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 الفصل الخامس
  المقترحاإلستراتيجي اإلطار

  مقدمة- 1
، والمحددات لجمهورية اليمنية ضوء الوضع القائم لمنظومة إدارة المخلفات الخطرة بافي

متكاملة  المقترح لإلدارة الاإلستراتيجيعرض هذا الفصل اإلطار ي تواجها، التيوالمشاكل 
 بازل متضمناً اتفاقية وتطبيق لجمهورية اليمنيةللمخلفات الخطرة المتولدة من كافة المصادر با

السياسات والتوجهات األساسية الموائمة لألهداف العامة والتفصيلية، والبدائل المختلفة الفنية 
ة إلدارة هذه  من أجل إنشاء منظومة مستدام، وذلكوالتنظيمية إلى جانب البدائل االقتصادية

 :اآلتيةالمخلفات متضمنة جميع المراحل 
 .مرحلة تولد المخلفات من مصادرها المختلفة .1
 .مرحلة تجميع المخلفات وتخزينها .2
 .النهائيمرحلة نقل المخلفات إلى أماكن إعادة التدوير أو المعالجة أو التخلص  .3
 .مرحلة المعالجة .4
 . مواقع آمنةفي النهائيمرحلة التخلص  .5

 نظام مستدام البد وأن يرتكز أيت الخبرات السابقة وتجارب الدول األخرى أن إنشاء وقد أثبت
 واضحة ومعلنة، ومبادئ أساسية تمثل أسس العمل على المستوى وطنيةعلى سياسات 

 ملزم يحدد أصول الممارسات وعالقات االرتباط وسبل تشريعيالوطني، تترجم وتحكم بإطار 
لية تنفيذ األنشطة، ويحكم كل ذلك مقومات فنية ومؤسسية الرقابة والمحاسبة ويساند عم

 قادر على واعي األعمال بفاعلية وكفاءة ومجتمع إنجازتنظيمية وقدرات بشرية تستطيع 
 .المشاركة والتنفيذ باإلضافة إلى تمويل كاف لتغطية مختلف أوجه اإلنفاق الالزمة 

 :نطاق عمل االستراتيجية -2
 - الصناعية(المخلفات الخطرة المتولدة من كافة المصادر تختص هذه االستراتيجية ب

وذلك على أساس فصل المخلفات الخطرة ) ... المنزلية - الخدمية - الصحية -الزراعية 
 .وعدم خلطها بالمخلفات غير الخطرة ووجود نظم مستقلة لها

 
 :األهداف - 3
 :األهداف العامة 3-1
لمخلفات الخطرة بكافة أنواعها ومن جميع مصادرها إنشاء نظام متكامل لإلدارة اآلمنة ل -أ

،  وتخفيض كميات وخطورة المخلفات النهائيمتضمناً نظم الجمع والنقل والمعالجة والتخلص 
 . مالئمواجتماعي اقتصادي/فني/ مؤسسي/تنظيمي/تشريعي إطار فيمن المنبع، وذلك 

 اآلمنة اإلدارة منها لخدمة أهداف وضع آليات مناسبة لتطبيق اتفاقية بازل وتعزيز االستفادة-ب
 . للمخلفات الخطرة وحماية البالد من الدخول غير المشروع لمخلفات خطرة

 
 :  األهداف الفرعية3-2
إدارة  تقييم و  مجال في وتوفير خبرة وطنية إيجاددعم ورفع القدرات الوطنية من أجل  -أ

 .المخلفات الخطرة وتطبيق اتفاقية بازل
 .لعام وعلى جميع المستويات بشأن قضايا المخلفات الخطرة االوعيرفع  -ب
 لدى األفراد والجهات المعنية على جميع المستويات باتفاقية بازل واالتفاقيات الوعيرفع  -ج

 .إستكهولمذات العالقة مثل اتفاقية روتردام واتفاقية 
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ارة المتكاملة اآلمنة للمخلفات المالية لإلد/القانونية/االقتصادية/الفنية/توفير األطر التنظيمية - د
 .وتطبيق اتفاقية بازل وفقاً لالستراتيجية

 .إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات للمواد والمخلفات الخطرة هـ
 
 : بعض معايير تقييم اإلدارة السليمة بيئيا للمخلفات الخطرة-4

 : يمكن عرض بعض هذه المعايير فيما يلي
 .لتزام بهادة ومعلنة لالموجود سياسات معت .1
 .وجود إطار قانوني تشريعي متكامل .2
ووجود أفراد مدربين ، وجود تنظيم مؤسسي يضمن االلتزام بالتشريعات البيئية المنظمة .3

 .خاص بها نشاء سجلإو، ومسئول بكل منشاة أو قطاع عن إدارة المخلفات الخطرة 
 جتها والتخلص منهاوجود بنية أساسية مناسبة للتعامل اآلمن مع المخلفات الخطرة ومعال .4

 ). المكال- عدن ـ تعز ـ صنعاء ـ الحديدة(خاصة في المدن الصناعية الكبرى
 .وجود قاعدة بيانات عن المخلفات الخطرة من المصادر المختلفة .5
 . وجود نظام رقابي ونظام رصد ألي إنبعاثات أو آثار سلبية لها .6
ملة للمخلفات شاملة نظام وجود خطة واضحة داخل كل منشأة عن كيفية اإلدارة المتكا .7

 .الفصل والتجميع والتخزين والنقل
 اإلجراءات السليمة الالزمة لمواجهة أي حوادث أو اتخاذوجود خطة طوارئ تضمن  .8

 .خصصين وتدريب مستمرتتسرب، مع وجود أفراد م
جود برامج بحثية لتطوير التكنولوجيا المستخدمة للوصول إلى انسب التكنولوجيات وأنظمتها  .9

 .د من التلوث وتخفيض المخلفات وإعادة التدوير والتخلص اآلمنللح
 غرب آسيا وسكرتارية اتفاقية/وجود تنسيق واتصال مستمر مع برنامج األمم المتحدة للبيئة .10

 . تقدمهالذي الفني من الدعم  بازل لالستفادة
التفاقية مع المركز العربي للتدريب ونقل التكنولوجيا التابع  مستمر واتصالوجود تنسيق  .11

 والمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي جمهورية مصر العربية فيومقره بازل 
  .)بعد إتمام إجراءات تفعيل أنشطته( يقدمها المركز 

 . وبناء القدراتالوعيوجود برامج للتدريب المستمر ورفع  .12
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 إطار تشريعي موائم

 .أطر وركائز النظام المستدام) 4(شكل
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 :  المقترحاإلستراتيجيار اإلط -5
 : تمثل مبادئ إرشادية للتنفيذ، تتضمن هذه المبادئوالتيالمبادئ والتوجهات األساسية 1- 5
 .االستناد إلى المنهج المتكامل الشامل وتتبع دورة الحياة الكاملة للمخلفات -أ
 الدعم تقديمالتخطيط و واقتصار دور اإلدارات المركزية على اإلدارةتطبيق المركزية  -ب

 .، وتوفير وتهيئة الظروف الموائمة لتحقيق األهداف المنشودة  والمساندة الالزمةالفني
 فيبإعداد خطة التنفيذ ) أو مدينة(يقوم كل قطاع منتج للمخلفات الخطرة أو كل محافظة  -ج

  المقترح، كما يقوم بإعداد وتنفيذ الخطة ومتابعتها مع اختيار البدائلاإلستراتيجي اإلطار 
 . المجاالت الفنية والتنظيمية وغيرهافيالمناسبة 

 مراحل منظومة في الجمعيات األهلية و المجتمع المحلىتعزيز مشاركة القطاع الخاص و -د
 تحقيق األهداف بشرط ضمان جديتها فيشراك المجتمع إاإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة و

 .وقدرتها على تنفيذ األعمال المنوطة بها
  Polluter Pays Principle  المخلفات الخطرة وتطبيق مبدأ الملوث يدفعمنتجيركة  مشاـه
ع م المخلفات الخطرة والتنسيق في غير المشروع االتجارمنع تعزيز القدرات الوطنية لو

الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بهذا الشأن وتعزيز االستفادة من 
 . هذا الشأنفياتفاقية بازل 

 تشجيع استخدام تكنولوجيات اإلنتاج األنظف وعمليات إعادة التدوير ، وإعادة االستخدام، -ز
 .وتخفيض كميات ودرجة خطورة المخلفات إلى الحد األدنى

 للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع التفاقية اإلقليمي تعزيز التنسيق مع المركز -ح
 .ه من أنشطتواالستفادة –ة مصر العربية، وكذلك مع المراكز األخرى بازل ومقره جمهوري

والتنسيق والتوافق .م2010نشطة الخطة اإلستراتيجية التفاقية بازل حتى عام أمراعاة  -ط
 .معها
 Waste تشجيع الصناعات على التنسيق فيما بينها وتنفيذ برنامج لتبادل المخلفات -ك

Exchangeالنافذةتشريعات  إطار القوانين وال في. 
 
 :التشريعي اإلطـار  2– 5

 ملزم يغطى كافة الجوانب تشريعي خطة أو استراتيجية يتطلب وجود إطار أي إن تنفيذ 
 .ويحكم العالقات ويقنن الممارسات، ويحقق المرونة الالزمة لتنفيذ األنشطة المقترحة 

 
 :إلدارة المخلفات الخطرة مايلي التشريعييتضمن اإلطار 

 .ريعات الوطنيةالتش •
 . اليمنيةالجمهورية عليها صادقت التياالتفاقيات والمعاهدات الدولية  •
 
 :تتضمن التشريعات الوطنية القوانين التالية :التشريعات الوطنية -أ

 فيصدرت  التي)148(بشأن حماية البيئة والئحته التنفيذية رقم.م1995لسنة )26(قانون رقم ♦
 الجمهورية اليمنية لحماية في يصدر وطنيأول قانون ويعد هذا القانون .م29/10/2000
  .البيئة

 . م1999 لسنة 25قانون تنظيم تداول مبيدات اآلفات النباتية رقم  ♦
 .م1993لسنة )11( رقم من التلوثقانون حماية البيئة البحرية ♦
من دستور )35(بشأن قانون النظافة العامة المادة رقم.م1999لسنة )40(القانون رقم ♦

 .ية اليمنيةالجمهور
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 .بشأن المنشآت الطبية والصحية.م1999لسنة )60(القانون رقم ♦
 

 :مايليوقد تبين ، )4( مرفقفيوقد تم دراسة هذه القوانين وعرضها 
والئحته التنفيذية كافة العناصر المطلوبـة      .م1995لسنة  )26( البيئة رقم  حماية يغطى قانون  

ئحة التنفيذية علـى قائمـة بالمخلفـات        إلدارة المخلفات الخطرة محلياً ، كما احتوت الال       
 تخضـع   التي ضوء هذا القانون مما يسهل من عملية تحديد المخلفات الخطرة            فيالخطرة  

 . حركتها عبر الحدودفي يتعين التحكم التيألحكام القانون وكذلك 
والئحته التنفيذية لعدم شـموله     .م1995لسنة  )26( البيئة رقم   حماية  قانون فيوجود قصور    

 حين تضمنت الالئحـة التنفيذيـة       فيصوص العقوبات أو حظر المخلفات الخطرة       على ن 
وهى ال تكفى نظراً ألن الالئحة التنفيذية ليس لهـا قـوة             لذات القانون الحظر المطلوب،   

 . القانونفياإللزام المقررة للقوانين باإلضافة إلى عدم جواز احتوائها على بنود لم ترد 
 

 :على هذا القانون والئحته التنفيذية في ضوءل بعض التعديالت وعلى ذلك فإنه يتعين إدخا
مراجعة الباب الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة لتضمين مواد القـانون حظـر تـداول               .1

المخلفات الخطرة بغير ترخيص وحظر دخولها أو عبورها أراضى الجمهورية اليمنية أو            
 .المياه اإلقليمية

انون للنص على عقوبات مخالفة مواد القانون المتعلقـة         مراجعة باب العقوبات في ذات الق      .2
 . إال عقوبة واحدة نص عليها القانوندبالجرائم حيث ال يوج

 
 : االتفاقيات الدولية -ب 

 حركة المخلفـات الخطـرة      في اتفاقية بازل بشأن التحكم      هيمن أهم االتفاقيات ذات العالقة      
 :عبر الحدود والتخلص منها

 .م1992 يونيو في على هذه االتفاقية يةيمنالالجمهورية وقعت  
 .م3/12/1995 فيوتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية  
 .م21/2/1996 فيوتم إيداع صكوك التصديق  
 .وتنفيذ االتفاقية بعد تسعين يوماً من اإليداع 
 وحـدة السـموم والنفايـات       الهيئة العامة لحماية البيئـة     - والبيئة   المياهوقد كلفت وزارة     

 . بمتابعة هذه االتفاقيةالخطرة،نقطة اتصال اتفاقية بازل

 يتضمن نطاق عمل هذه االستراتيجية المخلفات الخطرة المعرفة بالمادة األولى منها، وقد 
 :استثنت االتفاقية من نطاقه

 . أخرى لنظم رقابة دولية– لكونها مشعة –المخلفات التي تخضع  
 . آخردولي يغطى تصريفها صك والتية للسفن المخلفات الناجمة عن العمليات العادي 

 :وتعنى هذه االتفاقية بـ 
 حركة المخلفات الخطرة عبر الحدود ، بين الـدول وبعضـها ووضـع              فيتعزيز التحكم    ◘

ضوابط لعمليات استيراد وتصدير وعبور هذه المخلفات بما ال يتعـارض مـع القـوانين               
 .والتشريعات الوطنية

 .الخطرة وتشجيع اإلدارة البيئية السليمة لهاالتخلص اآلمن من المخلفات  ◘
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وقد وضعت هذه االتفاقية تعريفاً للمخلفات الخطرة ، كما وضعت قوائم بالمخلفـات الخطـرة               
 االتفاقيـة تحديـد المخلفـات    في تخضع ألحكام هذه االتفاقية كما تركت لكل دولة طرف         التي

 تكسب المخلفات صفة    التية الخصائص   الخطرة طبقاً لقوانينها الوطنية ، كذلك وضعت االتفاقي       
الخطورة ، ووضعت إرشادات خاصة باستخدام القوائم وبتنظيم عمليات االستيراد والتصـدير            

 .وعبور الشحنات

 البيئيـة السـليمة     اإلدارة تطبيـق    في للدول األطراف ومعاونتهم     الفنيوفى إطار تقديم الدعم     
 باإلدارة البيئية لبعض أنـواع المخلفـات       للمخلفات الخطرة، وضعت االتفاقية إرشادات خاصة     

الخطرة مثل المخلفات الخطرة لوحدات الرعاية الصحية، المخلفات البالسـتيكية، البطاريـات            
الرصاص، اإلطارات المستهلكة، الزيوت المستهلكة وغيرها من المخلفات، كما أصدرت دليالً           

 البيولوجية،  ،فيزيائية، الميكانيكية للطرق المختلفة لمعالجة المخلفات الخطرة متضمنة الطرق ال       
 .الكيميائية

كما تقوم االتفاقية، من خالل السكرتارية التنفيذية بدعم تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لزيادة           
 . هذا المجال في ورفع القدرات الوعي

 
 :سبل تعزيز االستفادة من اتفاقية بازل

ات العمل المختلفـة التابعـة لالتفاقيـة         اجتماعات مجموع  في ية اليمن  الجمهورية مشاركة –أ  
 فـي ومشاركة إيجابية ومناقشة القضايا الفنية والتنظيمية وغيرها وكذلك المشـاركة القويـة             

 .مؤتمرات األطراف
 
 . العربية الدول المعنى باتفاقية بازل الجامعةالعربي اجتماعات الفريق فيمشاركة  -ب
 
حماية البيئـة   ل  العامة هيئةال بناء على طلب من      فاقية االت  من السكرتارية  الفنيتقديم الدعم    -ج
من االتفاقية والتي تنص على أن تقـوم السـكرتارية بإمـداد الـدول              ) 16( إطار المادة    في

 ـ التدريب ـ الخبرات المتـوفرة ـ     الفنياألطراف المعلومات الالزمة بشأن مصادر الدعم 
لمخلفات الخطـرة واسـتخدام التكنولوجيـا       الموارد المتاحة وذلك لمساعدة هذه الدول إلدارة ا       

 .آلمنة بيئياًا
 
 بازل، وتنفيذ القـرار     التفاقيةالتنسيق مع أنشطة استراتيجية العمل للسنوات العشر القادمة          - د

 تنفيذ اإلستراتيجية وقد تقـدم      في من المشروعات المقترحة لسرعة البدء       واالستفادة 5/33
 المواقع  الختيار للدول العربية بمقترح مشروع      فاقيةاالت التابع لسكرتارية    ةاإلقليميالمركز  

 الجمهوريـة  عدد من الدول العربية منها فيالمناسبة للدفن اآلمن للمخلفات الخطرة لتنفيذه  
 .يةاليمن

 
  والمراكـز  ة لغرب آسيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئ      يالمكتب اإلقليم التنسيق والتعاون مع     هـ

 . للدول العربية بالقاهرة التابع لسكرتارية بازلليمياإلقخاصة المركز اإلقليمية 
 
 :دعم ورفع القدرات الوطنية من خالل عقد ورش عمل وندوات مثال ذلك -و

 . ومناقشة الموضوعات المختلفة المتعلقة بهاباالتفاقيةندوة للتوعية والتعريف  
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ـ ورشة عمل عن عمليات إعادة التدوير واالسترجاع ومعالجة الم      رة الـتخلص  خلفات الخط
 .اآلمن منها

 .ورشة عمل عن اإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة لمنشآت الرعاية الصحية 
 
 : أعدتها سكرتارية االتفاقية مثل اإلرشادات الخاصة بـ التينشر الوثائق اإلرشادية  -ز
التعامل مع مخلفات المستشفيات ، البطاريات الرصاص، المعادن، إطـارات السـيارات،             •

 .المستهلكةالزيوت 
 .التخلص من المخلفات الخطرة بالحرق وبالدفن اآلمن •
 .طرق المعالجات المختلفة للمخلفات الخطرة •
 

حماية العامة لهيئة ال ب) بازلاتفاقيةنقطة ( السموم والنفايات الخطرةدعم وتعزيز وحدة -ح 
راتها مع توفير البيئة باليمن وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات الالزمة لرفع وتنمية قد

 .والفني المالي من القوى البشرية والدعم الكافيالعدد 
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 :الركائز األساسية الستدامة النظام 5-3
لضمان إنشاء نظام مستدام لإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة البد من توافر مقومات أساسية 

 المستهدفقيق أهداف النظام تمثل ركائز أساسية يتعين توفرها وتناسقها وتوافقها فيما بينها لتح
 :هي،وهذه المقومات 

 البنية األساسية الفنية المناسبة للتعامل مع الكميات فيمقومات أو ركائز فنية متمثلة  -أ
 .المنتجة من المخلفات الخطرة وكذلك مع الكميات المتراكمة والمخزونة

 
رها، اادرة على القيام بأدومقومات أو ركائز مؤسسية تنظيمية تتضمن الهياكل المناسبة الق -ب

مع تحديد واضح لألدوار والمسئوليات بدون تداخل السلطات والمسئوليات، مع توفر القوى 
  .البشرية المالئمة ونظام معلومات وقاعدة بيانات مساندة

 
 ضوء الظروف فيمقومات أو ركائز اقتصادية ونظم مناسبة للتمويل واسترجاع التكاليف  -ج

 .جتماعيةاالقتصادية واال
 
 مع الجهات الحكومية واألهلي المدني مشاركة كافة المجتمع فيمقومات اجتماعية متمثلة  -د

 .المواد وإدارة المخلفاتهذه  وتحسين سلوكيات التعامل مع الوعيمع رفع مستوى 
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 يتعين دراستها لالختيار فيما بينها لكل من التيلخيارات والبدائل االستراتيجية ا يليفيما و
، وفي ضوء السياسات أو مدينة/ ضوء الظروف المحلية لكل محافظةفيلركائز سالفة الذكر ا

 .التي يتفق عليها وفي اإلطار التشريعي المعمول به
 
 : الخيارات والبدائل االستراتيجية5-4

 : في مجال الركائز الفنية-أ
 من مـن كافـة أنـواع      ة الفنية األساسية المناسبة لتداول والتخلص اآل      بني ال فيمثل  ت ت والتي

 .المخلفات الخطرة والتجهيزات الالزمة لذلك
 

 :وتتأسس هذه الركيزة على محورين
 :المحور األول
 ضوء ما تم عرضه من أوضاع قائمة، وإزالة التلوث من           فية الفنية  الحالية     بنيوهو تطوير ال  

 .المناطق الملوثة وتطهيرها
 

 :الثانيالمحور 
الالزمة لتداول والتخلص اآلمن من     وهو التخطيط السليم وإنشاء وتكوين الوحدات والتجهيزات        

المعمليـة إلجـراء    المخلفات الخطرة الناتجة من كافه المصادر بما فـي ذلـك التجهيـزات              
 .االختبارات الالزمة وأجهزة الرصد والمتابعة

 
ذكرهما مـع السياسـات والتوجهـات        المجالين السابق    فيمن المهم أن تتوافق كافة األنشطة       

 : ذكرهاالتاليوفى إطار القواعد واإلجراءات  إليها، اإلشارة سبق التياألساسية 
 العمل على خفض تولد كمية المخلفات الخطرة ، والحد من مخاطرها إلى أقصى درجة،  -أ
 

 :ويمكن أن يتم ذلك عن طريق واحد أو أكثر من البدائل اآلتية
 :التولدخفض عند مصدر  .1

 Cleaner Technologyتعديل التقنيات المستخدمة إلى تقنيات أكثر نظافة  
 .استبدال المواد الخام والمواد الوسيطة الخطرة بمواد أقل خطورة 
 . الدوريةة وإجراء الصيانHouse keepingإعادة ترتيب المنشأة  
ل كافة المخلفات   فصل المخلفات الخطرة داخل المنشأة عن المخلفات األخرى حتى ال تتحو           

إلى مخلفات خطرة وحتى يمكن إعادة تدوير واسترجاع المكونات النافعة مـن المخلفـات             
 .غير الخطرة بصورة أكثر اقتصادياً
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 : إما داخل المنشأة أو خارجهااالسترجاع/التدوير/االستخدامإعادة . 2
، وإلى حين توفر    النهائي حالة عدم توفر وسائل آمنة إلعادة التدوير أو المعالجة والتخلص            في

كن  يم .هذه الوسائل ، ولمنع أو الحد من مخاطر هذه المخلفات نتيجة عمليات التداول المختلفة             
 :التالياختيار البديل 

 
 أماكن مناسبة بعيـداً عـن أمـاكن         فيتخزين المخلفات الخطرة تخزيناً مؤقتاً داخل المنشأة        

 : تجهيزهاويتماإلعاشة وفى عكس اتجاه الرياح السائدة، 
 

 .بعزلها بمواد عازلة لحماية التربة والمياه الجوفية وباقي عناصر البيئة 
 .توفير وسائل اإلطفاء ومقاومة الحرائق 
 . ووسائل اإلنذاراالنبعاثاتتوفير نظم كشف التسربات  
 بمعنـى   الكيميائياستخدام العبوات المناسبة لنوعية المخلفات وكمياتها مع مراعاة التوافق           

 للتوافـق    إرشـادي  مرفـق دليـل   ( خزين مخلفات مختلفة قابلة للتفاعل فيما بينها        عدم ت 
 . )الكيميائي

 
 : مايلي أماكن التخزين فيويراعى 

 تتم داخل المنشـأة     التييجب أن يتم تخزين المخلفات الخطرة المتولدة من مختلف األنشطة            .1
 .لصأو التخ/  الموقع بشكل مالئم وذلك قبل المعالجة وفيالصناعية 

يجب أن تكون أماكن تخزين المخلفات بعيدة عن األماكن العامة وذلك لتالفى حدوث أيـة                .2
 كمـا يجـب أن تكـون        0 بالنسبة للعامة أو األشخاص المتعرضين لهذه المخلفات       أضرار

 .مساحات هذه األماكن مناسبة لكمية المخلفات المخزنة
ات السـالمة والوقايـة     يجب أن تكون هذه المناطق مصممة بشكل واضح ومجهزة بمعـد           .3

  .الالزمة مثل طفايات الحريق، والمالبس
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 من شأنها تغييـر الخـواص       التي معالجة المخلفات الخطرة باستخدام الطرق والتقنيات        -ب
  :البيولوجية لتصبح مخلفات غير خطرة أو أقل خطورة/الحرارية/الكيميائية/الطبيعية

 :ت الزراعيةبالنسبة للمخلفات الخطرة الصناعية والمبيدا .1
 هناك طرق مختلفة لمعالجة المخلفات الخطرة الزراعية والصناعية تمثل بدائل يمكن االختيار            
فيما بينها تبعاً لنوعية المخلفات وكمياتها ووفقاً لألبعاد االقتصادية واإلمكانيات المتاحة ، وقـد              

والتخلص اآلمـن   أصدرت سكرتارية اتفاقية بازل بشأن حركة المخلفات الخطرة عبر الحدود           
منها وثيقة تضم كافة الطرق الفيزيائية الكيميائية والبيولوجية لمعالجـة المخلفـات الخطـرة              

 . بعض هذه الطرق)7( رقمقويوضح  مرف
 
بالنسبة للمخلفات الخطرة للمستشفيات ووحدات تقديم خدمات الرعاية الصـحية، تتمثـل             .2

 :فيبدائل المعالجة 
 :معالجة حرارية .1

  عنـد  Pyrolysis أو وحـدات تـزجيج    Incineratorsت حرق وترميدباستخدام وحدا
درجات حرارة مالئمة، ويتم التخلص من الرماد الناتج عن عملية االحتراق خارج المنشأة             

 .الصحية
 
 :معالجة بالتعقيم .2

 : من الطرق اآلتيةبأي
 . أجهزة أوتوكالف Steam Sterilization فيتعقيم بالبخار  

 
 : من الكيماويات اآلتيةأيباستخدام   Chemical Sterilization كيماويتعقيم  •

 .ماليودوفوركلور ـ كحول ـ فورمالدهيد ـ 
 .باستخدام أكسيد االيثيلين  Get Sterilization غازيتعقيم  ◘
  Microwaveتعقيم بالموجات متناهية الصغر  ◘
 
 : منأيباستخدام   Irradiation sterilizationتعقيم باإلشعاع  ♦
 . كمصدر إشعاعات جاما60 تكوبال 
  .الموجات فوق البنفسجية 
  Electron Beamتعقيم بتيار اإللكترونات  
 
 :الحيوي وقف النشاط -ج

ويعتمد .عالي باستخدام فولت  Electrothermal Deactivation ةكهر وحراري باستعمال طرق 
 :هياستخدام البديل المناسب على عدة عوامل 

 .نوعية المخلفات ومصدرها 
 .فة المعالجةتكل 
 .موقع وحدة المعالجة 
 

وقد يحتاج األمر استخدام أكثر من بديل مثل حاالت مستشفيات األمراض الصدرية وأمراض             
الكبد حيث يمكن أن يتم تعقيم المخلفات داخل المستشفى باستخدام أجهزة التعقيم قبل نقلها إلـى           

 .وحدات حرق وترميد خارج المستشفى
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ى أنه لتحقيق أكبر عائد من استخدام أسـلوب معالجـة المخلفـات             ويجدر التنويه هنا إل   . 3
 كان نوعها أو مصدرها يجب دراسة كل أسلوب بعناية ومزاياه وعيوبه والتعرف             يالخطرة أ 

 : ضوء االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئيةفيعلى شروط وإمكانيات استخدامه 
 
 : من المخلفات الخطرةالنهائيالتخلص  -ح

 منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة ، ويعتبر الدفن اآلمـن           فيلمرحلة األخيرة   وتمثل ا 
 مجهزة طبقاً لمعايير حماية عناصر البيئة مـن ميـاه    Secure Landfill مواقع خاصة في

 مـن المخلفـات     النهـائي  الطريقة المثلى للتخلص     هيجوفية وسطحية وتربة ، وكائنات حية       
 .الخطرة

 
 : التخطيط والتنفيذفي العلمي األسلوب ىدام هذا األسلوب االستناد إلويتطلب استخ

 . ضوء المعايير الفنية والبيئية واالشتراطات القانونيةفياختيار الموقع المناسب  
 ملوثات إلى التربة أو المياه الجوفية       أيتجهيز الموقع وتبطينه بطبقات مناسبة لمنع تسرب         

 قـد   التي ومعالجته ومواسير لتجميع الغازات      حالترشي مع تزويده بمواسير لتجميع سوائل    
 .تتكون والتخلص منها

 .وضع خطة لتشغيل الموقع بمعرفة متخصصين مدربين وعالمات مميزة للموقع 
 .وضع خطة للرصد والمراقبة والحماية ومواجهة الكوارث  
 

 .بعض اإلرشادات الخاصة بهذا الشأن) 8(ويوضح مرفق 
 

 من المخلفات النهائي ضرورة دراسة المواقع المناسبة للتخلص كما يجدر التنويه إلى
 ضوء المخططات العمرانية ومواقع مصادر المخلفات وأنواعها، وقد يستلزم فيالخطرة 

 :األمر دراسة عدة بدائل منها
 بكل محافظة أو مدينة النهائي للمعالجة وإعادة التدوير والتخلص مركزي  إنشاء موقع -

ت الخطرة إليه ، ويتم تجهيزه وتشغيله حسب نوعية المخلفات وكمياتها ، يتم نقل المخلفا
ويمكن أن يتم إدارته بواسطة شركات متخصصة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من 

 .الجهات المختصة
 مركزيصحية ، وإنشاء موقع /   إنشاء وحدة معالجة وإعادة تدوير بكل منشأة صناعية -

 .للدفن    اآلمن
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 :يتضمن هذا المجال: في مجال الركائز المؤسسة والتنظيمية -ب
 .ناء الهياكل المؤسسية القادرة على إدارة المنظومة المتكاملةب -
 .تنظيم العمل وتحديد اإلدارة والمسئوليات بوضوح بين كافة الجهات ذات العالقة -
 .بناء القوى البشرية الالزمة -
 
 : ل المؤسسية في مجال بناء الهياك)1(

الهيئة العامة لحماية البيئة إدارة     /البيئةو  المياه يتضمن الهيكل اإلداري للمخلفات الخطرة بوزارة     
لتفعيل دور هذا الهيكل ومسـاعدته لتنفيـذ        .عامة للمخلفات الخطرة يتبعها وحدة التفاقية بازل      

 - والوزارات األخرى  أهداف االستراتيجية واألنشطة المقترحة يستلزم دعم التنسيق مع الجهات        
 لمسئوليتها عن أنشطة حماية صحة اإلنسان والتي هـي أهـم             والسكان وأهمها وزارة الصحة  

 .أهداف األنشطة البيئية بشكل عام وأنشطة إدارة المخلفات الخطرة بشكل خاص
 

 :بعض البدائل المؤسسية المقترحة
امها إدارة المخلفـات     داخل الجهات والوزارات ذات العالقة تكون ضمن مه        وحداتإنشاء   -أ 

 داخل المنافذ الجمركية والجهات المسـئولة عـن         وحداتويتضمن هذا التشكيل    . الخطرة
داخل المنشآت  (التجارة الخارجية وكذلك إدارات للبيئة داخل األنشطة االقتصادية المختلفة          

 مع  كما يستلزم هذا البديل إنشاء شبكة معلومات واتصال فيما بين هذه الجهات           ).الصناعية
 بمهام التنسيق فيما بين هذه الجهات واإلشـراف         وفروعها العامة لحماية البيئة     الهيئةقيام  

 .والرقابة وعمليات اإللزام
 
إنشاء كيان مستقل تابع لكل محافظة مهمته إدارة المخلفـات متضـمنا إدارة المخلفـات                -ب 

فظات كمـا يمكنـه     الخطرة يمكن لهذا الكيان أن يقوم بنفسه بكافة األعمال المنوطة للمحا          
تكوين شركات خاصة أو االستعانة بجهات ومقاولين لتنفيذ بعض أو كل األنشطة المطلوبة             
في إطار السياسات المتفق عليها والقوانين واللوائح المنظمة وعلى أن يتم توفير التمويـل              

 .الالزم وفقا لنظام يتم وضعه بالمحافظة في ضوء الظروف واإلمكانيات المحلية
 
شركات خاصة إلدارة المخلفات الخطرة لتنفيذ كافة األنشطة المطلوبة تحت مظلـة            إنشاء   -ج 

 .المحافظة ورقابتها يساهم في هذه الشركات القطاع الخاص الصناعي وجهات التمويل
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 :  في مجال تحديد األدوار والمسئوليات )2(
قة وأدوار كل   من أهم عوامل نجاح واستدامة أي نظام وجود تحديد واضح للجهات ذات العال            

 :منها ومسئوليات
 

 :من مسئولياتها: الهيئة العامة لحماية البيئة 
التخطيط ووضع السياسات العامة والخطوط اإلرشادية والمواصفات والمعـايير، ووضـع            

التشريعات وسبل تنفيذها، وضع النظام المؤسسي لسداد مقابل الخدمات، وتخصيص المـوارد            
 .واالعتمادات المالية

 .الضوابط واالشتراطات الخاصة بإدارة المخلفات الخطرةإصدار  
 .التفتيش والمراقبة البيئية 
دعم ورفع وتنمية القدرات لتمكين باقي الجهات من تأدية مهامهـا ويشـمل ذلـك التعلـيم                  

 .والتدريب واإلعالم والتوعية والبحث والتطوير والمعلومات
ة بازل وتعزيز التنسيق مع باقي البـرامج        دعم العالقات الدولية والمشاركة في أنشطة اتفاقي       

 . الدولية ذات العالقةاالتفاقيات ومتابعة وتنفيذ تطبيق والمنظمات الدولية
 .التنسيق مع كافة الجهات الوطنية والدولية ذات العالقة 
 .تنفيذ مشروعات تجريبية إرشادية 
 

 :   المحافظات
 االلتزام بالسياسـات واإلرشـادات      كل محافظة مسئولة عن إدارة المخلفات الخطرة بها مع         

 :والمعايير والتشريعات القومية، وتتضمن مسئوليات كل محافظة ما يلي
 .إعداد خطة العمل على مستوى المحافظة 
 .إعداد التنظيم المؤسسي القادر على تنفيذ خطة العمل 
 .قوانينتنفيذ التشريعات والقوانين ووضع اللوائح المنظمة والمنفذة التكميلية لتفعيل ال 
 لإعداد البنية األساسية لتنفيذ النظـام المتكامـل وإجـراء التعاقـدات، التراخيص،التشـغي              

 .واإلشراف، والرصد والمتابعة
 .توفير المناخ المناسب لدخول القطاع الخاص في االستثمار في هذا المجال 
 

 : الجهات المنتجة للمخلفات الخطرة
 - صلبة   –سائلة  (طرة في صورها المختلفة     إنشاء سجالت توضح حجم ونوع المخلفات الخ       

 ).غازية
 .توصيف المخلفات المتولدة كماً ونوعاً وتسجيلها 
 .إنشاء وحدات معالجة المخلفات الخطرة عند المصدر وتشغيلها 
 .العمل على خفض معدل تولد وخطورة المخلفات 
 .جمع ونقل المخلفات الخطرة إلى أماكن التخلص النهائي 
 

 : وطنيالقطاع الخاص ال
 :في إطار القوانين واللوائح المنظمة، يمكن للقطاع الخاص

 .االستثمار وتوفير الدعم المالي 
 .توعية وتقديم االستشارات/ تدريب/ تنفيذ ورش العمل: تقديم الدعم المساند 
 .التصنيع المحلي لمعدات ووسائل النقل وقطع الغيار وبعض الوحدات األساسية 
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 .لى المشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الخطرةتأسيس شركات خاصة قادرة ع 
 .إنشاء مشروعات معالجة وتخلص آمن ، ووحدات إعادة التدوير وتشغيلها بطريقة مالئمة 
 

 : الصندوق االجتماعي للتنمية
توفير الدعم المالي لتنفيذ مشروعات تجريبية وإنشاء وحدات معالجة وتخلص من المخلفات             

 ). المستشفياتمثل مخلفات(الخطرة 
 .تنفيذ ورش عمل للتوعية وبرامج تدريبية 
 

 : المنظمات غير الحكومية
دورها األساسي يتمثل في االتصال بالجماهير وتقديم المعلومات الصحيحة لتغير سـلوكيات             

التعامل مع المخلفات والتثقيف الجماهيري والتوعية الشعبية والتدريب باإلضـافة إلـى تنفيـذ              
 .مشروعات رائدة

 .ويمكن للمنظمات غير الحكومية مراقبة أداء الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية 
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 :في مجال بناء القوى البشرية الالزمة )3(
يتضمن ذلك توفير العدد الالزم من األفراد على كافة المستويات لتنفيـذ األنشـطة الالزمـة                

 االهتمام بنوعية التعليم وبتوفير     واختيار الكفاءات والنوعية المناسبة لذلك وبالطبع يتطلب ذلك       
وذلك بناء على مخططات واعيـة لتنميـة        التطبيقي والتأهيل وتنمية القدرات،     برامج التدريب   

 :الموارد البشرية لتحقيق
 – متخصصين مشـرفين     –توفير أفراد قادرين على العمل على كافة المستويات من خبراء            

 . عمال عاديين–عمال مهرة 
رة على عمليات التخطيط واإلشراف والرقابة وإجراء التعاقدات، والرصد         توفير كفاءات قاد   

 .والمتابعة وأنشطة المعلومات
 .توفير كفاءات فنية ومحاسبية وتشريعية 
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 :التكاليف واسترجاع التمويل ونظم االقتصادية الركائز مجال في- ج 

 لتحقيق األهداف المنشودة يعتبر من أهم       التمويل الالزم لتنفيذ األنشطة المطلوبة     توفير
دارة المخلفات الخطرة بشكل عام ويزداد أهمية هذا المحور         إ التي تمثل تحدي يواجه      رالمحاو

في وجود قصور في مصادر التمويل خاصة مع ارتفاع تكاليف الـنظم السـليمة إلدارة هـذه                 
 .راطات البيئيةشتالمخلفات وزيادة اال

ختيار نظام لتوفير التمويل الالزم السـتدامة فعاليـة نظـام           وبذلك يصبح من المهم ا    
متكامل يتضمن جميع المراحل ويغطي كافة أنواع المخلفات الخطرة من المصـادر المختلفـة              
بجميع المحافظات، كما يضمن هذا النظام مستلزمات التحكم في حركة المخلفات الخطرة عبر             

 :هذا النظام على المبادئ اآلتيةويجب أن يرتكز . الحدود وتطبيق اتفاقية بازل
 .مراعاة الخصائص المحلية لكل محافظة 
 .تطبيق مبدأ الملوث يدفع وتحمل منتجي المخلفات تكلفة معالجة التلوث 
 .تطبيق القوانين والتشريعات الحاكمة 
 متضـمنة تكـاليف الـدعم الفنـي         - التشغيل السنوية  –االستثمارية  (حساب كافة التكاليف     

 ....)التدريب والتوعية والرصد والمراقبة والمعلوماتي و
األخذ في االعتبار العائد الممكن تحقيقه نتيجة عمليات المعالجة وإعادة التدوير واالسترجاع             

 .لبعض المواد من المخلفات الخطرة إذا تمت بطريقة سليمة
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 :البدائل المطروحة لمصادر التمويل
 . مباشر من الحكومةتمويل 
 الخدمات مثل التخلص من المخلفات في مواقع مجهزة ومخصصة          فرض رسوم مقابل بعض    

 .لذلك عن طريق الحكومة أو أي جهة أخرى
 .غرامات المخالفات التي تجمع وفقاً للقوانين الموضوعة 
 .تحصيل مقابل خدمات يدفعها الجهات المنتجة للمخلفات الخطرة 
 .مشاركة القطاع الخاص 
 .مشاركة الجهات المانحة 
 .شكل مباشر أو غير مباشربوق االجتماعي للتنمية مشاركة الصند 
 

 :في مجال مشاركة المجتمع-د 

في إطار أهمية دور المواطنين والمشاركة الفعلية في تنفيذ أنشـطة إدارة المخلفـات              
 يتضـح الخطرة محليا، وعدم تسرب أو دخول غير مشروع لمخلفات خطرة من خارج البالد              

ية والتعريف بهذه القضايا من خالل برنامج مخطـط بهـدف           االهتمام بعمليات التثقيف والتوع   
 .استدامة عمليات التثقيف والتوعية وضمان نتائجها اإليجابية

 :ويمكن أن يتم ذلك من خالل
 –االهتمام بفترة التنشئة األولى للطفل وغرس وتنمية الشعور باالنتماء عن طريق المدرسة              

 . وسائل اإلعالم السائدة–البيت 
مج مدروسة وموجهة لتحقيق أهداف الوعي المستدام ، تقدم فـي إطـار سلسـلة               إعداد برا  

 .متعاقبة من خالل وسائل اإلعالم األكثر شيوعاً
االهتمام بالمدرسة وإعداد برامج توعية وتثقيف خاصة لكي يمكنهم من رفع وتنمية الـوعي               

 .وتغيير سلوكيات التالميذ بالمدارس
 . السائدةاإلعالمي خاصة لألم تقدم من خالل وسائل إعداد وتنفيذ حمالت توعية لألهال 
 .إعداد وتنفيذ برامج مناسبة في مراكز التجمعات والمجتمعات ودور العبادة 
 .اد ذوي التأثير في المجتمعفراالستعانة بالجمعيات والتنظيمات األهلية، واأل 


