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دور اإلحصاءات البيئية في دعم البرنامج القــومـي إلدارة               دور اإلحصاءات البيئية في دعم البرنامج القــومـي إلدارة                
المخلفــات الصلبـــة فـــي جمهورية مصر العربية            المخلفــات الصلبـــة فـــي جمهورية مصر العربية            

:  :  ورقة عمل مقدمة من ورقة عمل مقدمة من 
 مصر  مصر --جهاز شئون البيئة    جهاز شئون البيئة    : : صفاء وهبة  صفاء وهبة  . . دد

  مصر   مصر --الجهاز المركزى للتعبئة لإلحصاء             الجهاز المركزى للتعبئة لإلحصاء             :  :  ماجد عامر     ماجد عامر     . . أأ
“   “   اإلحصاءات البيئية    اإلحصاءات البيئية    ””ضمن أعمال ورشة العمل حول         ضمن أعمال ورشة العمل حول         

 إبريل        إبريل       ٨٨--٤٤دمشق دمشق 
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خالل العقـود القليلة الماضية احتلت قضايا البيئة مكان الصدارة 
فى دائرة االهتمام الدولى ، وقد انعكس هذا االهتمام على سياسة           
معظم دول العالم وكان لزاماً على مصر كأحد الدول الموقعة على       
العديد من االتفاقات والمعاهدات الدولية االلتزام بتفعيل السياسات  
البيئية الرشيدة التى تحقق التنمية المستدامة وتوازن بين        
متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية الملحة من ناحية      
والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان بقائها على نحو قابل    

.لالستمرار من ناحية أخرى 

: : المقدمة  المقدمة  
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ولتحقيق ذلك فإن توافر البيانات واإلحصاءات يعتبر محوراً   
.اساسياً فى رسم السياسات البيئية واتخاذ القرارات المتعلقة بها   

 ١٩٨٢لذا فقد قـامت مصر بإنشاء جهاز لشئون البيئة في عام 

والذي أعيد هيكلته وتحديد مسئولياته مرة أخرى وفقا لقانون  

آما قامت الدولة أيضا بإنشاء وزارة   ، ١٩٩٤ لسنة ٤البيئة رقم 

 .  ١٩٩٧البيئة في عام 
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باإلضــافـة إلـي قيـــــام الجهــــــاز المركـــــزي         
ـــاء إدارة   ـــاء بإنشـ ـــة واالحصــ ـــة العــامـــ للتعبئــ
عـامــة الحصـــاءات البيئــة وتنـدرج تحـت هـــذه اإلدارة        
 مجمـوعــة مــن االدارات الفــرعيــة يختـــص كـــــل       

:منهــا بوظـــائف محـددة وهي 

. إدارة إحصاءات مصادر تلوث الهواء          
. إدارة إحصاءات مصادر تلوث المياه           

.إدارة الدراسات والبحوث البيئية             
وتستعرض هذه الورقة جهود مصر لتنفيذ البرنامج القومى فـى مجـال            

ودور اإلحصاءات والبيانات فى    ،  على وجه التحديد   الصلبةإدارة المخلفات   
.دعم هذا البرنامج

. إدارة إحصاءات المخلفات والنفايات                
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::منهجية العمل في إعداد إحصاءات المخلفات الصلبة           منهجية العمل في إعداد إحصاءات المخلفات الصلبة           

 تصميم االستمـارات الخاصـة لجمـع بيـانـات عنـاصر ومكونـــات  
.المخلفات الصلبة 

. تنفيذ العمليات الميدانية لجمع البيانات المطلوبة 

. استقبال االستمارات للبدء في األعمال المكتبية بها    

 تجهيز البيانات الخاصة بجمع البيانات المطلوبة وإعدادها بصورة  
.صالحة للنشر 
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تجميع كافة المعلومات من مصادرها  المختلفة من خالل    
المسوح المتخصصة وتخذينها في بنك للمعلومات وفق برامج تعد     

.لهذا الغرض    
.تبويب المعلومات حسب موضوعات وبنود األمم المتحدة    

 التى تم تصميمها مـن قبـل وحـدة معلومـات            الصلبةنماذج جمع البيانات عن المخلفات      ) ١(ويبين المرفق رقم    
  . بجهاز شئون البيئةالصلبةالنفايات 

إعداد االستبيانات الخاصة التي تطلبها الجهات الدولية والجهات      
.المحلية واستيفائها في الوقت المناسب     
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::التحديات التي تواجه مصر فى مجال ادارة المخلفات الصلبة           التحديات التي تواجه مصر فى مجال ادارة المخلفات الصلبة           

تعتبر مشكلة إدارة المخلفات الصلبة من اهم المشكالت البيئية     
نظراً لتزايد كمية هذه المخلفات بكل ما   ، التي تواجه مصر حالياً

تتمخض عنها من ظواهر سلبية وتأثيرات ضارة على الصحة   
.العامة والبيئة واالقتصاد القومي  
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وجود تراكم للمخلفات الصلبة بمعدالت مختلفة فى انحاء    ١.
متفرقة من المدن واالماكن المأهولة بالسكان مما يجعلها بؤرة    

.للتلوث ومصدراً لتهديد تلك المناطق 

مع انخفاض كفاءة  ، انخفاض أساليب جمع ونقل المخلفات   ٢.
الوسائل المستخدمة فى اعادة تدوير مخلفاتها وكونها محفوفة   

.بالمخاطر 

:  وتنعكس هذه المشكلة من خالل العديد من الظواهر السلبية منها  
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وأهداف إستراتيجية وبرامج عمل      ،  عدم وجود سياسات رسمية  
تخاطب كافة مراحل منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات البيئية   
الصلبة على كافة المستويات الحكومية والقطاع الخاص نظراً لعدم    
توافر البنية المؤسسية القادرة على تخطيط وتنظيم وتنفيذ   
المنظومة المتكاملة التي تستند علي قاعدة بيانات توفر البيانات 

.واإلحصاءات المتعلقة بها   
 ضعف التشريعات والسلطات المسئولة عن تنفيذ القوانين   

.وتحقيق المستوى المقبول للمنظومة المتكاملة  

:وبتحليل هذه المشكلة يتبين انه من أهم مسبباتها  
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 قصور في تجهيزات التخزين وحاويات استقبال القمامة    
وانخفاض كفاءة تغطية خدمات الجمع والنقل والتى تتدنى حاليا    

فى بعض المدن الصغيرة وتصل فى اقصاها       % ٣٠الى اقل من    
فى بعض مناطق المدن الكبرى ، وتكاد تنعدم ببعض      % ٧٠لحوالى

.المناطق العشوائيـة والريفيـة 

 عدم توافر مواقع كافية للمقالب العمومية والمتوافقة مع     
االشتراطات البيئية ، مع عدم وجود مواقع للدفن الصحى االمن        

.للتخلص من القمامة  
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 عدم كفاية معدات ومصانع تدوير مفروزات القمامة المتوافقة  
مع الشروط البيئية والصحية وانخفاض كفاءة مصانع السماد     
العضوى من القمامة بسبب مشاكل فـى التشغيل والصيانة        

.               وغيرها 

ولمواجهة هذه المشكلة قامت مصر بالعمل علي توفير البيانات    
واالحصائيات المتعلقة بمسببات المشكلة حتى يمكن دراسة كافة    

.البدائل المتاحة للحل واختيار انسبها لظروف مصر  
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::جهود الدولة فى مواجهة مشكلة المخلفات الصلبة           جهود الدولة فى مواجهة مشكلة المخلفات الصلبة           

على ضوء تنامي الوعي البيئي في مصر بأبعاد مشكلة إدارة     
المخلفات الصلبة وإدراك الدولة للحاجة الملحة لمواجهة هذه   

شرعت مصر فى وضع    ، المشكلة وفقاً لمنهج علمى سليم  
االستراتيجية القومية إلدارة المخلفات الصلبة فى مصر عام      

وذلك بمشاركة كافة األطراف المعنية سواء مؤسسات     ، ١٩٩٢
حكومية أو غير حكومية أو أفراد أو جماعات مع االخذ فى     

وقد تضمنت هذه االستراتيجية نقاطاً    ، االعتبار االوضاع الحالية  
:عديدة من أهمها
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إنشاء نظام قومي للمعلومات وإحصائيات ومؤشرات أداء    ١.
.قطاع المخلفات الصلبة 

إصدار مواصفات شاملة وخطوط ارشادية لكافة مكونات  ٢.
.واعمال منظومة المخلفات الصلبة  

.  تطوير أنظمة إعادة التدوير والمعالجة واالسترجاع   ٣.

تطوير أنظمة صالحة ومالئمة للتخلص النهائى من المخلفات   ٤.
.واالستفادة السليمة من المواقع القديمة    
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حيث تجرى حاليا (إيجاد نظام إلدارة مخلفات البناء والهدد    ٥.
) .وضع نظم مستقلة الدارة المخلفات الخطرة   

.إصدار الوثيقة التنظيمية الدارة مخلفات التشييد والبناء    ٦.

النمذجة الفنية واالقتصادية للمكونات البديلة للنظم المتكاملة      ٧.
الدارة المخلفات الصلبة باستخدام الحاسب اآللى الغراض      

.االختيار االمثل للنظام الكلى المالئم    
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.  الدعم المؤسسي لإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة  ٨.

. تطوير نظم مناسبة الدارة المخلفات الصلبة بالقرى المصرية   ٩.

 بحث الجوانب االجتماعية ذات الخصوصية بمصر والمرتبطة      ١٠.
.بإدارة المخلفات الصلبة 
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هذا وقد استلزم تطبيق هذه االستراتيجية ضرورة توفير البيانات      
:     واالحصائيات عما يلي  

.   كفاءة جمع القمامة والتراكمات 

. نظم وأساليب جمع ونقل المخلفات الصلبة بأنواعها 

.  المصانع المستخدمة فى تحويل المخلفات الى سماد عضوي    
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 التقدير المبدئي للتمـويل المطـلوب لمنظـومة إدارة   
.   المخلفـات الصلبة 

.      بيان بالمصانع الخاصة 

. مصادر وأنواع المخلفات الصلبة 

 التقديرات المبدئية لتكاليف وعائدات مصانع تحويل القمامـة  
.كل على حده  

وتبين الجداول التالية بعض البيانات االحصائية المتعلقة                    
:  في مصر   الصلبة  الخاصة بالمخلفات   بالبيانات    
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نموذج من بعض التجارب الناجحة بمصر في مجال إدارة           نموذج من بعض التجارب الناجحة بمصر في مجال إدارة           
: : المخلفات الصلبة    المخلفات الصلبة    

من أنجح المشروعات اإلرشادية التي تم تنفيذها في مصر هي     
تلك المشروعات التي تمت في إطار مشروع دعم التقييم واإلدارة   

 بتمويل التوجهات وهو مشروع بيئي متعدد   ) SEAM(  البيئية 
ويقوم بتنفيذه جهاز شئون البيئة   ، من إدارة التعاون البريطاني 

المصري من خالل مكتب التعاون الفني للبيئة وشركة أنتك وهي    
.شركة إنجليزية لالستثمارات الهندسية والبيئية  
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 هذا المشروع أولويات لتحسين إدارة المخلفات الصلبة     حددوقد  
في كل من محافظتي الدقهلية وسوهاج وبناء علي ذلك فقد قام     

بإعداد منهج إستراتيجى لمعالجة هذه      ) SEAM( مشروع 
القضية وتمويل عدد من األنشطة في مجال إدارة المخلفات      

.الصلبة 
وفي هذا الصدد فقد تم رصد وتقييم للممارسات الحالية للتعامل    
مع المخلفات في عدد من المناطق في كل من المحافظتين من 
خالل البيانات االحصائية لكمية المخلفات الناتجة وأساليب جمعها   

.    وفرزها ومعالجتها والتخلص منها   
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وكذا الديناميكيات المؤسسية واالجتماعية المصاحبة لتلك   
وقد تم تطبيق نظام لجمع المخلفات الصلبة في عدد من ، األنشطة 

المناطق منخفضة الدخل ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة    
% ٤٠ ألف نسمة أو ما يعادل   ٧٠سوهاج ويستفيد حالياً حوالي  

.  من سكان مدينة سوهاج من هذا النظام الجديد   

وقبل تنفيذ المشروع عبر عدد كبير من السكان عن استيائهم من  
خدمة إدارة المخلفات لعدم انتظام جمع المخلفات وعدم كفاية     

وقد أزداد التخلص العشوائي      ،  سيارات الجمع وضيق الشوارع   
.  من المخلفات حتى وصل لمستويات مقلقة   
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لهذا فقد قام المشروع بإعداد نظام اقتصادي لجمع ونقل المخلفات     
بالتعاون مع حي شرق وغرب سوهاج ومع السكان ، حيث تم 

 طن والتي  ١,٥توفير أسطول من السيارات الصغيرة حمولة 
.أثبتت كفاءة في جمع المخلفات من الشوارع الضيقة    
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باإلضافة إلي ذلك فقد تم معالجة المشكالت الخاصة بالتخلص من  
كما أمكن  ، المخلفات المتراكمة في الشوارع وصيانة السيارات      

جذب مشاركة المجتمع والتي كانت عنصر أساسي في نجاح  
.     المشروع واستدامته  
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وقد بلغت استثمارات رأس المال وتكاليف التشغيل السنوية   
باستثناء ( ألف جنية مصري  ٢٦لمعدات جمع ونقل القمامة   

 ١,٤حيث بلغت التكلفة لكل منزل ) تكاليف األكياس البالستيك  
.جنية شهرياً 

ولجذب مشاركة المجتمع المدني للمشروع تم أجراء بحث  
 أشهر من البدء في تشغيل النظام الجديد ٩اجتماعي للمتابعة بعد 

: وفي مايلي مقارنة للنتائج الرئيسية قبل وبعد بدء المشروع   



26

النتائج الرئيسية قبل تطبيق المشروع وبعدة   ) ٣رقم ( جدول  

ال يوجد%٧أسلوب الجمع في صناديق   

%٧٣%٥٢أسلوب الجمع في أآياس بالستيك   

%٨٦%٤٠عمال النظافة بالشوارع

%٨٥%٤٠سيارات الجمع بالشوارع   

%٨٥%٣٢رضاء األهالي عن الخدمة     

قبل يوليو البــــــــــيـــــــان               
١٩٩٧

بعد أبريل 
١٩٩٨
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قد كان هناك مناطق عديدة وخاصة في حي غرب وشرق سوهاج 
تعاني من تراكم مخلفات األراضي الفضاء وبين العمارات السكنية     
وفي مناور العمارات حتى أصبحت مأوي لتكاثر الحشرات    

.والقوارض وشكلت خطرا علي صحة السكان  
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 لذا فقد تم تنظيم حمالت النظافة العاجلة إلزالة المخلفات المتراكمة  
من الشوارع حيث أشترك فيها عدد كبير من عمال النظافة   
والسكان باستخدام الجرارات باإلضافة الي تنفيذ حملة توعية     

وبعد تنظيف هذه المناطق تم ضمها إلي منطقة    ، للسكان 
.المشروع وانتظام خدمة جمع المخلفات بها  
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حيث يتم توفير التمويل الخاص بإدارة المخلفات الصلبة من     
:المصادر التالية 

المعوقات التي تواجه البرنامج القومي إلدارة المخلفات            المعوقات التي تواجه البرنامج القومي إلدارة المخلفات            
::الصلبة في مصر     الصلبة في مصر     

: معوقات مالية  :  أوالً    

 الموازنة المالية الحكومية المخصصة للمحافظات المختلفة التي    
.تشهد انخفاضا شديداً مقارنة بحجم االحتياجات  

.  من القيمة االيجارية  % ٢ ضريبة النظافة بواقع 
. المنح والقروض الخارجية تخصص غالباً للدراسات والمعدات     
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: معوقات مؤسسية       :ثانياً   
 عدم وجود إدارة مسئولة عن المخلفات الصلبة في الهيكل      

.التنظيمي لبعض المحافظات   
.   نقص الخبرات والكوادر البشرية المدربة في هذا المجال    
. تكرار فترات توقف المعدات نتيجة لألعطال وقلة الصيانة   

 تعدد الرئاسات مما يحول دون تحديد المسئولية بصورة واضحة      
انخفاض معدالت األجور مما يؤدي إلي زيادة نسبة الغياب      

.والمشاركة في العمل  
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: : الرؤية المستقبلية        الرؤية المستقبلية        

تتمثل الرؤية المستقبلية لمصر في مجال دعم اإلحصاءات    
والبيانات الالزمة إلدارة المخلفات الصلبة في مجموعة من   
البرامج واألنشطة والمخرجات الرئيسية المقترح تنفيذها في        

:  مصر ومن أهمها ما يلي 
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 دعم قاعدة البيانات الخاصة بالمخلفات الصلبة علي المستوي   
الجغرافى والنوعي الموضحة علي شبكات رصد واالستعانة      
بالدراسات السابقة والحالية مع إمكانية إعداد دراسات ميدانية في    
حالة الحاجة إلي ذلك علي أن تتضمن هذه القاعدة حصرا   
بالمجهودات السابقة في مجال إحصاءات المخلفات الصلبة في         

. مصر 

 التوسع في أشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية مع    
مع ضرورة عمل الدراسات الالزمة   ، اختيار نظم اإلدارة المناسبة  

. لتقييم التأثيرات البيئية لهذه األنشطة   
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 دعم البناء المؤسسي من خالل توفير البيانات والمعلومات عن    
األنشطة التي يمكن أن تدعم الجمعيات األهلية وجمعيات خدمة    

.المجتمع في مجال إدارة المخلفات الصلبة   
 االستعانة بنظام المعلومات الخاص بالمخلفات الصلبة وذلك   

.  لتنفيذ المشروعات الالزمة للتخلص منها بطريقة آمنة  
 التعاون مع الجهات الدولية المانحة في مجال دعم نظام      

.المعلومات والبيانات البيئية 
 تدريب الكوادر القادرة علي التعامل مع نظم المعلومات الحديثة  


