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 الفƬل األول
 مقدمة ومفاǉيم ƈساسية

 
 :مقدمة .1

 نشاط كميات من المخلفات بكافة أنواعها الصلبة والسائلة واإلنبعاثات أييتولد عن 
مستويات تتزايد كمية هذه المخلفات وتتغير خصائصها مع تغير األنماط اإلجتماعية وال.الغازية

  .اإلقتصادية والحضرية ومع التطور فى األنشطة ذاتها ومستوياتها التكنولوجية
 

وعلى المستوى العام تعتبر مشكلة المخلفات من أهم المشاكل التى تواجه الدول خاصة الـدول               
النامية وأصبحت تشكل احد األولويات البيئية المتقدمة التى يتطلب مواجهتها والتعامل معها من             

ل منظور شامل وفكر علمى يستند إلى التخطيط لإلدارة المتكاملة لهـا ومراعـاة كافـة                خال
اإلعتبارات اإلجتماعية واإلقتصادية والفنية لتحقيق أهداف حماية البيئة والحفاظ عليها وعلـى            

  .الموارد بصورة مستدامة
 

الزيادة المضطردة  وال تقتصر مشكلة المخلفات على تلك المخلفات التى تنتج محلياً ولكن،أدت            
فى كميات النفايات الناتجة عن كافة مشروعات التنمية اإلقتصادية والتكنولوجية فـى الـدول              

 مع محدودية طرق التعامل اآلمن معها       – وبشكل خاص المخلفات الخطرة      –الصناعية الكبرى   
عض هـذه   وارتفاع تكلفتها ومع شدة وصرامة قوانين حماية البيئة فى هذه الدول إلى محاولة ب             

الدول تصدير مخلفاتها الخطرة إلى الدول النامية أو الفقيرة للـتخلص منهـا وأصـبح مـن                 
الضرورى إحكام الرقابة على هذه العمليات خاصة مع عدم وجود إمكانيات لدى الدول النامية              

 .للتعامل والتخلص اآلمن من هذه المخلفات
 

ات ولتشجيع ومساعدة الدول على اإلدارة      وقد تم وضع إتفاقية بازل للتحكم فى مثل هذه العملي         
  .اآلمنة لمخلفاتها الخطرة

 
ومع تزايد عدد السكان بالجمهورية اليمنية وزيادة المشروعات التنموية فى مختلف المجـاالت             
بدأت مشكلة المخلفات فى الظهور على قمة المشكالت البيئية،وبدأ التخطيط لمواجهة المشـكلة             

اسية تترجم الى مشروعات تنفيذيـة تحقـق أهـداف التنميـة            من خالل مبادئ وسياسات أس    
 .المستدامة بالجمهورية

 
ولتحقيق التكامل المنشود،البد من وضع إستراتيجية وخطة تنفيذية لمواجهة مشكلة المخلفـات            

 . سياق مع المبادئ األساسية إلدارة المخلفات بالجمهورية اليمنيةفيالخطرة 
 

 . والموضوعات األساسية المرتبطة بموضوع اإلستراتيجية هذا الفصل بعض المفاهيمويسرد
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 : بعƭ المفاǉيم األساسية Ƥات العǘقة .2
 : مفهوم اإلدارة المتكاملة للمخلفات 2-1

ويقصد بها التعامل فنياً وإدارياً مع المخلفات فى منظومة شاملة خالل دورة حياتها الكاملة من 
م التخزين والجمع من المصدر والنقل إلى مواقع المهد إلى اللحد بدءاً من مرحلة التولد ث

مناسبة للتخزين المرحلى أو المعالجة ومن ثم إمكانية إسترجاع المواد القابلة إلعادة 
 واالجتماعية االقتصادية االعتبارات بطرق آمنة بيئياً،مع مراعاة النهائي،ثم التخلص االستخدام

 .ى جانب اإلعتبارات الفنيةوالبيئية والتخطيطية والتشريعية والمؤسسية إل
 

 .منظومة مبسطة فيدورة الحياة )2(تسلسل هذه المراحل،ويوضح شكل)1(ويوضح شكل
 

 : تعريƹ المخلفات الƬلبة وƈنواƳها  2-2
تعرف المخلفات الصلبة بأنها المواد الصلبة أو شبه الصلبة التى يتم التخلص منها عند مصدر               

حتفاظ بها ، وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة        تولدها كمخلفات ليست ذات قيمة تستحق اإل      
فى موقع آخر وظروف أخرى بما يوفر األوضاع المواتيـة لعمليـات إعـادة اإلسـتخدام أو                 

 .التدوير
 

 : وتنقسم المخلفات الƬلبة حسب مƬدر تولدǉا ƋلƳ Ǎدة ƈقسام
 الوحـدات   فـي ( تتولد عن األنشـطة السـكانية      التي)القمامة(المخلفات الصلبة البلدية  -أ  

وغالبية .والمؤسسات التجارية والحرفية الصغيرة،واألسواق والمنشآت اإلدارية     )السكنية
هذه المخلفات غير خطرة ،ولكنها تشتمل على مخلفات خطرة مثـل بقايـا األدويـة               

 .والعبوات الفارغة للكيماويات والمبيدات وغيرها
 
 األنشطة الصناعية ، وتـرتبط      المخلفات الصلبة الصناعية وهى المخلفات الناتجة عن      -ب  

نوعيتها وكميتها بطبيعة الصناعة،وبعض هذه المخلفات ليس لها خطورة على البيئـة            
والبعض اآلخر تحتوى على مواد خطرة تحتاج إلى إستخدام معالجات وطرق خاصة            

 .فى تداولها
 

المخلفات الصلبة الزراعيـة وهـى المخلفـات الناتجـة عـن كافـة األنشـطة                -جـ  
 : ة،وتشتمل هذه المخلفاتالزراعي
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.تكاملة للمخلفاتمنظومة اإلدارة الم)1(شكل رقم 

املصدر

الفرز

ختزين مؤقت

نقل

املعاجلة

التخلص النهائى

 حماوالت منع
 خفض/

إعادة إستخدام داخلى
 معاجلة داخلية/ 

 لدفن األرضىا
 الصحى واآلمن

 /تصنيف خطرة
 غري خطرة

 تسويق مسترجعات/ إسترجاع
 حد من اخلطورة/ليل احلجم تق
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                                                . مبسطةمنظومةدورة الحياة في )2(شكل رقم
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 . منها وتصنيعها إلى منتجات مفيدةاالستفادة يمكن والتيبقايا المحاصيل الزراعية  
 .الصحيروث الحيوانات ونواتج كسح بيارات وخزانات الصرف  
المبيدات الزراعية والعبوات الفارغة وهى نفايات ذات تأثيرات خطرة         بقايا األسمدة و   

 . التعامل معهافي خاصة احتياطاتتحتاج إلى 
 

 :مخلفات الرƳاية الƬحية -د
  نوƳاǅ مǅ المخلفات التǍ تنتج مǉ ǅناƿتبعاً للتقسيم الصادر من منظمة الصحة العالمية،

 : وحدات الرƳاية الƬحية
 .ها عالقة بتشخيص وعالج المرضى،ومعظمها مخلفات خطرةل) صحية(مخلفات طبية 

غير ) البلدية(وتشبه فى طبيعتها ، ومكوناتها القمامة العادية ) غير خطرة( مخلفات غير طبية 
 : وتƪملالخطرة، 

  .مخلفات المطبخ وأماكن إعداد وتناول األغذية •
 . مهمالت–أوراق : مخلفات المكاتب اإلدارية •
، وفى  استخدامهايتم التعامل معها بالمغاسل وكيها وإعادة       : سرة   اآل تومفروشاأغطية   •

 .حاالت خاصة يتم التعامل معها كمخلفات خطرة
  .قمامة عادية:  األطباء والممرضات واستراحاتمخلفات سكن  •
 .مخلفات باقات الورد المرسلة للمرضى والجرائد وأخرى •
 

 øǉ لƙم ǌخرƈ لبةƬ مخلفات : 
 .الصحيحمأة الصرف  •
 .الصناعية الصرف حمأ •
 .والمصارفتجمعات المياه نواتج تطهير  •
 .مخلفات عمليات الهدم والبناء •
 .مخلفات المغاسل مثل بقايا المنظفات •
 
 : تعريƹ وتوƬيƹ المخلفات الخطرة 2-3

 أية نفايـات تتولـد عـن        : النفايات الخطرة بƉنها   1995لسنة  ) 26(يعرƹ قانوǅ البيئة رقم     
ائية أو اإلشعاعية وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه مـن           العمليات الصناعية أو الكيمي   

مواد أو تركيزات لمواد أو بسبب تفاعالتها الكيميائية أو ما تتسم بـه مـن سـمية أو قابليـة                    
لإلنفجار أو إلحداث تآكل أو أية خصائص أخرى ينجم عنها خطر علـى حيـاة اإلنسـان أو                  

 .ها أو عند إتصالها بنفايات أخرىالحيوان أو النبات أو على البيئة سواء بمفرد
 

وقد وضع القانون فى الئحته التنفيذية جداول للنفايات الخطرة والضوابط الخاصـة بتـداولها              
  .هذه النفايات) 1(ويوضح مرفق 

 
 : النفايات الخطرة( EPA )بينما تعرƹ وكالة حماية البيئة األمريكية 
 الطبيعيـة   وخوصـها كيزهـا   ااً لكميتهـا وتر    تبع –بأنها نفايات أو خليط من النفايات تسبب          

ند إدارتها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتهـا أو الـتخلص منهـا              ع  أو    –والكيميائية والمعدية   
 : التالية األضرار  تسبببطريقة غير سليمة

 .زيادة الوفيات أو زيادة األمراض التى تسبب عجزاً •
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 .رةأضرار صحية مباشرة أو غير مباشرة لحظية أو متأخ •
 

 أربعة صفات إذا توافرت واحدة أو أكثـر  ( EPA )وقد حددت وكالة حماية البيئة األمريكية 
 : Ǐǉ وƤǉه الƬفات  النفايات توصف بأنها نفايات خطرة،فيمنها 

 
         (Ignitability):                                                :لǘحتراقالقابلية   .1

 : تƹƬ بهƤه الƬفة تالتǏومǅ النفايات  
 تبلغ نقطـة    والتي –كحول  % 24 تحتوى على أقل من      التي غير المحاليل المائية     –السوائل  
 . 5م60 أقل من (Flash Point) اشتعالها

المواد الغير سائلة التى لها قابلية اإلشتعال أو اإلحتـراق الـذاتى عنـد الظــروف        •
   .العادية

 .الغازات المضغوطة •
 .المواد المؤكسدة •
 .من أمثلة ذلك المذيبات والمخلفات البتروليةو •
 
  (Corrosivity )                                                          ::التƇكل .2

 :  تتƹƬ بهƤه الƬفةالتǏومǅ النفايات 
  .)12.5(أو أكثر من ) 2( أقل من (PH) الهيدروجيني يبلغ أسها التيالمحاليل المائية  •
 مم سنوياً عند درجة حـرارة      6.25 تسبب تآكل الصلب بمعدل يزيد عن        التيالسوائل   •

 .ومن أمثلة ذلك النفايات الحامضية ومحاليل معالجة األسطح المعدنية. م55
 
 (Reactivity ):                                                             :النƪاط .3

 :  تتƹƬ بهƤه الƬفةالتǏومǅ النفايات 
 .انفجارات الغير ثابتة وتتفاعل بشدة بدون النفاي •
 . تتفاعل بشدة مع الماءالتيالنفايات  •
 . تكون خليط متفجر مع الماءالتيالنفايات  •
 . تولد غازات سامة أو أبخرة أو دخان عند إختالطها مع الماءالتيالنفايات  •
ة سـامة    تحتوى على سيانيد أو كبريتيد وتولد دخان أو غازات أو أبخر           التيالنفايات   •

   12.5 أو اكثر من 2عندما يبلغ األسى األيدروجينى أقل من 
 . عند درجة الحرارة والضغط العادى أو عند التسخينلالنفجارالنفايات القابلة  •

 تحتوى  التي والمذيبات   TNTومن أمثلة ذلك النفايات السائلة الناتجة عن عمليات تصنيع مادة           
 .على السيانيد

 
 (Toxicity):                                                              :ميةسال .4

 ومƈ ǅمƙلة تختلف درجة السمية تبعاً لنوع وكمية النفايات وطرق وزمن التعرض، 
 :تلƿ النفايات

 .المبيدات .1
 .النفايات المحتوية على الزئبق .2
 .الكادميوم .3



 -8-

 .السيانيد .4
 .الزرنيخ .5
 

 بأنهـا   نقل النفايات الخطرة والتخلƫ منها النفايات      بازل بǅƉƪ التحكم Ǎƺ      اتفاقيةوقد Ƴرƺت   
مواد أو أشياء يجرى التخلص منها أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء على                

  .الوطنيأحكام القانون 
 

 Ǎيما يلƺ فات الخطرة للنفاياتƬه اإلتفاقية الƤǉ وقد حددت : 
  لالنفجارالمواد القابلة  •
  .التلقائيلمعرضة لإلحتراق  المواد والنفايات ا •
  . المواد والنفايات التى تطلق غازات قابلة لإلشتعال عند مالمسة الماء •
 . المؤكسدات والبيروكسيدات العضوية •
 المواد السامة ذات اآلثار الحادة ، وذات اآلثار المتأخرة أو المزمنة ، والمواد السامة               •

 .للبيئة
 . المواد المعدية والمواد اآلكلة •
  . تطلق غازات سامة عند مالمسة الهواء أو الماءالتيمواد  ال •
  . بعد التخلص منها على إنتاج مادة أخرى خطرة– بوسيلة ما – النفايات القادرة  •

 
 بازل فإن الصفات الخطرة للنفايـات تتحـدد وفقـاً           التفاقية ويتضح من ذلك أنه وفقاً      

 .ل المتبعة وطرق التداوIntrinsicللصفات الداخلية أو الذاتية 
  .قائمة بالصفات الخطرة طبقاً إلتفاقية بازل) 2(ويوضح مرفق  

 
 : بعƭ التƙƉيرات الناتجة ǅƳ التداول غير اǑمǅ للمخلفات الخطرة 2-4

تتوقف التأثيرات الناتجة عن المخلفات الخطرة على صحة اإلنسان وممتلكاته وبيئته، علـى             
 .ة وزمن وطرق التعرض لهاخصائص هذه النفايات وكمياتها وحالتها الطبيعي

 
  :التƙƉيرات ƳلǍ الƬحة 

التنفس، (تسبب المخلفات الخطرة تأثيرات سلبية على صحة اإلنسان تبعاً لطريقة تعرضه لها 
وتبعاً لزمن التعرض والحالة الصحية لإلنسان المتعرض والسن والجنس ) الجلد، الفم، الجروح

ويؤدى 0ضاً لتأثيرات المخلفات الخطرة فنجد أن األطفال والسيدات والمسنين أكثر تعر
التعرض للمخلفات الخطرة إلى تأثيرات مؤقتة مثل الدوار والصداع والغثيان وإلى تأثيرات 
مستديمة تشمل السرطان والعجز وتؤدى إلى الوفاة وقد تظهر اآلثار مباشرة عند التعرض أو 

 إلى ( voc )   لكيميائية المتطايرةقد تتأخر أشهر أو سنين، وتؤدى األبخرة الناتجة عن المواد ا
 دم في مستويات المواد السامة ارتفاع وأمراض جلدية وتؤدى إلى التنفسيأمراض الجهاز 

 .وأنسجة اإلنسان والحيوانات
 

 : التƙƉيرات ƳلǍ البيئة 
تتسبب المخلفات الخطرة فى تأثيرات سلبية على البيئة فى أوساطها المختلفة ، فتؤدى 

ادرة منها أو عند حرقها إلى تلوث الهواء ويؤدى عدم التخلص اآلمن منها إلى اإلنبعاثات الص
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تلوث التربة والمياه السطحية والمياه الجوفية ، وتعرض الحياة البحرية والثروة السمكية 
 .والنباتية والحيوانية إلى مخاطر شديدة

 
 : التƙƉيرات ƳلǍ الممتلكات  

رات تؤثر على الممتلكات وتتولد غازات سامة تؤدى ينتج عن المخلفات الخطرة حرائق وإنفجا
 .إلى قتل العمال ورجال اإلطفاء والسكان فى المناطق المحيطة بالمصانع

 
 :  الدولية بƌدارة المواد والمخلفات الخطرة اǉǗتمامات 2-5

 الشديد بين اإلدارة اآلمنة للمواد الخطرة والمخلفات الخطرة فقد إهتمت الهيئات            لالرتباطنظراً  
الدولية والمنظمات الدولية بالطرق اآلمنة إلدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة وأنشـأت            
برامج وأبرمت معاهدات وإتفاقيات دولية لتنظيم تداولها وتجارتها ونقلهـا وتقيـيم المخـاطر              
الناتجة عنها ورصدها وتبادل المعلومات بشأنها وتجرى بحوث مستمرة للتوصل إلـى أأمـن              

لتداولها والحد من مخاطرها والبحث عن بدائل لها أقل خطورة والتخلص اآلمن مـن              الطرق  
 : اǉǗتمامÛ ومƈ ǅمƙلة Ƥǉا نفاياتها

 
  . للمواد الكيميائية الخطرةالدوليإنشاء السجل  -أ 

 The International Register of Potentially Toxic  chemicals (IRPTC) 
إلعداد قـوائم  (U NEP ) برنامج األمم المتحدة للبيئة بناء على قرار المجلس الحاكم ل
 .بالمواد الكيميائية الخطرة وخصائصها

 
  للسالمة الكيميائية الدولي إنشاء البرنامج -ب 

The International Programme on Chemical Safety (IPCS) 
بيئة ومنظمة العمل وبرنامج األمم المتحدة لل(WHO )    بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية  

 . لبحث أنسب الطرق لتداول المواد الكيماويةUNEP( ILO)الدولية 
 

 بازل للتحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها فى عـام              اتفاقيةإبرام   -ج  
 .م1992 ودخلت حيز التنفيذ فى عام 1989

 
ة المواد الكيميائيـة الخطـرة      إصدار خطوط لندن اإلرشادية لتبادل المعلومات عن تجار        -د    

  . روتردام بهذا الشأنواتفاقية ، Prior Informed Consent ( PIC )ونظام اإلبالغ المسبق 
 

فصالً كامالً عن اإلدارة السـليمة      .م1992لمؤتمر قمة األرض عام     )21(خصصت األجندة  هـ
لسـليمة بيئيـاً للنفايـات      ،وفصالً كامالً عـن اإلدارة ا     )19الفصل(بيئياً للمواد الكيماوية السامة   

  . )22 -الفصل( ،وفصالً كامالً عن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المشعة )20الفصل(الخطـرة
 
  . عقد فى استوكهولم المؤتمر الدولى للسالمة الكيميائية1994 عام  في-و 

International Conference On Chemical Safety ( ICCS )  
 .امل لإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية متكدوليإلنشاء نظام 

 
 .م2000  بشأن الملوثات العضوية الثابتة عام إستكهولم اتفاقية إبرام -ز 
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 الحكومة اليمنية بالمƪاركة Ǎƺ األنƪطة الدولية بالتوقيƲ واإلنƮمام ƋلǍø كاøƺة             اǉتمتوقد  
 .اإلتفاقيات المعنية بالبيئة

 ازل بشأن حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والـتخلص        فقد تم التوقيع على إتفاقية ب      •
 .م1996م ودخلت حيز النفاذ فى شهر مايو 1992 يونيو فياآلمن منها 

 شـهر   فـي POPs للملوثات العضوية الثابتة     إستكهولم اتفاقيةكما وقعت اليمن على      •
 .م2000ديسمبر 

لمواد الكيميائيـة   كما صدقت على إتفاقية روتردام بشأن اإلخطار المسبق عن تجارة ا           •
  .م2002فى مايو 

 .اإلتفاقيات البيئية التى وقعت عليها اليمن) 3(ويوضح مرفق 
 
 :  بازل بǅƉƪ حركة النفايات الخطرة Ƴبر الحدود والتخلƫ منهااتفاقية 2-6

 ǍلƋ Ƨه اإلتفاقية باألساƤǉ ƹتهد : 
لدول وضع نظام رقابة على عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود خاصة من ا .1

 .المتقدمة إلى الدول النامية
  .معالجة والتخلص من ما يتم توليده من مخلفات خطرة بطريقة سليمة بيئياً .2
  .)االتفاقيةيتضمن الفصل الخامس مزيد من المعلومات عن هذه (

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ǎانƙل الƬالف 
 

 توƬيƹ الوƲƮ القائم
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Ǎانƙل الƬالف 
 توƬيƹ الوƲƮ القائم 

 
تناول فى هذا الفصل عرض للوضع القائم من حيث النواحى المؤثرة على إنتاج وتداول ي

  .النفايات الخطرة وبعض الخصائص األساسية ذات العالقة
 
 :  الخƬائƫ الديموجراƺية- 1

يبلغ إجمالى عدد سكان الجمهورية اليمنية  .م2000 لبيانات كتاب اإلحصاء السنوى لعام وفقاً
 0 محافظة باإلضافة إلى أمانة العاصمة19 نسمة موزعين على 18.261.000المقيمين حوالى 

 تمثل محافظة تعز أكثر المحافظات من حيث عدد 2كم/ فرد39.7تبلغ متوسط الكثافة السكانية 
 2.018.878(ب إ يليها محافظة 2.295.990حيث يبلغ عدد سكانها حوالى %) 12.6(السكان 
بينما تمثل محافظة %) 10.6 نسمة بنسبة 1.942.251(ثم محافظة الحديدة %) 11.06بنسبة 

 .%)0.38 نسمة بنسبة 70.318(المهرة أقل المحافظات من حيث عدد السكان 
  

والباقى % 73.7ة سكان الريف حوالى يتوزع هذا العدد بين الحضر والريف ، يبلغ نسب
 .يمثل نسبة سكان الحضر% 26.3

 
سنوياŷ ووƺقاŷ لهƤه النسبة يمكǅ تقدير Ƴدد السكاƳ ǅام % 3.5تبلƶ متوسط الزيادة السكانية 

 :  كما يلǍ.مÛ2003 م2002
 2002 نسمة Ƴام 19.562.000                      

 Ƴ 2003ام  نسمة20.246.000                       
 
 
 :  بعƭ الخƬائƫ البيئية-2 

2 –1 Ʋالموق:  
تقع الجمهورية اليمنية جنوب شبه الجزيرة العربية يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية 
ومن الجنوب البحر العربى وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر 

 .األحمر
 

 : يعية ƋلǍ خمسة مناطقوتنقسم اليمǅ مǅ حيƘ التكوينات الطب
 .مناطق جبلية تتخللها وديان تصب فى البحر األحمر ، خليج عدن والبحر العربى 
 .مناطق هضبية 
 .سهول ساحلية مطلة على البحر األحمر وخليج عدن والبحر العربى 
 .)منطقة الربع الخالى(مناطق صحراوية تتخللها بعض النباتات  
 .مر والبحر العربى البحر األحيجزر اليمنية تنتشر فال 

 

 :وȮȊǣل عام ȷǚȥ املناǷ العامÛ ويؤǭر ǾȽا التقȆيم على املناǷ والطقȄ والǤيǞة اخلاȍة لȮل منطقة
 حار رطب على الشريط الساحلى، معتدل فى المرتفعات الجبلية وصحراوى فى المناطق 

 .الصحراوية
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 : بالنسبة للمياة العƤبة 2-2
ǌالسنو ƚمليون متر مكعب، منها 2500نوى من المياه العذبة حوالى يبلغ اإلنتاج الس:اإلنتا 

 . مليون متر مكعب مياه سطحية1500 مليون متر مكعب مياه جوفية ، 1000
ǌالسنو ƿǘمليون متر مكعب3200يقدر بحوالى :اإلسته .  

 
 Ǎجز يقدر بحوالƳ ƿناǉ ǅƈ ƿǘواإلسته ƚاإلنتا ǅبيا ǅم ƞƮمتر مكعب مياه 700يت ǅمليو 

 .نوياŷ مما يƪير ƋلǍ الحاجة ƋلƋ Ǎيجاد مƬدر آخر لتوƺير اإلحتياجات مƤǉ ǅه المياهƤƳبة س
 ǅم ƅجز ƱسترجاƋستخدام وƋ ادةƳستخدام التقنيات واألساليب المناسبة إلƋ ƿلƤل Ɲويقتر
المياه المستخدمة Ǎƺ الƬناƳة Û ومياه الƬرƹ الƬحǍ والزراǍƳ بعد Ƌجراƅ المعالجات 

 ƫائƬول بخƬزمة للوǘزمة لإلستخدامالǘال ƫائƬالخ Ǎه المياه الƤǉ. 

 
2-3 ǍحƬال ƹرƬرب والƪمدادات مياه الƋ خدمات : 

 ǌالسنو ƅاƬير بيانات اإلحƪ2000تǍما يل ǍلƋ م : 
يبلغ نسبة السكان المخدومين بشبكات عامة لمياه الشرب فى المناطق الحضرية حوالى 

داد نسبة السكان الذين يعتمدون على فى الريف ، بينما تز% 11.24 بحوالى نةمقار% 80.0
على % 11.47، % 42.61(اآلبار كمصدر لمياه الشرب فى الريف كثيراً عنها فى الحضر 

 .)التوالى
 
سكان فى المناطق الحضرية الما بالنسبة للصرف الصحى فنجد أن أكثر من نصف عدد أ

يف حيث ينتشر بينما تنعدم هذه النسبة فى الر%) 52.65(مخدومين بشبكات صرف صحى 
 .بالريف ستخدام الحفر المغلقة والمكشوفة

 
من سكان الحضر لديهم شبكة عامة لمياه الشرب وليس % 25يتضح مما سبق أن أكثر من 

 .لديهم شبكة صرف صحى
 

من سكان الريف ال يوجد لديهم وسيلة % 40كما تشير اإلحصائيات أيضاً إلى أن أكثر من 
 .للصرف الصحى

  
 ):القمامة(الƬلبة المخلفات  2-4
 ƈ-لبةƬكمية المخلفات ال  : 

المتولدة من مراكز محافظات الجمهورية اليمنية ) القمامة(يبلغ إجمالى كمية المخلفات الصلبة 
 3467.8نوياً أى بمعدل س/ طن1.266.084م حوالى 2000وفقاً لبيانات اإلحصاء السنوى 

وبذلك يبلغ متوسط ما يتولد عن ) لجوفبإستثناء محافظات البيضاء، المحويت وا(يومياً /طن
بإستثناء محافظات البيضاء، ( كجم يومياً 0.75الفرد فى مراكز هذه المحافظات حوالى 

وهو معدل متقارب مع بعض الدول العربية مثل جمهورية مصر ) المحويت، والجوف
 .العربية

 
إجمالى الكمية لجميع  الى أن .م2002وتشير البيانات المتاحة عن كمية هذه المخلفات لعام 

 .ميو/فرد/ر كجم72 طن بمتوسط عام حوالى 1.286.261المحافظات يبلغ حوالى
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، 2000لعامى ) حضر(كمية المخلفات المتولدة من مراكز المحافظات ) 1(ويبين جدول 
 :يتƞƮ مƤǉ ǅا الجدول ما يلǍو. م2002

تمثل محافظات ،  عدن ثم تعزأكثر المحافظات إنتاجا للقمامة هى أمانة العاصمة يليها محافظة
  .الضالع، الجوف، المهرة، المحويت وشبوة اقل المحافظات من حيث كمية القمامة المتخلفة

 
 ): القمامة(خƬائƫ المخلفات الƬلبة  -ب

م ǅƳ تركيب القمامة ƋلǍ 2002تƪير البيانات المتوƺرة Ǎƺ تقرير ǅƳ حالة البيئة باليمƳ ǅام 
 Ǎما يل : 

 % 47  .ضويةنسبة المواد الع .1
 %20  .نسبة مخلفات البناء .2
 % 9    .نسبة المواد البالستيكية .3
 % 9   .نسبة الورق والكرتون .4
 %2   .نسبة األقمشة وبقايا األحذية .5
 %3   .نسبة المواد الزجاجية .6
 %5    .نسبة المواد الحديدية .7
 %5    .مواد أخرى غير محددة .8
 

 :  المخلفات ƤƋا ƈمكǅيتƞƮ مƤǉ ǅا البياƋ ǅمكانية اإلستفادة مƤǉ ǅه
ƈ- مواد سمادية ǍلƋ تحويلها ƞبما يتي Ʋالمنب ǅالمواد م Ǎباق ǅƳ ويةƮل المواد العƬƺ.  
Ƭƺل مخلفات البناǅƳ ƅ القمامة وتحديد مواقƲ خاƬة مستقلة لها بما يتيƳƋ ƞادة  -ب

  .تدويرǉا
ƚ- ستيكية والورقية والزجاجيǘالمواد الب ƱسترجاƋادة تدوير وƳƋ مƙ ǅة والحديدية وم

 .بكفاƅة
 

ƚ- لبةƬالمخلفات ال ǅم ƫتداول والتخل  : 
 بحمالت نظافة المدن والطرق والسلطة المحليةوزارة األشغال العامة ب متمثلة الحكومةتقوم 

وجمع القمامة ونقلها إلى المقالب كما أصدرت الدولة العديد من التشريعات التى من شأنها 
 مƤǉ ǅه ية البيئة والمجتمع من أضرار هذه المخلفات،التعامل اآلمن مع المشكلة وحما

 : التƪريعات
بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين .م1999 لسنة )20 (القرار الجمهورى بالقانون رقم .1

 .المدن
  .بشأن قانون النظافة العامة.م1999 لسنة )40(قانون رقم  .2
  (لتنفيذية لقانون رقمبشأن الالئحة ا.م2000 لسنة )263(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  .3

  .بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن.م1999 لسنة )20
 

 )20(يبلغ عدد هذه المقالب ، ويتم التخلص من المخلفات الصلبة بإلقائها فى المقالب المكشوفة
 بينما ال يوجد مقالب رسمية فى كل من محافظات حجة ،منها ما يخدم أكثر من محافظة

من الجدير بالذكر أن هذة المخلفات تحتوى على مخلفات طبية وصناعية والجرف والضالع و
 .وزراعية ال يتم فرزها وفصلها لعدم وجود نظم مستقلة لها
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لمانى بالتعاون مع األيمنى المشروع المن خالل  ،والطرقألشغال العامة  اكما قامت وزارة
تƉكيد ƳلƮ Ǎرورة تعاوǅ الجهات بǅǘƳƌ المبادƍ التالية مƲ الGTZ هيئة المعونة األلمانية 

 ǍلƳ جل العملƈ ǅم ƫالخا Ʊوالسلطات المحلية والقطا ǅالمواطني Ʋقة مǘات العƤ الحكومية
ƍه المبادƤǉ تطبيق : 

أخذ إمكانية تقليل وتدوير المخلفات فى اإلعتبار فى كل اإلجراءات التى يمكن أن يكون  .1
 .لها تأثير على أوضاع النظافة

نظافة وفقاً لتصورات مدروسة تأخذ فى اإلعتبار الجوانب الفنية القيام بأنشطة ال .2
 .واإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية لكل منطقة

تفعيل وتطبيق نظام الالمركزية المالية واإلدارية والرقابة والتقييم من قبل السلطات  .3
 .المحلية

 القوانين ذات إعداد ميزانيات أعمال النظافة على أساس الموارد المالية الموضحة فى .4
  .الصلة ووفقاً ألسس إقتصادية تضمن اإلستدامة المالية واإلستخدام األمثل للموارد

تشجيع المبادرات الذاتية لǖفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية الرامية إلى اإلسهام فى  .5
 .تطوير أوضاع النظافة

 فهم القوانين –ظيفة ضرورة العيƫ فى بيئة ن: تنفيذ برامج للتوعية تؤكد على ما يلى  .6
  . أهمية دور المرأة فى النظافة–والقواعد المتعلقة بالنظافة 

  .إعداد وتطبيق تدابير خاصة ومأمونة بيئياً إلدارة المخلفات الخطرة والخاصة .7
  .تطبيق المعايير المعتمدة فى إختيار وتطوير وتشغيل المقالب .8
بسيطة المتوفرة محلياً لسهولة صيانتها إعطاء األولوية إلستخدام المعدات ذات التقنية ال .9

  .وإصالحها وتحقيق المزيد من فرص العمل وخفض التكاليف
  .نظام األجور والحوافز مرتبطاً باألداء الفعلى بما يضمن رفع كفاءة الخدمات .10
تشجيع القطاع الخاص للقيام بأعمال النظافة وفقاً لعقود متضمنة لمهام واضحة  .11

 .المبينة فى قانون النظافة العامةوشروط ملبية للمتطلبات 
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 .م2002م، 2000يلعام) القمامة( كمية المخلفات الصلبة )1(جدول رقم         
 م2000الكمية عام  المحافظة

 )1(سنة/ طن 
 م2002الكمية عام 

 )2(سنة/طن
 الترتيب حسب الكمية

 م2002لعام 
 أمانة العاصمة

 صنعاء
 عمران

 
58573 

453600 
65000 
50400 

1 
6 
7 

 2 250000 240888 عدن
 3 105000 144000 تعز

 5 81518 67202 الحديدة
 14 10200 9000 لحج
 15 6500 5400 إب
 13 11000 9816 أبين
 12 17300 15261 ذمار
 16 6050 5490 شبوة
 10 21310 25550 حجة

 9 25000 غير متوفرة البيضاء
 4 98500 96792 حضرموت

 11 20000 20144 صعدة
 17 6043 غير متوفرة المحويت
 18 4850 3744 المهرة
 8 28000 28080 مأرب
 19 2500 غير متوفرة الجوف
 20 1500 144 الضالع
 21 غير متوفرة غير متوفرة ريمة

Ǐ1.286.261 1ر266ر084 اإلجمال  
 الجهاز المركزى ،ة وزارة التخطيط والتنمي،الجمهورية اليمنية.م2000كتاب االحصاء السنوى : المƬدر )1(

 .م2001 صنعاء يونيو ،لإلحصاء
 . الجمهورية اليمنيةق،طرالبيان وزارة األشغال العامة و: المƬدر )2(

 
3 -Ƴاط الزراƪالن  Ǐ: 

 هتكار ، تبلغ المساحة المنزرعة منها 1.668.858تبلغ مساحة األراضى القابلة للزراعة 
 تعتبر ،)م2000تائج اإلحصاء السنوى وذلك بناء على ن% (68.5 هتكار بنسبة 1.143.44

محافظة الحديدة أكبر المحافظات من حيث المساحة المزروعة يليها محافظة صنعاء ثم ذمار 
 .بإومأرب و
  

 وتمثل مياه ،مياه األمطار هى المصدر الرئيسى للرى فى جميع المحافظات يليها مياه اآلبار
 .السيول أيضاً مصدراً هاماً من مصادر الرى

  
حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح والحبوب ، مثل زراعة القمح والحبوب أهم الزراعاتت

، بينما تبلغ المساحة المنزرعة بالقات %)58.7(أكثر من نصف جملة األراضى المنزرعة 
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منزرعة بالخضار % 32.3من إجمالى المساحة ، وباقى المساحة التى تمثل % 9حوالى 
 .يل التقليديةوالفاكهة واألعالف والمحاص

 
Ǎƺ لƙمخلفات تتم ǍƳاط الزراƪالن ǅƳ ينتج : 

 ) .... حطب قطǅ –قƩ ارز (محاƬيل الزراƳية 
وجميعها يمكƳƋ ǅادة تدويرǉا واإلستفادة منها Ƌما كمƬدر للطاقة ƈو إلنتاƚ مواد سمادية ƈو 

ية مƙل قوالب طوب مواد غƤائية للحيوانات كما يوجد تقنيات ƈخرǌ لتحويلها الǍ مواد Ƌنƪائ
 .ƈو ƈخƪاب

 .تعتبر مخلفات خطرة  بقايا المبيدات المستخدمة Ǎƺ الزراƳة
 
4-ƳناƬاط الƪالن Ǐ : 

يشهد النشاط الصناعى باليمن تطوراً مستمراً حيث يتزايد سنوياً إجمالى عدد المنشآت 
 فى أربعة الصناعية بكافة أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويتركز النشاط الصناعى

 .تعز، صنعاء، عدن، أمانة العاصمة: محافظات هى 
 

 1996م، ونتائج المسح الصناعى األول الذى أجرى عام 2000تشير بيانات اإلحصاء السنوى 
 منشأة 33972 م إلى 1996 منشأة عام 33284إلى زيادة إجمالى عدد المنشآت الصناعية من 

 عمال أكثر عام 10شآت الكبيرة التى يعمل بها  يبلغ عدد المن، منشأة688 بزيادة 2000عام 
م ، أما المنشآت متوسطة الحجم 1996 منشأة عن عام 20 منشأة بزيادة 383م حوالى 2000

 عن عام 113 منشأة بزيادة 1304 عمال فيبلغ عددها 7 إلى 5التى يعمل بها من 
 عامل فقد وصل 4 إلى 1وكذلك بالنسبة للمنشآت صغيرة الحجم التى يعمل بها من .م1996

 .م1996 منشأة عن عام 55 منشأة بزيادة 32285م إلى 2000عددها عام 
  

 : Ǎƺ مجال الƬناƳات التحويلية
، وتضم هذه %)46.6(تمثل صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات النسبة الكبرى  

المنشآت الطواحين، األفران، المخابز، محالت الحلويات، مصانع المياه والمشروبات، 
 .%)97حوالى ( غالبية هذه المنشآت صغيرة الحجم ،والبسكويت والشيكوالته واأللبان

  
من إجمالى المنشآت وتشمل %) 10.3(تمثل المنشآت العاملة فى مجال المعادن حوالى  

صناعة األدوات المعدنية المنزلية وورƫ الخراط وصناعة األبواب والنوافذ والبراميل 
 .%)93.3(هذه المنشآت صغيرة الحجم وخزانات المياه ، وغالبية 

 
% 9.0أما صناعة المنتجات الالفلزية فتشمل صناعة األسمنت والبالط وتمثل حوالى  

 .%)90.0حوالى (معظمها صناعات صغيرة 
 

 .صناعات صغيرة% 98منها حوالى % 8.6تمثل صناعة المالبس نسبة حوالى  
 

من القطاع الصناعى اليمنى حيث تبلغ وعموماً  تمثل الصناعات الصغيرة الغالبية العظمى  
من إجمالى النشاط الصناعى، ويتوزع الباقى بين الصنـاعات % 95نسبتها حوالى 

 .%)01.1( والكبـيرة %) 3.8(المتوسطـة 
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 : Ǎƺ مجال الƬناƳات اإلستخراجية
 :يمƙل Ƌنتاƚ النفط الخام والƸاز ƈحد األنƪطة الرئيسية

المنشآت الصناعية تتبع فى ملكيتها القطاع الخاص حيث تبلغ أما من حيث الملكية، فإن غالبية 
 .من إجمالى القطاع الصناعى% 95هذه النسبة أكثر من 

 
تتفاوت هذه النسبة حسب حجم المنشآت الصناعية حيث يمتلك القطاع الخاص حوالى 

فقط % 57من إجمالى المنشآت المتوسطة، % 91.6من إجمالى المنشآت الصغيرة، % 95.65
 .من المنشآت% 29إجمالى المنشآت الكبيرة، ويشارك القطاع التعاونى فى حوالى من 

  
 :يتƞƮ مما سبق

تركز النشاط الصناعى فى الصناعات الصغيرة األمر الذى يستدعى زيادة الوعى لدى هذه         ♦
الصناعات فى مجاالت ترشيد إستخدام المياه والطاقة وإدارة المخلفات مـع األخـذ فـى               

  .لبية النشاط الصناعى يمتلكه القطاع الخاص اليمنىاإلعتبار أن غا
تعز، صنعاء، عدن ،وأمانة العاصمة ممـا يعنـى         :  تركز النشاط الصناعى فى محافظات     ♦

 .أهمية البدء بالتركيز على هذه المحافظات
 
 :  الخدمات الƬحية- 5

 : تقدم الخدمات الƬحية مǅ خǘل
 ، وحدات رعاية صحية أولية ومراكـز      ةوحدات حكومية تشمل مستشفيات، مراكز صحي      -أ  

  .9715طفولة وأمومة يبلغ إجمالى عدد األسرة بها 
 .وحدات خاصة تشمل عيادات خاصة ومستشفيات ومراكز صحية ووحدات -ب 

 .عدد كل من الوحدات الحكومية، وعدد األسرة بها) 2(جدول (يوضح الجدول التالى 
 

 ȯوم)2(جدوȮƩا ǦɆدمات الصحƪدات اǵو ǻدȝ ǦɆ2000ȳ*. 
 عدد اآلسرة العدد نوع الوحدة
 8816 106 مستشفيات
 741 215 مراكز صحية

 158 241 مراكز طفولة وأمومة
  299 مراكز صحية بدون أسرة
  1283 وحدات رعاية صحية أولية
  2155 صيدليات ومخازن أدوية

 .م2000الكتاب اإلحصاء السنوى :المƬدر*            
 

مـن  ) المستشـفى /عدد األسـرة  (إلى تفاوت سعة المستشفيات     .م2000حصاء  تشير بيانات اإل  
محافظة ألخرى فنجد محافظة عدن وأمانة العاصمة تتواجد بها المستشفيات الكبيرة التى يبلـغ              
متوسط عدد اآلسرة بها أكثر من ثالثمائة سرير يليها محافظة تعز ثم الحديدة كما هو موضح                 

  .)3(بجدول 
 

 اآلسرة بالمستشفيات الحكومية ، نجد أن أمانة العاصمة تتمتـع بالنصـيب             أما من حيث عدد   
 .األكبر من إجمالى عدد آسرة المستشفيات يليها عدن ثم تعز
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إجمالى عدد الوحدات الصحية الحكومية األخرى عدا المستشفيات وكـذلك          ) 4(يوضح جدول   
 :يتƞƮ مƤǉ ǅا الجدول ما يلǍ.عدد الصيدليات ومخازن األدوية

 
 : كثر المحافظات من حيث عدد الصيدليات ومخازن األدويةأ

ǅدƳمار وƤب وƋ مة يليهاƬمانة العاƈتعز و.  
 :أكثر المحافظات من حيث عدد وحدات الرعاية الصحية بدون آسرة

 . آب ƙم تعز وƬنعاƅ وحƮر موت ƙم Ƥمار والحديدة– حجة 
 :  والطفولةأكثر المحافظات من حيث عدد اآلسرة بمراكز الصحة واألمومة

 ƅنعاƬ– ر موتƮم – حƙ تعز Ƌب. 
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 .م2000المستشفيات الحكومية وترتيبها  )3(جدول 
متوسط السعة  *عدد اآلسرة *عددالمستشفيات المحافظة

 )1(مستشفى/سرير
 الترتيب

سب عدد ح
 )1(المستشفيات

الترتيب 
متوسط  حسب

 )1(السعة

الترتيب 
حسب عدد 

 )1(اآلسرة

 1 2 5 263.7 1582 6 أمانة العاصمة
 16 18 3 11.8 106 9 صنعاء
 2 1 7 350.5 1402 4 عدن
 3 3 5 176.7 1060 6 تعز
 6 4 6 112 560 5 الحديدة
 4 8 2 67.5 810 12 لجح
 8 6 6 84 420 5 إب
 7 7 4 69 483 7 أبين
 12 5 9 89 178 2 ذمار
 9 11 5 55 330 6 شبوة
 13 13 8 46.7 140 3 حجة
 11 14 6 46 230 5 البيضاء

 5 15 1 39 703 18 حضر موت
 19 17 9 20 40 2 صعدة
 14 16 7 34 136 4 المحويت
 10 12 6 48.8 244 5 المهرة
 15 9 9 62.5 125 2 مأرب
 18 10 10 60 60 1 الجوف
 - - - - - - عمران
 17 19 7 0.5 22 4 الضالع
    81.4 8631 106 جملة

 .م2001ى كتاب اإلحصاء السنو:المƬدر* 
 .تم حسابها من بيانات الجدول ) 1(



 .م2000) عدى المستشقيات(يبين توزيع الوحدات الصحية الحكومية )4(جدول رقم       

 .م2001،الجمهورية اليمنية،وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي لإلحصاء، صنعاء، يونيو .م20001كتاب األحصاء السنوي لعام :المƬدر     



 : المخططات اإلستƙمارية - 6
 : ƋلǍ النسب التالية.م2000تشير مخططات المشروعات اإلستثمارية المرخصة لعام 

  .من المشروعات فى المجال الصناعى% 34 
 .من المشروعات فى المجال الخدمى% 24 
 .يمن المشروعات فى المجال الزراع% 19 
  .يمن المشروعات فى المجال السياح% 18 
 .لمشروعات فى مجال صيد وزراعة األسماكمن ا% 5 

 
مما يشير إلى أن هناك تركيز على تطوير وتنمية القطاع الصناعى، األمر الذى يتطلب 
مراعاة القائمين على هذا القطاع إستخدام تكنولوجيات اإلنتاج النظيف وإختيار بدائل للخامات 

بعاد البيئية عند التخطيط المستقبلى مما يقلل مستقبالً من كمية المخلفات الصناعية وإدخال األ
 .لهذه الصناعات

 
Ǎالقائم ما يل ƲƮالو ƭرƳ ǅم ƞƮيت: 

 :  Ǎǉ)القمامة(أكثر المحافظات إنتاجاً للمخلفات الصلبة . 1
  . صنعاء– الحديدة – حضرموت – تعز ––عدن –أمانة العاصمة 

ك لعدم وجود نظم فرز     تحتوى هذه المخلفات على مخلفات طبية وصناعية وزراعية أيضاً وذل         
   .وفصل مستقلة لهذه المخلفات

 :Ǐǉ  يتركز النشاط الزراعى فى محافظات.2 
 . إب– مأرب – ذمار – صنعاء -الحديدة 

 : Ǎǉيتركز النشاط الصناعى فى أربعة محافظات . 3
 . أمانة العاصمة– عدن – صنعاء –تعز 

 :Ǎǉحكومية أكثر المحافظات من حيث عدد اآلسرة بالمستشفيات ال. 4
 . حضرموت– لجح – تعز – عدن –أمانة العاصمة 

 :Ǐǉ أكثر المحافظات يتواجد بها مخازن أدوية وصيدليات. 5
 . عدن– ذمار – إب – أمانة العاصمة –تعز 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ƙالƙل الƬالف 
 

 بعƭ المجهودات الوطنية والعالمية Ǎƺ مجال
 تحديد مƬادر وكميات المخلفات الخطرة
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Ƙالƙل الƬالف 
 بعƭ المجهودات الوطنية والعالمية Ǎƺ مجال
 تحديد مƬادر وكميات المخلفات الخطرة

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

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

 
 :بعƭ المجهودات الوطنية. 1
  :بدƳم مǅ الحكومة الهولندية للحكومة اليمنية 1-1 

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

  .الدراسة أيضاً عرض لبعض الطرق العالمية للتخلص من مخزون المبيدات
 

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

 ȯ5(جدو( ȳاȝ Ǧلدراس ǄاȪن وفȶɆالǣ ǥرȖƪات اȦȲǺƫات اɆȶȭر وǻ1990مصاȳ. 
 سنة/ الكمية طن المصدر م
 ȦȲƯ 7000ات اƫستɆȦȊات 1
 25000 .)عدا مصفاة عدن(مخلفات الزيوت  2
 3500 .)متضمنة مصفاة عدن(مخلفات صناعية  3
 150  .المبيدات الزيتية 4
 200 .مخلفات معامل التصوير 5
 70 .المخلفات الصيدالنية 6

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

 : كما يلGDP Ǎكل مليون دوالر أمريكى 
  . طن5000    .بعض الدول الغربية -أ 

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

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

  
 : تناولت Ƥǉه الدراسة

 ƈ- وكمياتها ǅالمستخدمة باليم ƿستيǘخامات الب Ʊنواƈ : 
  .هسن/ طنLDPE  5.000   خام بولى إيثلين منخفض الكثافة  •
 .هسن/ طنHDPE  20.000خام بولى إيثلين عالى الكثافة        •
  .هسن/ طنPVC 4.000         س .ف.بى •
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 .هسن/  طنPP   600    ى بروبيلين بول •
 .هسن/ طن PS 40    بولى ستيلين •
 

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

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

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

 
 :Ƌقترحت الدراسة بدائل مختلفة للتعامل مƲ مƪكلة Ƥǉه المخلفات مƤǉ ǅه البدائل -د 
 :مƙلامات المستخدمة فى التصنيع تغيير نوع الخ. 1

 . بوليثين تيرفيتاالتPETإستخدام خام 
  . بولى كربوناتPCإستخدام 

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

 .المناسبة
 
1-3  ǍƳناƬال ƞم1996األول المس:  

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

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

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

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

 
ǍƳناƬاط الƪمخلفات الن ǅƳ بيانات ǌƈ ǍلƋ ƞا المسƤǉ ولم يتطرق. 

 
تم Ƴمل مسƞ بالعينة مǅ خǘل Ƌستبياǅ خاƫ بالمخلفات الƬحية وحالøة المحøارق               4-1

 ).6جدول رقم .(م1996بالمستƪفيات Ƴام 
 

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

 .م2000عام 
  . سريرƳ.    5467دد اǑسرة بالعينة •
 .يوم/ ط6.069ǅ   .)ممتزجة(كمية المخلفات الƬلبة  •
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•  )                  Ǎوالøدر بحøفيات يقøƪالمست ǅøلبة مøƬات الøد المخلفøمعدل تول ǅƈ ǌƈ1.11 
 .يوم/سرير/كجم

  :تنتج Ƥǉه المخلفات مǅ األقسام اǑتية •
  .العمليات 
 .بنوك الدم والمختبرات وغرف اآلشعة 
 .اقسام المرضى 
 .العيادات الخارجية وثالجات الموتى 
 .الصيدليات 
 .المطبخ 

 
 .م2000 يونيو ƋÛستراتيجية الƬحة والبيئة 1-5

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

ƭا العرƤǉ تناول : 
  .القوانين والتشريعات ذات العالقة -أ
  .يوم/ طن3517محافظات بحوالى التقدير كمية المخلفات الصلبة المتولدة ببعض  -ب
 ƚ- Ǎللقمامة ما يل ǍƳالتركيب النو ǅمƮيت : 

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

  
بناƳ ƅلǍ دراسøة قøام بهøا        (الوƲƮ بالنسبة للمخلفات الطبية الخطرة وحالة المحارق         -د  

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

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

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

عدد  المحافظة اسم المستسفى م
 األسره

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

مخلفات /كجم
 يوم/سرير/خطرة

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

 0.7 0.82 33 5 28 40 الحديدة األقصى 10
 0.1 0.1 15  - 10 100 الحديدة السالم التخصصي 11
 1.22 1.73 225 60 165 130 إب الثورة العام 12
 1.18 1.43 171.5 30 141.5 120 إب ناصر 13
 1.22 1.022 24.5  - 24.5 20 إب النود 14
  -  - 25  - 25  - إب الرشيد 15
 3.61 3.61 216.5  - 216.5 60 حجة السعودي 16
  - -  129.5 20 109.5  - عدن باصهيب العسكري 17
 0.36 0.36 149 5 144 400 عدن الصداقة التعليمية 18
 0.44 0.44 22  - 22 50 عدن الرا زي التخصصي  19
 0.38 0.46 236 40 196 210 عدن الجمهورية التعليمية 20
 0.48 0.76 160 60 100 12 عدن عدن العام 21
 0.71 0.71 8.5  - 8.5 50 حضرموت األمراض الصدرية 22
 1.23 1.23 61.5  - 61.5   حضرموت مستوصف المكال األهلي 23
 - - -  - -  - - عيادة الصدر 24
 1.23 1.41 310 40 270 220 حضرموت إبن سيناء التعليمية 25
 0.53 0.81 426 150 276 523 أمانة العاصمة الثورة العام 26
 2.29 3.4 810 270 540 236 أمانة العاصمة الكويت العام 27
 0.51 0.515 257.5  - 257.5 500 أمانة العاصمة الجمهوري التعليمي 28
 4.93 5.16 1321.5 60 1261.5 256 أمانة العاصمة السبعين 29
 3.35 4.15 257.5 50 207.5 62 صعدة م التخصصيالسال 30
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 .مǍƺ2000 تقرير ǅƳ وƲƮ البيبئة Ƴام  1-6
تناول ضمن موضوعاته مخلفات مياه الصرف الصحى والمخلفات المنزلية الصلبة والمخلفات           

 .الخطرة
Ǎما يل ǍلƋ ا  التقريرƤǉ يرƪي : 

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

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

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

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

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

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

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

 
1-7  Ǎاليمن Ʊروƪطار المƋ Ǎƺ–لبةƬإلدارة المخلفات ال Ǎاأللمان : 

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

 .الورشة عرض لمفهوم وأنواع المخلفات متضمناً المخلفات الخطرة
 

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

 الجهøاز المركøزǌ     عاوǅ الدولÛǏ وزارة التخطيط والت  .م2001اإلحƬاƅ السنوǌ لعام     1-8
ƅاƬلإلح: 

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

 .هـ اإلستيراد والتصدير
 . األنشطة الخدمية-و
 
1 
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 :م2002 المخلفات الخطرة بالمنƇƪت الƬحية والƬناƳية والتعليمية Ƴ Ǎƺام دراسة 9-
 .نتائج هذه الدراسة) 10(تم إجراء دراسة بالعينة، ويوضح مرفق 

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

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

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

 
ƈ- اتƙادر الملوƬرة لمƪالمراقبة المبا: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نوع نظم التحكم في التلوث   خصائصحجم النشاط وال 
  األخرى للمصدر 

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

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

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

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

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

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

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

 
 :مولدة لمخلفاتتƬنيƹ واختيار األنƪطة ال

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

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

 
2-2          ǅƳ ادرةƬت تولد المخلفات الǘة   تقدير كمية المخلفات الخطرة باستخدام معامøمưمن 

 :*م1993الƬحة  العالمية Ƴام 
وكمية المخلفات  ) اجتماعية(خدمية  ) 3-2-5(تحت رقم    )5(توضح الجداول المرفقة بالمرفق     

ويمكǅ تلخيƤǉ ƫه   عضوية، والخطرة نسبة إلى الوحدة اإلنتاجية لكل نشاط،         العضوية وغير ال  
 :ت كمايلǘǏالمعام

 
 :الƬناƳات اإلستخراجية

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

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

 :الƬناƳات الƤƸائية
 : قابلة للتحلل تقدر كميتها وƺقاŷ لنوƱ النƪاط الƬادريتخلƹ منها مخلفات

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

 :الƬناƳات النسيجية
ورة بيسøطة تقøدر المخلفøات الخطøرة         ينتج Ƴنها مخلفات قابلة للتحلل ومخلفات Ƥات خط       

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

 :المدابƶ والƬناƳات الجلدية
ينتج عنها مخلفات سائلة غالباً ما تكون سـامة بسـبب إحتوائهـا علـى مركبـات الكـروم                   

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

 . حافر1000/ كجم1000 – 90للتحلل فتقدر بمعدل يتراوح بين 
 

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

 ):Ƴدا األسمدة الكيميائية(ƬناƳة الكيماويات الƬناƳية 
ال يوجد بيـان للمخلفـات الخطـرة لبـاقي          (طن  / كجم 4750: صناعة حامض الفوسفوريك  

 ).الصناعات الكميائية واألدوبة والمبيدات
 

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

 . 3م/ كجم2.9المستخدمة 
 

 :المنتجات المطاطية
 :تتولد المخلفات الخطرة بالمعدالت التالية

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

 :ƬناƳة الحديد والƬلب
 .حديد/صلبطن / كجم348 – 8.7يتراوح معدل تولد المخلفات الخطرة بين 
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ƿة السبائƳناƬ: 

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

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

 .طن جاف/ كجم250
 

 :منƇƪت الكهرباƅ والƸاز والمياه
مليـون وات   / كجـم  10 – 4.3 بين   )ضعيفة الخطورة (الخطرة  يتراوح معدل تولد المخلفات     

 .ساعة
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ʋل الرابƬالف 
 
 يةاليمنالجمهورية المخلفات الخطرة ب
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Ʋل الرابƬالف 
 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 ƈنواƱ ومƬادر وكميات المخلفات الخطرة ب - 1

 : ƺتƪمليةاليمنالجمهورية تتعدد ƈنواƱ ومƬادر 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 األنƪطة الƬناƳية 1-1
تøم  . مصنع بشأن المخلفـات الخطـرة      46ومراجعة  .م1990بناء على الدراسة التى تمت عام        -أ

ƫǘاستخ Ǐمايل: 
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

 
ƈ-2  ية ماƳناƬمل المخلفات الخطرة الƪتǏيل: 

 .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
  
ƈ-3  Ǎ3500تقدر كمية المخلفات الخطرة بحوال ǅة كما /  طƳسنة موزǏيل: 
 .) 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 

 
 ǅƈ متوسط معدǗت تولøد المخلفøات الخطøرة          1990يتƞƮ مƤǉ ǅه الدراسة التƈ Ǎجريت Ƴام        

ƳناƬكما ال Ǎǉ يةǏيل: 
300ǅسن/ طǈ/الكبير ƲنƬالم. 

10ǅسن/ طǈ/المتوسط ƲنƬالم. 
4ǅسن/ طǈ/يرƸƬال ƲنƬالم. 
 
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
ƈ-  ير الدراسةƪتǏام التƳ جريتƈ 1990م.ǍلƋ ما Ǐيل: 
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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

 :يلǏ ما ƋلǍ.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 الرƳاية الƬحية 1-3
 مستشفيات  :Ûوتƪمللحكوميةتنتج 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

  
ƈ-        امƳ جريتƈ Ǎنتائج الدراسة الت ǍلƳ ƅملت     .م1990بناøƪ ةøة الهولنديøالحكوم Ʋم ǅبالتعاو

 Ûفياتƪتسعة مستǏƺ مƮت Ûاتưƺمحا Ƙǘƙ 1391ǅƌƺ سرير : 
 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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 مستƪفǍ ومستوƹƬ ومركز    32وƪملت  .م1996ناƳ ƅلǍ نتائج الدراسة التƈ Ǎجريت Ƴام         ب -ب
ǏحƬ.Ǐƺ 11ةưƺمحا : 
 . 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

 
ƚ-  ǍلƳ تمت Ǎير نتائج الدراسة التƪام 49تƳ حيةƬ ةƉƪم2002 من.ǍلƋ ما Ǐيل: 
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 الزراƳية 1-4
ƈ-  امƳ يئة المعونة األمريكيةǉ داده بواسطةƳƋ ير تقرير تمƪم1987ي.ƋلǍ: 

 . 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 الǘƬحية( بطاريات السيارات المستهلكة 5-1

 :Ǐكمايل سوƹ يتم تقديرǉا لƤلƿ بياǅƳ ǅ كمية البطاريات المستهلكةÛ دǗ 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

 
 :الفوتوغراǏƺمخلفات معامل التƬوير  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 

 :األغƤية 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 توƺر بياǅƳ ǅ كمية Ƥǉه المخلفات يتم اǗستعانة بالمعدǗت العالميøة الøƬادرة ǅøƳ                نưرا ل 

 :Ǐوǉ.م1993منưمة الƬحة العالمية Ƴام 
 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 الƬيدǗنية 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 األنƪطة 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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 :والƬناǏƳ الƬحǏمƉة الƬرƹ 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
 :بناƳ ƅلǍ 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
 

 :مƳ2000ام GDPيبلƶ قيمة 
باعتبـار الـدوالر     (أمريكي دوالر   مليار )7498.99(ما يعادل   أي  .ي ريال يمن  مليار 1379812
ƈلƹø  )7498(بحوالǏتقدر كمية المخلفات الخطرة      وƳلƤ Ǎلƿ .) ريال يمنى  184 حوالي األمريكي

ǅتبار(.طƳ1000 معدل تولد باǅرمليار/ طǗدو GDP (. 
  

 من الدراسات السابقة التى أجريت باليمـن أعوام        استخالصها تم   التي المعدالت    باستخدام -ب
 : يلǏ يمكǅ تقدير كميات بعƈ ƭنواƱ المخلفات الخطرة كما .م2002، 1996، 1990

 
 : المخلفات الخطرة الƬناƳية

/  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 الرƳاية الƬحية
الناتجة مǅ المنƇƪت الحكومية ƺقط بƳƌتبار Ƴدم وجود نưم لفƬل المخلفات الخطرة ǅƳ 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
 .سنه/ بطارية426710 حوالي    البطاريات المستهلكة وتقدر  .9
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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 

 يمكǅø   .مøƳ 1993ام    WHO المعامǘت الƬادرة ǅƳ منưمة الƬحة العالمية         باستخدام 2-2
وƳدم ƪمولها  مƲ مراƳاة Ƴدم حداƙة Ƥǉه المعامǘت ومحدوديتها        (الوƬول ƋلǍ التقديرات اǑتية     
 ):كاƺة مƬادر المخلفات الخطرة 

 
 : المخلفات الخطرة الƬناƳية

 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 الرƳاية الƬحية 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 

 
ƅمخلفات محطات توليد الكهربا: 

 . كجم لكل مليون وات10طن على أساس معدل )32890(بحواليتقدر 
 
 :التجميعǏالجدول  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 ƌƺنǈø   وبالرغم من عدم دقة بيانات هذا الجدول        ) 9جدول رقم (.م2000المختلفة لعام   
 :يلǏيفيد 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
 Ǐ395670 اإلجمالǅسنة/ ط 

 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 مƲ المخلفات الخطرةطرق التع -3
 :بالنسبة للمخلفات الƬناƳية 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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 :يلǏيتم التعامل مƲ 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

 
 :محاưƺات منهاال Ǐƺ رسمǏمقلب )20( وجøøود ƳددƋلǍ.م2001تƪير البيانات اإلحƬائية 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

 
ƿستيǘادة تدوير مخلفات البƳƋ: 

ƈ- ƲنيƬمليات التƳ ستخدام(مخلفاتǗما قبل ا:( 
 . 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 البǘستيكية 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 

 
 :ƳƋادة تدوير المخلفات المعدنية

ƈ- مƲنيƬمليات التƳ خلفات: 
 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

 :التالǏبالنسبة للمخلفات الخطرة السائلة مǅ المƬانƲ يتم التعامل معها Ǎƺ اإلطار 
ƈ -  ƹرƬمياه الǏƳناƬال: 

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 بالمƬانƲ  -  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 المǅ خǘل دراسة بالعينة قامت بها ) م2002(تƪير البيانات الحديƙة 
 . منشأة صحية49عدد المستشفيات والوحدات الصحية التى أجريت بها الدراسة 

 
 :Ƴدد المنƇƪت الƬحية التǍ بها محارق

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

 :يتƞƮ مǅ الوƲƮ 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
 

Ɲيقتر ƿلƤ ǍلƳو: 
العمل ƳلƋ Ǎنƪاƅ نưام متكامل إلدارة مخلفات المستƪفيات ووحدات الرƳايøة الøƬحية             

ǅمƮيت: 
 .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 بالتƪريعǏاإلطار  -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
 

 :وƤǉ Ǎƺا 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
 
 بøازل   اتفاقيøة خطøرة وتطبيøق      إلدارة المخلفات ال   التنưيمǏ المƊسسǏاإلطار   -5
 :يةاليمنالجمهورية ب
 :التنưيمǏالهيكل  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 بالتنưيمǏ الهيكل  التالǏويوƞƮ الƪكل 
  إلدارة المخلفات الخطرة باليمنالتنظيمي/المؤسسيالهيكل ) 3(شكل رقم 

 

 

 

 

ǒالوزرا Ȅلƭ

وزارة املياȻ والǤيǞة

ƬيǞة العامة حلȶاية الǤيǞةا

اɋدارة العامة للȶȆوم 
واملخلفات اخلطرة

ȯازǣ وحدة إتفاقية 

اجلهات املختصة

 اǂاȚȥات

Ƥعيات ƥاية الǤيǞة
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 بعƭ المهام األساسية للجهات Ƥات العǘقة 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 المختƬة)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 المحاưƺة المختƬة )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

 
 :األƸƪال العامة والطرقمهام وزارة  )4(

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

 
 :المفتƪيǅ التابعيǅ للجهات المختƬة )5(
ضبط المخالفات والجرائم الماسة بالبيئة وتحرير محضر ضبط يدون فيـه نـوع المخالفـة أو                 -أ

 .االجريمة ومرتكبها وتاريخ ضبط ومكان وقوعه
 : اǑتيةالتفتيƫ 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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)6( ƅالوزرا Ƨمهام مجل: 
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 ƈو القائمة ƳلǍ تداول وƋنتاƚ 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 تواجǈ اإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطالتǏالمحددات والمƪاكل  -6

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

 :يلǏيمكǅ استخƫǘ المƪاكل 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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامƧالفƬل 
 

Ɲالمقتر ǏستراتيجǗاإلطار ا 
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Ƨل الخامƬالف 
  المقترƝاإلستراتيجǏ 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 لǖهداف العامة والتفصيلية، والبدائل المختلفة الفنية 
ة إلدارة هذه  من أجل إنشاء منظومة مستدام، وذلكوالتنظيمية إلى جانب البدائل االقتصادية

 :اǑتيةالمخلفات 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 Ƴمل اǗستراتيجية -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

 
3 - ƹداǉاأل: 
 :األǉداƹ 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

 
 :  األǉداƹ الفرƳية3-2
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
 
 : بعƭ معايير تقييم اإلدارة السليمة بيئيا للمخلفات الخطرة-4

Ǐيما يلƺ ه المعاييرƤǉ ƭبع ƭرƳ ǅيمك : 
 .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 وورƫ 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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 Ƌطار تƪريعǏ موائم

 .أطر وركائز النظام المستدام) 4(شكل
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 :  المقترƝاإلستراتيجǏار اإلط -5
 : تمƙل مبادƋ ƍرƪادية للتنفيÛƤ تتƮمƤǉ ǅه المبادƍوالتǏالمبادƍ 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. 
 
 :التƪريعǏ اإلطøار  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 مايلǏ التƪريعǏيتƮمǅ اإلطار 

 .ريعات الوطنيةالتش •
 . اليمنيةالجمهورية عليها صادقت التياالتفاقيات والمعاهدات الدولية  •
 
ƈ- ريعات الوطنيةƪالتالية :الت ǅريعات الوطنية القوانيƪالت ǅمƮتت: 

 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 ♦
 

 :مايلǏوقد تبيÛ ǅ )4( مرƺقǏƺوقد تم دراسة Ƥǉه القوانيǅ وƳرƮها 
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 
 

 :ƳلƤǉ Ǎا القانوǅ وǗئحتǈ التنفيƤية Ʈ Ǐƺوƅل بعƭ التعديǘت وƳلƤ Ǎلƌƺ ƿنǈ يتعيƋ ǅدخا
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

 
 : اǗتفاقيات الدولية -ب 

 حركة المخلفøات الخطøرة      Ǐƺ اتفاقية بازل بǅƉƪ التحكم      Ǐǉمǉƈ ǅم اǗتفاقيات Ƥات العǘقة      
 :Ƴبر الحدود والتخلƫ 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

 يتƮمǅ نطاق Ƴمل Ƥǉه اǗستراتيجية المخلفات الخطرة المعرƺة بالمادة األولǍ منهاÛ وقد 
ǈنطاق ǅتفاقية مǗنت اƙاست: 

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

 øتفاقية بǗه اƤǉ Ǎوتعن: 
 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 وورƫ عمل لزيادة           
 . هذا المجال في ورفع القدرات الوعي

 
 :سبل تعزيز اǗستفادة مǅ 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 
 
 :دƳم ورƲƺ القدرات الوطنية مǅ خǘل Ƴقد ورƳ Ʃمل وندوات مƙال Ƥلƿ -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 
 
 : Ƴƈدتها سكرتارية اǗتفاقية مƙل اإلرƪادات الخاƬة بø التǏنƪر الوƙائق اإلرƪادية  -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 Ǘستدامة النưام 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
 :ÛǏǉوƤǉه 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 لǖدوار 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 اǗستراتيجية5-4

ƈ-مجال الركائز الفنية Ǐƺ : 
Ǐل  ت ت والتƙمǏƺ بني ال      Ǒا ƫة الفنية األساسية المناسبة لتداول والتخل      Ʊواøنƈ ةøƺكا ǅøم ǅم 

ƿلƤزمة لǘالمخلفات الخطرة والتجهيزات ال. 
 

ǅمحوري ǍلƳ ه الركيزةƤǉ ƧسƉوتت: 
 :المحور األول
 ضوء ما تم عرضه من أوضاع قائمة، وإزالة التلوث من           فية الفنية  الحالية     بنيوهو تطوير ال  

 .المناطق الملوثة وتطهيرها
 

 :الƙانǏالمحور 
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       

 : ƤكرǉاالتالǏوƋ Ǎƺطار القواƳد واإلجراƅات  إليها، اإلشارة سبق التياألساسية 
 العمل على خفض تولد كمية المخلفات الخطرة ، والحد من مخاطرها إلى أقصى درجة،  -أ
 

 :ويمكǅƈ ǅ يتم ƤلǅƳ ƿ طريق واحد ƈو ƈكƙر مǅ البدائل اǑتية
 :التولدخفƳ ƭند مƬدر  .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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 : Ƌما داخل المنƉƪة ƈو خارجهااǗسترجاƱ/التدوير/اǗستخدامƳƋادة . 2
، وإلى حين توفر    النهائي حالة عدم توفر وسائل آمنة إلعادة التدوير أو المعالجة والتخلص            في

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

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

 : تجهيزǉاويتماإلعاشة 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

 
 ǍƳويراǏƺ ǅالتخزي ǅماكƈ Ǐمايل : 

 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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 مƉƪ ǅنها تƸييøر الخøواƫ       التǏ معالجة المخلفات الخطرة باستخدام الطرق والتقنيات        -ب
  :البيولوجية لتƬبƞ مخلفات غير خطرة ƈو ƈقل خطورة/الحرارية/الكيميائية/الطبيعية

 :ت الزراƳيةبالنسبة للمخلفات الخطرة الƬناƳية والمبيدا .1
 هناك طرق مختلفة لمعالجة المخلفات الخطرة الزراعية والصناعية تمثل بدائل يمكن االختيار            
فيما بينها تبعاً لنوعية المخلفات وكمياتها ووفقاً لǖبعاد 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 للمستƪفيات ووحدات تقديم خدمات الرƳاية الøƬحيةÛ تتمøƙل             .2

 :Ǐƺبدائل 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

ǎƉتيةبǑالطرق ا ǅم : 
 . أجهزة أوتوكالف Steam Sterilization فيتعقيم بالبخار  

 
 : مǅ الكيماويات اǑتيةǎƈباستخدام   Chemical Sterilization كيماويتعقيم  •

 .ماليودوفوركلور ـ كحول ـ فورمالدهيد ـ 
 .باستخدام أكسيد االيثيلين  Get Sterilization غازيتعقيم  ◘
  Microwaveتعقيم بالموجات متناهية الصغر  ◘
 
 : مǎƈǅباستخدام   Irradiation sterilizationتعقيم باإلشعاع  ♦
 . كمصدر إشعاعات جاما60 تكوبال 
  .الموجات فوق البنفسجية 
  Electron Beamتعقيم بتيار اإللكترونات  
 
ƚ- اطƪالن ƹوق ǎالحيو: 

ويعتمد .عالي باستخدام فولت  Electrothermal Deactivation ةكهر وحراري باستعمال طرق 
 :Ǐǉاستخدام 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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ƈ Ǎنǈ لتحقيق ƈكبر Ƴائد مǅ استخدام ƈسøلوب معالجøة المخلفøات             ويجدر التنويǉ ǈنا Ƌل   . 3
 ƈ الخطرةǎ             ƹوالتعر ǈيوبƳسلوب بعناية ومزاياه وƈ ا يجب دراسة كلǉدرƬو مƈ هاƳنو ǅكا 

 ǈمكانيات استخدامƋروط وƪ ǍلƳǏƺادية والبيئيةƬقتǗتبارات الفنية واƳǗا ƅوƮ : 
 
Ɲ-  ƫالتخلǏالمخلفات الخطرةالنهائ ǅم : 

 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 والتنفيǏƺƤ العلمǏ األسلوب Ǎدام Ƥǉا األسلوب اǗستناد Ƌلويتطلب 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 
 

ǍلƋ ǈكما يجدر التنوي ƫالمناسبة للتخل Ʋرورة دراسة المواقƮ Ǐالمخلفات النهائ ǅم 
 Ʈوƅ المخططات العمرانية ومواقƲ مƬادر المخلفات وƈنواƳهاÛ وقد يستلزم Ǐƺالخطرة 

 :األمر دراسة Ƴدة بدائل منها
- Ʋموق ƅاƪنƋ  ǎمركز ƫادة التدوير والتخلƳƋللمعالجة و Ǐو مدينة النهائƈ ةưƺبكل محا 

ت الخطرة ƋليÛ ǈ ويتم تجهيزه وتƸƪيلǈ حسب نوƳية المخلفات وكمياتها Û يتم نقل المخلفا
 ǅزمة مǘال ƫالتراخي ǍلƳ ولƬة بعد الحƬƬركات متخƪ بواسطة ǈدارتƋ يتم ǅƈ ǅويمك

 .الجهات المختƬة
 مركزƬǎحية Û وƋنƪاƅ موقƋ   / Ʋنƪاƅ وحدة معالجة وƳƋادة تدوير بكل منƉƪة ƬناƳية -

ǅمǑا    ǅƺللد. 
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 :يتƮمƤǉ ǅا المجال: Ǐƺ مجال الركائز المƊسسة والتنưيمية -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 المƊسسية Ǐƺ مجال بناƅ 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
 

 :بعƭ البدائل المƊسسية 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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 :  Ǐƺ مجال تحديد األدوار والمسئوليات )2(
قة وأدوار كل   من أهم عوامل نجاح واستدامة أي نظام وجود تحديد واضح للجهات ذات العال            

 :منها ومسئوليات
 

 :مǅ 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  
 .التفتيƫ 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 
 

 :   المحاưƺات
 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 المناƢ 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 
 

 : وطنǏالقطاƱ الخاƫ ال
ƫالخا Ʊللقطا ǅيمك Ûمةưالمن ƞواللوائ ǅطار القوانيƋ Ǐƺ: 

 .االستثمار وتوفير الدعم المالي 
 .توعية وتقديم االستشارات/ تدريب/ تنفيذ ورƫ العمل: تقديم الدعم المساند 
 .التصنيع المحلي لمعدات ووسائل النقل وقطع الغيار وبعض الوحدات األساسية 



 -81-

 .لى المشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الخطرةتأسيس شركات خاصة قادرة ع 
 .إنشاء مشروعات معالجة وتخلص آمن ، ووحدات إعادة التدوير وتشغيلها بطريقة مالئمة 
 

 : الƬندوق اǗجتماǏƳ للتنمية
توفير الدعم المالي لتنفيذ مشروعات تجريبية وإنشاء وحدات معالجة وتخلص من المخلفات             

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

 : المنưمات 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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 :Ǐƺ مجال بناƅ القوǌ البƪرية الǘزمة )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       
وƤلƿ بناƳ ƅلǍ مخططات واƳيøة لتنميøة        التطبيقي والتأهيل وتنمية القدرات،     برامج التدريب   

 :الموارد البƪرية 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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 ƚ -Ǐƺ ادية الركائز مجالƬقتǗم اưالتمويل ون Ʊواسترجا ƹالتكالي: 

 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 لمƬادر 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 
 

 :Ǐƺ مجال مƪاركة المجتمƲ-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

 :ويمكǅƈ ǅ يتم Ƥلƿ مǅ خǘل
 –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 لǖم تقدم من خالل وسائل إعداد وتنفيذ حمالت توعية لǖهال 
 .إعداد وتنفيذ برامج مناسبة في مراكز التجمعات والمجتمعات ودور العبادة 
 .اد ذوي التأثير في المجتمعفراالستعانة بالجمعيات والتنظيمات األهلية، واأل 
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Ƨل السادƬالف 
 اإلطار العام لخطة تنفيƤ اإلستراتيجية

 
 :مقدمة - 1

يتضح من الفصول السابقة وجود مجهودات وأنشطة تمثل بدايات إيجابية لمواجهـة مشـكلة المخلفـات                
 :مƙال Ƥلƿ.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

 : مايلǏ اƳǗتبارǏƺ اƈćŷخƤبالتوازى 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 إلنƪاƅ نưام لإلدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة- 2

سوƹ ،ع من هذه الوثيقة عن تقديرات كميات المخلفات الخطرة ضوء ما تم عرضه فى الفصل الرابفي
 :يتم تقدير ƈولǍ للتكلفة المطلوبة ƳلǍ األسƧ اǑتية

 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

ƳلƤ Ǎلƿ يمكǅ تقدير تكلفة معالجة والتخلƫ مǅ المخلفات الخطرة بما يكاƅǍƺ تكلفة التخلƫ مƤǉ ǅه                
 :Ǐت Ǎƺ مداǅƺ آمنة ومجهزة بكاƺة وسائل حماية ƳناƬر 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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 :التنفيƈǎƤولويات العمل  - 3
 :ǏالوƲƮ القائم يتƞƮ ما يلمǅ دراسة 

 :Ǐǉالمحاưƺات Ƥات األولوية  3-1
 . تعز– عدن -أمانة العاصمة 

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

 
 :وƤلƿ لǔسباب اǑتية

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
 

 :التنفيǎƤمراحل العمل  3-2
 :ةيتƮمƋ ǅطار العمل التنفيǌƤ المراحل اǑتي

ƈ- المرحلة العاجلة)Ǎومدتها سنة)األول: 
وهى مرحلة اإلعداد األساسية ويتم التركيز فيها على األنشطة التى تمثل حجر األساس إلنشـاء النظـام                 

 .المستدام المرغوب فيه وال تحتاج الى إستثمارات كبيرة
 
 :المرحلة الƙانية ومدتها سنتاǅ -ب

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

 
ƚ- سنوات Ƙǘƙ ة ومدتهاƙالƙالمرحلة ال: 

 . جميع الركائز للمحافظات ذات األولويةاستكمالوفيها يتم 
 
 :المرحلة الرابعة ومدتها ƈربعة 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 لإلداالوطنǏالبرنامج  -4 
 ):بعد المواƺقة ƳلǍ اǗستراتيجيøة وƋقرارǉا(األنƪطة اǑتية الوطنيمǅ المقترǅƈ Ɲ يتƮمǅ 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

  :تتƮمǅقاعدة 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
 

 :يتƮمǅوضع 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 

Ǎإعداد الخطط التنفيذية للمحافظات وتنفيذ البرامج استكمال – 1 2 األول 
 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 الƙانية

 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 الƙالƙة
 .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

 

   ǍƳاماستمراريراưستدامة النǗ طةƪة األنƺل كاƬوتوا . 
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 Ǐلوطنا    توƬيƹ بعƈ ƭنƪطة البرنامج    
 يةاليمنالجمهورية لمتكاملة للمخلفات الخطرة بلإلدارة ا

 
 :Ƌقرار اǗستراتيجية:النƪاط األول

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

 
 :خطوات Ƌقرار اǗستراتيجية

 . 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
 

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

 .الرسمية
 

Ƙالƙاط الƪالن: 
 :يةاليمنالجمهورية بلفات الخطرة  إلدارة المخالمƊسسǏ 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
 

Ʋاط الرابƪالن: 
Ƴلǅƈ Ǎ تتƮمƤǉ ǅه    .وضع الخطط التنفيذية لكل محافظة فى اإلطار االستراتيجى المعلن والذى تم إقراره           

 :Ǐالخطط 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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Ƨاط الخامƪالن: 
 ƹر مختلƬدة بياناتحƳداد قاƳƋالمخلفات الخطرة و Ʊنواƈ. 

 :الجهات التنفيƤية 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

 

 :اɉنȊطة 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
 
 ƈ-يةƳناƬت الƇƪالمن: 

 38 الكبيرة 
 130 المتوسط
 3000 الصغيرة

 
  أسرة2000 حوالي : المنزلية منشأة 220 :المنƇƪت الƬحية-ب 

  220 حوالي: صيدليات ومخازن أدوية
 20 حوالي:فوتوغرافيمعامل تصوير 

  
 :تتƮمǅ اǗستمارة البيانات والمعلومات اǑتية- 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  •
 

 . ƤكرǉاتƬميم قاƳدة بيانات لتƪمل البيانات والمعلومات السابق- 4
ويمكن كمرحلة عاجلة تنفيذ مشروع تجريبى إلجراء حصر شامل للمخلفات الخطـرة بأحـد المنـاطق                

 :Ǐبما 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 
 

 :التجريبǏ للمƪروƱ الميزانية التقديرية
 .) ألف ريال يمنى36 حوالي( ألف دوالر200 حوالي

 
Ƥمدة التنفي:  

  .اƪŷهر  24
 

 : توƺير التمويل المطلوبƈ(Ǐƺو ƈكƙر مǅ جهة(ويقترǅƈ Ɲ يƪارǌƈ ƿ مǅ الجهات  اǑتية
 . 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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Ƨاط السادƪالن: 
 اآلمن من المخلفات الخطرة بالدفن النهائياختيار وتحديد المواقع المناسبة فى كل محافظة للتخلص 

 ..اآلمن
 :ة القياديةالجهة التنفيƤي

 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة
 

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

Ƥهر24:مدة التنفيƪ .  
 

 :األنƪطة الرئيسية
 :تƮمƤǉ ǅه المعاييروƲƮ معايير اǗختيارÛ 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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Ʋاط السابƪالن: 
 :ƳƋداد مواقƲ للدǅƺ الƬحǍ اǑمǅ للمخلفات الخطرة 

 :الجهات التنفيƤية 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          
 الوقøت  Ǐøƺ إعداد موقع آمن يستلزم العديد من اإلجراءات باإلضافة الى توفير استثمارات كبيـرة،يمكن              

Ǐمل ما يلالحالƳ Ǐ: 
 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 
  

Ƥهر24:مدة التنفيƪ . 
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ǅامƙاط الƪالن: 
 . الموجودة ببعƭ المستƪفيات وتǉƉيل وتƸƪيل الممكǅ منهاتقييم حالة المحارق 

 
 :الجهة التنفيƤية 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 
 

Ƙحي ǅه المحارق مƤǉ Ʋتقييم حالة جمي Ʊروƪا المƤǉ ǅمƮيت : 
 :ساسية وǍǉمدǌ تواƺقها مƲ اƪǗتراطات 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                ◘
 .لǖحكام 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 ◘
  
 :موقƲ المحرقة - 2
 .بالنسبة لǖنشطة الداخلية بالمستشفى ◘
  .بالنسبة لǖنشطة المحيطة بالمستشفى ◘
 .بالنسبة التجاه الرياح السائدة بالمنطقة ◘
  
 .حالة المحرقة مǅ حيƘ طبيعة المادة المبطنة العازلة وحالتها -3
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 :تاسƲالنƪاط ال
  .تطهير ومعالجة وƳƋادة تǉƉيل مواقƲ مقالب المخلفات الملوƙة

 
 :الجهات التنفيƤية القيادية

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

 :الجهات المعاونة
 .ةالمحلي السلطة

 
 :مرحلتيǅ للعمل: يتƮمƤǉ ǅا النƪاط

)1( Ǎملتق:المرحلة األولƪوتÛحتياجاتǗييم وتحديد ا: 
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
 

Ƥمدة التنفي: 
 .اً شهر 12
 
 :المرحلة الƙانية )2(

Ƥمرحلة التنفي:  
  .التكلفة ومدة التنفيذبناء على نتائج المرحلة األولى تتحدد األنشطة و



 -101-

 :النƪاط العاƪر
 .برنامج لإلدارة المتكاملة لمخلفات المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية

 :الجهة التنفيƤية 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
 

Ʊروƪا المƤǉ ǅمƮيت: 
حصر بكميات المخلفات الخطرة الناتجة من المستشفيات ووحـدات الرعايـة الصـحية ومصـادرها                -أ

  .وأنواعها
 :نưام Ƭƺل وƺرز بالمنبƲ -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

 
øǉ  ام لمعالجة المخلفاتưلنƙالخطرة بطريقة مناسبة م: 

 .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

 
 Ʊروƪالتكلفة التقديرية للمǏالتجريب: 

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

 
 :القيادية الجهات التنفيƤية

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

 :يتƮمǅ 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

 
 Ʊروƪالتكلفة التقديرية للمǏالتجريب: 

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

  
 :الجهات التنفيƤية 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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 :النƪاط الƙالƪƳ Ƙر
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 التنفيƤية القيادية
 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة

 
 :الجهات المƪاركة

 . 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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  :النƪاط الرابƪƳ Ʋر
  .اƳيةدراسة التلوƘ الناجم ǅƳ بعƭ األنƪطة Ƌ Ǎƺحدǌ المدǅ الƬن

 
 :الجهة التنفيƤية القيادية

 .الهيئة العامة لحماية البيئة/وزارة المياه والبيئة
 

 :الجهات المƪاركة
 . 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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 :النƪاط الخامƪƳ Ƨر
 .برامج تدريب وتنمية بشرية ورفع قدرات العاملين

 
 :البرنامج األول

 :ƳƋداد خطط العمل التنفيƤية للمحاưƺات
 .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  ◘
 

 :الƙانǏالبرنامج 
 :نưم المعلومات ودƳم اتخاƤ 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 •
 

Ƙالƙالبرنامج ال: 
 :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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Ʋالبرنامج الراب: 
 :Ƭياغة وƳƋداد 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 

 
Ƨالبرنامج الخام: 

 :تنمية مهارات التعامل مƲ النưم واǗجراƅات الخاƬة بتƬدير مخلفات وƳبور ƪحنات 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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Ʋالمراج: 
 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

 .م2003صنعاء،يونيو .م2002م،2001عموم محافظات الجمهورية اليمنية للعامين 
 . بشأن حماية البيئة.م1995لسنة )26( قانون رقم– وزارة الشؤون القانونية –الجمهورية اليمنية  .7
لقانون .م2000لسنة )148( الالئحة التنفيذية رقم– وزارة الشؤون القانونية –الجمهورية اليمنية  .8

 . بشأن حماية البيئة.م1995لسنة )26(رقم
 مشروع اإلدارة – جهاز شؤون البيئة – وزارة الدولة لشؤون البيئة –جمهورية مصر العربية  .9

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 

 مشروع اإلدارة – جهاز شؤون البيئة – وزارة الدولة لشؤون البيئة –جمهورية مصر العربية  .11
 ."م2002اعيةالمتكاملة الصلبة الصن

اإلستراتيجية   "- جهاز شؤون البيئة – وزارة الدولة لشؤون البيئة –جمهورية مصر العربية  .12
 .م2000 ديسمبر –القومية إلدارة المخلفات البلدية الصلبة إطار عام للعمل 

 .م2002 الهيئة العامة لحماية البيئة،صنعاء،-م 2000تقرير وضع البيئة في اليمن لعام  .13
عرض تحليلي موجز لالستبيان الخاص بالمخلفات الصحية وحالة المحارق -لاللوزي،جما .14

 .م1999 مجلس حماية البيئة بالتعاون مع المشروع الدعم الهولندي المرحلة الثالثة،–بالمستشفيات 
الهيئة العامة ) الصناعية– التعليمية –الصحية (نتائج تحليل االستبيان الخاص بالمخلفات الخطرة .15

 .م2002مارس،)وحدة السموم والنفايات الخطرة(ةلحماية البيئ
 



 -109-

 :المراجƲ األجنبية
 

1. Republic of Yemen, Government of the Netherland, Ministry of foreign 
Affairs, Directorate General of Interational Cooperation: Support to the 
Secretariate of the Environmental Protection Council "Waste plastic 
Management in the Republic of Yemen, Sept. 1990. 

 
2. Republic of Yemen, Government of the Netherland, Ministry of foreign 

Affairs, Directorate General of Interational Cooperation: Support to the 
Secretariate of the Environmental Protection Council. 
Hazardous waste in the Republic of Yemen, Octoberl991. 

 
3. World Health Organization, "Assessment of Soures of Air, Water, and Land 

Pollution" Part -1- Alexander P. Economo Poulos, chapter -2- Source 
Inventory Techniques, Geneva 1993 . 

 
4. European Commission - Directorate General Environment, "study on 

Hazardous Household waste with a main emphasis on hazardous chemicals" 
July 2002. 

 


	الجمهورية اليمنية     برنامج الأمم المتحدة للبيئة

