  / كجم 4750: صناعة حامض الفوسفوريك  

 ).الصناعات الكميائية واألدوبة والمبيدات
 

 :معامل تكرير النفط
يقـدر تولـد الزيـوت      .3م/ كجـم  6140 – 1311 بين   يتراوح معدل تودل المخلفات الزيتية    

 . 3م/ كجم2.9المستخدمة 
 

 :المنتجات المطاطية
 :تتولد المخلفات الخطرة بالمعدالت التالية

 .طن/ كجم55  :إطار السيارات ◘
 طن/ كجم175 :المنتجات األخرى ◘
 

 :صناعة الحديد والصلب
 .حديد/صلبطن / كجم348 – 8.7يتراوح معدل تولد المخلفات الخطرة بين 
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 :صناعة السبائك

 .طن سبيكة/ كجم31048 – 240معدل تولد المخلفات الخطرة بين  يتراوح
 

 :الطالء الكهربي
 – 4ينتج عنه مخلفات غير عضوية يمكن أن تحتوي على مواد خطرة، ةيقدر معـدلها بـين                 

 .طن جاف/ كجم250
 

 :منشآت الكهرباء والغاز والمياه
مليـون وات   / كجـم  10 – 4.3 بين   )ضعيفة الخطورة (الخطرة  يتراوح معدل تولد المخلفات     

 .ساعة
 

 :معدالت تولد المخلفات الصلبة البلدية
 .للمناطق ذات الدخل المنخفض جداً .سنه/فرد/ كجم150 ◘
 .للمناطق ذات الدخل المرتفع جداً .سنه/فرد/ كجم900 ◘
 .للمناطق المتقدمةً .سنه/فرد/ كجم250 ◘
 .ناعيةًللمناطق الص .سنه/فرد/ كجم400 ◘
 

 :المنشآت الصحية
 :تقدر معدالت تولد المخلفات الخطرة المعدية كمايلي ◘
  .المستشفيات الجامعية .سنه/سرير/ كجم364 ◘
 .المستشفيات العامة .سنه/سرير/ كجم243 ◘
 .مستشفيات الوالدة .سنه/سرير/ كجم432 ◘
 .المراكز الطبية .سنه/سرير/ كجم600 ◘
 .العيادات النفسية .سنه/سرير/ كجم63 ◘
 .دور المسنين .سنه/سرير/ كجم33 ◘
 


