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 الفصل السادس
 اإلطار العام لخطة تنفيذ اإلستراتيجية

 
 :مقدمة - 1

يتضح من الفصول السابقة وجود مجهودات وأنشطة تمثل بدايات إيجابية لمواجهـة مشـكلة المخلفـات                
 :مثال ذلك.الخطرة بالجمهورية اليمنية

o بحسب المواصفات الحديثة فى بعض المستشفيات لمعالجة النفايات الخطرة الصحيةتركيب محارق . 
o قيام بعض المؤسسات الصناعية بإنشاء وحدات معالجة لبعض المخلفات السائلة والصلبة. 
o البيئة بإنشاء إدارة للمخلفات الخطرة بالهيئة العامة لحماية البيئة،           المياه وزارةب الحكومة ممثلة    اهتمام 

 .التنظيمي كما هو واضح بالهيكل )التفاقية بازلنقطة اتصال (السموم والنفايات الخطرة دة ووح
o   لبيئة والئحة تنفيذية يتضمن فصال عن المخلفات الخطرة، كما يتضـمن أيضـا             حماية  وجود قانون ل

 .قائمة بالمخلفات الخطرة
o والدولي بازل على المستوى العربى اتفاقية أنشطة فيمشاركة ال تعزيز. 
o لتحديد ومواجهة مشكلة المخلفات الخطرةالدوليتعاون الوطنية والمجهودات ال تعزيز . 
o                وعلى ذلك فإن تنفيذ االسترانيجية سوف يرتكز على دعم وإستكمال األنشطة والمجهـودات السـابقة

 : مايلي االعتبارفي اًُأخذبالتوازى مع بناء النظام المستدام 
 .امة التى سوف يتم إنتهاجها بشأن إدارة المخلفات الخطرةأهمية إقرار وإعالن السياسات الع 
أهمية وضرورة العمل على إرساء كافة الركائز األساسية الستدامة النظـام والتـى سـبق ذكرهـا                  

 .وتوضيحها
 . مراجعة وتطوير اإلطار التشريعى الذى يساعد على تنفيذ واستدامة النظامفيسرعة البدء  
ن يتأتى دفعة واحدة ولكن يستلزم العمل التدريجى على مراحل خـالل             تحقيق األهداف المنشودة ل    إن 

ووفقا لإلمكانيات والظروف المحلية ووفقا ألولويات المحافظات من        )سنوات10(المدى الزمنى المقترح  
 .حيث كمية ونوعية المخلفات الخطرة المتولدة بها بحيث تتكامل أنشطة كل مرحلة مع باقى المراحل

  المنشودة ليس مسئولية الحكومة المركزية فقط ولكنها مسـئولية كافـة الجهـات              تحقيق األهداف  إن 
 . والمحلىالوطني وتتطلب التنسيق القوى والمشاركة الفعالة على المستوى السلطة المحلية

 
 :تقدير التكلفة الكلية إلنشاء نظام لإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة- 2

سوف ،ع من هذه الوثيقة عن تقديرات كميات المخلفات الخطرة ضوء ما تم عرضه فى الفصل الرابفي
 :يتم تقدير أولى للتكلفة المطلوبة على األسس اآلتية

 فـي  كمية المخلفات الخطرة المتولدة من المصادر المختلفة والموضـح بيانهـا             إجماليبافتراض أن    .1
 مجهـزة بكافـة الوسـائل       من هذه الوثيقة ، سيتم التخلص منها بالكامل فى مدافن آمنة          )8(جدول رقم 

 .لحماية عناصر البيئة
 ضوء تنفيـذ بـرامج      في%(1 معدل زيادة سنوية فى كمية المخلفات الخطرة تقدير بحوالى           بافتراض .2

 .)للحد من تولد المخلفات الخطرة
م بشـأن   1998باستخدام مؤشر األسعار الوارد بالدراسة التى أعدها جهاز شئون البيئة المصرى عام            .3

 .) دوالر للمتر المكعب103حوالى ( لدفن اآلمن للمخلفات الخطرة بالقاهرة إنشاء موقع ل
 . دوالر للطن على األقل25، تقدر تكلفة تشغيل مدفن المخلفات الصلبة الدولي لدراسة للبنك اًفقو .4

على ذلك يمكن تقدير تكلفة معالجة والتخلص من المخلفات الخطرة بما يكافىء تكلفة التخلص من هذه                
 :يت فى مدافن آمنة ومجهزة بكافة وسائل حماية عناصر البيئة كما يلالمخلفا
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 سـنة أى  20التكلفة الرأسمالية إلنشاء مدفن آمن للمخلفات الخطرة يستوعب حوالى مليون طن خالل      •
 مليـون   200تقـدر بحـوالى      )3م/ طن 0,5بإفتراض كثافة   ( مليون متر مكعب     2ما يساوى حوالى    

 االجمـالى   طنيمن الناتج الـو   % 2.7تعادل هذه التكلفة حوالى     )ل يمنى  مليار ريا  34 –حوالي(دوالر
 .م2000 لسنة يةليمنلجمهورية ال
ال تشـتمل    على األقل ) مليون ريال يمنى   170 حوالي(تقدر تكلفة التشغيل بحوالى مليون دوالر سنوياً       •

 .هذه التكلفة تكلفة الجمع والنقل
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 :التنفيذيأولويات العمل  - 3
 :يالوضع القائم يتضح ما يلمن دراسة 

 :هيالمحافظات ذات األولوية  3-1
 . تعز– عدن -أمانة العاصمة 

 . حضرموت– لجح –صنعاء 
 . ذمار– إب –الحديدة 

 
 :وذلك لألسباب اآلتية

من مخلفات % 75من مخلفات الرعاية الصحية ، وأكثر من % 75تنتج هذه المحافظات اكثر من  -أ 
 .األنشطة الصناعية

 .من جملة القمامة% 85مراكز هذه المحافظات أكثر منتنتج  -ب
 .من مخلفات معامل التصوير الفوتوغرافى وزيوت التشحيم%80 منأكثرتنتج  -ج
 .أكثر المحافظات من حيث اإلنتاج الزراعى وبالتالى استخدام المبيدات الزراعية -و
 

 :التنفيذيمراحل العمل  3-2
 :ةيتضمن إطار العمل التنفيذى المراحل اآلتي

 :ومدتها سنة)األولى(المرحلة العاجلة -أ
وهى مرحلة اإلعداد األساسية ويتم التركيز فيها على األنشطة التى تمثل حجر األساس إلنشـاء النظـام                 

 .المستدام المرغوب فيه وال تحتاج الى إستثمارات كبيرة
 
 :المرحلة الثانية ومدتها سنتان -ب

وتنفيذ مشروعات تجريبية إلرساء بعض القواعد الفنية مـع وضـع           وفيها يتم تقييم وتطوير النظم القائمة       
 .التنظيمية للنظام المنشود/أساس البنية الفنية والمؤسسية

 
 :المرحلة الثالثة ومدتها ثالث سنوات -ج

 . جميع الركائز للمحافظات ذات األولويةاستكمالوفيها يتم 
 
 :المرحلة الرابعة ومدتها أربعة سنوات -د

  .يع الركائز فى باقى المحافظاتالستكمال جم
 

 بنهاية العام العاشر ولكن ينبغى استمرار العمل وتواصله فى عديد من            التنفيذي العمل   انتهاء ذلك   ىوال يعن 
األنشطة لضمان استمرارية واستدامة النظام مثل أنشطة التدريب والتوعية وتنمية القوى البشرية والتطوير             

 . المعلوماتوالبحوث وقواعد البيانات ونظم
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 :لجمهورية اليمنيةرة المتكاملة للمخلفات الخطرة با لإلداالوطنيالبرنامج  -4 
 ):بعد الموافقة على االستراتيجيـة وإقرارها(األنشطة اآلتية الوطنيمن المقترح أن يتضمن البرنامج 

لسـنة  )148( رقـم  بشأن حمايـة البيئـة والئحتـه التنفيذيـة        .م1995لسنة)26( رقم مراجعة قانون  -1
 .وإجراء التعديالت السياسية المطلوبة.م2000

 
إلدارة المخلفات الخطرة على المستوى المركزى وعلى مسـتوى كـل            المؤسسي اإلطار    استكمال - 2

 .محافظة،ووضع خطة العمل التنفيذى لكل محافظة
 
اليمنية وإعداد  حصر لمختلف أنواع المخلفات الخطرة المتولدة من كافة المصادر داخل الجمهورية             – 3

  :تتضمنقاعدة بيانات عنها 
 .مصادر المخلفات -أ
 .أنواع المخلفات -ب
 .كمية المخلفات -ج
 .خصائص المخلفات -د

 النهـائي طرق الـتخلص  ) معالجة– استرجاع –إعادة استخدام ( تجرى على المخلفات   التيالعمليات   -هـ
 .من المخلفات

 
ائى اآلمن على مستوى كل محافظة ووضـعها علـى خـرائط            اختيار المواقع المناسبة للتخلص النه     -4

 .بعض الضوابط والمعايير األساسية فى اختيار هذه المواقع)8(ويوضح مرفق
 
إعداد مواقع للدفن الصحى اآلمن للمخلفات الخطرة، ويمكن كحل مؤقت تعديل أحد المقالب الحالية               - 5

 .البيئيفات الخطرة بعد عزلها عن مفردات النظام للمخلفات فنيا وتنظيميا الستخدامها للتخلص من المخل
 
 .اتقييم حالة المحارق الموجودة ببعض المستشفيات وتأهيل وتشغيل الممكن منه - 6
 
 .تطهير ومعالجة وإعادة تأهيل مواقع مقالب المخلفات الملوثة بمخلفات ومواد خطرة - 7
 
 .تشفيات ووحدات الرعاية الصحيةوضع وتنفيذ برنامج لإلدارة المتكاملة لمخلفات المس - 8
 
 .إقامة منشآت مركزية لمعالجة والتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة - 9
 

 :يتضمنوضع وتنفيذ برنامج لتخفيض كميات ودرجة خطورة المخلفات الصناعية الخطرة  - 10
 .تطوير التكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا االنتاج األنظف-أ 
 .اد األولية المستخدمةاختيار بدائل للمو -ب
 .فصل وتصنيف المخلفات -ج
 .الصيانة الدورية -د

 .إعادة ترتيب المصنع وضبط العمليات الصناعية -هـ
 .إعادة تدوير المخلفات داخل المصنع وإنشاء الوحدات المناسبة لذلك -و
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 :هذه الطرقمشروع لتجميع الزيوت والشحوم المتخلفة والتعامل معها بطريقة مناسبة، من  - 11
 .إعادة استرجاع واالستخدام -أ
 . محارق خاصةفيالحرق -ب
 

تجربة استخدام أفران األسمنت فى التخلص من بعض أنواع المخلفات الخطرة مثل بقايا المبيدات               - 12
 .،المذيبات العضوية،المخلفات الصيدالنية وغيرها

 
 ):على سبيل المثال(برامج توعية وتدريب تتضمن - 13
 .ية بمخاطر استخدام مخلفات غير مفروزة فى تصنيع مواد سماديةتوع -أ
  .توعية بأهمية فصل وفرز المخلفات الخطرة بالمنبع -ب
 .تدريب على األساليب اآلمنة إلدارة المخلفات الصناعية والصحية -ج
قهـا  توعية باتفاقية بازل بشأن حركة المخلفات الخطرة عبر الحدود والـتخلص منهـا وكيفيـة تطبي                -د

 .استوكهلمواالتفاقيات األخرى ذات العالقة مثل اتفاقية روتردام 
 .توعية بتصنيف وتحديد المخلفات الخطرة -هـ

 
 بشأن تطبيق إتفاقية بازل فيما يختص بعبـور شحنات         بالمنافذ الجمارك   لموظفي تدريبيبرنامـج   - 14

 .مخلفات خطرة وحظر االستيراد
 

 ومنـع اسـتيراد مخلفـات       –القواعد واالجراءات الخاصة بالتصدير     برنامج تدريبى للمصدرين ب    - 15
 .خطرة فى ضوء القانون الوطنى واالتفاقيات الدولية

برنامج للدعم المؤسسى ورفع القدرات فى مجال إدارة المخلفات الخطرة على المستوى المركزى              - 16
 .والمحلى

 
  .والتكلفة التقديرية لبعض منها ومراحل تنفيذها يالوطنأنشطة البرنامج ) 9(ويوضح جدول 
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 . وفقا للمراحل التنفيذيةيأنشطة البرنامج الوطن)10(جدول 
 التكلفة

 المرحلة
 المدة
 مستوى التنفيذ النشاط سنة

 ألف دوالر
 إقرار االستراتيجية وإعالن السياسات والمبادىء العامة  -1 1 العاجلة

 .يديالت على اإلطار القانونى الوطنإجراء التع -2
 على المستوى المركزى ودعم المؤسسي اإلطار استكمال -3

 الوحدات المسئولة عن إدارة المخلفات الخطرة
 وضع آليات تمويل واسترجاع التكاليف -4
 إعداد المواصفات واألدلة اإلرشادية -5
 برامج تدريبية لوضع الخطط التنفيذية للمحافظات ذات األولوية -6
 وضع أساس النظام القومى لشبكة المعلومات -7
طباعة وتغليف وتنقيح اإلستراتيجية وإخراجها بشكل كتاب  -8

باللغتين العربية واإلنكليزية لتقديمها إلى الجهات المانحة لتمويل 
 .برامج وأنشطة اإلستراتيجية

 يالوطن
 

  يالوطن
 

  يالوطن
 

  يالوطن
 

  يالوطن
 المحلى/يالوطن
 يالوطن

15 
10 
 
50 
 
10 
15 
50 
20 
 
 
15 

 إعداد الخطط التنفيذية للمحافظات وتنفيذ البرامج استكمال – 1 2 األولى
 التدريبية

 تحديد المواقع المناسبة للدفن اآلمن للمخلفات الخطرة لجميع -2
 المحافظات

  تقييم حالة المحارق القائمة وتطويرها -3
 تقييم حالة التلوث فى المقالب الحالية وتحديد احتياجات تطويرها -4

 .وتأهيلها
 . التلوث فى بعض المناطق الصناعية تقييم حالة– 5
 .التطوير المؤسسى لمحافظات المرحلة األولى-6
 إستكمال إعداد المواصفات واألدلة اإلرشادية – 7
 . برامج توعية وتحفيز – 8
 . إستكمال قاعدة البيانات القومية ونظام المعلومات– 9

  إعداد بعض المواقع الحالية الستقبال مخلفات خطرة– 10
 -:تنفيذ مشروعات تجريبية  – 11

 )المكال(  التخلص من المخلفات الخطرة فى أفران األسمنت –   أ 
 )صنعاء/تعز( تخفيض كمية وخطورة المخلفات الصناعية –  ب 
 حصر شامل للمخلفات الخطرة ببعض المدن الصناعية –  ج 

 )صنعاء/تعز(
ستشفى  نظام متكامل لمخلفات الرعاية الصحية فى مدينة أو م–  د 

 )عدن/ أمانة     العاصمة (كبير 
 . إسترجاع العناصر الثقيلة من مخلفات التصوير–هـ 

 تجميع العبوات البالستيكية وتصنيفها والتخلص من العبوات غير –و 
 )تعز(القابلة إلعادة التدوير 

 إنشاء وحدة معالجة وتخلص مركزية بإحدى المدن الصناعية – ز 
 )تعز(

 المحلى/يالوطن
  يطنالو

 المحلى/يالوطن
 المحلى/يالوطن
 المحلى/يالوطن
 يالوطن

 
 المحلى/يالوطن
  يالوطن
 المحلى/يالوطن
 المحلى/يالوطن

 
 إحدىتتبــناه 

 50ر-
200 
50 
 
 
 
 
 
 

2000 
 

 الشركات الكبرى
 
 

500 
200 
 
 
 

3000 
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  وفقا للمراحل التنفيذيةالوطنيأنشطة البرنامج )10(تابع جدول 
 التكلفة

 المرحلة
 المدة
 مستوى التنفيذ النشاط نةس

 ألف دوالر
 إستكمال النظم الفنية والتجهيزات لكافة األنشطة فى محافظات – 1 3 الثانية

 المرحلة األولى
  إستكمال التطوير المؤسسى لمحافظات المرحلة األولى– 2
  إستكمال برامج توعية وتحفيز– 3
 موارد والقدرات البشرية  إستكمال البرامج التدريبية وتنمية ال– 4
 . إستكمال قاعدة البيانات لمحافظات المرحلة األولى– 5
  إستكمال الخطط التنفيذية لباقى المحافظات– 6

 المحلى
 المحلى
 المحلى
 يالوطن

 
 المحلى/يالوطن
 المحلى/يالوطن

 

 . أنشطة التطوير المؤسسى لباقى المحافظاتاستمرار – 1 4 الثالثة
 .م الفنية والتجهيزات لباقى المحافظات إستكمال النظ– 2
 . إستمرار برامج التدريب وتنمية الموارد والقدرات البشرية– 3
 . إستمرار برامج التوعية والتحفيز– 4
 -: اإلستمرار فى تنفيذ مشروعات تجريبية فى مجال – 4

 . تكنولوجيا اإلنتاج األنظف–      أ 
 . تخفيض التلوث–    ب 

 ب المخلفات وإزالة التلوث منها إعادة تأهيل مقال- 5
  إستمرار إعداد المواصفات واألدلة اإلرشادية – 7

 المحلى
 المحلى
 المحلى
 المحلى/يالوطن
 المحلى/يالوطن

 
 

  يالوطن
 المحلى/يالوطن

 

 . وتواصل كافة األنشطة الستدامة النظاماستمراريراعى   
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 يلوطنا    توصيف بعض أنشطة البرنامج    
 يةاليمنالجمهورية لمتكاملة للمخلفات الخطرة بلإلدارة ا

 
 :إقرار االستراتيجية:النشاط األول

والمقصود بها موافقة القيادة السياسية على السياسات واألهداف والبرامج واألنشـطة المقترحـة وأدوار              
 .الجهات المختلف

 
 :خطوات إقرار االستراتيجية

 . والمحافظين واستقبال اآلراءتوزيع نسخ من االستراتيجية على كافة الوزراء .1
 .توزيع نسخ من االستراتيجية على ممثلى القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية واستقبال اآلراء .2
 .إدراج جميع اآلراء والمقترحات فى مسودة وثيقة االستراتيجية .3
 .لعرض ومناقشة االستراتيجية يةوطنعمل ورشة عمل  .4
 .لنهائية للوثيقةإدراج نتائج المناقشات فى المسودة ا .5
  . الوزراء ورئيس الجمهورية العتمادهمجلسإرسال الوثيقة النهائية الى  .6
 

 :الثانيالنشاط 
ـ  البيئة وإجراء التعديالت المطلوبة عليه وعلى الالئحة التنفيذية ونشره فـى الجر           حماية مراجعة قانون   ةدي

 .الرسمية
 

 :النشاط الثالث
 :يةاليمنالجمهورية بلفات الخطرة  إلدارة المخالمؤسسي اإلطار استكمال

البيئـة  الميـاه و   على المستوى المركزى واستكمال الهيكل المؤسسى لـوزارة          المؤسسيإعداد التنظيم    .1
 .المخلفات الخطرة واالتفاقيات الدوليةب المختصةإلدارات لعزيز دور احماية البيئة ل  العامةهيئةالو

 .تحديد واضح ألدوار ومسئوليات كل جهة .2
 المعدات واألجهزة والقوى البشرية وتوفير برامج تدريب وتنميـة بشـرية علـى المسـتوى                لاستكما .3

 .المركزي
 

 :النشاط الرابع
على أن تتضمن هذه    .وضع الخطط التنفيذية لكل محافظة فى اإلطار االستراتيجى المعلن والذى تم إقراره           

 :يالخطط ما يل
 .خطرةتحديد أنواع ومصادر وكميات ومعدالت المخلفات ال 
 .تحديد اآلثار الناجمة عن هذه المخلفات 
 .توصيف واضح للمشكلة وتحديد المجال الزمنى والجغرافى والنوعى للخطة 
 .تحديد األهداف والموارد المتاحة 
 .تحديد مؤشرات قياس األداء 
 .تحديد التكلفة وأساليب التمويل 
 .تحديد البرنامج الزمنى للتنفيذ 
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 :النشاط الخامس
 .أنواع المخلفات الخطرة وإعداد قاعدة بياناتحصر مختلف 

 :الجهات التنفيذية القيادية
 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة

 
 :الجهات المعاونة

 . والتجارةالصناعةوزارة  .1
 . الريالزراعةوزارة  .2
 .العامة والسكان الصحةوزارة  .3
 .الكهرباءوزارة  .4
 .النفط والمعادنوزارة  .5
 

 :ية التقديريةالميزان
 .) مليون ريال100ما يعادل حوالى ( ألف دوالر  600

 

 :األنشطة الفرعية
 .استبيان استمارةإعداد  .1
  .%)10 حدود في(اختيار عينة ممثلة لكل نوع من المنشآت المنتجة لمخلفات خطرة .2
 : وإجراء مسح شامل باستخدام االستمارة المعدة لذلك ويقترح أن تتكون العينة كما يلى .3
 
 :المنشآت الصناعية-أ 

 38 الكبيرة 
 130 المتوسط
 3000 الصغيرة

 
  أسرة2000 حوالي : المنزلية منشأة 220 :المنشآت الصحية-ب 

  220 حوالي: صيدليات ومخازن أدوية
 20 حوالي:فوتوغرافيمعامل تصوير 

  
 :تتضمن االستمارة البيانات والمعلومات اآلتية- 3 

 .نوع المنشأة •

 .اد الكيماوية المستخدمةالخامات والمو •

 .أنواع المنتجات والطاقة اإلنتاجية •

 .عدد العمالة ونوع وكمية الوقود ومصادر الطاقة األخرى •

 :كميات ونوعيات المخلفات الناتجة •
 .صلبة
 .سائلة

 . غازيةإنبعاثات
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 .حمأة

ـ  )26( رقـم  تحديد المخلفات الخطرة وفقا لقوائم المخلفات بالالئحة التنفيذية لقانون         • نة  لس
  . للقوائم الصادرة عن إتفاقية بازلووفقاً.م1995

 .طرق التعامل مع المخلفات •

 .تخزين مؤقت •

 .تجميع ونقل الى مواقع داخل المنشأة •

 .النقل لخارج المنشأة •

 .معالجة وإعادة تدوير داخل أو خارج المنشأة •

 .النهائيالتخلص  •
 

 . ذكرهاتصميم قاعدة بيانات لتشمل البيانات والمعلومات السابق- 4
ويمكن كمرحلة عاجلة تنفيذ مشروع تجريبى إلجراء حصر شامل للمخلفات الخطـرة بأحـد المنـاطق                

 :يبما يل .الصناعية المتكاملة باستخدام نفس استمارة االستبيان السابق ذكرها وتحليل البيانات للخروج
 .يوم/معدل تولد المخلفات بأنواعها المختلفة كجم 
 )Waste Factors( العمالة أو الى الطاقة المستخدمةإلى أو اإلنتاج كمية لىإ ةوالصلبنسبة المخلفات  
 .نسبة المخلفات الخطرة الى إجمالى المخلفات 
كمية المخلفات المتولدة مـن كـل مصـدر وكميـة           )أكثر دقة (يمكن استخدام هذه المعايير فى تقدير      

 .الوطنيالمخلفات الخطرة بها على المستوى 
 

 :التجريبي للمشروع الميزانية التقديرية
 .) ألف ريال يمنى36 حوالي( ألف دوالر200 حوالي

 
  :مدة التنفيذ

  .اًشهر  24
 

 : توفير التمويل المطلوبفي)أو أكثر من جهة(ويقترح أن يشارك أى من الجهات  اآلتية
 . بازل من خالل االتصال بالمباشراتفاقيةسكرتارية  .1
بعد انتهـاء إجـراءات     (إلقليمى للدول العربية بالقاهرة     سكرتارية اتفاقية بازل من خالل المركز ا       .2

 .)تفعيلة
 .برنامج األمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا .3
 . للتنميةاالجتماعيالصندوق  .4
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 :النشاط السادس
 اآلمن من المخلفات الخطرة بالدفن النهائياختيار وتحديد المواقع المناسبة فى كل محافظة للتخلص 

 ..اآلمن
 :ة القياديةالجهة التنفيذي

 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة
 

 :الجهات المعاونة
  .السلطة المحلية ◘
 .األشغال العامة والطرقوزارة  ◘
 .) مليون ريال36 حوالي( ألف دوالر200حوالي :لميزانية التقديريةا
 

  . شهر24:مدة التنفيذ
 

 :األنشطة الرئيسية
 :تضمن هذه المعاييروضع معايير االختيار، وت - 1

البعد عن المناطق السكنية والزراعية والصناعية والمحميات الطبيعية والمناطق األثرية والسياحية  
 .والمخططات العمرانية الجديدة

 .البعد عن مصادر المياه السطحية والجوفية 
 .طبيعة خزانات المياه ودرجة حساسيتها 
 .خصائص وطبيعة التربة ونوع طبقات األرض 
 .روف المناخيةالظ 

 
 .الحصول على الخرائط األساسية للمحافظات- 2
 .تحويل الخرائط األساسية الى خرائط رقمية - 3
 .بناء نظام معلومات جغرافى الختيار المواقع المتوافقة مع المعايير الموضوعة - 4
 .التحقق من هذه المواقع وإعداد خريطة لكل محافظة مبين عليها المواقع المناسبة - 5
 

مع مراعاة ضرورة إجراء دراسة كاملة لتقييم اآلثار البيئية قبل البدء فى التنفيذ والحصول علـى موافقـة                  
 .األشغال العامة والطرقووزارة  السلطة المحليةالجهات ذات العالقة مثل 

 
بعض اإلرشادات الخاصة باالختيار المبدئى لمواقع الـدفن اآلمـن للمخلفـات            )8(ويوضح مرفق  
 .البيئيبل إجراء دراسات تقييم التأثير الخطرة ق
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 :النشاط السابع
 :إعداد مواقع للدفن الصحى اآلمن للمخلفات الخطرة 

 :الجهات التنفيذية القيادية
  .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة

 
 :الجهات المعاونة

  .السلطة المحلية ◘
  .جميع الوزارات ذات العالقة ◘

 
  :لتقديريةلميزانية اا

 .) مليون ريال363 حوالي( مليون دوالر2 حوالي
 

ونظـرا ألن   ،نظرا لعـدم وجـود مواقع معدة حـاليـا للتخلص اآلمن مـن المخلفـات الخطرة          
 الوقـت  فـي إعداد موقع آمن يستلزم العديد من اإلجراءات باإلضافة الى توفير استثمارات كبيـرة،يمكن              

 :ي عمل ما يلالحالي
 5متر مربع بعمق    1ر000(حواليأحد المقالب البلدية بكل محافظة وتحديد مساحة مناسبة به          اختيار   - 1

  :بعدوتخصيصـه لدفن المخلفات الخطرة )متر
 . المساحةباقيعزلها عن  -أ 

 :عزل األرضية بطبقات عزل مناسبة لطبيعة التربة ، من أمثلة طبقات العزل -ب 
 .مدكوكةتربة  
 :لكأغشية بالستيكية ومثال ذ 
 .ة إيثلين المكلورالبولي ميثيل  كلوريد البولي،)من أكثر األنواع استخداما( الكثافةعالي ايثلين البولي 
 Geotextile Membraneأغشية نسيجية  

 
ويعتمد اختيار النوع المناسب من مواد العزل على مدى التوافق الكيمائى مع الميـاه المتسـربة،               

 .قتصاديةكما يعتمد باألساس على التكلفة اال
 

 .وضع عالمات مميزة لبيان أن المنطقة بها مخلفات خطرة-ج
 .وضع نظام إدارة وخطة تشغيل وتعليمات حماية المدفن -د  
 .وضع نظام رصد ومتابعة وربطه باألجهزة الرقابية -ـه 
 .وضع خطة مواجهة الطوارىء -و 
  

 . شهر24:مدة التنفيذ
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 :النشاط الثامن
 . الموجودة ببعض المستشفيات وتأهيل وتشغيل الممكن منهاتقييم حالة المحارق 

 
 :الجهة التنفيذية القيادية

 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة .1
 . العمة والسكانوزارة الصحة .2
 

 :الجهات المعاونة
 .المعامل المركزية 
 

 :الميزانية التقديرية
  .) مليون ريال 9ر0(  ألف دوالر 50 حوالي

 
منهـا ال   % 75مـن المستشـفيات ،     % 30تشير البيانات المتاحة الى وجود محارق فى حوالى          

 .محافظاتال محرقة فى 35تعمل، وعلى ذلك من المتوقع أن يصل إجمالى عدد المحارق 
 

 : يتضمن هذا المشروع تقييم حالة جميع هذه المحارق من حيث
 :ساسية وهىمدى توافقها مع االشتراطات والمتطلبات األ - 1
 .احتواء المحرقة على غرفتى احتراق ◘
  . درجة مئوية850تصل درجة الحرارة فى غرفة االحتراق األولى الى حوالى  ◘
  .ة درجة مئوي1200لثانية الى حوالى تصل درجة الحرارة فى غرفة االحتراق ا ◘
المخلفـات  وجود نظام لتنقية الغازات المتصاعدة إما نظام جاف أو رطب بشرط تطابق مواصـفات                ◘

يصرف هذا النوع من المخلفات إما على شبكات الصـرف          (السائلة الناتجة مع القوانين الخاصة بها،       
 .)الصحى أو المجارى المائية

وجود مدخنة خاصة بالمحرقة مع مراعاة االرتفاع المناسب لطبيعة ونوع األنشطة المحيطـة ووفقـاً                ◘
 .لألحكام المعمول بها

 .يا إلحكام الغلق أثناء التشغيلأن تكون األبواب مؤمنة آل ◘
 . بها وفقا لقانون حماية البيئةأن يتطابق نوع الوقود المستعمل مع األنواع المسموح ◘
أن تكون المحرقة مزودة بنظام تشغيل ذاتى لوضع الرماد فى مكان مناسب لحين التخلص منه بالدفن                 ◘

 .الصحى فى موقع محدد
 .ذه المحارق مع الحدود المسموح بها وفقا لقانون البيئةأن تتوافق حدود االنبعاثات الصادرة من ه ◘
  
 :موقع المحرقة - 2
 .بالنسبة لألنشطة الداخلية بالمستشفى ◘
  .بالنسبة لألنشطة المحيطة بالمستشفى ◘
 .بالنسبة التجاه الرياح السائدة بالمنطقة ◘
  
 .حالة المحرقة من حيث طبيعة المادة المبطنة العازلة وحالتها -3
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 :تاسعالنشاط ال
  .تطهير ومعالجة وإعادة تأهيل مواقع مقالب المخلفات الملوثة

 
 :الجهات التنفيذية القيادية

 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة .1
 .الطرقوزارة األشغال العامة و .2
 

 :الجهات المعاونة
 .ةالمحلي السلطة

 
 :مرحلتين للعمل: يتضمن هذا النشاط

 :ييم وتحديد االحتياجات،وتشملتق:المرحلة األولى )1(
وتحديد مدى التلوث الناجم عن إلقـاء       ) مقلب 20وعددها  (دراسة وتقييم حالة مقالب القمامة الموجودة        -أ

 .مخلفات خطرة صناعية وصحية وغيرها على التربة والهواء والمياه الجوفية فى الموقع
 .تحديد أولويات العمل -ب
 .دة التأهيلتحديد احتياجات المعالجة وإعا -ج
 .)المحلية واألجنبية(  عملية المعالجة وإعـادة التأهيلفيتحديد الجهات المشاركة  -د
 

 :الميزانية التقديرية
 .) مليون ريال5ر5 حوالي(  ألف دوالر 30
 

 :مدة التنفيذ
 .اً شهر 12
 
 :المرحلة الثانية )2(

  :مرحلة التنفيذ
  .التكلفة ومدة التنفيذبناء على نتائج المرحلة األولى تتحدد األنشطة و
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 :النشاط العاشر
 .برنامج لإلدارة المتكاملة لمخلفات المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية

 :الجهة التنفيذية القيادية
 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة .1
 . العمة والسكانوزارة الصحة .2
 

 :الجهات المعاونة
 .)ة تمويلجه( للتنمية االجتماعيالصندوق 

 
 :الميزانية التقديرية

  .) مليون ريال 9ر0(  ألف دوالر50 حوالي
 

 :يتضمن هذا المشروع
حصر بكميات المخلفات الخطرة الناتجة من المستشفيات ووحـدات الرعايـة الصـحية ومصـادرها                -أ

  .وأنواعها
 :نظام فصل وفرز بالمنبع -ب

 .فصل المخلفات الشبيهة بالمخلفات البلدية
 . المخلفات الخطرة وفصلهاتصنيف

 
 .تجميع وتخزين المخلفات فى أماكن معدة لذلك وفقاً لكل نوع -ج
 
 :نقل المخلفات بوسائل نقل آمنة -د

 .نقل داخل المنشأة الصحية
 .نقل خارج المنشاة الصحية فى مركبات مجهزة بكافة وسائل األمان وفى حالة جيدة صالحة للعمل

 
 :الخطرة بطريقة مناسبة مثلنظام لمعالجة المخلفات  هـ

 .الحرق والترميد فى محارق خاصة يراعى فيها االشتراطات اآلمنة
 .التعقيم باستخدام البخار مع مراعاة اشتراطات أجهزة التعقيم

 
 .التخلص من نواتج المعالجة فى مواقع الدفن الصحى اآلمن -و
 

 .)9مرفق (ضعهتا فى هذا المجال ويمكن االستعانة ببعض اإلرشادات والضوابط األساسية التى و
  

يمكن البدء بتنفيذ مشروع تجريبى فى أحد المحافظات األكثر إنتاجا للمخلفات الخطرة الصحية مثال فـى                
 .محافظة عدن أو أمانة العاصمة أو كليهما

 
 :التجريبيالتكلفة التقديرية للمشروع 

 .) مليون ريال46 حوالي(ألف دوالر250
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 :  عشرالحاديلنشاط 
 .وضع وتنفيذ برنامج إلقامة منشآت مركزية لمعالجة والتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة

 
 :القيادية الجهات التنفيذية

  .الهيئة العامة  لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة .1
 .الصناعيالقطاع  .2
 

 :يتضمن البرنامج
 .خامساختيار الموقع المناسب ، ويمكن االستعانة بمخرجات النشاط ال -أ
 .إنشاء وحدة إعادة تدوير واسترجاع بعض المخلفات وفقا لنوع الصناعة -ب
 .إنشاء وحدة معالجة حسب نوع المخلفات -ج
 .إنشاء محرقة مركزية -د

 .إنشاء مدفن آمن هـ
 

 محافظـة   في المرحلة العاجلة تنفيذ مشروع تجريبى فى أحد المناطق الصناعية، مثال            فيويمكن  
 .نتائج المشروع فى باقى المدن الصناعيةتعز، واالستفادة ب

 
 :التجريبيالتكلفة التقديرية للمشروع 

  . مليون دوالر3 حوالي 
 .) مليون ريال550 حوالي(
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 :  عشرالثانيالنشاط  
 . لخفض المخلفات الخطرة كما ونوعاًتجريبيمشروع 

  
 :الجهات التنفيذية القيادية

  .لحماية البيئةالهيئة العامة / وزارة المياه والبيئة  .1
  .المنشآت الصناعية .2

 :الجهات المعاونة
  .وزارة الصناعة

 
 :التكلفة التقديرية

 .) مليون ريال61 حوالي(مليون دوالر  نصف حوالي
 

 : المهام
تحديد عمليات توليد المخلفات الخطرة من المنشأة عن طريق اجراء مسوحات وجرد كمـى وكيفـى                 .1

 .للعمليات الصناعية
 .االمخلفات الخطرة المتولدة وطبيعتها ومكوناتها وكمياتهتحديد أنواع  .2
تحديد فرص خفض المخلفات بإستخدام خيارات الخفض السالف ذكرها فى الفصـل الخـامس مـن                 .3

 .االستراتيجية
 . األوليات أخذا فى  اإلعتبار التأثيرات البيئيةتحديد .4
 .ةتخصيص  الموارد المالي .5
 

كمـا يقتـرح تـوفير      ،  مدن الصناعية مثل تعز أو صنعاء     يقترح تنفيذ هذا المشروع فى إحدى ال      
 .التمويل من إحدى الجهات المانحة بمشاركة الصندوق اإلجتماعى والمنشآت الصناعية ذاتها
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 :النشاط الثالث عشر
تنفيذ مشروع تجريبى فى مجال تكنولوجيا اإلنتاج األنظف من أجل الحد من كميـات وخطـورة                 

 .الى نتائج يمكن تعميمها واالستفادة منها على مجال أوسعالمخلفات الناتجة والوصول 
 

 :الجهة التنفيذية القيادية
 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة

 
 :الجهات المشاركة

 . والتجارة الصناعةةوزارا .1
 .العامة والسكانالصحة  .2
 . والطرقاألشغال العامة .3
 

 :التكلفة التقديرية
 .الر مليون دو2 حوالي 
 

 :المهام الرئيسية
 . أحد األنشطة الصناعية الملوثة للبيئة ولتكن أحد أنشطة الصناعات االستخراجيةراختياا 
 . الصناعة ومراحل اإلنتاج والمعدات والخامات المستخدمةتوصيف 
 المخــلفات –نبعاثات الغـازيـةإلا(تحديــد اآلثار البيئية والصحية الناجمة عن كل مـــرحلة 

 .) الضوضاء–لة والصلبـة السائـ
 .تحديد إجراءات اإلنتاج األنظف 

 
 المعدات المستخدمة مثل إستبدال ماكينات التقطيع العادية  بماكينات تقطيع تعتمد علـى الميـاه         استبدال-أ

المضغوطة، واستخدام ماكينات تشكيل األسطح التى تعتمد على رشاشات المياه المضغوطة بدال من تلـك            
 .ب االستيلينالتى تستخدم له

إعادة تدوير واالستفادة من هالك عمليات اإلنتاج والذى عادة مايكون بكميات كبيرة جـداً اضـعاف                 -ب
 .كمية اإلنتاج

 .معالجة سوائل الصرف الصناعى والتخلص اآلمن من الحمأة الناتجة -ج
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  :النشاط الرابع عشر
  .اعيةدراسة التلوث الناجم عن بعض األنشطة فى إحدى المدن الصن

 
 :الجهة التنفيذية القيادية

 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة
 

 :الجهات المشاركة
 . العامة والسكانوزارة الصحة

 
 :المهام الرئيسية

يتضمن هذا المشروع دراسة وتحديد نسب االنبعاثات الغازية والصلبة والسائلة الناجمة عن األنشـطة               -أ
 .نة تعز الصناعيةالصناعية فى مدي

، وتحديد مـدى    الخارجيقياس نسب ملوثات الهواء فى عينات من هواء المنشآت الصناعية والهواء             -ب
، والئحتـه    البيئـة  بشأن حمايـة  .م1995لسنة  ) 26( رقم قانونالالتوافق أو الحيود عن الحدود المبينة فى        

 .م2000لسنة ) 148(التنفيذية رقم
 .ة من المياه الجوفية والتربة فى المنطقة المحيطة بالمنشآت الصناعيةقياس نسب الملوثات فى عين -ج
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 :النشاط الخامس عشر
 .برامج تدريب وتنمية بشرية ورفع قدرات العاملين

 
 :البرنامج األول

 :إعداد خطط العمل التنفيذية للمحافظات
 .فية المختلفة فى المحافظات القيادات اإلدارية الوسطى والمسئولين عن المجاالت الوظيإلىبرنامج يوجه 

 
 :محتويات البرنامج

 .مكونات خطة العمل التنفيذية ◘
 .خطوات إعداد خطة العمل ◘
 .التنسيق واإلتصاالت لتنفيذ خطة العمل ◘
 .المتابعة وتقييم األداء ◘
 .إعداد خطة عمل تنفيذية  ◘
 

 :الثانيالبرنامج 
 :نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار

  .لمديرين وأعضاء اإلدارة العليا ومتخذى القرار فى المنظمات الحكوميةيوجه هذا البرنامج الى ا
 

 :محتويات البرنامج
 .آليات اتخاذ القرار •
 .تكنولوجيا المعلومات وعالقتها باتخاذ القرار •
 .هيكل ومكونات نظم المعلومات •
 .قياس العائد والتكلفة الستخدام نظم المعلومات •
 .معايير فاعلية نظم المعلومات •
  .ع نظم المعلومات المستخدمة فى اتخاذ القراراتأنوا •
 

 :البرنامج الثالث
 :التخطيط والتقييم والمتابعة

يوجه هذا البرنامج الى العاملين فى مجال التخطيط والتنفيذ والمتابعة وما يرتبط بها فى مسـتوى اإلدارة                 
 ..الوسطى

 
 :محتويات البرنامج

 .ةالمفاهيم االقتصادية والتنموية والتخطيطي 
 .مفاهيم وأساليب التخطيط والمتابعة 
 .االستراتيجيالتخطيط  
 .تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية 
 . وتحليل التكاليفالماليالتحليل  
 .دراسات الجدوى وتقييم اآلثار البيئية 
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 :البرنامج الرابع
 :صياغة وإعداد ومتابعة العقود

إلدارات القانونية وكل من يتصل بأعمـال التعاقـد فـى            إدارات العقود وا   في العاملين   إلىبرنامج يوجه   
 .األجهزة الحكومية

 
 :محتويات البرنامج

 .أنواع العقود 
 .التنظيمات القانونية للعقود 
 .المشاكل العملية للتعاقد 

 
 :البرنامج الخامس

 :تنمية مهارات التعامل مع النظم واالجراءات الخاصة بتصدير مخلفات وعبور شحنات منها
برنامج يوجه الى العاملين بإدارات التخليص الجمركى فى الموانى والشركـــات الخاصـة ذات              هذا ال 
 .الصلة

 
 :محتويات البرنامج

 .التعرف على القواعد الوطنية والدولية المعمول بها 
 . بازل وضوابطهااتفاقيةالتعرف على  
 .نظم وإجراءات التصدير 
 .االمشكالت ذات الصلة ومواجهته 
 .مخلفات الخطرة التى تخضع لضوابط التصدير واالستيراد والعبورالتعرف على ال 
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 :المراجع
 كتاب اإلحصاء – الجهاز المركزي لإلحصاء – وزارة التخطيط والتنمية –الجمهورية اليمنية  .1

 .م2003السنوي لعام 
 كتاب اإلحصاء – الجهاز المركزي لإلحصاء – وزارة التخطيط والتنمية –الجمهورية اليمنية  .2

 .م2000السنوي لعام 
 الجهاز المركزي لإلحصاء بالتعاون مع المؤسسة – وزارة الصناعة والتجارة –الجمهورية اليمنية  .3

 .م1996 التقرير النهائي لنتائج المسح الصناعي األول،صنعاء،GTZاأللمانية للتعاون الفني 
اإلستراتيجية الوطنية )ة السموم والنفايات الخطرةوحد( الهيئة العامة لحماية البيئة–الجمهورية اليمنية  .4

 .م2003لإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة في اليمن،صنعاء،يوليو 
 .م2000 إستراتيجية الصحة والبيئة،صنعاء،يناير – مجلس حماية البيئة –الجمهورية اليمنية  .5
المخلفات الصلبة والخطرة في  بيان عن كمية – وزارة األشغال العامة والطرق –الجمهورية اليمنية  .6
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لقانون .م2000لسنة )148( الالئحة التنفيذية رقم– وزارة الشؤون القانونية –الجمهورية اليمنية  .8
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إصدار )م2002أكتوبر ) (2( إصدار رقم –المتكاملة الصلبة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر 
 ).م2002نوفمبر ) (3(رقم 

 المواد والنفايات الخطرة وكيفية تحقيق – جهاز شؤون البيئة -ة مصر العربية جمهوري .10
 .محمد الزرقا. إعداد د–م 1994لعام ) 4(االلتزامات البيئية التي حددها القانون رقم 
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