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 دور القطاع الخاص في إدارة النفايات الصمبة في المدن
 مع قراءة لتجارب تطبيقية عربية –دراسة بين النظرية والتطبيق 

 م.م. هشام توفيق جميل   أ.د. محمد يوسف حاجم
 وم اإلنسانية/ جامعة ديالىكمية التربية لمعم

 المقدمة:
تعد النفايات من المشاكل البيئية المعاصرة التي تواجو معضم دول العالم وخصوصا الدول العربية وذلك لكونيا أحد 
أىم مصادر التموث في ىذه الدول. فتزايد انتشار النفايات الصمبة بانواعيا بصفة عامة يسيم بشكل مباشر في تموث البيئة 

نتاجيتو، فيي تعمل عمى انتشار األمراض المعدية وزيادة نسبة الوفيات وىذا  بدوره لو آثارًا سمبية عمى صحة اإلنسان وا 
 وانخفاض مستويات الرفاىية. 

فاإلنسان القديم لم يكن ييتم كثيرًا بالتخمص من النفايات وذلك ألنو كان دائم التنقل والترحال، وليذا كان يمقي 
ن وال تخطر مشكمة التموث عمى بالو حيث كان يقوم بمبارحة المكان واالنتقال إلى مكان آخر تاركًا بمخمفاتو في كل مكا

وراءه ىذه المخمفات، وبعد أن استقر اإلنسان وسكن في ىذه التجمعات الكبيرة أصبح لزامًا عميو أن يبتكر طرائق فعالة 
 لجمع ىذه المخمفات والتخمص منيا. 
تم التخمص من المخمفات بعدة أشكال فمثاًل المواد الخشبية والمخمفات القابمة لالحتراق وحتى أمد غير بعيد كان ي

تستخدم كوقود لممدافئ والحمامات والرماد الناتج والذي يسمى )القصرمل( يستخدم كمادة من مواد البناء، أما األقمشة البالية 
يصمح ليذا يباع لمشاغل األحذية حيث يستعمل في  فكان يتم جمعيا ومن ثم يصنع منيا أكياس تباع لمعطارين وما ال

حشو األحذية ويسمى عامميا )الخرقي( وما يجمعو الكناس من المخمفات في األزقة والحارات فينقل عبر الدواب ويباع إلى 
أصحاب البساتين المجاورة ومن ثم يتم تخميره واستخدامو كسماد لؤلرض ويطمق عمى من يقوم بيذا العمل باسم 

وادية(. كل ىذا قبل ظيور البالستيك والنايمون والصناعات التحويمية والعمب المعدنية التي تشكل العبء األكبر في )الس
 .(1)عمميات التخمص النيائي منيا

في وقتنا الحاضر، ونتيجة لمتطور الكبير في مجال الصناعة ومع تزايد استيالك االنسان لمختمف المواد المرتبطة 
ة بات المعدل المرتفع لحجم النفايات يمثل مشكمة ذات أبعاد مختمفة يترتب عمييا العديد من اآلثار بحياتو االجتماعي

 الصحية المباشرة، واآلثار االقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمختمف دول العالم وخصوصا في الدول العربية. 
صمبة، حتى أصبح موضوع إدارة النفايات عممًا ونتيجة لذلك، اتبعت معظم الدول نيجا خاصًا في ادارة النفايات ال

وفنًا وىو في تطور مستمر مما أدى إلى إبتكار طرق وأساليب إدارية فنية وتقنية واقتصادية تضمن نجاح منظومة ادراة 
ئد النفايات الصمبة من حيث الجمع والتخمص والمعالجة بطرق تؤمن حماية البيئة واالستفادة من بعض مكوناتيا لتحقيق عوا

عادة استخداميا. وأخذ ىذا األسموب يتطور  اقتصادية، ولقد قطعت الدول المتقدمة شوطًا كبيرًا في مجال تدوير النفايات وا 
بسرعة واصبح من الظرورة القصوى بالنسبة لمدول العربية العمل عمى تقميص الفجوة الحاصمة لمواكبة التطور الحاصل في 

 مجال ادارة النفايات الصمبة. 
 

                                                 

ألبخاري، أمير. دور القطاع الخاص في ادارة المخمفات الصمبة، مديرية النظافة في محافظة دمشق، الجميورية  (1)
 1م، ص2003العربية السورية، 
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 : مة البحثمشك
ما ىو الدور الذي يمعبو القطاع الخاص في التخمص من احد اىم المشاكل التي تعانييا الدول النامية والمتقدمة 
وىي مشكمة )النفايات الصمبة( التي يطرحا السكان واالنشطة االقتصادية واالجتماعية في المدينة. وماىي السبل التي 

لقطاع العام في ىذا المجال الخدمي من المدينة؟ وىل يمكن ان تخمق ىذه يمكن ان يشارك فييا القطاع الخاص مع ا
 المنظومة الفاعمة في تحقيق البيئة المستدامة في المدينة. 

 فرضية البحث : 
تفترض الدراسة ان الدول ذات التنمية المختمفة تسعى الى تحقيق بيئة نظيفة في أي مكان يعيش فيو االنسان، من 

من المتطمبات المادية والبشرية. ناىيك عن ان ىذا المجال اصبح مجاال فاعال لالستثمار واالبداع  خالل تحقيق مجموعة
لتحقيق بيئة مستدامة. اذ حققت الكثير من التجارب الدولية والعربية خاصة نجاحات في ىذا المجال. يمكن لصانع القرار 

 ان يستفيد منيا لتطوير المدن العراقية. 
 أهداف البحث:
الدراسة الى تحقيق جممة من الغايات اىميا : التخمص من نفايات المدينة بشكل سميم وحضاري. في ضوء  تيدف

امتصاص العمالة غير الماىرة المكدسة في المدن. واالستفادة من تدوير بعض من ما تطرحو المدينة من مخمفات في 
 مجاالت مختمفة. فضال عن تحقيق بيئة نظيفة ذات تنمية مستدامة. 

 المنهجية وأدوات البحث : 
استند البحث عمى تقصي الحقائق والمعمومات من مصادر نظرية إضافة الى استخدام المنيج اإلحصائي )الكمي( 
في عرض وتقيم كفاءة ادارة النفايات الصمبة في بعض المدن وعرض بعض الصور واالشكال التى تعزز قدرة دعم القطاع 

شراك القطاع الخاص في اد  ارة النفايات الصمبة ضمن مبدا المشاركة والخصخصة. العام وا 
 المقدمة:

تعد النفايات من المشاكل البيئية المعاصرة التي تواجو معضم دول العالم وخصوصا الدول العربية وذلك لكونيا أحد 
شر في تموث البيئة أىم مصادر التموث في ىذه الدول. فتزايد انتشار النفايات الصمبة بانواعيا بصفة عامة يسيم بشكل مبا

نتاجيتو، فيي تعمل عمى انتشار األمراض المعدية وزيادة نسبة الوفيات  وىذا بدوره لو آثارًا سمبية عمى صحة اإلنسان وا 
 وانخفاض مستويات الرفاىية. 

يمقي فاإلنسان القديم لم يكن ييتم كثيرًا بالتخمص من النفايات وذلك ألنو كان دائم التنقل والترحال، وليذا كان 
بمخمفاتو في كل مكان وال تخطر مشكمة التموث عمى بالو حيث كان يقوم بمبارحة المكان واالنتقال إلى مكان آخر تاركًا 
وراءه ىذه المخمفات.. وبعد أن استقر اإلنسان وسكن في ىذه التجمعات الكبيرة أصبح لزامًا عميو أن يبتكر طرائق فعالة 

 لجمع ىذه المخمفات والتخمص منيا. 
وحتى أمد غير بعيد كان يتم التخمص من المخمفات بعدة أشكال فمثاًل المواد الخشبية والمخمفات القابمة لالحتراق 
تستخدم كوقود لممدافئ والحمامات والرماد الناتج والذي يسمى )القصرمل( يستخدم كمادة من مواد البناء، أما األقمشة البالية 

ياس تباع لمعطارين وما ال يصمح ليذا يباع لمشاغل األحذية حيث يستعمل في فكان يتم جمعيا ومن ثم يصنع منيا أك
حشو األحذية ويسمى عامميا )الخرقي( وما يجمعو الكناس من المخمفات في األزقة والحارات فينقل عبر الدواب ويباع إلى 

قوم بيذا العمل باسم أصحاب البساتين المجاورة ومن ثم يتم تخميره واستخدامو كسماد لؤلرض ويطمق عمى من ي



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

225 

)السوادية(. كل ىذا قبل ظيور البالستيك والنايمون والصناعات التحويمية والعمب المعدنية التي تشكل العبىء األكبر في 
 (1)عمميات التخمص النيائي منيا. 

المرتبطة  في وقتنا الحاضر، ونتيجة لمتطور الكبير في مجال الصناعة ومع تزايد استيالك االنسان لمختمف المواد
بحياتو االجتماعية بات المعدل المرتفع لحجم النفايات يمثل مشكمة ذات أبعاد مختمفة يترتب عمييا العديد من اآلثار 

 الصحية المباشرة، واآلثار االقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمختمف دول العالم وخصوصا في الدول العربية. 
خاصًا في ادارة النفايات الصمبة، حتى أصبح موضوع إدارة النفايات عممًا ونتيجة لذلك، اتبعت معظم الدول نيجا 

وفنًا وىو في تطور مستمر مما أدى إلى إبتكار طرق وأساليب إدارية فنية وتقنية واقتصادية تضمن نجاح منظومة ادراة 
من بعض مكوناتيا لتحقيق عوائد النفايات الصمبة من حيث الجمع والتخمص والمعالجة بطرق تؤمن حماية البيئة واالستفادة 

عادة استخداميا. وأخذ ىذا األسموب يتطور  اقتصادية، ولقد قطعت الدول المتقدمة شوطًا كبيرًا في مجال تدوير النفايات وا 
بسرعة واصبح من الظرورة القصوى بالنسبة لمدول العربية العمل عمى تقميص الفجوة الحاصمة لمواكبة التطور الحاصل في 

 ارة النفايات الصمبة. مجال اد
 The definition of solid wasteالتعريف بالنفايات الصمبة: 

( العديد من التعاريف العممية Waste -ذكرت في مختمف الدراسات ذات العالقة بموضوع النفايات )المخمفات
غية الوصول الى التعريف لمعنى النفايات بمختمف إشكاليا وانواعيا وستتطرق الدراسة الى البعض من ىذه التعاريف ب

 اإلجرائي الشامل لمصطمح النفايات. 
)يعني لفظ المخمفات جمع مخمف والمخمفات يطمق عمييا الكثير من التسميات مثل قمامة وزبالة وفضالت وخردة 

ضا ، وكما تعرف أي(1)وبذلك يمكن تعريف المخمفات بأنيا المواد التي أصبحت غير ذات قيمة والبد من التخمص منيا(
عمى أنيا)كل البقايا الناتجة عن عمميات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، وبصفة عامة كل المواد واألشياء المنقولة التي 
يتخمص منيا حائزىا أو ينوي التخمص منيا أو التي يمزم بالتخمص منيا بإزالتيا بيدف عدم اإلضرار بصحة اإلنسان والبيئة 

)ىي المواد أو األجسام المتعمقة بمختمف أوجو النشاط اإلنساني والتي يجب التخمص ا أيضا ، ويمكن تعريفي(2)بصفة عامة(
وىناك تعريف أخر عن النفايات الصمبة عمى وجو الخصوص حيث تعرف عمى )أنيا المواد (3)منيا النتياء الحاجة منيا(

لمرافق الرئيسية والخدمات البمدية وعمميات الصمبة وشبو الصمبة المتولدة من المناطق السكنية والتجارية والصناعية وا
أنيا  أيضاوعرفت النفايات  (4)اإلنشاء واليدم، والتي يتم التخمص منيا عمى أنيا عديمة النفع وغير صالحة لالستعمال(

 semi solidأو شبو صمبة  solid state)المواد الميممة التي ال يمكن االستفادة منيا سواء كانت في حالة صمبة 
state)(5) وبالتالي ىي النتيجة المترتبة عمى الطريقة التي يرغب أن يحياىا الناس واألشياء التي يودون القيام بيا، ففي ،

المناطق الحضرية والصناعية وحتى في مناطق الترويح واالستجمام والمناطق الزراعية فان المشكمة تتمثل في العبء 
                                                 

البخاري، أمير. دور القطاع الخاص في ادارة المخمفات الصمبة، مديرية النظافة في محافظة دمشق، الجميورية  (1)
 .1م، ص2003العربية السورية، 

االرياني، محمد عبد الوسع، دليل تأىيل واختيار مدافن النفايات في اليمن، ندوة ادارة النفايات الصمبة القابمة لمتدوير  (1)
 1م، ص2003ديسمبر  9 -7الجماىيرية الميبية،  –ة االستخدام، بنغازي واعاد

القادر، اجعير عبد، التجربة المغربية في ميدان أدارة وتدوير النفايات الصمبة، كتابة الدولة المكمفة بالبيئة، المممكة  (2)
 . 2، ص2002المغربية، 

ات الصمبة في الجميورية العربية السورية، مديرية نظافة دمشق، البخاري. امير، التشريعات ذات العالقة بإدارة النفاي (3)
 . 3، ص2002
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مص منيا، وىكذا فان كل ألوان التغيير التي يحدثو اإلنسان العصري كعامل المتزايد من الفضالت الصمبة التي ينبغي التخ
صناعي أو كساكن في المدينة وكباحث عن الترويح وكمزارع يترك وراءه اثأر خطرة عمى البيئة التي يعيش فييا وىي عبارة 

 . (6)عن أكوام من النفايات الصمبة تزداد غمظة أو سماكة يوما بعد يوم
  Varieties of solid wasteت الصمبةأنواع النفايا

وردت العديد من التصانيف لمنفايات الصمبة، فيناك من يصنفيا إلى : نفايات منزلية، نفايات تجارية، نفايات 
 صناعية )خطرة، غير خطرة( نفايات طبية، نفايات خضراء، نفايات الحركة العمرانية. 

تمف التصنيف العام في العديد من الدول وكل صنف يحتوي عادة يتم تصنيف المخمفات في مجموعات رئيسية ويخ
عمى أصناف ثانوية إال إن ىذه األصناف عمى الرغم من تعددىا تصب في نفس الموضوع لذا سيتم ذكر التصنيف 

 الرئيسي المتعارف عميو ضمن اغمب المؤسسات المعنية بادارة النفايات الصمبة. 
 .  domestic solid wasteالصمبة المنزلية   النفايات -1
 .  commercial solid wasteالنفايات الصمبة التجارية  -2
 . industrial solid wasteالنفايات الصمبة الصناعية  -3
 .   Medical solid Waste النفايات الصمبة الطبية   -4
 (1). (1. ينظر الشكل رقم)waste agricultural solidالنفايات الصمبة الزراعية   -5

 (1شكل رقم )
 النفايات الصمبة المطروحة في المدن أنواع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من عمل الباحثين المصدر:
 

                                                 

خورشيد، ىشام توفيق جميل، النفايات الصمبة المنزلية في مدينة بعقوبة وامكانية المعالجة بالصناعة التدويرية، رسالة  (1)
 . 55-51صم، 2010ماجستير مقدمة الى كمية التربية االصمعي، جامعة ديالى، غير منشورة، 
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 أهمية إدارة النفايات الصمبة :
ىي عممية مراقبة وجمع ونقل ومعالجة  D. S. W Managementالمنزلية ونعني ىنا بإدارة النفايات الصمبة  

ة لمنفايات التي تنتجيا النشاطات البشرية، وتقوم الدول بيذه وتدوير النفايات أو التخمص منيا، ويستخدم ىذا المصطمح عاد
والمظير العام. وتستخدم ىذه العممية أيضا لمحصول عمى  والصحة البيئةالعممية لتخفيف اآلثار السمبية الناتجة عنيا عمى 

تمعات المتطورة بصفة االستيالك الزائد لمختمف المنتجات، وال يتوقف حيث امتازت المج، (1)وذلك بإعادة التدوير الموارد
ذلك عمى الدول الغنية فقط، بل انتقمت العدوى إلى كثير من الدول النامية فزاد استيالكيا عمى إنتاجيا. ويصاحب ىذه 

يوم، خصوصًا في المدن الزيادة اليائمة في االستيالك زيادة مضطردة في حجم النفايات التي ينبغي التخمص منيا كل 
(، حيث تعاني كل الدول من ىذه المشكمة نظرًا الزدياد كمية ىذه المخمفات 1الكبيرة المكتظة بالسكان. ينظر الجدول رقم )

يومًا بعد يوم وتمثل ىذه المخمفات عبئًا كبيرًا عمى كاىل القائمين عمى أمر ىذه المدن، فيذه المخمفات يجب التخمص منيا 
 (2ًا عمى الصحة العامة. ينظر الجدول رقم )كل يوم حرص

 (1جدول رقم )
 معدل إنتاج الفرد من النفايات الصمبة المنزلية في بعض الدول العربية واألجنبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: أبو رويضة، عبد اهلل سميم والطاىر، عماد الدين، إدارة النفايات الصمبة وتدويرىا في دولة اإلمارات 
  8، ص2003الواقع والطموح، االمانة العامة لمبمديات، دبي،  -العربية المتحدة

)*( احمد. سعيد فاضل. تحميل بنية الخدمات البمدية في مدينة بعقوبة وسبل تطورىا في ضوء التوسع الحضري 
 60. ص1988لممدينة. بحث مقدم الى المعد القومي لمتخطيط 

 
 
 
 

                                                 

 .  2002http://ar. wikipedia. org/wikiوكيبيديا، أدارة المخمفات الصمبة، االنترنت،  (1)

 الدولة
 إنتاج الفرد
 )كجم /اليوم(

 الدولة
 إنتاج الفرد
 )كجم /اليوم(

 0,6 لبنان 2,1 الكويت
 0,5 سوريا 1,4 البحرين
 2,0 يكاأمر  1,3 السعودية
 1,9 استراليا 1,3 قطر

 1,1 ألمانيا 0,9 – 0,6 سمطنة عمان
 0,8 السويد 0,9 األردن
 0,7 فرنسا 0,8 تونس
 - - 0,5 العراق*

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 (2جدول رقم )
 العالم حسب مستوى الدخلكميات وتركيب النفايات الصمبة في 

 النسبة المئوية الصنف

 دول عالية الدخل دول متوسطة الدخل دول منخفضة الدخل
 %28 %58 %41 مواد عضوية

 %36 %15 %5 ورق

 %7 %2 %2 زجاج

 %8 %3 %1 معادن

 %9 %11 %4 بالستيك

 %12 %11 47 مواد أخرى

 %100 %100 %100 المجموع

يد، إدارة المخمفات البمدية الصمبة في المدن، اإلدارة المركزية لممخمفات والمواد والنفايات المصدر: خيال، أمين الس 
 .5، ص2009الخطرة، القاىرة، مصر، 

 (2شكل رقم)
 في العالم حسب مستوى الدخلالصمبة كميات وتركيب النفايات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2المصدر : من عمل الباحثين باالعتماد عمى الجدول رقم )
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ضافة الى تحمل المواد و  لو أننا تركنا ىذه النفايات معرضة لميواء لنمت عمييا العديد من انواع البكتريا والحشرات، وا 
العضوية الموجودة فييا، مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريية وانتشار األمراض في البيئة المحيطة بيا. ينظر الشكل 

 (.3رقم)
توي عمى بقايا الطعام واألوراق، وقطع القماش والزجاجات الفارغة، والعمب وتتنوع نفايات المدن، فيي قد تح

المعدنية، والمواد البالستيكية باإلضافة إلى بعض مخمفات البناء واألخشاب والمخمفات المعدنية، ويضاف إلى ذلك كميات 
ياكل السيارات القديمة، والحيوانات كبيرة من المخمفات الصناعية، وبعض المخمفات الزراعية، وقطع األثاث المستيمكة، وى

الميتة وغيرىا، ولو استمر القاء كل ىذه النفايات في البيئة المحيطة بنا لما استطاعت العوامل الطبيعية أن تتخمص من 
 ىذا الكم اليائل المختمف األشكال. 

ه المخمفات مثل وال تقتصر صعوبة التخمص من المخمفات الصمبة عمى حجميا الضخم فقط، ولكن كثير من ىذ
العمب المعدنية والمواد البالستيكية وأمثاليا يستطيع مقاومة العوامل الطبيعية إلى حد كبير وال يمكن التخمص منيا بسيولة 

  وتبقى من مموثات البيئة الثابتة التي ال تتغير لعدة سنوات.
 (3شكل رقم )

 اآلثار البيئية والصحية واالقتصادية لمنفايات الصمبة
 

 
 .2001مصدر : من عمل الباحثين باالعتماد عمى مؤشرات الوثيقة اإلرشادية لمنظومة المخمفات الصمبة في مصر لعام ال
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يعد التخمص من ىذه المخمفات حماًل ثقياًل يفوق إمكانيات المدن والبمديات في الدول العربية بسبب الكميات اليائمة 
لنظافة ميمة جمعيا والتخمص منيا دون أدنى مساعدة منيم رغم كونيم التي يخمفيا سكان المدن وراءىم محممين عمال ا

ىم منتجي ىذه المخمفات باإلضافة إلى ما تعانيو ىذه البمديات من قمة اإلمكانات المادية والتقنية لمحصول عمى المعدات 
رق األنسب في عمميات التخمص المتطورة وتأمين اليد العاممة الالزمة إلنجاز األعمال المطموبة بصورة جيدة واختيار الط

من ىذه المخمفات منذ تولدىا وحتى التخمص النيائي منيا، مع األخذ بعين االعتبار أنواع ىذه المخمفات مثل المخمفات 
المنزلية والصناعية والتجارية والطبية والخطرة والتي يجب أن تعامل بطريقة خاصة مناسبة ليذا النوع، فالمخمفات المنزلية 

ية تجمع بطرق بسيطة وغالبًا مختمطة حيث لم يمتفت لعمميات الفرز من المنزل في الوطن العربي إال بشكل أولي والتجار 
وتجريبي بينما قطعت الدول المتقدمة مراحل متطورة لتنفيذ ىذه العممية. بينما تحتاج المخمفات الصناعية والطبية والخطرة 

تموث الناتجة عن ىذه المخمفات فيما لو تم إىماليا. وتختمف الدول آلليات خاصة وبرنامج عمل يتناسب مع مخاطر ال
ن كانت نسبة غير قميمة منيا ال تزال تعتمد  العربية بين دولة وأخرى في اىتماميا بالتخمص الصحيح من ىذه المخمفات وا 

قبل دفنيا. ينظر الشكل عمى الطرق البدائية في التخمص من ىذه المخمفات حيث يتم دفنيا مباشرة أو حرقيا في العراء 
(، وعمى نفس ىذا المنحى تأخذ عممية معالجة المخمفات الصمبة بأنواعيا في البمدان العربية أبعادًا مختمفة حيث 4رقم)

وصمت بعض البمديات إلى مستوى متقدم في معالجة المخمفات الصمبة والتخمص اآلمن منيا بينما ال تزال بعض البمديات 
 العراء عشوائيًا. تعتمد عمى رمييا في 

 (4شكل رقم )
دارة النفايات في بعض المدن العربية  تفاوت مستويات النظافة وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2001الوثيقة اإلرشادية لمنظومة المخمفات الصمبة في مصر لعام المصدر: 
 

 -طرائق وآليات التخمص من النفايات الصمبة في المدينة :
ات الصمبة المنزلية وعبر الزمن بعدة مراحل وتجارب لكل منيا عيوبيا لقد مرت طرق وآلية التخمص من المخمف

ومميزاتيا وتيدف إلى التخمص من المخمفات الصمبة المنزلية وتقميل اآلثار السمبية المنزلية عمى تواجدىا.. وفيما يمي 
 ممخص ليذه الطرق والمراحل :

 المكبات المفتوحة  -أ
خ وفي العديد من المناطق من العالم طرق لمتخمص من المخمفات الصمبة لقد اتبع في الماضي وحتى ىذا التاري

المنزلية من خالل طرحيا في مكبات عشوائية مفتوحة عمى مساحات شاسعة دون أدنى وسيمة لممعالجة تعتمد فقط عمى 
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كل الصحية والبيئية نقل وطرح المخمفات في مناطق مفتوحة بعيدة عن السكان، ىذه الطريقة أدت إلى خمق العديد من المشا
 تشمل :
 أنبعاث وانتشار الغازات واألبخرة الكثيفة نتيجة لالحتراق الذاتي والمستمر لممخمفات الصمبة المنزلية.  -1
 توالد وانتشار الحشرات والقوارض الناقمة والعائمة لمكثير من األمراض.  -2
 المواد العضوية. االنتشار الواسع لمروائح الكريية المنبعثة والناتجة عن تحمل وتخمر  -3
 إمكانية تموث مصادر المياه الجوفية والسطحية.  -4
 انبعاث لمرماد وذرات الغبار نتيجة لعوامل الرياح.  -5
 االحتياج إلى مساحات شاسعة من األراضي.  -6

أدت كل ىذه العوامل إلى البحث عن بدائل ليذه الطريقة سواء باستخدام الحرق أو مكبات الطمر الصحي وذلك 
 ثار السمبية المشار إلييا سابقًا. لتقميل اآل

 المحارق : -ب
ن توفرت فإن أسعارىا قد تكون مرتفعة خاصة في  إن توفر مساحات شاسعة من األرض ليست دائمًا متوافرة وا 
المدن المزدحمة محدودة المساحة األمر الذي حدا بمثل ىذه المدن لالتجاه نحو بناء محارق كبيرة لمتخمص من المخمفات 

 (1)ة المنزلية كما ىو الحال بمدينة ميامي بالواليات المتحدة االمريكية. الصمب
 اليدف الرئيسي ليذه المحارق ىو التخمص من المخمفات الصمبة عن طريق الحرق الكامل وتقميل حجميا. 

 تكمن عيوب ىذه الطريقة في اآلتي:
 * الكمفة العالية. 

 وبخار الماء وذرات الغبار.  * انبعاث لمكربون وأكاسيد الكبريت والنتروجين
 . (1)* انبعاث كموريد الييدروجين السام الناتج عن احتراق المواد البالستيكية والبولي فينيل

 الطمر الصحي: -ج
إن االىتمام المتزايد بمشاكل تموث التربة والماء واليواء في العقود األخيرة أدى إلىمنع أو تحريم عمميات حرق 

لية من أعشاب وأوراق أشجار وكذلك المخمفات الصمبة المنزلية وخاصة في اليواء الطمق، وتعتبر مخمفات الحدائق المنز 
طريقة الطمر الصحي أكثر الطرق قبواًل لالعتبارات البيئية وقمة التكمفة، ولقد أطمق مصطمح الطمر الصحي في بادي 

 لمستخدمة في الحرب العالمية الثانية. األمر عمى طريقة التخمص بالدفن لمخمفات الذخائر وغيرىا من المواد ا
لقد استخدم مفيوم دفن النفايات بواسطة العديد من المجتمعات واثبت نجاحات عممية. وتختمف طريقة الردم الصحي 
عن طريقة المكبات المفتوحة اختالفًا ممحوظًا حيث تعتبر الطريقة األخيرة مبسطة تعتمد عمى رمي المخمفات الصمبة 

مساحات شاسعة بعيدًا عن التجمعات السكنية في حين أن طريقة الردم الصحي ىي عممية ىندسية متكاممة  المنزلية عمى
 تشمل أعمال التصميم والحفر والتشغيل والردم حسب مواصفات فنية محددة. 

 تشتمل عممية الطمر الصحي عمى مرحمتين اساسيتين :
 . compaction* عممية كبس المخمفات في طبقات 

 . placement of a coverطية * التغ
                                                 

الحماد، محمد عبد اهلل، الخدمات البيئية في المدن والبمديات العربية )اإلدارة والمعوقات(، المؤتمر العربي االول  (1)
 . 5، ص1991ديسمبر  5-3ث والدراسات البيئية، القاىرة،لمبحو 

  . 5المصدر نفسو، ص (1)
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إن الخالصة التي يمكن استنتاجيا من ىذا العرض ىو أنو يمكن التخمص من النفايات الصمبة بعيدًا عن السكان 
وبدون مشاكل اجتماعية، كما أن طمر المخمفات الصمبة المنزلية خارج نطاق المدن تعتبر حقيقة طريقة من طرق التخمص 

تطور العمراني، إال أن التطور الحديث بجمع اتجاىاتو يصبح مع االستمرار في ىذا النسق غير المناسبة التي تتماشى وال
ممكن وأن الحل األمثل يكمن في إعادة تعريف المخمفات الصمبة عمى أنيا مصدر لمواد أولية يمكن إعادة استخداميا 

 (.2)إلقامة صناعات متنوعة تمبي حاجات السوق
 إعادة التدوير : -د

ى االستنزاف غير المرشد لمثروات الطبيعية غير المتجددة في العقود األخيرة إلى صعوبة في ايجاد بدائل لقد أد
 لمطاقة والمعادن التي تغذي الصناعات القائمة ومتطمبات العصر. 

وبالمقابل صار من الصعب الحصول عمى مواقع لمتخمص من المخمفات الصمبة أو صعوبة في المواصالت 
الطاقة ونقص الخدمات وصعوبة وتكمفة التخمص من المخمفات  –و التكمفة العالية ليذه العمميات، ىذه العوامل ومتطمباتيا أ

، واليدف Resource recoveryأدت إلى استنباط تقنية جديدة تسمى تقنية استرجاع المصادر  –الصمبة المنتجة 
ة عمى البيئة نظيفة خالية من جميع مظاىر التموث. األساسي من ا استخدام تقنية استرجاع المصادر يكمن في المحافظ

 كما يمكن الحصول عمى مواد أولية من المخمفات الصمبة المنزلية بإحدى الطرق اآلتية:
فصل المواد ويقوم بيا المستعمل وىو الشخص الذي يقرر التخمص من النواتج المختمفة لممستيمك وتعرف ىذه بعممية  -1

 . Recyclingإعادة التدوير 
 .(1)تم عممية الفصل بعد تجميع المخمفات الصمبة في وحدة فصل مركزية وىذه العممية تعرف بعممية االسترجاعت -2

 خصخصة منظومة إدارة النفايات الصمبة:
تمثل الخصخصة احد االتجاىات الحديثة في إدارة المشاريع االقتصادية واالستثمارية في البمدان النامية والمتقدمة. 

لبمدان بإعطاء فرصة الى القطاع الخاص بإسنادىم بمشاريع صغيرة بموجب القوانين االقتصادية حيث تقوم تمك ا
االستثمارية في تمك البمدان عمى ان ال تؤثر ىذه الخصخصة عمى األداء والدور الرقابي لمحكومة. وقد الحظت تمك الدول 

بطالة من سوق العمل. فضال عن كونيا تعطي جدوى الخصخصة باعتبارىا مجاال لتطوير الكوادر العاممة وامتصاص ال
دورا لممستثمر عمى تطوير الخبرات في مجال الحقل الخدمي وتكوين بيوت لمخبرة، لمنافسة القطاع العام. وقد جنت الكثير 
 من دول الجوار الجغرافي ثمار ىذه التجربة والنجاحات التي تحققت من خالل خصخصة منظومة إدارة النفايات الصمبة. 

 سباب خصخصة منظومة إدارة النفايات في المدن:أ
أولت المدن والبمديات اىتمامًا كبيرًا بموضوع النظافة العامة والتخمص من النفايات وحماية البيئة وجعمتو اختصاصًا 
أصياًل من اختصاصاتيا وقدمت إمكانياتيا لتحسين ىذه الخدمات والوصول بيا إلى المستوى األمثل عن طريق كوادرىا 

 الداخمية إال أنيا ووجيت بعدد من المشاكل تتمخص بما يمي:
 ضعف الجانب المادي لدى الجيات المعنية بالنظافة لتزويد كل سكان المدينة بيذه الخدمة.  .1
اآلليات غير المناسبة وغير المالئمة لمعمل وضعف إمكانيات الصيانة، إضافة الى إنتاجية العامل القميمة ألسباب كثيرة  .2

 ضع المادي، المراقبة غير المالئمة، عدم توفر المعدات الُمرضية. منيا الو 

                                                 

 . 138-137، ص1981جمعية حماية وتحسين البيئة العراقية، إخبار البيئة في العالم، مجمة البيئة والتنمية، العدد األول،  (2)
الفرنسية، جامعة دمشق وجامعة بواتيو،  smc النجار، عبد اليادي، دراسة تطوير خطة تدوير النفايات لصالح مؤسسة (1)

 . 81، ص2003
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التوسع العشوائي غير المدروس لمسكان في المدن )سكن عشوائي( عمى حساب التصميم االساسي ليذه المدن حيث  .3
مما  تمتاز ىذه المناطق بعدم وجود الخدمات الالزمة مما يشكل صعوبة كبيرة في إيصال خدمة جمع النفايات ليذه،

 سبب مشاكل بيئية وصحية نتيجة لمرمي العشوائي لمنفايات في ىذه المناطق. 
 ضعف المشاركة والتعاون من المواطنين بشكل عام وعدم تحمسيم لدفع رسوم النظافة وتقميل نفاياتيم.  .4

لبحث في مع كل ىذه المشاكل والعقبات التي واجيت الجيات المعنية بنظافة المدن وحكوماتيا كان ال بد من ا
الطرق والوسائل الممكنة لمعالجة ما يمكن معالجتو لتأمين الخدمات األفضل وكان أمام ىذه الجيات عدد من الخيارات 

 أىميا :
 زيادة حجم اليد العاممة وتوفير آليات حديثة ومتطورة متناسبة مع الزيادات المستقبمية التي تطرأ عمى حجم السكان.   - أ

ستغالل اآلليات والمعدات بالشكل الصحيح وفق خطة مدروسة والتخمص من عادات تقسيم العمل بين العمال وا - ب
العمل الغير منتجة مثل )تكميف العمال بأعمال أخرى، استراحات مرضية مختمقة، تعطيل اآلليات( باإلضافة 

 لصعوبة المراقبة وصعوبة تحفيز العمال. 
في مجال إدارة النفايات الصمبة عن طريق شركات  ليذا كان ال بد لمحكومات من اختبار قدرات القطاع الخاص

خاصة أو مستثمرين وقد أثبتت ىذه التجربة فعالية ىذه المشاركة حيث أدت إلى تقديم خدمة أفضل وبكمفة أقل، حيث ان 
 ه النوع من المشاركة يعني بحال من األحوال التخمي عن المسؤوليات من البمديات إلى القطاع الخاص ولكن ىي التخمي
عن تنفيذ بعض الواجبات مع احتفاظ السمطات البمدية بمسؤولية متابعة عمل ىذه الشركات ومراقبتيا لضمان تحقيق أفضل 
الخدمات، وبذلك أصبح الدور المتنامي ليذا القطاع مقبواًل ومطموبًا لدى الكثير الدول ومدنيا والعديد منيا يبحث اآلن 

اصة بأنواعيا الكبرى والوسطى في جميع مجاالت الخدمة من جمع وترحيل بشكل فعال عن مشاركة أكبر لممؤسسات الخ
 .(1)وكنس إلى نقل ىذه المخمفات ومعالجتيا لمتخمص النيائي منيا

 أسباب فعالية القطاع الخاص في إدارة النفايات الصمبة:
رار ممحوظ في وجو لقد أظيرت الشركات والمؤسسات بمختمف أنواعيا مرونة كبيرة في إدارة المخمفات مع استق

 التقمبات المحتممة، ىذه المرونة نجمت عن فعالية ىذا القطاع من خالل ما يمي :
اذ يعاني القطاع العام من اضطراره الدائم لمتقيد باألنظمة والقوانين الحكومية حيث تمتزم اإلدارة بتشغيل  مرونة االدارة: -1

عمل ثابتة فكثيرًا ما انصرف العمال إلى بيوتيم وخمفوا العناصر المتوفرة لدييا برواتب وأجور محدودة وساعات 
وراءىم أكوام من المخمفات بحجة انتياء الدوام وعدم استطاعة اإلدارة تعويضيم في حال استمروا في عمميم وىنا 
تظير ميزة اإلدارة الخاصة حيث يمكن تشغيل الكوادر الجيدة المناسبة لمعمل ومنح أجور جيدة ومتفاوتة تبعًا 

كفاءات والجيد المقدم وفي ىذه الحال فإن العامل المقصر والذي ال يؤدي واجبو بالشكل المطموب يتم إنياء عقده لم
فورًا وتأمين البديل المناسب وأخيرًا فإن اإلدارة الخاصة قادرة عمى تحديد ساعات العمل حسب الميمات المطموبة 

 يد سقف ليذا األجر. مقابل تقديم أجور ساعات ليذا العمل اإلضافي دون تحد
يتم التعاقد بين اإلدارة الحكومية والقطاع الخاص عمى تنفيذ تطبيق تعميمات اإلدارة الحكومية بشكل واضح ومحدد :  -2

أعمال محددة من خالل عقد واضح وتقوم اإلدارة بمتابعة تنفيذ ىذا العقد وىذا ما يساعد عمى التأكد من تنفيذ العمل 
 بتنفيذ مضمون العقد. بشكل كامل خشية اإلخالل 

                                                 

األمانة العامة لمجمس الغرف السعودية، الدور الذي يمكن ان يمعبو القطاع  -أدارة البحوث والدراسات االقتصادية (1)
عادة االستخدا  –م، بنغازي الخاص في التعامل مع النفايات الصمبة، ندوة أدارة النفايات الصمبة القابمة لمتدوير وا 

 . 6صم، 2003ديسمبر  9 -7الجماىيرية الميبية، 
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ويمكن أن تكون المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في حال تواجد الفريقين في خدمة  المنافسة البنائة: -3
المدينة أو البمدية أو بين شركات القطاع الخاص فيما بينيا. وتعد المنافسة العامل الرئيسي لمحصول عمى خدمة 

كمفة وىي بنفس الوقت تشجع القطاع العام ليثبت جدارتو بتنفيذ األعمال المطموبة  المخمفات الصمبة بأفضل أداء وأقل
 . (1)منو وتخفيض الكمفة

نظرًا ألن عممية إدارة المخمفات الصمبة عمى تماس مباشر مع المواطنين المستفيدين من ىذه  الشعور بالمسؤولية:  -4
ومسؤولية مباشرة تجاه ىؤالء المستفيدين بغض النظر عن  الخدمة فإن الشركات الخاصة تجد نفسيا أمام مراقبة دائمة

شكل التعاقد مع الحكومة أم معيم مما يفرض عمى ىذه الشركات تقديم أفضل الخدمات إلرضاء ىؤالء المستفيدين 
 وعدم تذمرىم من أداء ىذه الشركات حرصًا عمى عدم فسخ العقد أو عدم قبول تكميف الشركة في العقود الالحقة. 

يعد الروتين في األجيزة الحكومية أدى إلى التراجع في تأمين  ونة وتالفي العقبات التي يسببها الروتين:المر  -5
الخدمات بالشكل المناسب والسرعة الالزمة واستطاع القطاع الخاص تجاوز ىذا الجانب من خالل المعالجة الفورية 

آلليات يتطمب عدة ساعات في شركات القطاع الخاص ألي مشكمة تواجيو أثناء تأدية الخدمات فتأمين قطع التبديل ل
بينما ضمن الروتين الحكومي يحتاج إلجراء مناقصات وعقود وتسميم واستالم قد تصل إلى عدة أشير وينطبق ىذا 
األمر عند الحاجة لمحصول عمى آليات جديدة حيث تستطيع شركات القطاع الخاص شراء اآلليات الالزمة بشكل 

ج إدارة المدن والبمديات لعدة سنوات حتى تتمكن من تأمين اآلليات المطموبة عن طريق تقديم مباشر بينما تحتا
جراء  الطمبات لمجيات المعنية بالتسمسل ورصد االعتمادًات الالزمة والتحويل لمجية المتخصصة باالستيراد وا 

 . (1)المناقصات والعقود ثم االستالم والتسميم
سة العامل الرئيسي لمحصول عمى خدمة المخمفات الصمبة بأقل كمفة من المتعاقدين في تعتبر المناف تقميل التكاليف: -6

القطاع الخاص ويالحظ أن تكاليف ىذه الخدمة تكون غالبًا غير واضحة في القطاع العام ألسباب عديدة منيا عدم 
ود كادر إداري كبير مالحظة استيالك المنشآت واآلليات ومصاريف استثمار رأس المال والخدمات التحتية ووج

باإلضافة لفوائد اجتماعية )صحية، طبية، تقاعدية(. ورغم وجود تكاليف إضافية لمقطاع الخاص غير موجودة لدى 
( …القطاع العام مثل التسويق ونفقات القروض المالية والسيولة النقدية والضرائب المختمفة )الدخل، الجمارك. 

ىا. إال أن القطاع الخاص من خالل المرونة الموجودة لديو ومن خالل ونفقات التأمين والتسجيل لمشركة وغير 
استثمار إمكانياتو عمى أكمل وجو قادر عمى تخفيض كمفة العمل وبالتالي تقديم ىذه الخدمة بأسعار أرخص وقد 

راوح بين لوحظ من الدول التي أدخمت القطاع الخاص في أعمال إدارة المخمفات الصمبة انخفاض ىذه الكمفة بنسب تت
نكمترا ووصمت في كندا إلى نسبة تتراوح من 30% وحتى 10 % وقد لوحظ 41% إلى 22% مثل الواليات المتحدة وا 

أن عدد غير قميل من المدن والبمديات العربية كان من أسباب تعاقدىا مع القطاع الخاص ىو تقديم الخدمة المطموبة 
 . (2)الخدمة بواسطة كادرىابكمفة أقل مما تنفقو البمدية في حال إنجاز ىذه 

 
 
 

                                                 

 . 6البخاري، امير، مصدر سابق. ص (1)
 المصدر نفسو.  (1)
عثمان، ادىم جمال الدين احمد وشحاتو، سموى مصطفى السيد، تقييم تجربة محافظة االسكندرية في مجال ادارة  (2)

 . 22، ص2001اليندسة المعمارية، كمية اليندسة، جامعة المنوفية، مدخل لمتنمية العمرانية، قسم –المخمفات الصمبة 
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تعتبر عممية تطوير العمل في إدارة المخمفات الصمبة والبحث عن طرق حديثة لعممية جمع  إمكانية تطوير العمل: -7
وترحيل المخمفات والتخمص اآلمن منيا من أىم العوامل التي تتميز فييا شركات القطاع الخاص الجيدة والفعالة 

ال تولي ىذا الجانب أىمية كبيرة ألسباب متعددة منيا عدم توفر التجييزات المناسبة وخاصة أن الجيات الحكومية 
واإلمكانيات الالزمة. وتعتمد الشركات في تطوير عمميا عمى إيجاد أقسام خاصة فييا لمدراسات والتخطيط مجيزة 

سح الجغرافي لتأمين أفضل بأحدث التقنيات التي تساعد عمى وضع الخطط المناسبة لتنفيذ العمل مثل القيام بالم
عادة االستعمال ـ تحديد المخاطر  مسار لمشاحنات والعمال ـ تطوير طرق إعادة استعمال المخمفات القابمة لمتدوير وا 
الميددة لمسالمة التي يمكن أن تطرأ وتفادييا قدر المستطاع ـ إنشاء مختبرات التحاليل لدراسة المنعكسات البيئية ـ 

عاممين لرفع كفاءتيم باإلضافة إلى االعتماد عمى عنصر االتصاالت وتزويد اآلليات والفنيين وضع برامج تدريب لم
باألجيزة الالسمكية وتأمين آليات لؤلعمال الخاصة مثل تنظيف األنفاق وغسيل الحاويات وتسعى كثير من الشــركات 

( ومعايير الجودة البيئية ISO 9001ممقاييس)الخاصــة لتقديم الخدمات بالجودة المفروضة من قبل المنظمة العالميـة ل
(ISO 14000)(1) . 

 يؤدييا القطاع الخاص : أنالفعاليات التي يمكن 
 يمكن لمقطاع الخاص المشاركة بجميع األعمال المدرجة تحت إدارة النفايات الصمبة والتي تشمل مايمي:

بواسطة المعدات واآلليات الالزمة وكنس الشوارع  وىي جمع القمامة من المناطق السكنية والتجارية تنظيف الشوارع : -1
 آليًا ويدويًا. 

حيث يتم تأمين الصياريج الالزمة لعممية الغسل وتنفيذ البرنامج المعد من اإلدارة ويتضمن ىذا العمل  غسل الشوارع : -2
الطرقية وآليات جمع نواتج  تأمين كافة المتطمبات الالزمة المرافقة إلنجاز العمل بالشكل المطموب مثل أجيزة التحذير

 الغسل ونقل العمال وغيرىم. 
حيث يتم تأمين اآلليات الالزمة لنقل النفايات الصناعية بأنواعيا المختمفة من المناطق  نقل النفايات الصناعية : -3

 . (2)الصناعية الموجودة في موقع العمل وترحيميا إلى المواقع المحددة ضمن برنامج محدد
تحتاج عممية نقل المخمفات من محطات التجميع في المدينة إلى معامل  ن المحطات التحويمية :نقل النفايات م  -4

المعالجة أو الفرز أو إلى المطامر الصحية إلى آليات كبيرة الحجم ومجيزة بالوسائل الالزمة لعدم اإلساءة إلى 
 يشكل جيد. الطرقات التي تمر عمييا مع تأمين اآلليات المساعدة إلنجاز ىذه العممية 

ويشمل أعمال تأمين موقع المطمر وتنفيذ أعمال الحفريات وتسوية الموقع وتركيب طبقات العزل  الطمر الصحي : -5
دارتو  وأنابيب صرف المياه الراشحة ومحطة التنقية باإلضافة إلى تأمين اآلليات الالزمة أثناء استثمار المطمر وا 

 بشكل صحي وآمن. 
وتشمل تنفيذ محطة لفرز المخمفات آليًا ويدويًا ومن ثم تدوير المواد القابمة إلعادة  د :فرز المخمفات وتدوير الموا -6

دارة المحطة بشكل صحي وآمن   التدوير والتخمص من المرفوضات إلى المطامر الصحية وا 
رًا من حيث يتطمب ىذا النشاط تجييز كامل لمعمل المعالجة اعتبا معالجة القمامة العضوية وتحويمها إلى سماد : -7

دارة المعمل.   استالم القمامة العضوية وحتى إنتاج السماد بما فييا المعدات الالزمة والمختبرات وآليات الخدمة وا 
 . (1)مثل األنقاض ومخمفات البناء ـ النفايات الطبية النفايات الخطرة نقل ومعالجة النفايات الخاصة : -8

                                                 

 . 195خورشيد، ىشام توفيق جميل، مصدر سابق، ص (1)
 . 9عثمان، ادىم جمال الدين احمد وشحاتو، سموى مصطفى السيد، مصدر سابق، ص (2)
 المصدر نفسو.  (1)
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 طرائق مساهمة القطاع الخاص في إدارة النفايات في المدينة :
تعد عممية اختيار الطريقة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص عمى العوامل االقتصادية وقدرة القطاع الخاص عمى 

 ة المتوفرة. تحقيق ىذه المشاركة واألنظمة والقوانين النافذة والتجارب السابقة واحتياجات المدينة أو البمدة والتقني
 يوجد طرق إلشراك القطاع الخاص في عممية إدارة النفايات أىميا :

وىو من أىم االساليب المتبعة وأكثرىا انتشارًا في تحقيق خدمة ادارة النفايات الصمبة بمشاركة القطاع  التعاقد : -1
ضمن الشروط الخاص ويتم عن طريق إجراء مناقصة بين شركات القطاع الخاص لتقديم العرض األرخص و 

المطموبة ومن ثم يتم تنظيم عقد اتفاقي بين الحكومة المحمية والشركة الخاصة تمتزم من خالليا الجيتين بتنفيذ الخدمة 
 . (2)البيئية المحددة ببنود العقد

ضرورة أن يعرِّف المشروع في العقد حيث يتم تحديد األعمال التي ستنفذىا الشركة ومدة التنفيذ والتي يجب أن  -
كون كافية السترجاع االستثمارات باإلضافة لطريقة التعويض والتوقيت وتاريخ انتياء العقد مع لحظ األمور ت

 اإلجرائية المالية والقانونية األخرى. 
باإلمكان أن تكون العقود المتفق عمييا النجاز نشاط واحدًا أو أكثر من النشاطات التي يؤدييا القطاع الخاص  -

يظم كامل المدينة ويمكن أن يكون القطاع الخاص مؤسسة كبيرة مجيزة بأحدث ضمن منطقة محددة أو 
التقنيات وتقوم بكامل متطمبات النظافة كما ىو الحال في بعض مدن المممكة العربية السعودية والعديد من 

مع المدن األوربية واألمريكية وكذلك يمكن أن يكون القطاع الخاص عبارة عن متعيد صغير يقوم بعممية ج
القمامة من بعض األحياء كما ىو الحال في العديد من المدن والبمدات في أمريكة الالتينية وبعض المدن 

 والبمدان العربية )دمشق، حمب(. 
 تتولى الحكومة المحمية ميمة مراقبة التنفيذ وفرض العقوبات الالزمة في حالة التقصير واإلخالل ببنود العقد.  -
 . (1)لخدمة الرسوم المالية إلى الحكومة المحميةيدفع المستفيدون من ىذه ا -

ويقصد بو إعطاء القطاع الخاص حق تقديم الخدمات في منطقة محددة ويمكن تقسيم المدينة إلى عدة  االمتياز : -2
 مناطق يعطى لكل شركة جزء أو تسمم المدينة بكامميا لشركة واحدة تقوم بتقديم الخدمات المطموبة فييا. 

محمية بتحديد الخدمات المطموبة في المنطقة وتراقب تنفيذىا ويمكن أن تكون ىذه الخدمات تقوم الحكومة ال -
ما لمفعاليات التجارية  جمع المخمفات ضمن منطقة محددة إما لجميع المنازل والفعاليات التجارية والصناعية وا 

ما لممخمفات الخاصة مثل المخمفات الطبية ومخمفات ال  مباني وغيرىا أو الصناعية أو كمييما وا 
تعمل الشركة المكمفة بجباية الرسوم المالية من المستفيدين من خدماتيا مباشرة دون المجوء إلى الحكومة  -

المحمية وتحصل الحكومة عمى نسبة مئوية من واردات الرسوم بعد أن تقوم بتحديد قواعد التعرفة السنوية أو 
 الشيرية. 

بامتالك وتصميم وبناء وتشغيل المنشآت الرئيسية كمحطات تجميع ونقل  في ىذه الطريقة تقوم الشركة االلتزام : -3
 . (2)المخمفات الصمبة والمطامر الصحية ومعامل المعالجة ومحطات فرز المخمفات وتدويرىا

                                                 

(1)David Gordon Wilson : Hand beok of solid waste management Litton Educational 
Pudlishing ،1977 ،p ،583  

قدقجي، محمد امين، ادارة النفايات الصمبة من قبل القطاع الخاص لجزء من المدينة. واقع النفايات الصمة في  (1)
عادة االستخدام، بنغازي المدينة،  ديسمبر  9 -7الجماىيرية الميبية،  –ندوة أدارة النفايات الصمبة القابمة لمتدوير وا 
 م. 2003
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يقوم القطاع الخاص بتمويل ىذه المنشآت واستثمارىا لفترة زمنية طويمة تتناسب مع تكاليف التجييز ويمكن أن  -
 رين أو خمسة وعشرين عامًا. تصل إلى عش

 يدفع المستفيدون تكاليف إلقاء المخمفات في ىذه المنشآت لمشركة مباشرًة.  -
 تحصل الشركة عمى وارداتيا من تسويق المنتجات وأجور إلقاء المخمفات.  -
 تعطى الشركة األفضمية لمتعامل مع المصادر الحكومية )المخمفات الناتجة(.  -
 مدينة بيروت.  تم تطبيق ىذه الطريقة في -

ىذه الطريقة تفتح المجال لمعديد من الشركات لمتنافس بشكل حر لمقيام بمشروع  االستثمار )المشروع التجاري( : -4
استثماري في مجال خدمة المخمفات الصمبة بحيث تقرر الشركة نوع ىذه الخدمة وتقوم بتصميم وتجييز وتمويل 

 وتشغيل وامتالك ىذه الفعالية. 
شركات الحصول عمى الترخيص الالزم من الحكومة وىو عممية تنظيمية تيدف إلى توجيو يتوجب عمى ال -

 ومراقبة صفات ومؤىالت القطاع الخاص الذي يعمل في مجال إدارة المخمفات الصمبة. 
الترخيص يحمي المستفيدين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص غير المؤىمة ومن المخالفات الفنية والمالية  -

مي الحكومة المحمية عن طريق مراقبة وتطبيق مواصفات وشروط العمل ويحمي أيضًا الشركات وكذلك يح
 الخاصة من المنافسة غير العادلة. 

 يحدد الترخيص مجال العمل وشروط حماية البيئة من التموث وحماية حقوق العمال -
مكانياتيا - المالية والشروط التنفيذية  يشترط قبل إصدار الترخيص بيان نوع وحجم وحالة تجييزات الشركة وا 

وشروط الضمان ودرجة تأىيل الكوادر وسمعة الشركة وأصحابيا إضافة لطرق تنفيذ العمل وحساب التكاليف 
 وطرق الدفع وسجالت العمل. 

 يحق لمحكومة سحب ىذا الترخيص في حال اإلخالل بالقوانين واألنظمة بعد عدد من اإلنذارات.  -
خيص الممنوح نوع الخدمات المقدمة وتراقب التنفيذ والتقيد بالشروط اإلدارية تحدد الحكومة من خالل التر  -

 والبيئية. 
يمكن من خالل ىذه الطريقة في مشاركة القطاع الخاص تقديم خدمات جمع المخمفات الصمبة لمفعاليات  -

ومنشآت التخمص التجارية والصناعية الكبيرة وجمع المخمفات الخاصة مثل مخمفات البناء والمخمفات الطبية 
والمعالجة مثل محطات التجميع المؤقت ومعامل المعالجة والتحويل إلى سماد ومحطات فرز المخمفات وتدويرىا 

صالح اآلليات  . (1)والمطامر الصحية إضافة لمراكز صيانة وا 
 يدفع المستفيدون تكاليف الخدمات المذكورة أعاله إلى الشركة مباشرًة.  -
 يا من أجور تقديم ىذه الخدمة إضافة لواردات تسويق المنتجات. تحصل الشركة عمى واردات -
 تم تطبيق ىذه الطريقة في عدد من المناطق الفرنسية.  -

حيث يكون ىناك اتفاق مشترك بين الجيات الحكومية والقطاع الخاص  مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص : -5
نشاء معا مل لممعالجة ومحطات لفرز المخمفات وتدويرىا ومطامر لتنفيذ عمميات جمع ونقل المخمفات الصمبة وا 

 صحية أو لصيانة اآلليات والمنشآت. 
                                                                                                                                                        

خيال، امين السيد، ادارة المخمفات البمدية في المدن، االدارة المركزية لممخمفات والموارد والنفايات الخطرة، القاىرة،  (2)
 . 17، ص2009مصر، 

 (1) David Gordon Wilson ،op. cit. pp583-584 
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تقدم الجيات الحكومية المنشآت المتوفرة لدييا مثل األرض واألبنية وبعض اآلليات في حال توفرىا وتقوم  -
 الشركات الخاصة بتأمين االستثمارات ووسائل التشغيل ويتم التشغيل من الجيتين 

از ىذه الطريقة في تفعيل القطاع العام من خالل وجود منافسة مع شريكو الخاص في تقديم األفضل ولو أن تمت -
 ىذه المنافسة ستكون صعبة في حال وجود عدة شركات متشاركة معو. 

 يوجد صعوبة في مراقبة األداء من القطاع الحكومي ومعاقبة الحكومة نفسيا في حال كان التنفيذ سيئًا.  -
فإن ىذا البحث يعرض فكرة عن مشاركات القطاع الخاص لمخدمات البيئية وىو يبمور ميزات توفير ىذه  وأخيراً 

الخدمات عن طريق مؤسسات وشركات القطاع الخاص واألساليب الممكنة ليذه المشاركة واإلجراءات الالزمة لضمان 
تكاليف ادارة النفايات مع تحقيقو ليدفنا األساسي فعالية واستمرار ىذه الخدمة، وبما أن القطاع الخاص قادر عمى تخفيض 

 في تأمين الخدمة البيئية بشكميا السميم واآلمن. 
وعمى الرغم من ان شراكات القطاع العام والخاص قد تبدو جديدة وغير تقميدية لكن العديد من المجتمعات وجدتيا 

تي لم تبدأ بيا أو تألفيا حتى اآلن ستجدىا كذلك وربما مفيدة لمختمف الخدمات التي تقدميا ومن المعتقد أن المجتمعات ال
 يكون جميع البحوث التي تصب في ىذا الجانب دليل لمساعدتيا حين تبدأ. 

 بعض التجارب الناجعة لمدن الجوار في مجال إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة النفايات الصمبة:
تجارب تمقى صداىا في العديد من الدول العربية والتي ستتناول العالم وخصوصا الدول الصناعية منيا وبدأت ىذه ال

 ىذه الدارسة بصورة موجزة بعض تجارب دول الجوار الناجحة في ىذا الجانب وكما يمي:
 تجربة مدينة حماة السورية :  -1

ر بربع حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة في جمع وتنظيف المدينة ونقل النفايات لمعمل في جزء من المدينة يقد
 / ىكتار ولمدة خمس سنوات. 2000مساحة المدينة حوالي /

مكانية  يتم خالل ىذه المدة ومن خالل متابعة عمل ىذه الشركة لتقييم نجاح ىذه التجربة الجديدة عمى البمدية وا 
 تعميميا في المستقبل عمى كامل المدينة. 

 مهمات الشركة:
المخمفات المنزلية )خرى إلى حاويات خاصة وفرزىا إلى أربعة أقسام:جمع النفايات من البيوت السكنية والمنشآت األ -1

 الزجاج( –المخمفات المعدنية  -المخمفات البالستيكية والنايمون والورق -اليومية. 
 نقل النفايات بعد فرزىا من الحاويات إلى مطمر النفايات المحدد من قبل البمدية.  -2
 ياريج شطف خاصة ليذه الغاية. كنس وشطف الشوارع باستخدام آليات كنس وص -3
 تقديم اليد العاممة واآلليات الحديثة المخصصة لنقل النفايات.  -4
 تقديم الحاويات المناسبة لآلليات المقدمة من الشركة.  -5
 (3تأمين لوازم الكوادر البشرية من معدات ولباس وضمان صحي واجتماعي. ينظر الجدول رقم ) -6
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 (3جدول رقم )
 اقع الخدمة المقدمة من قبل البمدية والمقدمة من قبل القطاع الخاصمقارنة بين و 

 العدد المقدم من قبل القطاع الخاص  العدد المقدم من قبل البمدية  نوع الخدمة 
 9 4 تقديم ضاغطة كبيرة 

 2 1 كانسة 
 2 1 تركس وسط 

 4 1 جرار 
 150 85 يد عاممة 
 60 60 عربات 
 350 250 حاويات 
 10 4 عمال مراقب 

 ل. س 35 000 000 ل. س 38 000 000 الكمفة المالية اإلجمالية 
 

المصدر: قدقجي، محمد امين، ادارة النفايات الصمبة من قبل القطاع الخاص لجزء من المدينة. واقع النفايات الصمة في 
عادة االستخدام، بنغازيالمدينة،   م.2003ديسمبر  9 -7الجماىيرية الميبية،  – ندوة أدارة النفايات الصمبة القابمة لمتدوير وا 
 

 من خالل مراقبة إنجاز الشركة المتعاقد معيا وتقييم عمميا تبين ما يمي:
زيادة مستوى النظافة في األحياء المشمولة بعمل الشركة بسبب تنفيذ كنس وشطف الشوارع وااللتزام بمواعيد محددة  -1

 لجمع النفايات. 
صالح اآلليات. انخفاض كمفة تنفيذ جمع ونق -2  ل القمامة لتوفير االعتمادًات التي كانت تصرف عمى صيانة وا 
بدأت البمدية باإلعداد لمشروع استراتيجي شامل لمعالجة النفايات الصمبة في المدينة عن طريق تنفيذ معمل لمعالجة  -3

 النفايات بأسموب عممي. 
طريق استخدام آليات البمدية في الموقع مع تنفيذ  استخدام كوادر البمدية في أعمال تفيد وتحسن واقع المطمر عن -4

 مطمر صحي جديد وتأىيل المطمر القديم. 
استخدمت البمدية الكوادر المتوفرة في العناية بنظافة المدينة القديمة واألحياء الشعبية مما حسن واقعيا بشكل  -5

 . (1)كبير
 
 المصادر:

ت الصمبة، مديرية النظافة في محافظة دمشق، الجميورية العربية البخاري، أمير، دور القطاع الخاص في ادارة المخمفا -1
 . 2003السورية، 

االرياني، محمد عبد الوسع، دليل تأىيل واختيار مدافن النفايات في اليمن، ندوة ادارة النفايات الصمبة القابمة لمتدوير  -2
 م. 2003ديسمبر  9 -7الجماىيرية الميبية،  –واعادة االستخدام، بنغازي 

                                                 

 . 9-8قدقجي، محمد أمين، مصدر سابق، ص (1)
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لقادر، اجعير عبد، التجربة المغربية في ميدان أدارة وتدوير النفايات الصمبة، كتابة الدولة المكمفة بالبيئة، المممكة ا -3
 . 2002المغربية، 

البخاري. امير، التشريعات ذات العالقة بادارة النفايات الصمبة في الجميورية العربية السورية، مديرية نظافة دمشق،  -4
2002 . 

مي لعموم البحار بالتعاون مع مركز التعون االوربي، حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة، المعيد القو  -5
 . 1998االسكندرية، 

6- (5). Purdom ،P. Walton and Anderson ،Stanley H ، .((nvironmental Science Managing 
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Columbus ،1980 . 
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