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 الفصل الرابع
 يةاليمنالجمهورية المخلفات الخطرة ب

 
يتناول هذا الفصل عرض ألنواع المخلفات الخطرة وكمياتها، وطرق التعامل معها، ويتم من خالل              

 .تولدة من المصادر المختلفةالبيانات المتاحة إعداد بيان تقريبى لكميات المخلفات الخطرة الم
 
 :يةاليمنالجمهورية أنواع ومصادر وكميات المخلفات الخطرة ب - 1

 : فتشمليةاليمنالجمهورية تتعدد أنواع ومصادر المخلفات الخطرة ب
 .)مخلفات صناعية:(األنشطة الصناعية والبترولية .1
  .مخلفات الزيوت .2
 .مخلفات صحية ...)مستشفيات وحدات صحية(منشآت الرعاية الصحية  .3
 .بقايا المبيدات الزراعية  والمبيدات التالفة الصالحية .4
 .البطاريات منتهية الصالحية .5
 .الفوتوغرافيمعامل التصوير  .6
 .األغذية التالفة ومنتهية الصالحية .7
 .المخلفات الحيوانية .8
 .)مخلفات صيدالنية( الصيدليات ومخازن األدوية  .9

  .األنشطة المنزلية .10
 .الصناعي والصحيحمأة الصرف  .11
 
 :مخلفات األنشطة الصناعية 1-1
تـم  . مصنع بشأن المخلفـات الخطـرة      46ومراجعة  .م1990بناء على الدراسة التى تمت عام        -أ

 :مايلي استخالص
تنتج غالبية المخلفات الخطرة من صناعة األسمنت، قطاع الطاقة ومعامل تكريـر البتـرول،              1-أ

عامل تكرير عدن أكثر المصادر إنتاجـا للمخلفـات          وتعتبر م  ،صناعة النسيج وصناعة البالستيك   
 .الخطرة

 
 :يليتشمل المخلفات الخطرة الصناعية ما  2-أ

 .ممخلفات الزيوت والشحو 
 .مخلفات سيانيدية من مصانع انتاج البولى يوريثان 
 .من المختبرات الصغيرة الملحقة بالمصانع) بكميات قليلة( وقاعدية حمضيةمخلفات  
 .لكةالبطاريات المسته 
مخلفات سائلة تحتوى على الكروم ، مواد الصباغة والدهانات مـن المـدابغ ، صـناعة                 

 .النسيج ومصانع البويات والصناعات الغذائية
  
 :يليسنة موزعة كما /  طن 3500تقدر كمية المخلفات الخطرة بحوالى  3-أ
 .) مصانع10( من المصانع الكبيرة   .هسن/ طن3000 •
 .) مصنع20( المتوسطة من المصانع    .هسن/طن •
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 .من المصانع الصغيرة .هسن/  طن280 •
  

يتم التخلص من جميع المخلفات الصلبة بإلقائها فى مقالب القمامة ، أمـا المخلفـات                4-أ
 .الصحيالسائلة فتلقى فى شبكة الصرف 

 
 أن متوسط معدالت تولـد المخلفـات الخطـرة          1990يتضح من هذه الدراسة التى أجريت عام        

 :يليية هى كما الصناع
 .المصنع الكبير/هسن/ طن300

 .المصنع المتوسط/هسن/ طن10
 .المصنع الصغير/هسن/ طن4
 
م شمل المنشـآت الصناعيـــة      1996تم إجراء المسح الصناعى األول باليمن عام         -ب

مـن المنشـآت    % 33من المنشآت الصغيرة وحـوالى      % 11  وحواليالكبرى 
 .مسح أى بيانات عن المخلفات الصناعية ولكن لم يتضمن هذه ال0المتوسطة 

 منشـأة   46م شـمل    2002تم إجراء مسح بالعينة للمنشآت الصناعية باليمن عام          -جـ 
صناعية ، وقد تضمنت إستمارة المسح بيانات عن مصـادر وكميـة المخلفـات              
الخطرة ، ولكن نظرا لقصور ومحدودية البيانات الواردة باالستمارات فإن النتائج           

أنظـر  ( التوصل إليها تعتبر نتائج غير دقيقة وتحتاج الى مراجعة وتدقيق      التى تم   
 .)10مرفق 

 
معدل تولد المخلفات الصناعية كما تم )7( رقمالتاليويوضح الجدول 

 .إستخالصها من نتائج هذا المسح
 

 .)م2002المسح بالعينة (معدالت تولد المخلفات من المنشآت الصناعية ) 7(جدول رقم          
 اإلنتاجمن كمية %  معدل تولد المخلفات

 نوع الصناعة
 الزيوت المستهلكة الصناعية الصلبة

 1.15 10  الصناعات البالستيكية– 1
 : الصناعات الغذائية– 2

 زيوت وسمن
 عصائر وألبان

 بطاطس
 مياه غازية

 
0.36 
0.87 
8.0 
0.5 

0.1 – 0.3 

 0.53 28.0  الصناعات الجلدية– 3
 0.37 ×  النسيجية الصناعات– 4
 0.03 ×  الكيماويةتالصناعا – 5

 0.79 المتوسط العام
 01. باستثناء الصناعات البالستيكية

 
 :مخلفات الزيوت 2– 1
 :يلي ما إلى.م1990 أجريت عام التيتشير الدراسة  -أ
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 الصـناعي يستهلك القطاع   ، طن فأتل 33 بحوالي لزيوت التشحيم    السنوييقدر االستهالك    •
 يمثل اسـتهالك قطـاعى النقـل        والباقيمن هذه الكمية    % 15 اقل من    الزراعي والقطاع
  .والطاقة

 . ألف طن25تقدر كمية الزيوت المتخلفة سنويا بحوالى  •
 .تنتج غالبية هذه الكمية من قطاع النقل والطاقة

 حـوالي ( طـن سـنويا      4400يتم تجميع نسبة بسيطة من الزيوت المتخلفة تقدر بحوالى           •
  .بواسطة القطاع الخاص) ملة الزيوت المتخلفة من ج% 17.6

 فـي كوقـود   %) 68 طن أو    3000(يتم إعادة استخدام نسبة كبيرة من الزيوت المتخلفة          •
 .مصانع األسمنت وأفران الطوب وغيرها من الخدمات

 :يلي ما إلى.م2000 اليمن عام فيتشير بيانات تقرير وضع البيئة  -ب
م 2000مستهلكة فى جميع محافظات الجمهورية اليمنيـة عـام           كمية الزيوت والشحوم ال    إجمالي
 . طن3545حوالى 

على بعض األنشطة الصناعية، يتراوح معدل      .م2002بناء على نتائج المسح الذى أجرى عام         -ج
 من كمية اإلنتاج الصناعى بمتوسـط عـام       % 1.15ر الى   03تولد مخلفات الزيوت والشحوم بين      

 .)7(راجع جدول  ()0.1(
 

يمكـن تقـدير كميـة      .م2000 بيانات كمية اإلنتاج الصناعى لعام       إلىء على ذلك، وبالرجوع     وبنا
 40.000من بعض األنشطة الصناعية وإنتاج النفط بحوالى        .م2000مخلفات الزيوت الناتجة عام     

 .طن
 

 :مخلفات الرعاية الصحية 1-3
 مستشفيات  :،وتشمللحكوميةتنتج هذه المخلفات من كافة منشآت الرعاية الصحية الحكومية وغير ا          
 .مختبرات وصيدليات/ ومراكز عامة صحية ، وحدات رعاية أمومة وطفولة ، مستوصفات 

 
وتنـتج مـن المطـابخ    (تتضمن مخلفات الرعاية الصحية مخلفات بلدية شبيهة بالمخلفات المنزلية      

 الخاصة المشـعة    مخلفات باثولوجية ومعدية وملوثة باإلضافة الى المخلفات       ،)والوحدات اإلدارية 
 .وهى مخلفات خطرة

  
بالتعاون مع الحكومـة الهولنديـة شـملت     .م1990بناء على نتائج الدراسة التى أجريت عام        -أ

 : سرير فإن1391 ثالث محافظات، تضم فيتسعة مستشفيات، 
 1.74 بمعـدل    أي.هسـن / طن 883) خطرة وغير خطرة  ( كمية المخلفات الصلبة     إجمالي 

 .لتخلص منها بدون فصل ومعالجةيوم، ويتم ا/ سرير/كم
كمية المخلفـات الكيماوية السائلة الناتجة من المختبرات الملحقة بالمستشفى وبنوك الـدم             

تحتـوى  ) يوم/سرير/جم25.6 حوالي بمعدل   أي (هنس/طن13وأقسام األشعة تبلغ حوالى     
والفينـول  هذه المخلفات السائلة على مواد شديدة السمية مثل مركبات السيانيد والكـروم             

كمية مخزون  الصحي  يتم التخلص من هذه المخلفات السائلة فى شبكات الصرف          ،والزئبق
 . طن10األدوية واألدوية منتهية الصالحية اقل من 
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 مستشفى ومستوصف ومركز    32وشملت  .م1996ناء على نتائج الدراسة التى أجريت عام         ب -ب
 : محافظة11 في.صحي
 . سرير5466  األسرةإجمالي ♦
ــدل أي( .يوم/كجم6069  كمية المخلفات الصلبة خطرة وغير خطرةليإجما ♦  1ر11 بمع

 .)يوم/ سرير / كجم 
وعلى .يوم/  كجم   960كمية المخلفات الناتجة من المطبخ والوحدات اإلدارية  تبلغ حوالى            ♦

 5109ذلك تبلغ كمية المخلفات الخطرة الناتجة من اقسام فحص وعالج المرضى حوالى             
 .يوم/سرير/ كجم0.93معدليوم أى ب/ كجم 

باعتبار .يوم/سرير/ مج 224حوالي بمعدل   أي(يوم  /3م12.25تبلغ كمية المخلفات السائلة      ♦
 . )3سم/جم1 متوسط الكثافة

 
 :يلي ما إلى.م2002 منشأة صحية عام 49تشير نتائج الدراسة التى تمت على  -ج
ــين   • ــراوح ب ــلبة يت ــات الص ــد المخلف ــدل تول ــم0.3مع ــرير/ كج ــوم، /س  2.1ي

معدل تولد المخلفات الخطرة يتـراوح      .يوم/سرير/كجم0.79بمتوسط عام     .يوم/سرير/كجم
 .يوم/سرير/كجم 0.59 بمتوسط عام .يوم/سرير/ كجم1.9-0.1بين 

 بينما محافظـة    ، أكثر محافظات الدراسة تولدا للمخلفات الخطرة الصحية       هيمحافظة تعز    •
 .صنعاء تمثل أقل المحافظات

 مقالب القمامـة، بينمـا يوجـد        في) ممتزجة(لبية المخلفات الصلبة بإلقائها     يتم التخلص من غا    -د
 .محارق ببعض المستشفيات أغلبها متوقف عن العمل

 
 :مخلفات المبيدات الزراعية 1-4
 :ىلإ.م1987يشير تقرير تم إعداده بواسطة هيئة المعونة األمريكية عام  -أ

 . طن53مخزون المبيدات الصلبة يقدر بحوالى  
 . طن103زون المبيدات السائلة يقدر بحوالى مخ 
 . طن150 بحوالي.م1990تقدر كمية مخلفات المبيدات عام  -ب
 طن، وقد تم تصـديرها الـى        262 بحوال.م1996تقدر كمية المبيدات منتهية الصالحية عام        -ج

 .خارج اليمن بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى إتفاقية بازل
 . طن300تم تصدير كمية اخرى من المبيدات منتهية الصالحية تقدر بحوالى .م2002 عام  في-د
 
 ):منتهية الصالحية( بطاريات السيارات المستهلكة 5-1

 :يكمايل سوف يتم تقديرها لذلك بيان عن كمية البطاريات المستهلكة، دال يوج
 .الخاصة واألجرة والشاحنات التجارية السيارات ةمركبة شامل)853419(بلغ عدد المركبات  -أ
 .)م2000 السنوياإلحصاء (
 عدد البطاريات المستهلكة يقدر سنتين، تقدر  تغيير بطارية السيارة كل  بافتراض-ب

 
 :الفوتوغرافيمخلفات معامل التصوير  6-1

هذه  تحتوى.سنة/لتر)4000(حوالي من الكيماويات  الواحديقدر متوسط استهالك المعمل - أ
يتم التخلص من هذه الكيماويات بعد .اويات على مواد خطـرة مثل مركبات الفضةالكيم

 ).م1990  تمت عامالتيبناء على الدراسة ( شبكة المجارىفي إلقائهااالستخدام ب
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التصوير  تواستوديوهام،يبلغ عدد معامل 2001 بناء على إحصاء عامو - ب
 .و أستودي)830(و معمل)157(معمل واستديو)987(الفوتوغرافي

 فـي ،يمكن تقدير كمية الكيماويات المسـتخدمة       م1990 باستخدام نفس معدل االستخدام لعام    و
   .)سنة/ 3م 3948(يبحوال .م2000  عامالفوتوغرافيأغراض التصوير 

 :األغذية التالفة 1-7
 أن كمية المواد الغذائية غير الصالحة لإلستخدام اآلدمى         إلى.م2001تشير البيانات اإلحصائية عام     

 . طن4678.27م باليمن حوالى 2000التى تم إتالفها عام 
 
 :المخلفات الحيوانية 1-8

 ينتج عن هذه العملية مخلفـات       0وتمثل المخلفات الحيوانية الناتجة عن ذبح الماشية إلنتاج اللحوم          
 .ا حالة إصابة الحيوانات أو أعضاء منهفي  وأخرى خطرة putrescibleعضوية قابلة للتحلل 

 
عدم توفر بيان عن كمية هذه المخلفات يتم االستعانة بالمعدالت العالميـة الصـادرة عـن                نظرا ل 

 :يوه.م1993منظمة الصحة العالمية عام 
 رأس ماشية مخلفات عضوية / كجم 35 
 رأس ماشية مخلفات خطرة /  كجم 3 

 
الحيوانيـة   يفيد بأن إجمالى كمية الثروة       والذي.م2001وعلى ذلك، وبناء على بيانات إحصاء عام        

 : رأس فإن10585000تقدر بحوالى 
 . طن37755 بحوالي تقدر .م2000كمية المخلفات الحيوانية الخطرة عام 

  
 :المخلفات الصيدالنية 1-9
م، تبلغ متوسط المخلفات الصيدالنية المنتهية الصالحية       1990بناء على الدراسة التى تمت عام        -أ

 . للصيدليةهسن/كجم70حوالى 
 
 .2155م، يبلغ عدد الصيدليات ومخازن األدوية باليمن 2001لى إحصاء عام بناء ع -ب
 
م، يقدر جملة المخلفات الصدالنية من الصـيدليات ومخـازن          1990باستخدام مؤشرات عام     -ج

ال يتضمن هذا الرقم الصيدليات الموجودة بالمستشفيات       (هنس/نط150 بحوالي.م2000األدوية عام   
 .)والوحدات الصحية

 
 ):القمامة(ت األنشطة المنزليةلفامخ 1-10

تحتوى المخلفات الناتجة عن األنشطة المنزلية على مخلفات تعتبر من المخلفات الخطرة، تتضمن             
 فوارغ وبقايـا المبيـدات والكيماويـات،        – األدوية المنتهية    –الحقن المستخدمة   : هذه المخلفات   

 ...البطاريات المستخدمة
 :يليلفات الخطرة، ولكن يمكن تقديرها كما  بيانات عن كمية هذه المخدال يوج

 . طن لمراكز المحافظات1.266.084م تقدر بحوالى 2000عام ) القمامة( كمية المخلفات الصلبة 
بناء على دراسة تمت فى جمهورية مصر العربية، قدرت نسبة المخلفات الخطـرة فـى قمامـة                 

 بحـوالي .م2001مامة فى اليمن عام     وعلى ذلك تقـدر كمية المخلفات الخطرة بالق      % 1.3المنازل  
 .ن ط16460
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 :والصناعي الصحيمأة الصرف ح 1-11

نظرا لعدم وجود نظام مناسب للتخلص من المخلفات السائلة الخطـرة الناتجـة مـن المنشـآت                 
، فـإن   الصـحي  يتم صرفها على شبكة الصرف       وبالتاليالصناعية والصحية والمعملية وغيرها،     

 ..ة تعتبر من المخلفات الخطرالصحيئل الصرف الحمأة الناتجة عن معالجة سوا
 

 :يةاليمنالجمهورية تقدير كميات المخلفات الخطرة ب -2
 :بناء على الخبرات الوطنية السابقة 1– 2
بـدعم  .م1990 أجريت باليمن عام     التي الدراسة   إليها أشارت   التيبناء على التقديرات العالمية      -أ

 . من الدول الناميةمهورية اليمنيةباعتبار الجمن الحكومة الهولندية، و
 

 :م2000عام GDPيبلغ قيمة 
باعتبـار الـدوالر     (أمريكي دوالر   مليار )7498.99(ما يعادل   أي  .ي ريال يمن  مليار 1379812
ألـف  )7498(بحواليتقدر كمية المخلفات الخطرة      وعلى ذلك .) ريال يمنى  184 حوالي األمريكي

 .) GDP دوالرمليار/ طن1000 معدل تولد باعتبار(.طن
  

 من الدراسات السابقة التى أجريت باليمـن أعوام        استخالصها تم   التي المعدالت    باستخدام -ب
 : يلي يمكن تقدير كميات بعض أنواع المخلفات الخطرة كما .م2002، 1996، 1990

 
 : المخلفات الخطرة الصناعية

/  طـن  300اعتبـار   ب(هسن/طـن 114900: منشــأة 383)وعددهــا(الصناعــات الكبـيرة 
 .)للمنشأة

 .)طن للمنشأة10 باعتبار(هسن/ طن13040: )1304وعددها (الصناعات المتوسطة
 .) طن للمنشأة4باعتبار(هسن/ طن129140): 32285وعددها (الصناعات الصغيرة

 
بدون منشآت النفط   (.هسن/طن)257.080( المخلفات الخطرة الصناعية   يلاجمإقدر  يوبناء على ذلك    

 .)ازالخام والغ
    

 :مخلفات الرعاية الصحية
الناتجة من المنشآت الحكومية فقط بإعتبار عدم وجود نظم لفصل المخلفات الخطرة عن غير 

 : الخطرة
 .هسن/طن)3000(حوالي  )يوم/سرير/ كجم0.8(المخلفات الصلبة .1
 .هسن/ طن100 حوالي                    .المخلفات السائلة .2
 .هسن/  طن69   حوالي             .مخزون األدوية .3
 .هسن/ طن40.000 حوالي              .مخلفات الزيوت .4
  .سنة/ طن4678.27حوالي       .األغذية التالفة .5
 .هسن /3م 3948حوالي   .الفوتوغرافيمخلفات معامل التصوير  .6
 .سنة/ طن150حوالي     لمخلفات الصيدالنية  ا .7
 .هسن/ طن16000ي حوال  . مراكز المحافظاتفيالقمامة المنزلية  .8
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طن باإلضافة )324925(بحوالي.م2000 المخلفات الخطرة عام إجماليوعلى ذلك تقدر  

 .إلى البطاريات المستهلكة
 مخلفات الرعاية الصحية غير الحكومية      –ال تتضمن هذه التقديرات الصناعات النفطية        

  .الصناعي المناطق الريفية،الصرف فيت الخطرة بالقمامة  المخلفا–
  .المعدالت المستخدمة تقديرية وتحتاج إلى مراجعة وتدقيق 

 يمكـن   .م1993 عـام    WHO المعامالت الصادرة عن منظمة الصحة العالمية         باستخدام 2-2
وعدم شمولها  مع مراعاة عدم حداثة هذه المعامالت ومحدوديتها        (الوصول إلى التقديرات اآلتية     
 ):كافة مصادر المخلفات الخطرة 

 
 : المخلفات الخطرة الصناعية

 36 المخلفات الخطرة الصناعية الناتجة الصناعات االستخراجية والنسـيجية       تقدر  يبين  ) 8(جدول  
 :التاليألف طن وفقا للبيان 

 نوع الصناعة
 المعامل

 طن/ كجم 

 السنوياإلنتاج 
 م2000عام 
 سنة/ طن 

 لسنويةالمخلفات ا
 م2000عام 
 سنة/ طن 

 مالحظات

ــناعات  الصـــــ
 :هاالستخراجي
      الجبس
      األحجار
     ملح الطعام

 )متوسط(     أخرى  

 
500 
100 
3 

100 

 
43000 

2516000 
154000 
819000 

 
21500 
251600 
4620 
81900 

 
مخلفات ضعيفة 
الخطورة يمكن 

إعادة تدوير نسبة 
 كبيرة منها

 
  100 1060 95 يةالصناعات النسيج
  359720   إجمالي

 
 :مخلفات الرعاية الصحية الحكومية

 )3200(بحواليم  2000تقدر كمية المخلفات الخطرة مـن وحدات الرعاية الصحية الحكومية لعام           
هذا الرقم يتقارب مع الرقم الذى تم الحصول عليه بإستخدام معدالت تولـد المخلفـات               (.هسن/طن  

 .)م2002الدراسة التى تمت عام وفقاً لتحليل عينات 
 

 : المخلفات الحيوانية
 .رأس ماشية/كجم3على أساس معدل تولد .سنه/طن) 37755(بحواليتقدر 

 
 :مخلفات محطات توليد الكهرباء

 . كجم لكل مليون وات10طن على أساس معدل )32890(بحواليتقدر 
 
 :التجميعيالجدول  3– 2

 وجود أرقام كافة أنواع المخلفات الخطرة باليمن ، وألهمية         حديث ل  تجميعينظراً لعدم وجود بيان     
 التخطيط السليم لإلدارة المتكاملـة للمخلفـات فقـد تـم            في توجيهية بغرض المعاونة     استرشادية
 يوضح تقديرات كميات المخلفات الخطـرة المتولـدة مـن المصـادر             تجميعي جدول   استخالص

ومحدوديتها فإنـه   وبالرغم من عدم دقة بيانات هذا الجدول        ) 9جدول رقم (.م2000المختلفة لعام   
 :يلييفيد بما 
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 التعامـل   في تمثل أولوية    فهي وبالتاليتمثل المخلفات الخطرة الصناعية أكثر كميات المخلفات         -أ
 .معها
وتحتاج إلـى برنـامج متكامـل       ) ن حيث الكمية  م( األولوية الثانية    فيمخلفات الزيوت تأتى     -ب

  . منهاواالستفادةويرها إلعادة تد
مخلفات الرعاية الصحية تمثل أولوية عالية بالرغم من صغر كميتها إال إنهـا شــــديدة                -ج

  .الخطورة
 )1(م2001  من المصادر المختلفة عاميةاليمنالجمهورية تقديرات كمية المخلفات الخطرة ب)9(جدول

 مالحظات سنة/طن الكمية نوع المخلفات م
 ال تشمل منشآت النفط الخام والغاز 257.080طرة الصناعية المخلفات الخ 1

 ال تشمل المنشآت غير الحكومية  مخلفات الرعاية الصحية  2
  3.000 صلبة 3
  100 سائلة 4
 من الصيدليات ومخازن األدوية 69 مخزون أدوية 5
 .واستخدامهاويمكن إعادة تدويرها  40.000 مخلفات الزيوت  6
  4.678 تالفة األغذية ال 7
 من الصيدليات ومخازن األدوية 150 المخلفات الصيدالنية  8
مخلفــات معامــل التصــوير  9

  الفوتوغرافي
  طن 1 = 3  مباعتبار  تقريبا3.948ً

  مراكز المحافظات فقط في 16.000 المخلفات الخطرة بالقمامة 10
رأس /كجـم 3لعالمية وهى   بناء على المعدالت ا    37.755 ) السالخ(مخلفات المجازر  11

 .ماشية
/  كجـم  10بناء على المعدالت العالمية وهـى        32.890 محطات إنتاج الكهرباء  12

 *مليون وات 
   بطارية284473 البطاريات المستهلكة  13
 سنة/ طن395670 اإلجمالي 

 بطارية 284473+ 
 سيارة

 

  .م1993المعدالت الواردة عن منظمة الصحة العالمية عام 
جميع هذه التقديرات تحتاج إلى مراجعة وتدقيق باإلضافة إلى عدم شمولها أنواع أخرى من المخلفـات مثـل                  )1(

 مخلفات الصرف الصناعى ومخلفات المنشآت األخرى غير الصناعية والصحية 
 . طن وقد تم تصديرها بالكامل300م بحوالى 2001قدرت كمية المبيدات منتهية الصالحية عام 

 
 :امل مع المخلفات الخطرةطرق التع -3
 :بالنسبة للمخلفات الصناعية 1- 3

بالرغم من أن اليمن ليس بلدا صناعيا كبيرا وال يوجد به صناعات ثقيلـة ، فالصـناعات                 
 - الصـناعات الغذائيـة      في صناعات بسيطة تتركز النسبة الكبرى منها        هيالتحويلية الموجودة   

يليهـا الصـناعات المعدنيـة والهندسـية ثـم      ) نتاجاإل قيمة   إجماليمن  % 40 حوالي تمثل   التي(
 وإدراك المخـاطر    البيئي الوعي إال أنه مع زيادة      –الصناعات النسيجية تليها الصناعات اإلنشائية      

خاصة وأن معظم الصناعات القائمـة قـد تـم          ( الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المخلفــات       
، زاد االهتمـام بأهميـة      ) واالختيار السليم لمواقعها     البيئي االعتبار البعد    فيإنشاؤها دون األخذ    

 . وضع وتنفيذ ضوابط مشددة والتعامل اآلمن مع هذه المخلفاتإلىالحاجة 
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 :يلييتم التعامل مع المخلفات كما  
يتم تجميع المخلفات الصناعية داخل المنشآت ونقلها الى المقالـب المفتوحـة أو مقالـب                

ها بهذه المقالب ، كما يتم التخلص من بعض المخلفـات الصـناعية             البلديات حيث تم التخلص من    
 .بالحرق فى محارق خاصة أو فى حفر مفتوحة

 
 :محافظات منهاال في رسميمقلب )20( وجــود عددإلى.م2001تشير البيانات اإلحصائية لعام 

 .مقلب مشترك لخدمة عدن مع لحج 
 .عمران+ صنعاء + مقلب مشترك لخدمة أمانة العاصمة  
 .بينما ال يوجد مقالب رسمية بكل حجة ، الجوف الضالع 

  
 في الطرق اآلتية    إلى منشأة صناعية    46 على   2002 أجرى عام    الذيتشير بيانات المسح بالعينة     

 :بشكل عام.إعادة تدوير واستخدام بعض المخلفات الصناعية
 ..إعادة استخدام المخلفات البالستيكية داخل الشركات 
 متعهدين أو مقاولين    إلىخلفات مثل الصفيح المكبوس وأكياس البالستيك       يتم بيع بعض الم    

 . مقالب الحكومة أو للتصدير للخارجإلىإما إلعادة االستخدام أو النقل 
 أنشطة صناعية أخرى حيث يستخدم الملح المتخلف        في بعض المخلفات الصناعية     استخدام 

مما يشير إلـى اتجـاه فكـرى         محالت دباغة الجلود واألحذية،      فيمن بعض الصناعات    
 . نحو عمليات إعادة واستخدام المخلفات الصناعيةإيجابي

 
 :إعادة تدوير مخلفات البالستيك

 ):ما قبل االستخدام(مخلفات عمليات التصنيع -أ
 . البالستيك الخام من الخارجاستيراديتم  ♦
 والمنتجـات   يتم إعادة تدوير مخلفات عمليات التصنيع والتى تتمثل فى فوائض اإلنتاج           ♦

التى بها عيوب أو غير مطابقة للمواصفات بواسطة ماكينات مناسـبة مثـل ماكينـات               
 .التكسير والتحبيب والطحن

 .تخلط هذه المواد بنسبة محددة مع المواد الخام ♦
 
 :المواد البالستيكية المستعملة -ب

فـق تجميـع    قامت شركة وطنية تابعة لمجموعة هايل سعيد أنعم وشركاه فى تعـز بإنشـاء مرا              
المخلفات البالستيكية من عدة مدن حيث تنقل بعد ذلك الى مقر الشـركة بتعـز إلعـادة تـدوير                   

 .البالستيك بالطرق المناسبة حسب نوع البالستيك
 

مثل ) غير أغراض الغذاء  ( صنع بعض المنتجات     فييتم استخدام المواد البالستيكية المعاد تدويرها       
 .لصحيامواسير الكهرباء ومواسير لصرف 

 
 :إعادة تدوير المخلفات المعدنية

 :خلفات عمليات التصنيعم -أ
 تصـنع مـن الصـفائح المعدنيـة         التـي (يتم تجميع مخلفات عمليات تصنيع العبوات المعدنيـة       

 .ثم كبسها وإعادة تصديرها)المستوردة
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 :المخلفات المعدنية المستخدمة -  ب
 .يتم إعادة تصنيعها فى مسابك صغيرة

 
 :ة السائلةالمخلفات الخطر

 :التاليبالنسبة للمخلفات الخطرة السائلة من المصانع يتم التعامل معها فى اإلطار 
 :الصناعيمياه الصرف  - أ

ولكن غيـر   ،المجارى العامة وفى حاالت قليلة يتم معالجتها قبــل الصـرف          شبكة  تصرف على   
لسـائلة بإحـدى    وقد تم إنشاء وحدة معالجـة للمخلفـات ا        .متوفر بيانات عن نوع هذه المعالجات     

 .الشركات الصناعية
 
 :الزيوت المستهلكة بالمصانع  -  ب

 .وهى غالبا ما يتم بيعها لشركات أخرى لإلستفادة بها
 
بالنسبة لزيوت التشحيم المستهلكة والتى تنتج بكميات كبيرة من قطاع النقل والمواصالت مع              -ج

 بحوالي تقدر   والتي( الزيوت يتم تجميع جزء بسيط من مخلفات هذه      : القطاع الصناعى والزراعى    
بواسطة القطاع الخاص حيث يتم استرجاع جزء بسـيط منهــا           ) ألف طن سنويا على األقل       25

 . ألف طن سنويا ويتم التخلص من باقى الكمية بإلقائها فى التربة3بقدر بحوالى 
 
 :بالنسبة للمخلفات الطبية الخطرة 2- 3
 أدويـة منتهيـة     - مواد كيمائية خطرة     -قن   ح -غالبية المخلفات الطبية الخطرة من إبر        ◘

الصالحية وغيرها يتم تجميعها دون فرز وترمى فى حاويات المخلفات البلدية ثم تنقل الى              
 .مقالب البلديات العامة وذلك بواسطة شركات خاصة بذلك

بعض المستشفيات بها محارق ولكنها متوقفة عن العمـل بسـبب عـدم وجـود كـوادر                  ◘
  .طع غيار وقلة الوقودمتخصصة وعدم توفر ق

 .تقوم بعض المستشفيات بحرق مخلفاتها حرقا مكشوفا إما داخل المستشفى أو خارجها ◘
 

 :حماية  البيئةالعامة لهيئة المن خالل دراسة بالعينة قامت بها ) م2002(تشير البيانات الحديثة 
 . منشأة صحية49عدد المستشفيات والوحدات الصحية التى أجريت بها الدراسة 

 
 :عدد المنشآت الصحية التى بها محارق

 . صالحة وتعمل واحدةمحرقة ◘
 .رق متوقفة عن العمل لوجود أعطال بهاامحثالث  ◘
 .اعة فقط بمركز مكافحة السل نصف ستعمل بالكيروسين واحدة محرقة ◘
 

 :يتضح من الوضع القائم 
ال لـيمن حيـث     االجمهورية اليمنية    كبيرة ب  ةالمخلفات الخطرة للمستشفيات تعتبر مشكل     ♦

 نظام منفصل خاص بها يتضمن عمليات الفرز والفصل مـن المنبـع والتجميـع               ديوج
 من  النهائيثم التخلص   ) طريقة أخرى معتمدة   أيأو  (والنقل ثم المعالجة بالحرق والترميد    

 .نواتج المعالجة
 . الكوادر الفنية المتخصصة على علم ودراية بالتعامل اآلمن مع هذه المخلفاتفينقص  ♦
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 العام بخطورة هذه المخلفات وخطـورة الـتخلص منهـا مـع             الوعي فيناك قصور   ه ♦
المخلفات األخرى البلدية حيث تصبح جميع المخلفات المنقولة ممتزجة مـن المخلفـات             

 .الخطرة
 

 :وعلى ذلك يقترح
العمل على إنشاء نظام متكامل إلدارة مخلفات المستشفيات ووحدات الرعايـة الصـحية             

 :يتضمن
 .ل من المنبع وفرز المخلفات وتجميعها فى حاويات خاصة حسب نوعهانظم الفص 
 .نظام لنقل هذه المخلفات 
 .معالجة المخلفات بطريقة مناسبة 
 .برامج تدريب وتوعية مناسبة 
 

 :يةاليمنالجمهورية  إلدارة المخلفات الخطرة بالتشريعياإلطار  -4
فصل كامل يتكون من عشرة مواد تنظم        بشأن حماية البيئة  .م1995لسنه  ) 26( رقم قانونالتضمن  

 .عملية تداول المواد والنفايات الخطرة وطرق التخلص والمعالجة البيئية السليمة لها
 

 بموضوع المواد والمخلفات الخطرة وأهمية التعامل اآلمن معهـا وفقـا            الدولةويعكس ذلك اهتمام    
قوانين األخرى مواد مـرتبط     كما تتضمن بعض ال   ،  لقواعد وضوابط تتوافق مع األوضاع المحلية     

 .هذه القوانين واللوائح التنفيذية لها) 4(ويوضح مرفق .بإدارة المواد والمخلفات الخطرة
 

، فـإن   التشريعي تعتبر جزء من اإلطار      يةاليمنالجمهورية  ونظرا ألن االتفاقيات التى توقع عليها ب      
حركة المخلفات الخطرة عبـر الحـدود       الجمهورية اليمنية ملتزمة بتنفيذ أحكام اتفاقية بازال بشأن         

 .والتخلص منها
 

 :وفى هذا اإلطار يتم
 .االتفاقيةتصدير نفايات خطرة من اليمن الى دول أخرى وفقا ألحكام هذه  .1
وقد تم تصدير كمية من المبيدات غير الصالحة لإلستخدام كما يتم تصدير بعض المخلفـات                .2

الى نفس دول اسـتيراد الصـفائح المعدنيـة         الناتجة عن صناعة العبوات المعدنية       المعدنية
 .الخام

 .يتم السماح بعبور شحنات نفايات خطرة وفقاً للضوابط الوطنية واتفاقية بازل .3
 اليمنى، يحظر اسـتيراد المخلفـات       بشأن حماية البيئة  .م1995لسنه  ) 26(رقملقانون  لوفقا   .4

 .الخطرة تماما
 
 بـازل   اتفاقيـة خطـرة وتطبيـق      إلدارة المخلفات ال   التنظيمي المؤسسياإلطار   -5
 :يةاليمنالجمهورية ب
 :التنظيميالهيكل  5-1

رات مختصـة   ا بازل من خـالل إد     اتفاقيةيتم تنظيم العمل بشأن إدارة المخلفات الخطرة وتطبيق         
 والبيئة بالتنسيق والتشاور مع الجهـات المختصـة         المياهتابعة للهيئة العامة لحماية البيئة بوزارة       

 .المختصةويقصد بالجهات 
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 وزارة أو مصلحة أو هيئة أو       أي:م والئحته التنفيذية  1995 لسنة   26وفقا لقانون حماية البيئة رقم      
مؤسسة تمارس اختصاصات محدودة تتعلق ببعض قضايا حماية البيئة أو المحافظة على المـوارد              

 نشاط  أيولة  الطبيعية ومكافحة التلوث أو تلك الجهات المسئولة عن منح وإصدار التراخيص لمزا           
 أيـة قـوانين أخـرى    في القانون ذاته أو في والمنصوص عليها بيئيأو إقامة مشروع ذات تأثير     

 .نافذة
 

 :يةاليمنالجمهورية  إلدارة المخلفات الخطرة بالتنظيمي الهيكل  التاليويوضح الشكل 
  إلدارة المخلفات الخطرة باليمنالتنظيمي/المؤسسيالهيكل ) 3(شكل رقم 

 

 

 

 

جملس الوزراء

وزارة املياه والبيئة

هليئة العامة حلماية البيئةا

اإلدارة العامة للسموم 
واملخلفات اخلطرة

 وحدة إتفاقية بازل

اجلهات املختصة

 احملافظات

مجعيات محاية البيئة
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 بعض المهام األساسية للجهات ذات العالقة 5-2 
 :يليم، تتحدد مهام الجهات ذات العالقة كما 1995 لسنة 26 ضوء قانون حماية البيئة رقم في

 .مهام الهيئة العامة لحماية البيئة )1(
 تكون كـذلك    وضع قائمة بالنفايات الخطرة وبالمواد الخطرة أو السامة أو تلك التى يحتمل أن             -أ  

تسمى قائمة المواد الخطرة والسامة بالتشاور مع الجهات المعنية والجهـات العلميـة المختصـة،               
 .والتقنيومراجعتها وتعديل أو إضافة أو تحديث هذه القائمة فى ضوء التقدم العلمى 

جهـات  مع ال  مواد خطرة الى القائمة والموافقة أو عدم الموافقة عليهةدراسة طلبات إضافة أي    -ب
 .المختصة

 المراقبة الدائمة والمتابعة الدورية للمنشآت التى تنتج أو تتداول مواد أو نفايات خطرة وسحب               -ج
 .الترخيص إذا حدث أى مخالفة

 .الموافقة على أسلوب تشغيل ومعالجة والمواصفات الفنية لوحدات معالجة النفايات الخطرة -د
 .مراجعة السجالت البيئية بالمنشآتهـ 

 
 :مهام الجهات المختصة)2(
إصدار التراخيص بتداول المواد الخطرة أو السامة أو المواد التى يحتمل أن تكـون كـذلك أو                  -أ

 .المنتجات التى تحتوى على هذه المواد
إصدار اللوائح المنظمة لتداول المواد الخطرة أو السامة أو المنتجات التى تحتوى على تلـك                -ب

 .المواد
مة والمتابعة الدورية على المنشآت التى تنتج أو تتناول المواد والنفايات الخطرة            المراقبة الدائ  -ج
 .وسحب الترخيص فى حالة مخالفة شروط الترخيص)  حماية البيئة العامةهيئةالمع (
 
 :مهام المحافظة المختصة )3(

هيئة حماية  إصدار التراخيص بإقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة المنتجة محليا بعد أخذ رأى             
 .اختصاصها تدخل النفاية فى نطاق التي والجهة  العامة والسكانالبيئة ووزارة الصحة

 
 :األشغال العامة والطرقمهام وزارة  )4(

وضع الشروط والمواصفات لمواقع ومبانى إنتاج ومعالجة والتخلص من المواد والنفايات الخطرة            
 .بيئة حماية ال العامةهيئة بالتنسيق مع الوتخزينها

 
 :المفتشين التابعين للجهات المختصة )5(
ضبط المخالفات والجرائم الماسة بالبيئة وتحرير محضر ضبط يدون فيـه نـوع المخالفـة أو                 -أ

 .االجريمة ومرتكبها وتاريخ ضبط ومكان وقوعه
 : اآلتيةالتفتيش على المنشآت إذا وجدت الدالئل بتوافر أحد الحاالت -ب
 .فايات الخطرة للنقانونيتداول غير  •
 .نشاط مضر بيئيا •
 .بيئيعدم الحصول على تصريح  •
 .تصريف من مخالف للقانون •
 . على الحياة البرية والبحرية أو النباتات البرية أو المحميات الطبيعيةاعتداء •
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 :مهام مجلس الوزراء )6(
والمدرجـة   يحتمل أن تكون كـذلك       التيإصدار قرار منع تداول المواد الخطرة أو السامة أو           -أ

 .بالقائمة
 
 . تعديل على القائمة السابق ذكرهابأيإصدار قرار  - ب
 .حماية البيئةل  العامةهيئةال ترفع منإصدار قرارات إضافة أى مواد خطرة  -ج
اإلذن المسبق للسفن والطائرات أو وسائل أخرى بالدخول الى الميـاه اإلقليميـة أو النـزول                 -د

اإلقليم اليمنى كمنطقة عبور إذا كانت تحمل نفايات خطـرة بعـد            مطارات الجمهورية أو استخدام     
 .موافقة مجلس النواب

 
 :جمعيات حماية البيئة )7(

 .رفع الدعوى المدنية ضد أى شخص طبيعى أو اعتبارى تسبب بفعله أو إهماله األضرار البيئية
 
 :الجهات المنتجة للمخلفات أو القائمة على تداول وإنتاج المواد الخطرة)8(
  .العمل على خفض معدل تولد النفايات الخطرة .1
حماية البيئة  ل  العامة هيئةالإنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عن المصدر بعد موافقة           .2

 .على أسلوب التشغيل والمعالجة والمواصفات الفنية لوحدات المعالجة
 
الجمهورية رة ب تواجه اإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطالتيالمحددات والمشاكل  -6

  :يةاليمن
لمخلفات الخطرة الناتجة من المصادر المختلفة،      ل ضوء ما تم عرضه عن الوضع القائم         في 

 :يلييمكن استخالص المشاكل والمحددات كما 
 
دم توفر بيانات كاملة عن كميات وخصائص المخلفات الخطرة المتولدة مـن المصـادر     ع .1

  .المختلفة
خلفات األخرى لعدم وجود نظم مستقلة لكل منها مما يؤدى          خلط المخلفات الخطرة مع الم     .2

مقالـب  (الى تفاقم المشكلة  وزيادة إحتماالت تلوث مواقع التخلص من هـذه المخلفـات               
 .)القمامة

أساسية كافية من وحدات معالجة مناسبة ومرافق للتخلص النهـائى          (عدم وجود بيئة فنية      .3
 .ختبارات ونظم رصد وقياساآلمن من كافة المخلفات الخطرة ، ومعامل ا

 الكوادر الفنية المتخصصة للتعامل مع المخلفات الخطرة بالمصـادر المختلفـة            فينقص   .4
  .وغياب التدريب والتأهيل فى هذا الشأن

  .عدم وجود دراسات تفصيلية على مستوى المنشآت تحدد حجم التلوث وآثاره .5
 .لقابلة لذلكعدم كفاية وحدات التدوير وإعادة االستخدام للمخلفات ا .6
ارتفاع االستثمارات المطلوبة إلنشاء وتشغيل معدات وأجهزة لمعالجة النفايات الصـناعية            .7

 .لكل وحدة صناعية
 . عن هذه المخلفات والتعامل اآلمن معها على كافة المستوياتالوعينقص  .8
 . بازل وسبل اإلستفادة منهاباتفاقية والمعرفة الوعيعدم كفاية  .9

البيئـة  بشـأن حمايـة   . م 1995 لسنة )26(قانـون رقم الانونية فى   ياب بعض المواد الق   غ .10
 .استكمالهاوأهمية .م2000لسنة ) 148( رقمالتنفيذية والئحتـه


