
 ملخص
 االستراتيجية الوطنية لإلدارة المتكاملة

 للمخلفات الخطرة باليمن وتطبيق إتفاقية بازل
 :مقدمة

تعتبر مشكلة المخلفات الخطرة من المشاكل الهامة التى تواجه الدول خاصة الدول النامية،وال تقتصر هـذه                
ت بعض الدول تصدير مخلفاتهـا      المشكلة على المخلفات الخطرة التى تنتج محليا ولكن تمتد لتشمل محاوال          

ولذلك،تم وضع هذه اإلستراتيجية للتعامل اآلمن مع كافة أنواع المخلفـات           .الى الدول النامية للتخلص منها    
الخطرة وإحكام الرقابة على حركة هذه المخلفات عبر الحدود وفقاً إلتفاقية بازل الدولية،وفى إطار مفهـوم                

اإلدارة المتكاملة للمخلفات التعامل فنيا وإداريا مع المخلفات خالل دورة          ويقصد ب .اإلدارة المتكاملة للمخلفات  
حياتها الكاملة من المهد الى اللحد مع مراعاة االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة والتخطيطيـة               

 .والتشريعية والمؤسسية الى جانب االعتبارات الفنية
 

 :مصادر المخلفات الخطرة باليمن
 :ضع القائم باليمن الى أن أهم مصادر المخلفات الخطرة هى اآلتىيشير الو

 .)مخلفات صناعية(األنشطة الصناعية والبترولية
 .مخلفات الزيوت

 .مخلفات صحية)مستشفيات صحية(منشآت الرعاية الصحية
  .بقايا المبيدات الزراعية والمبيدات التالفة الصالحية

  .البطاريات منتهية الصالحية
  .تصوير الفوتوغرافىمعامل ال

  .األغذية التالفة ومنتهية الصالحية
 .يةانالمخلفات الحيو

 .)مخلفات صيدالنية(الصيدليات ومخازن األدوية
 .األنشطة المنزلية

 .حمأة الصرف الصحى والصناعى
 

 :تقدير كمية المخلفات الخطرة باليمن
لخطرة المتولدة من المصادر المختلفة بنـاء        لعدم وجود بيان تجميعى،فقد تم تقدير كميات المخلفات ا         اًنظر

 :على ما يلى
  .الدراسات الوطنية السابقة- 1
 .م2002الدراسة بالعينة على المنشآت الصحية والصناعية والتعليمية عام- 2
  .بعض المعايير العالمية- 3

تبار عـدم دقـة   مع األخذ فى اإلع.م2000تقدير كميات هذه المخلفات لعام      )1جدول(ويوضح الجدول التالى  
وبـالرغم  هذه التقديرات ومحدوديتها وأن هذه التقديرات هى أرقام إسترشادية تحتاج الى تدقيق ومراجعة،            

 :من ذلك فإنها تشير الى ما يلى
 .تمثل المخلفات الخطرة الصناعية أكثر كميات المخلفات وبالتالى فهى تمثل أولوية فى التعامل معها )1
وتحتاج إلى برنامج متكامل إلعادة تـدويرها       )من حيث الكمية  (وية الثانية مخلفات الزيوت تأتى فى األول     )2

  .واإلستفادة منها
 .مخلفات الرعاية الصحية تمثل أولوية عالية بالرغم من صغر كميتها إال إنها شديدة الخطورة )3
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 )1( .م2000تقديرات كمية المخلفات الخطرة باليمنمن المصادر المختلفة عام)1(جدول

 فاتنوع المخل
 الكمية
 مالحظات سنة/طن

 المخلفات الخطرة الصناعية 
 :مخلفات الرعاية الصحية

          صلبة
          سائلة
 مخزون أدوية

 مخلفات الزيوت 
 األغذية التالفة 

 المخلفات الصيدالنية 
 مخلفات معامل التصوير الفوتوغرافى 

 المخلفات الخطرة بالقمامة
 مخلفات المجازر 

  الكهرباء محطات إنتاج
 البطاريات المستهلكة 

257.080 
 

3.000 
100 
69 

40.000 
4.678 
150 

  تقريبا3.948ً
16.000 
37.755 
32.890 

  بطارية284473

 .ال تشمل منشآت النفط الخام والغاز
 .ال تشمل المنشآت غير الحكومية

 
 
 

 .ويمكن إعادة تدويرها وإستخدامها
 

 .من الصيدليات ومخازن األدوية
  . طن1 = 3  مبإعتبار

  .فى مراكز المحافظات فقط
 .رأس ماشية/كجم3بناء على المعدالت العالمية وهى 
 *مليون وات/  كجم10بناء على المعدالت العالمية وهى 

 
 سنة/ طن395670 اإلجمالى 

  بطارية سيارة284473+ 
 

 حتتاج إىل مراجعة وتدقيق باإلضافة إىل عدم مشوهلا أنواع أخـرى مـن              مجيع هذه التقديرات  .م1993املعدالت الواردة عن منظمة الصحة العاملية عام        *
م حبـواىل  2001قدرت كمية املبيدات منتهية الصالحية عام ،املخلفات مثل خملفات الصرف الصناعى وخملفات املنشآت األخرى غري الصناعية والصحية 

  . طن وقد مت تصديرها بالكامل300
 

من أهم المشاكل والمحـددات     .إلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة باليمن    المحددات والمشاكل التى تواجه ا    
 :ما يلى

  .عدم توفر بيانات كاملة عن كميات وخصائص المخلفات الخطرة المتولدة من المصادر المختلفة )1
خلط المخلفات الخطرة مع المخلفات األخرى لعدم وجود نظم مستقلة لكل منها مما يؤدى الـى تفـاقم                   )2

 .)مقالب القمامة(زيادة إحتماالت تلوث مواقع التخلص من هذه المخلفاتالمشكلة  و
عدم وجود بنية فنية أساسية كافية من وحدات معالجة مناسبة ومرافق للتخلص النهائى اآلمن من كافة                 )3

 .المخلفات الخطرة ، ومعامل اختبارات ونظم رصد وقياس
 الخطرة بالمصادر المختلفة وغياب التدريب      نقص فى الكوادر الفنية المتخصصة للتعامل مع المخلفات        )4

 .والتأهيل فى هذا الشأن
  .عدم وجود دراسات تفصيلية على مستوى المنشآت تحدد حجم التلوث وآثاره )5
 .عدم كفاية وحدات التدوير وإعادة االستخدام للمخلفات القابلة لذلك )6
 النفايات الصناعية لكل وحـدة      ارتفاع االستثمارات المطلوبة إلنشاء وتشغيل معدات وأجهزة لمعالجة        )7

  .صناعية
  .نقص الوعى عن هذه المخلفات والتعامل اآلمن معها على كافة المستويات )8
  .عدم كفاية الوعى والمعرفة بإتفاقية بازل وسبل اإلستفادة منها )9

  التنفيذيـة  اوالئحتــه .م1995لسـنة   )26(غياب بعض المواد القانونية فى قانـون البيئـة رقـم          )10
  .وأهمية إستكمالها.م2000نة لس)148(رقم

 نظام مستدام البد وأن يرتكز على سياسات        أيلقد أثبتت الخبرات السابقة وتجارب الدول األخرى أن إنشاء          
واضحة ومعلنة،ومبادئ أساسية تمثل أسس العمل على المستوى الوطني ، تترجم وتحكـم بإطـار               وطنية  
باط وسبل الرقابة والمحاسبة ويساند عمليـة تنفيـذ          ملزم يحدد أصول الممارسات وعالقات االرت      تشريعي

 األعمـال بفاعليـة     أنجازاألنشطة،ويحكم كل ذلك مقومات فنية ومؤسسية تنظيمية وقدرات بشرية تستطيع           
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 قادر على المشاركة والتنفيذ باإلضافة إلى تمويل كاف لتغطية مختلف أوجه اإلنفاق             واعيوكفاءة ومجتمع   
  .الالزمة

 
 :تراتيجيةنطاق عمل االس

ــتص  ــتخـ ـ     هـ ــن كافــ ــدة مـ ــرة المتولـ ــتراتيجية بالمخلفـــات الخطـ ة ذه االسـ
ذلك على أساس فصل المخلفات الخطـرة وعـدم         )المنزليةة،  الخدمي،الصحية،الزراعية،الصناعية(لمصادرا

 .خلطها بالمخلفات غير الخطرة ووجود نظم مستقلة لها
 :األهداف

 :األهداف العامة
آلمنة للمخلفات الخطرة بكافة أنواعها ومن جميع مصادرها باليمن متضمناً          إنشاء نظام متكامل لإلدارة ا     

 في،وتخفيض كميات وخطورة المخلفات من المنبع،وذلك       النهائينظم الجمع والنقل والمعالجة والتخلص      
 . مالئمواجتماعي اقتصادي/فني/مؤسسي/ تنظيمي/تشريعيإطار 

 اآلمنة للمخلفـات    اإلدارةاالستفادة منها لخدمة أهداف     وضع آليات مناسبة لتطبيق اتفاقية بازل وتعزيز         
 . الخطرة  باليمن وحماية البالد من الدخول غير المشروع لمخلفات خطرة

 
 : األهداف الفرعية

إدارة المخلفـات    تقيـيم و      مجال   في وتوفير خبرة وطنية     إيجاددعم ورفع القدرات الوطنية من أجل        
 .الخطرة وتطبيق اتفاقية بازل

 . العام وعلى جميع المستويات بشأن قضايا المخلفات الخطرةالوعيرفع  
 لدى األفراد والجهات المعنية على جميع المستويات باتفاقية بازل واالتفاقيات ذات العالقة             الوعيرفع   

 .مثل اتفاقية روتردام واتفاقية إستكهولم
ارة المتكاملة اآلمنة للمخلفـات وتطبيـق       المالية لإلد /القانونية/االقتصادية/الفنية/توفير األطر التنظيمية   

 .اتفاقية بازل وفقاً لالستراتيجية
 .إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات للمواد والمخلفات الخطرة 

 
 : تمثل سياسات عامةالتي األساسية ئالمباد

 : المجموعات اآلتيةئ فييمكن عرض هذه المباد
 . اإلدارة المنهج المتكامل،وتطبيق ال مركزيةإلىاالستناد  .1
  . المخلفات الخطرةمنتجيتعزيز مشاركة القطاع الخاص والجمعيات األهلية والمجتمع المحلى،وكذلك  .2
،والتنسيق مع برنـامج األمـم      م2010مراعاة التنسيق مع أنشطة اإلستراتيجية التفاقية بازل حتى عام           .3

اقية بازل ومقره جمهورية مصـر       للدول العربية التابع التف    اإلقليميالمتحدة لمنطقة غرب آسيا،والمركز     
 المخلفات الخطـرة مـع تعزيـز        في والتنسيق مع الهيئات الدولية لمنع االتجار غير المشروع          ،العربية

 .القدرات الوطنية
 . األنظف وتخفيض كميات ودرجة خطورة المخلفات الى الحد األدنىاإلنتاجتشجيع استخدام تكنولوجيا  .4
 :يتضمن: الخطرة باليمن إلدارة المخلفاتالتشريعياإلطار  .5
 .م1995لعام )26(التشريعات والقوانين الوطنية ومن أهمها قانون البيئة رقم .6
 . بازل بشأن حركة المخلفات الخطرة عبر الحدوداتفاقيةاالتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن أهمها  .7
 : وتحقيق األهدافةاالستراتيجيالركائز األساسية لتنفيذ  .8
إلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة البد من توافر مقومات أساسية تمثـل ركـائز             لضمان إنشاء مستدام ل    .9

 :هيوهذه المقومات أساسية يتعين توفرها وتناسقها وتوافقها فيما بينها لتحقيق أهداف النظام المستهدف،
ـ          في ركائز فنية متمثلة     أومقومات   - أ ة مـن    البنية األساسية الفنية المناسبة للتعامل مع الكميـات المنتج

 .المخلفات الخطرة وكذلك مع الكميات المتراكمة والمخزونة
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رهـا،مع تحديـد    امقومات أو ركائز مؤسسية تنظيمية تتضمن الهياكل المناسبة القادرة على القيام بأدو            - ب
واضح لألدوار والمسئوليات بدون تداخل السلطات والمسئوليات ، مع توفر القوى البشرية المالئمـة              

   .عدة بيانات مساندةونظام معلومات وقا
 ضوء الظروف االقتصادية    فيمقومات أو ركائز اقتصادية ونظم مناسبة للتمويل واسترجاع التكاليف           - ت

  .واالجتماعية
 مع الجهات الحكومية مـع رفـع        واألهلي المدني مشاركة كافة المجتمع     فيمقومات اجتماعية متمثلة     - ث

  .إدارة المخلفات وتحسين سلوكيات التعامل مع المواد والوعيمستوى 
 

 :الخيارات والبدائل االستراتيجية
المقومـات  ( الربعة مجاالت سـالفة الـذكر      فيلقد تم عرض مجموعة من الخيارات والبدائل االستراتيجية         

الختيار المناسب منها وفقاً لظروف كل محافظة أو منشأة وفى إطار السياسات العامة المطروحة              ) األساسية
 :فعلى سبيل المثال.عمول به المالقانونيواإلطار 

 .فض كمية المخلفات الخطرة أو الحد من خطورتهاخلاهناك عدة بدائل  )1
 .هناك طرق مختلفة لمعالجة المخلفات الخطرة كما أن هناك عدة بدائل لكل طريقة )2
 .هناك عدة بدائل إلنشاء مواقع ومرافق معالجة والتخلص من المخلفات الخطرة )3
 .مويل الالزمهناك عدة بدائل لتوفير الت )4
 

 :إطار الخطة العامة لتنفيذ االستراتيجية
 إطار ما هو قائم من مجهودات وأنشطة تمثل بدايات إيجابية لمواجهة مشكلة المخلفات الخطرة باليمن ،                 في

 مع إنشـاء  بالتوازيفإن تنفيذ االستراتيجية سوف يرتكز على دعم واستكمال األنشطة والمجهودات السابقة      
 :ووفقاً لمراحل العمل اآلتية، خالل فترة زمنية عشرة سنواتتدريجيدام بشكل النظام المست

ومدتها سنة ويتم خاللها تنفيذ األنشطة األساسية إلنشاء النظام المرغـوب           )مرحلة أولى (مرحلة عاجلة  .1
 . كبيرةاستثماراتفيه،وال تحتاج الى 

لقائمة وتنفيذ مشروعات تجريبية مع وضع المرحلة الثانية ومدتها سنتان وفيها يتم تقييم وتطوير النظم ا         .2
  .أساس البنية الفنية والمؤسسية

المرحلة الثالثة ومدتها ثالث سنوات وفيها يتم استكمال جميع الركائز الفنية واالقتصادية والمؤسسـية               .3
مـن  % 75واالجتماعية لتسعة محافظات تمثل المحافظات ذات األولوية نظرا إلنتاجهـا أكثـر مـن             

  .طرةالمخلفات الخ
 . المحافظاتباقي فيالمرحلة الرابعة ومدتها أربعة سنوات الستكمال جميع الركائز  .4

 عديد من   في  العمل وتواصله     استمرار ينبغي بنهاية العام العاشر ولكن      التنفيذي العمل   انتهاءوال يعنى ذلك    
القوى البشرية والتطوير    النظام مثل أنشطة التدريب والتوعية وتنمية        واستدامة استمراريةاألنشطة لضمان   

 .والبحوث وقواعد البيانات ونظم المعلومات
 .مراحل العمل المختلفة وأنشطة كل مرحلة)2( جدولالتاليويوضح الجدول 

 
 :تقدير التكلفة

 :يكما يل)1(وفقا للتقديرات الواردة بجدول،تقدر تكلفة معالجة والتخلص من المخلفات الخطرة
 . مليون دوالر200   حوالي    استثماريةتكلفة 

 .مليون دوالر  حوالي  تكلفة تشغيل سنوية
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 .مراحل العمل المختلفة وأنشطة كل مرحلة)2(جدول

مستوى  النشاط المدةسنة المرحلة
 التنفيذ

 /التكلفة
ألف دوالر

 15 الوطني .إقرار االستراتيجية وإعالن السياسات والمبادىء العامة .1
 10 الوطني .اإلطار القانونى الوطنىإجراء التعديالت على  .2
طباعة وتغليف وتنقيح اإلستراتيجية وإخراجها بشكل كتاب باللغتين العربية واإلنكليزية لتقديمها إلى  .3

 .الجهات المانحة لتمويل برامج وأنشطة اإلستراتيجية
 15 الوطني

 10 الوطني .وضع آليات تمويل واسترجاع التكاليف .4
 50 الوطني .الخطرة المؤسسى على المستوى المركزى ودعم الوحدات المسئولة عن إدارة المخلفاتستكمال اإلطار إ .5
 15 الوطني .إعداد المواصفات واألدلة اإلرشادية .6
 50 المحلى/الوطني .برامج تدريبية لوضع الخطط التنفيذية للمحافظات ذات األولوية .7

 1العاجلة

 20 الوطني . لشبكة المعلوماتالوطنيوضع أساس النظام  .8
 50 المحلى/لوطني . إستكمال إعداد الخطط التنفيذية للمحافظات وتنفيذ البرامج التدريبية– 1
 200 الوطني . تحديد المواقع المناسبة للدفن اآلمن للمخلفات الخطرة لجميع لمحافظات-2
 50 المحلى/الوطني  . تقييم حالة المحارق القائمة وتطويرها-3
 2000 المحلى/الوطني . تقييم حالة التلوث فى المقالب الحالية وتحديد احتياجات تطويرها وتأهيلها-4
 500 المحلى/الوطني .التطوير المؤسسى لمحافظات المرحلة األولى-5
 50 الوطني .إستكمال إعداد المواصفات واألدلة اإلرشادية– 6
 50 /الوطني . برامج توعية وتحفيز– 7
 200 الوطني . إستكمال قاعدة البيانات القومية ونظام المعلومات– 8
 200 المحلى/الوطني . إعداد بعض المواقع الحالية الستقبال مخلفات خطرة– 9

 5000 المحلى/الوطني : تنفيذ مشروعات تجريبية– 10
 50 ىالمحل/الوطني .)المكال( التخلص من المخلفات الخطرة فى أفران األسمنت–أ 

 50 الوطني ). األمانة/تعز( تخفيض كمية وخطورة المخلفات الصناعية–ب 
 5000 الوطني .)،األمانةتعز( حصر شامل للمخلفات الخطرة ببعض المدن الصناعهية–ج 
 50 الوطني .)عدناألمانة،( نظام متكامل لمخلفات الرعاية الصحية فى مدينة أو مستشفى كبير–د 

 50  .ع العناصر الثقيلة من مخلفات التصوير إسترجا–هـ 
 1000 المحلى/الوطني .)تعز( تجميع العبوات البالستيكية وتصنيفها والتخلص من العبوات غير القابلة إلعادة التدوير–و 

 2 األولى

 3000   تتبــناه احدى الشركات الكبرى.)تعز( إنشاء وحدة معالجة وتخلص مركزية بإحدى المدن الصناعية–ز 

  يالمحل . إستكمال النظم الفنية والتجهيزات لكافة األنشطة فى محافظات المرحلة األولى– 1
  يالمحل . إستكمال التطوير المؤسسى لمحافظات المرحلة األولى– 2
  الوطني  . إستكمال برامج توعية وتحفيز– 3
  المحلى/الوطني .رات البشرية إستكمال البرامج التدريبية وتنمية الموارد والقد– 4
 المحلى/الوطني  . إستكمال قاعدة البيانات لمحافظات المرحلة األولى– 5

 3 الثانية

 المحلى/الوطني . إستكمال الخطط التنفيذية لباقى المحافظات– 6
  يالمحل . إستمرار أنشطة التطوير المؤسسى لباقى المحافظات– 1
  المحلى .نية والتجهيزات لباقى المحافظات إستكمال النظم الف– 2
  المحلى . إستمرار برامج التدريب وتنمية الموارد والقدرات البشرية– 3
  المحلى/الوطني . إستمرار برامج التوعية والتحفيز– 4

  المحلى/الوطني :اإلستمرار فى تنفيذ مشروعات تجريبية فى مجال -5
  الوطني .نظف تكنولوجيا اإلنتاج األ– أ

  الوطني  . تخفيض التلوث–ب 
  الوطني . إعادة تأهيل مقالب المخلفات وإزالة التلوث منها-6

 4 الثالثة

  الوطني . إستمرار إعداد المواصفات واألدلة اإلرشادية– 7

 .يراعى إستمرار وتواصل كافة األنشطة الستدامة النظام
 .من امليزانية احمللية) $)185.000(مبلغ وقد.م2005،م2004وىل خالل عامي املطلوب توفري ميزانية لتنفيذ  املرحلة األ

من خالل التمويل احمللي سوف يتم احلصول على متويل من اجلهات املاحنة الدولية اليت تطلب تنفيذ املرحلة األول من برامج وأنشطة اإلستراتيجية وبالتايل ستساهم يف و
 .تنفيذ املراحل الثالثة الباقية
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