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 ادارح انًخهفبد انصهجخ في يذیُخ اللصز )رحهيم انىضغ انزاهٍ واسززاريديبد انزطىیز(
 

 د. صجبذ يحًذ يحًىد يحًذ اثزاهيى
 جبيؼخ دهٕاٌ -لغى انذساعبد انغٛبدٛخ –كهٛخ انغٛبدخ ٔانفُبدق 

 دهٌٕجبيؼخ  -ٔدذح انمٛبط ٔانزمٕٚى انطالثٙ ثكهٛخ ُْذعخ انًطشٚخ 
 

 : البحث ممخص
نتشارىا الصمبة المخمفات مشكمة لتفاقـ نتيجة       النفايات مشكمة اصب  االستيبلؾ، تزايد ظؿ ف  وا 
 نتيجو السياحية المدف ف  وخاصة متزايداً  اىتماماً  الدوؿ تولييا الت  الكبرى البيئية المشكبلت إحدى الصمبة
 ادارة لعممية الراىف الوضع لتقرير دراسة اعداد تـ ليذا يؼ،المض لمبمد والسياح  الحضاري لموجو لتشويييا
 استمرار لضماف الدارتيا واضحة برؤية والخروج وتحميميا السياحية، االقصر بمدينة الصمبة المخمفات
 مقاببلت وعقد الميدان  المس  خبلؿ ومف.  بالمنطقة واالجتماعية واالقتصادية السياحية التنمية واستقرار

 الزيارات خبلؿ ومف السياح ، القطاع ف  ومسئوليف بالمحافظة المخمفات بادارة ومسئوليف مديريف مع
 وتقـو ، بالمحافظة الصمبة المخمفات الدارة خاصة ادارة يوجد ال انو تبيف.  االقصر لمراكز والفنية الميدانية
 تشجيع يجب ذلؾل.  والقرى المراكز مستوى عمى بالنظافة الخاصة الخطط بوضع المحمية الوحدات
 والمتابعة االشراؼ وسائؿ تقوية مع القمامة تدوير وصناعات الصمبة المخمفات ادارة مجاؿ فى االستثمار
 . لذلؾ والمخصصة المحددة المناطؽ عم  وتوزيعيا االستثمارات توجيو ف  بالمحافظة

 
 

 الدالة الكممات
عمميات المعالجة  -عمميات الجمع –مفات خصائص المخ -تدوير النقايات الصمبة –مخمفات صمبة منزلية 

 االستدامة السياحية.  -التنمية المستدامة -التقييـ البيئ  والمجتمع  –المناطؽ السياحية  –
 
 

 . المقدمة
تواجو السياحة تحديات بيئية متعددة كامنة ف  نشاطيا مف حيث كونو نشاطًا قائمًا عمى كثافة استخداـ      

أف األثػر البيئػػ  عمػى النشػاط السػػياح  قػد يحػػدث أو ينػتج أحيانػًا عػػف عوامػؿ خارجػػة  المػوارد الطبيعيػة، رغػػـ
عػػف صػػناعة السػػياحة.  حيػػث أف البيئػػة المحيطػػة قػػد تتمػػوث بسػػبب أنشػػطة أخػػرى صػػناعية أو بسػػبب ىبػػوط 

فػى ظػؿ التػداعيات (، و 2003وتدنى مستوى النظافػة العامػة والرعايػة الصػحية فػ  البمػد المضػيؼ )الجمػاؿ، 
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تتسابؽ الدوؿ لمحاؽ بركب التقدـ ومواكبة تقنياتو وال يتـ كؿ ذلؾ بمعزؿ عف البيئة.  ومع تزايد عدد  الميةالع
السػػػكاف وارتفػػػاع مسػػػتوى المعيشػػػة والتقػػػدـ الصػػػناع  والتقنػػػ  السػػػريع ومػػػع تعػػػدد االنشػػػطو السػػػياحية وعػػػدد 

جػة عػف األنشػطة البشػرية المختمفػة السائحيف بمحافظة االقصر تنوعت وازدادت كميات النفايات الصمبة النات
، مما ادي ال  مستوى نظافة غير مناسػب مػع وضػع السػياحة الحػالى، وأصػبحت عمميػة الػتخمص منيػا مػف 
أبرز المشاكؿ الت  تواجيا نظرًا لما تشكمو ىذه النفايات مف أخطار عمى البيئة ومواردىا الطبيعية والسػياحية 

 (2005، وعمى صحة اإلنساف وسبلمتو. )المبليات 
وقضػػية المخمفػػات الصػػمبة مػػف اىػػـ التحػػديات البيئيػػة التػػى تواجػػو تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة فػػى مصػػر.      

 يجب التصدى وبالتالى .ومف جانب آخر يتأثر االقتصاد القومى بكافة االنشطة التنموية، ويؤثر فييا أيضا
ػػػواد الصػػػمبة أو شػػػبو الصػػػمبة التػػػى تتولػػػد (، والمخمفػػػات الصػػػمبة ىػػػى الم2005متطػور )محمػد،  بفكػر ليػا

نتيجػػػة لؤلنشػػػطة المختمفػػة. وىػى مػػواد غيػر مرغػوب فييػػا أى يػراد الػػتخمص منيػػا ولكػػف يمكػػػف االسػػتفادة مػػػف 
 (2008؛ داود،   elsaied, 2019؛ (jarbou,2018 بعػض مكوناتيا 

المخمفات واي تدخؿ ف  ىذه المرحمة  مع التعامؿ ةالمخمفات مف اىـ مراحؿ منظوم تولد مرحمة وتعتبر     
فػ  ىػذه  فػى المنبػع مثػؿ الفػرز مػف والبيئيػة، واالجتماعيػة االقتصػادية النػواحى عمػ  إيجابيػا يمكػف اف يػؤثر

يمكػف اف يػؤدي الػ  تػوفير مػدخبلت الزمػة لػبعض  اسػتخداميا إعػادة أو المفػروزات تػدوير واعػادة المرحمػة
المتكاممػة  اإلدارة تطبيػؽ فكػرة العممػة الصػعبة السػتيراد ىػذه المكونػات، وبالتػالى تػوفير االنشػطة وبالتػالى

لممخمفػػػات يمكػػػف اف يػػػوفر فػػػرص كثيػػػرة لبلسػػػتثمار وتحقيػػػؽ مكاسػػػب تضػػػيؼ الػػػ  االقتصػػػاد القػػػوم  )معيػػػد 
 وجيػػػة ذات بيػػػا والمراكػػػز القػػػري كػػػؿ فػػػ  السػػػياحية االقصػػػر مدينػػػة تكػػػوف لكػػػ  (2017التخطػػػيط القػػػوم ، 

)وزارة البيئػػػة ، . خاصػػػة أف االقصػػػر تعػػػد أحػػػد أبػػػرز المػػػدف السػػػياحية فػػػى العػػػالـ لمسػػػياحة اذبػػػةج حضػػػارية
 .(1995؛ سعيد، 2005

 

 البحثية المشكمة
مع ازدياد عدد السكاف وارتفاع مستوى المعيشة والتقدـ الصناع  والتقن  السريع مع تعدد االنشطو      

ازدادت كميات النفايات الصمبة الناتجة عف األنشطة البشرية السياحية وعدد السائحيف بالمحافظة ، تنوعت و 
(، ومدينة االقصر تحتاج إلى إعادة تأىيؿ لتعود إلى رونقيا التراثى، خاصة أف 2005المختمفة )الميبلت ، 

مستوى النظافة غير مناسب مع وضع السياحة الحالى، والتى تظير فييا أكواـ القمامة عمى جانبى الطرؽ 
، وأصبحت عممية التخمص (2015 عبدالعظيـ،)وحتى المناطؽ األثرية والسياحية بالمحافظة والشوارع، 

منيا مف أبرز المشاكؿ الت  تواجيا المحافظو نظرًا لما تشكمو ىذه النفايات مف أخطار عمى البيئة ومواردىا 
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سمبية عف الدعاية الطبيعية والسياحية وعمى صحة اإلنساف وسبلمتو . ومشاىد القمامة التى تعكس صورة 
( مف 2016السياحية ف  مدينة االقصر، وعم  الصورة السياحية الذىنية لممحافظة لدي السائحيف ) رسف ، 

 (.2012)السبلمون ، خبلؿ دمج القطاع الخاص مع القطاع الحكوم  وقطاع االعماؿ  
 

 البحث اىداف
المخمفات الصمبة ف  مدينة االقصر  ييدؼ البحث ال  تحميؿ الوضع الراىف واعداد استراتيجية الدارة

. لمتحرؾ نحو السياحية بما يواكب متطمبات المنظور السياح  والبيئ  لممراكز السياحية الموجودة بالمحافظة
 او وتدويرىا المخمفات جمع عممية تحسيف خبلؿ مفحؿ مشكمة القمامة ومحاولة تخفيؼ حدة انتشارىا .

ومف خبلؿ  ، السياحية االقصر لمدينة والبيموجية الفيزياقية عةبالطبي يضر ال امف بشكؿ منيا التخمص
تعزيز مبدأ المشاركة لمقطاع الخاص والعاـ والمجتمع المدنى فى مراحؿ إدارة المنظومة ليتـ ادارتيا بأسموب 

  اقتصادي
 : السابقة الدراسات

عوامؿ المؤثر ف  ادارة المخمفات وىناؾ العديد مف الدراسات السابقة ف  مصر والبمداف العربية الت  درست ال
 الصمبة ونذكر منيا: 

(: بتحميؿ اجتماع  بيئ  الستخداـ بعض االساليب الحديثة ف  ادارة 2017قاـ )عبد الجواد وأخروف ،  -1
المخمفػػات الصػػناعية فػػ  ريػػؼ وحضػػر محافظػػة الشػػرقية ، وتوصػػمت الدراسػػة الػػ  اف المشػػكبلت التػػ  

ب الحديثة ف  ادارة المخمفات الصناعية ى  زيادة تكمفة معدات الحفػاظ تؤدي ال  عدـ استخداـ االسالي
عمػػ  البيئيػػة وقمػػة المػػوارد الماليػػة المخصصػػة لشػػرائيا ، وعػػدـ وجػػود جيػػة متخصصػػة فػػ  مجػػاؿ العمػػؿ 

 البيئ  ف  المنطقة لحؿ المشكبلت البيئية .
مفػات الصػمبة: دراسػة حالػة قريػة (: بدراسػة عواقػب تبنػى ممارسػات ادارة المخ2008وقاـ )عبد الوىاب،  -2

مصػػػطفى آغػػػا، مركػػػز أبػػػو حمػػػص بمحافظػػػة البحيػػػرة، وكانػػػت النتػػػائج التػػػ  توصػػػمت الييػػػا الدراسػػػة اف 
الوحػػػدات المعيشػػػػية الريفيػػػة تقػػػػوـ بػػػبعض الممارسػػػػات االمنػػػػة بيئيػػػا فػػػػى مجػػػاؿ ادارة المخمفػػػػات الصػػػػمبة 

 مفات النيائية.المزرعية والمنزلية. مما يعمؿ عم  خفض الناتج مف كمية المخ
(: تطبيػػػؽ نظػػػـ االداره البيئيػػػو لممخمفػػػات الصػػػمبو فػػػى قطػػػاع الخػػػدمات: 2006وتناولػػػت دراسػػػة )نيفػػػاف،  -3

دراسػػة حالػػو عمػػى شػػركة مصػػر لمطيػػراف ، حيػػث اف خػػدمات النقػػؿ الجػػوي شػػأنيا شػػأف أي نشػػاط بشػػري 
فريف عمػػ  مػػتف طائراتيػػا فتقػػـو شػػركات الطيػػراف الدوليػػة بتقػػديـ وجبػػات لممسػػا ينػػتج عنيػػا مخمفػػات صػػمبة
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وانػو البػد مػف ضػبط   وىناؾ عوامؿ عدة ساىمت ف  اختيار نوعيات ىذه الوجبػات المقدمػة لممسػافريف،
 حركة النشاط البشري بالشكؿ الذي يحافظ عم  البيئة وال يدمرىا، 

  (: عف المخمفػات الصػمبة و أثرىػا فػ  تمػوث منطقػة سػوؽ الخمػيس، حػ2006وكانت دراسة )الجنيف،  -4
واف  تتمثػػؿ مشػػكمة البحػػث فػػ  االخػػتبلؼ المكػػان  فػػ  درجػػة كثافػػة القمامػػة فػػ  منطقػػة سػػوؽ الخمػػيس.

واف العبلقػػػة بحجػػػـ  القمامػػػة ىػػػ  كػػػؿ المخمفػػػات الصػػػمبة و شػػػبة الصػػػمبة القابمػػػة وغيػػػر قابمػػػة لمتخمػػػر .
 المساكف و كثافتيا تأت  مف خبلؿ التعدات العامة لمسكاف

: عػػف إدارة المخمفػػات الصػػمبة فػػ  مدينػػة الشػػارقة بدولػػة اإلمػػارات (Abdulla, 2009)وكانػػت دراسػػة  -5
العربية المتحدة، ومف نتائجيا انو عمى الرغـ مف أف أطناف مف المواد القابمة إلعادة التدوير تمؤل مدافف 

 النفايات اإلماراتية كؿ عاـ، إال أنو ال يوجد نظاـ إلعادة التدوير حتى اآلف.
بدراسػػػػة اإلدارة البيئيػػػػة العمرانيػػػػة لممخمفػػػػات الصػػػػمبة فػػػػى المنػػػػاطؽ الصػػػػناعية  (:2008وقػػػػاـ )عثمػػػػاف،  -6

الجديػػدة فػػى مصػػر، وكػػاف مػػف اىػػـ نتائجيػػا القيػػاـ بمتابعػػة إدارة البيئػػة الحضػػرية لمنفايػػات الصػػمبة فػػ  
المنػػاطؽ الصػػناعية الجديػػدة فػػ  مصػػر، مػػع وضػػع التشػػريعات والقػػوانيف البلزمػػة الدارة المػػوارد والػػوع  

 ة استغبلليا لتقميؿ النفايات الصمبة. بكيفي
( : دور القطاع الخاص فى مواجية المشػكبلت البيئيػة دراسػة تطبيقيػة عمػى 2008وتناوؿ )الدياسطى،  -7

مشكمة القمامة، فانو بالرغـ مف امتبلؾ الدولػة لآلليػات الحديثػة المتطػورة والقػوى البشػرية لمقيػاـ بعمميػات 
ذه العمميػػات بصػػورة جيػػدة بغيػػر مشػػاركة القطػػاع الخػػاص. ولعػػدـ قػػدرة النظافػػة فدنػػو يتعػػذر أف تسػػتمر ىػػ

الػػػػنظـ التقميديػػػػة القائمػػػػة عمػػػػى إدارة المخمفػػػػات لتحقيػػػػؽ مسػػػػتوى مقبػػػػوؿ مػػػػف النظافػػػػة وتػػػػوفير المظيػػػػر 
 الحضارى العاـ لجأت الدولة إلى إشراؾ القطاع الخاص لمواجية مشكمة القمامة

دارة المخمفػػػػػػػات الصػػػػػػمبة كاسػػػػػػػموب لػػػػػػدعـ المخططػػػػػػػات (: عػػػػػػػف نظػػػػػػاـ ا2012ودراسػػػػػػة )السػػػػػػبلمون ،  -8
االسػػػتراتيجية لتنميػػػة المػػػدف المصػػػرية، بيػػػدؼ دراسػػػة أنشػػػطة إدارة النفايػػػات الصػػػمبة المقترحػػػة لمتخطػػػيط 
التنمػػػػوي االسػػػػتراتيج  ودورىػػػػا فػػػػ  دعػػػػـ أىػػػػداؼ اسػػػػتراتيجية تطػػػػوير المدينػػػػة، وذلػػػػؾ بمقارنػػػػة الخطػػػػط 

قػوص. وأوضػحت  -وادي النطػروف -ث المقترحػة "مدينػة تػاال.اإلستراتيجية المعدة لممدف المصرية الثبل
أف إغفػػاؿ العديػػد مػػف أنشػػطة إدارة النفايػػات الصػػمبة فػػ  الخطػػط المقترحػػة لممػػدف الػػثبلث لػػو تػػأثير سػػمب  

 عمى أىداؼ ىذه الخطة.
(: بدراسػة عػف تحسػيف جػودة ادارة المخمفػات الصػمبة فػى محافظػة االسػكندرية، (Fahmy, 2014وقػاـ  -9

تعتبػػر اإلسػػكندرية العاصػػمة الثانيػػة لمصػػر باالضػػافة لكونيػػا مدينػػة سػػياحية سػػاحمية، ومػػف اىػػػـ  حيػػث



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

442 
 
 

 

 

 

نتائجيػا غيػػاب خدمػة منتظمػػة لجمػػع النفايػات الصػػمبة بيػا، ممػػا يترتػػب عميػو عواقػػب بيئيػة خطيػػرة تػػدمر 
 الدعاية السياحية والصورة السياحية الذىينية لمدينة االسكندرية .

عمػػ  التنميػػة  (: إطػػار مقتػػرح لػػنظـ اإلدارة المتكاممػػة لممخمفػػات الصػػمبة وتأثيرىػػا2015ودراسػػة )السػػيد،  -10
البيئيػػػة المسػػػتدامة، حيػػػث أصػػػبحت اإلدارة المتكاممػػػة لممخمفػػػات الصػػػمبة عمػػػ  قمػػػة أولويػػػات الحكومػػػة، 
 واتضػػ  ذلػػؾ فػػ  التزاميػػا لممجابيػػة الحاسػػمة لتمػػؾ المشػػكمة والتعامػػؿ معيػػا باألسػػموب العممػػ  المتكامػػؿ،
ودعػػػػـ المشػػػػاركة الجػػػػادة مػػػػف كافػػػػة الجيػػػػات المعنيػػػػة، وتػػػػدبير المػػػػوارد الماليػػػػة واإلمكانػػػػات والمقومػػػػات 
حكػػاـ عمميػػات الرقابػػة والرصػػد  الضػػرورية البلزمػػة، مػػع التنفيػػذ الجػػاد طبقػػًا لمخططػػات جديػػدة لمتطػػوير وا 

 والتطوير المستمر ألداء كافة الجيات العاممة بالمنظومة
 

 البحث منيجية
ـ استخداـ المنيج الوصف  التحميم ، حيث تـ إعداد ىذا البحث باالخذ ف  االعتبار دور المعنييف ت      

فى وضع الخطط االستراتيجية المستقبمية إلدارة المخمفات الصمبة بالمحافظة وكذلؾ خطط المحافظة فى 
حيث توجيو االسئمة ادارة المخمفات فى المستقبؿ مف اجؿ الوقوؼ عم  الوضع الراىف الحقيق  لممحافظة 

 المفتوحو مع الذيف تـ مقابمتيـ باالضافة لمزيارات الميدانية والمبلحظة وىـ كاالت :
  عقد مقاببلت بروتوكولية مع سكرتير عاـ المحافظة ومع مدير عاـ ادارة البيئة ومسئوؿ المخمفات

ئوؿ ادارة المخمفات بمدينة باالدارة البيئية وكذلؾ وكيؿ اوؿ وزارة الزراعة ومسئوؿ وزارة الصحة ومس
االقصر بالمحافظة ، وعقد مقاببلت مع مسئوليف ف  ىيئة التنمية السياحية وىيئة التنشيط السياح  
لمدينة االقصر ، وعقد مقاببلت مع مديريف الفنادؽ ف  االماكف االثرية والسياحية ف  مدينة االقصر، 

ة العامة لمبيئة بالمحافظة وتجميع البيانات عقد جمسات فنية مع مسئولى ادارة المخمفات باالدار 
 الموجودة باالدارة البلزمة لتقرير الوضع الراىف

  تمت زيارات ميدانية لبلماكف االثرية واماكف المتنزىات الترفييية والسياحية ف  المدينة ، وايضا تـ
ء المراكز وتجميع عمؿ زيارات فنية ميدانية لمراكز االقصر وتـ عقد جمسات ادارية وفنية مع رؤسا

البيانات الموجودة بالمحميات البلزمة لتقرير الوضع الراىف، وكذلؾ زيارات ميدانية لممكبات والمقالب 
 والمدافف بمركز االقصر ورفع حالتيا، كما تـ عمؿ زيارة ميدانية لمصنع ادارة المخمفات 

 االقصر مركز إختيار تـ لذلؾ يدانيةالم الدراسة بيا تجرى سوؼ التى المناطؽ تحديد مف البد وكاف      
 وتـ المحافظة مستوى عمى الصمبة المخمفات تولد متوسط يقارب المركز ىذا فى التولد متوسط أف حيث
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 الغربى القباحى ونجعى ،(الحديد السكة شرؽ) لمحضر الميدانية الحالة لدراسة االقصر مركز إختيار
 ماديا متفواتو معيشية مستويات عمى االسر اختيار وتـ. لمريؼ الحالة لدراسة االقصر بمركز والسماف

 االسرة داخؿ فرد لكؿ التعميم  المستوي االعتبار فى االخذ مع( المتوسطة فوؽ - متوسطة -فقير)
 .      لمريؼ اخرى وثاالثيف وخمسة لمحضر، أسرة وثبلثيف خمسة العينة وتضمنت

ماكف والمحاؿ التجارية والسياحية مف خبلؿ مجموعة مف تـ تحديد فاعمية الخدمة المقدمة لممواطنيف واالو 
استبانة عم  عينة البحث وتـ  70االستبيانات التى تـ توزيعيا ميدانيا عمى العينات ، حيث تـ توزيع 

 مف عمييا الحصوؿ تـ التى البيانات كافة تدقيؽ تـ وقد ،%97استبانة بنسبة استرداد  68الحصوؿ عم  
 عمؿ خبلؿ مف معالج معدات تقييـ تـ كما لمعينات، طبقا المنازؿ مف الناتجة صمبةال المخمفات وفرز تجمع
 عمى الوحيد المركز) األقصر بمدينة الرئيسىة الصيانة مراكز بمختمؼ الحمبلت الى ميدانية فنية زيارات
 مع والقرى كزوالمرا المحافظة مستوى عمى الموجودة المعدات لكافة الفنية الحالة رفع وتـ( المحافظة مستوى
 البيئة إدارات مف موثقة ومستندات تقارير خبلؿ مف لممعدات التصنيع وسنة المصنعة الشركة تحديد

 . بالمحافظة والمحميات بالمراكز والنظافة
 

 الصمبة المخمفات تعريف
 يياف مرغوب غير مواد وى  المختمفة لبلنشطة نتيجة تتولدىى المواد الصمبة أو شبو الصمبة التى       
ف كاف ليا قيمة فى  التخمص ويراد منيا عند مصدر تولدىا كمخمفات ليست ذات قيمة تستحؽ االحتفاظ ، وا 

(، 2000موقع آخر عند توافر عمميات إعادة االستخداـ أو التدوير ليا )مركز الدراسات والبحوث البيئية ، 
 الف.  نفايات وليس" مخمفات" كممة تستخدـ السياؽ ىذا وف  مكوناتيا، بعض مف االستفادة يمكف حيث

 االمف التخمص يجب وعميو.  منيا االفادة يمكف ال البشرية االنشطة مف المتخمفة المواد اف تعن  االخيرة
بالمنطقة مما يحقؽ التنمية  السياحية واالثار الطبيعية البيئية بالموارد يضر ال بشكؿ المخمفات ىذه مف

 القتصادي مف تدوير ىذه المخمفات. السياحية المستدامة وتعظيـ العائد ا
 

 الصمبة المخمفات انواع
وعنػػػد ذكػػػر تعبيػػػػر " المخمفػػػات الصػػػػمبة " يتبػػػادر إلػػػى ذىػػػػف الكثيػػػريف " القمامػػػػة " أو المخمفػػػات البمديػػػة      

ػات المتولػػػدة فػػػى المنػػػازؿ والمتػػػاجر والمؤسسػػػات فػػػى المػػػدف والقػػػرى. وىػػػذا اعتقػػػػاد خػػػػاطئ، حيػػػػث أف المخمفػػػػ
(  والمخمفػػات 2011الصػػػػمبة تتضػػػػمف المخمفػػػػات المتولػػػػدة مػػػػف جميػػػػع األنشػػػػطة البشػػػػرية.  )عبػػد الظػػاىر، 
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 -الصػػمبة بػػػػذلؾ تتضػػمف المخمفػػات الزراعيػػة والحيوانيػػة وتشػػػمؿ )بقايػػػا المحاصػػػيؿ الزراعيػػػة بعػػػد حصػػػادىا 
روث الحيوانػػػات  -فػػروع وأوراؽ األشػػجار المتسػػػاقطة   -مخمفػػات معالجػػػة الحبػػػوب كػػػاألرز والفػػوؿ السػودانى

 .  والمخمفات الصناعية تختمػؼ فػى كميتيػا وتركيبيػا طبقػا لنػوع الصػناعة وحجميػا.  )التػى يربييػا المزارعػوف
الييئػػات مخمفػػات المؤسسػػات و  -تنقسػػـ حسػػب مصػػادرىا إلػػى )المخمفػػات المنزليػػة و والمخمفات البمدية     

مخمفػات أعمػاؿ اليدـ والبناء  -المخمفات العادية لممستشفيات والوحدات العبلجية األخرى -والمبانى العامة 
 ,Zurbrügg& Duebendorfمخمفات أخرى مثؿ السيارات الخردة واإلطارات المسػتعممة(.   -الحمأه  -

فات البمدية الصمبة مف نسب مختمفة مف (  وعادة ما تتكوف المخم2017؛ معيد التخطيط القوم ،  (2003
المواد العضوية )بقايػا األطعمػة وغيرىا( والػػورؽ والببلسػتيؾ والزجاج والمواد المعدنيػة واألقمشػة والعظاـ 

النفايات  والتنمية االقتصادي التعاوف منظمة وُتعرِّؼ ( 2011والجمود واألتربة المنزلية. )عبد الظاىر، 
التجارة  عف الناتجة المماثمة والنفايات الحجـ كبيرة النفايات ذلؾ ف  بما المنازؿ "نفايات :أنيا عمى البمدية
 وكنس الساحات والحدائؽ ونفايات الصغيرة والشركات المكتبية والمؤسسات والمبان  التجاري والتبادؿ
العامة لترويج االستثمار )الييئة  .األسواؽ" تنظيؼ عف الناتجة والنفايات القمامة حاويات ومحتويات الشوارع

 (2019؛ بكدي، 2016وتنمية الصادرات، 
 

 الصمبة البمدية المخمفات مشكمة لظيور أدت التي األسباب
 الصمبة البمدية المخمفات إلدارة والمستداـ المتكامؿ والنظاـ المنيج غياب. 
 وصيانتيا تشغيميا وسوء والمعدات والتجييزات اإلمكانيات ف  قصور أو نقص. 
 المطموبة الخدمة لتحقيؽ المالية الموارد كفاية وعدـ نقص. 
 البشرية والميارات الخبرات نقص. 
 المعنية الجيات مختمؼ بيف والتنسيؽ التكامؿ وغياب واإلدارية المؤسسية النظـ قصور. 
 والمراقبة الرصد عمميات إحكاـ ضعؼ مع والمسئوليات األدوار وضوح عدـ. 
 الصمبة البمدية المخمفات مع التعامؿ ف  السموكيات وسوء لبيئ ا الوع  انخفاض. 
 (0202 ، البيئية وزارة) .التشريعات وتنفيذ فرض ف  الشديد القصور 
 البيئية المخالفات وتصحي  البيئية واالشتراطات والتشريعات بالقوانيف التوعية قمة 
 التفتيش اتجي قبؿ مف دورية بصورة البيئية المخالفات متابعة عدـ 
 (0213 واخريف، الجواد عبد) منيا واالستفادة المخمفات تدوير بطرؽ كاف  وع  وجود عدـ 
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 : المستدامة التنمية تعريف
 تحقيقيا ويتطمب سواء، حد عم  والحكومات الدوؿ مف كثير اىتماـ محور المستدامة التنمية أصبحت     
ستراتيجيات سياسات إطار ف  وذلؾ المتاحة ردالموا لكافة األمثؿ واالستغبلؿ الجيود، تكثيؼ  شاممة، وا 
 األجياؿ قدرة عم  المساس دوف الحاضر، حاجات تمب  الت  التنمية تمؾ" تعن  المستدامة التنمية فدف وعميو
 (2017الرميدي والرزؽ ، )."حاجاتيـ تمبية ف  القادمة
 : المستدامة السياحة تعريف
 إلى يؤدي مما ليـ، المضيفة والمنطقة الزوار احتياجات بيف ما التبلق  نقطة ى  المستدامة السياحة     
 االحتياجات توفر بطريقة المصادر جميع إدارة يتـ بحيث المستقبم ، التطوير فرص ودعـ حماية

 البيئ  والنمط الحضاري الواقع عمى تحافظ ذاتو الوقت ف  ولكنيا والروحية، واالجتماعية االقتصادية
 ( 0210 ،رضواف واسماعيؿ) .وأنظمتيا الحياة مستمزمات وجميع الحيوي نوعوالت الضروري

 المادي العائد: أوالً . ىامة جوانب ثبلثة عمى يعتمد السياحية االستدامة مفيوـ تطبيؽ فدف عميو وبناءا     
 عميياو  المحم  المجتمع مف جزء ى  فالمؤسسات االجتماع ، البعد: وثانياً  السياحية، المشاريع ألصحاب
شراؾ المحمية، والكفاءات الخبرات مف االستفادة  فيو: الثالث البعد أما. برأيو واألخذ المحم  المجتمع وا 
 الموارد عمى المحافظة عمييا يجب وبالتال  منيا، جزء أنيا عمى البيئة مع تتعامؿ فالمؤسسات البيئة،

 . (0223 حسيف،) البيئ  والتدىور موثالت اخطار لدرء طبيعية وأحياء ونباتات وطاقة ماء مف الطبيعية
 

 لممخمفات الصمبة بمدينة االقصر الراىن الوضع تحميل
 :  النتائج
 :المخمفات وخصائص كميات

 وكمية والسياحية والتجارية السكنية االوحدات عدد وكذلؾ االقصر لمحافظة السكانى التعداد حصر تـ 
 مستوى عمى يوميا المتولدة المخمفات كميات وصمت وقد( 1) دوؿبج موض  ىو كما المتولدة المخمفات

 . يوـ/طف 433الى األقصر بمحافظة  ليا التابعة والقرى مراكز التسع
 المحافظة مستوى عمى يوميا فرد لكؿ كجـ( 2053) الى المحافظة مستوى عمى المخمفات تولد نسب تصؿ
 الصمبة، النفايات تولد نسبة انخفاض ال  تشير نياال ايجابية النسبة ىذه وتعد منخفضة، تعد نسبة وىى

 اما المخمفات استخداـ إعادة بمحاولة المواطنيف قياـ الى المتولدة المخمفات ف  االنخفاض نسبة ويرجع
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 اسباب احد مف وأيضا الزراعية لبلرض كسماد او بالمنازؿ تربيتيا يتـ التى والطيور لحيواناتيـ كغذاء
  بالمحافظة االسر لمعظـ المنخفض المعيشى المستوى ىو التولد نسب إنخفاض

 والقرى المدف مستوى عمى المتولدة المخمفات كميات( 1) جدوؿ
 

 انًخهفبد حدى

 یىو/3و

 انًخهفبد وسٌ

 یىو/طٍ
 األسز ػذد األفزاد ػذد

 انًُشآد ػذد

 انزدبریخ

 انىحذاد ػذد

 ُيخانسك
 و انمزیخ/انًذیُخ

 1 اٞلظش يذُٚخ 102314 3243 101234 433323 132 428.57

 2 إعُب يشكض 21405 3224 20330 532352 102 342.85

 3 أسيُذ يشكض 53334 0325 53353 134330 42 114.29

 4 انمشَخ يشكض 02531 1233 52323 100403 53 100

 3 نجٛبػٛخا يشكض 12314 1502 02224 32213 42 114.29

 3 انطٕد يشكض 03155 1340 03304 123023 53 100

 3 انضُٚٛخ يشكض 04305 1354 03222 122222 43 128.57

 ا٠جًبنٙ 542350 05520 533302 1400212 433 1328.57

 (0213 األقصر، بمحافظة لمبيئة العامة االدارة: )المصدر
 

 تعداد أخر عمى بناء و المحافظة مستوى عمى لمفرد الصمبة مخمفاتال تولد نسب حساب طريؽ عف النتائج ىذه تحميؿ وتـ
 -:كاالتى  واالحصاء التعبئة ىيئة مف صادر سكانى

 (0) بجدوؿ موض  ىو كما السكان عدد/ الناتجة المخمفات كمية=  التولد نسبة
  ( حساب كميات ونسب تولد المخمفات الصمبة المنزلية2جدوؿ )

 م/وسمة/يوموسبة التولد كج وزن املخلفات عدد السكان املديىة/القرية

 0.307 150 678784 مديىة ألاقصر

 0.324 120 783873 مركس إسىا

 0.259 40 256551 مركس أرمىت

 0.286 35 211617 مركس القرهة

 0.500 40 73324 مركس البياضية

 0.326 35 238188 مركس الطود

 0.450 45 233333 مركس السييية

 متوسط الفرد0.350 465 2611828 الاجمالى
 

 يوميا المتولدة المخمفات حجـ وكذلؾ يوميا لمفرد بالنسبة المخمفات تولد نسب توزيع يوض ( 1) شكؿ
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  0213 ،األقصر بمحافظة  لمبيئة العامة االدارة:  المصدر

  والفرد المركز مستوى لدعمىالتو  نسبة( 2)  شكؿ

 
   0213 ،األقصر بمحافظة  لمبيئة العامة االدارة:  المصدر

. االسر جميع مستوى عمى يوـ/ كجـ 200 الواحد لمفرد اليومى التولد متوسط يصؿ:  لمريف بالنسبة
 والورؽ الكرتوف لتواجد نسبة توجد وال والمعادف والببلستيؾ العضوى المكوف فى الريفية المخمفات وتنحصر

 باالستفادة االىالى ويقوـ الخبز أفراف فى العضوية المخمفات بحرؽ االىالى ويقـو الريفية المخمفات فى
 ربات قياـ الى باالضافة الزراعية لبلرض ادكسم او والحيوانات لمطيور كغذاء اما المخمفات مف قدر بأكبر
 .المفروزات ىذه شراء تجار الى المخمفات مفروزات ببيع البيوت

 لمطابع وتميؿ المنخفض المعيشى المستوى بسبب وذلؾ مرتفعة ليست التولد نسب كانت :لمحضر بالنسبة 
 والحظ  والكرتوف والورؽ المعادفو  والببلستيؾ العضوى المكوف بيف المخمفات وتتنوع المنطقة ليذه الريفى

 االفراف فى لحرقيـ العضوية والمواد والكرتوف الورؽ مف المخمفات مف االستفادة المواطنيف محاولة الباحثيف
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 ربات قياـ الى باالضافة(  الخبز النتاج بمدى افراف ببناء المنازؿ اعمى المواطنيف يقوـ) الخبز النتاج
 الصمبة المخمفات خصائص تصنيؼ وتـ .المفروزات ىذه شراء تجار الى المخمفات مفروزات ببيع البيوت
 والمحميات بالمراكز الصمبة المخمفات ادارات مف الواردة والمستندات الوثائؽ الموثقة البيانات عمى بناء

 (   0)رقـ شكؿ. الميدانية الدراسة مف الناتج الخصائص تصنيؼ الى باالضافة  القروية والمجالس
 التشابو الى ذلؾ ويرجع والحضر الريؼ مستوى عمى الصمبة المخمفات خصائص فى تقارب يتض  وبالتال 
 .ريفية محافظة أنيا حيث األقصر محافظة فى المجتمع طبقات مختمؼ بيف الكبير

 والقرى المدن عمى المخمفات خصائص  توزيع( ( 3 جدول
 كزرىٌ% سخبج% ؼذٌ%ي الًشخ% ثالسزيك% خشت% ػضىي%

 
 انشٚف 0 0 0.050803 0 0.138391 0 0.810805

 انذؼش 0.279581 0.032197 0.021465 0 0.143547 0 0.523209

 يزٕعؾ 0.14 0.02 0.04 0.00 0.14 0.00 0.67
 

   0213 األقصر، بمحافظة  لمبيئة العامة االدارة:  المصدر
 والحضر الريؼ مستوى عمى الصمبة خمفاتالم خصائص فى تقارب السابؽ الجدوؿ مف يوض 

 
 المحافظة مراكز مستوى عمى المفروزات ونسب المخمفات خصائص توزيع( 5)  شكؿ

 
   0213 ،األقصر بمحافظة  لمبيئة العامة االدارة:  المصدر
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 :لممواطنين المقدمة الخدمة فاعمية تحديد
مف تـ تحديد فاعمية الخدمة المقدمة لممواطنيف واالماكف والمحاؿ التجارية مف خبلؿ مجموعة      

االستبيانات التى تـ توزيعيا ميدانيا عمى عينات مف المواطنيف فى اماكف متتفرقة بالمحافظة وجاءت نتائج 
 ( كاالت :4االستبيانات كما فى جدوؿ )

 المخمفات جمع خدمة فاعمية تحديد (4)  جدول
 انحبنً انًؼذل ييىرم انحبنً انخذيخ يسزىي رمييى انخذيخ اداء وسبئم رمييى

  انخذيخ يؼذل

 (یىو كى كم)
 انخذيخ َىع

 وانًُبطك انشىارع هم

 انخذيخ هم  َظيفخ

 يسزًزح؟

 َظيفخ% 81 انشىارع

 يسزًزح

 انؼًالء؟ انخذيخ رُبست هم

  يُبسجخ

 انًشیذ َزیذ ونكٍ

 يُبست انًؼذل هم

 انًخهفبد رزاكى نزدُت

 انًصذر؟ ػُذ انشائذح

  يُبست يب حذ انً

75% 

 خًغ یىو كم

 انًخهفبد

 انسكُيخ

 وانًُبطك انشىارع هم

 انخذيخ هم َظيفخ

 َظيفخ% 81 يسزًزح؟

 ويسزًزح

 انؼًالء؟ انخذيخ رُبست هم

 انًشیذ َزیذ ثم يُبسجخ

 يُبست؟ انًؼذل هم

 %75 يُبست يب حذ انً

 

 خًغ یىو 2 كم

 انًخهفبد

 انزدبریخ

 وانًُبطك انشىارع هم

 انخذيخ هم َظيفخ

 َؼى  يسزًزح؟

 ل  انؼًالء؟ انخذيخ رُبست هم

 

 يُبست انًؼذل هم

 رزاكى نزدُت

 ػُذ انشائذ انًخهفبد

 ل   انًصذر؟

 في یىخذ ل

 انًحبفظخ

 يصُغ سىي

 اريُذ سكز

 خًغ

 انًخهفبد

 انصُبػيخ

 وخًيغ انزخهص یزى هم

 انًصذر ػُذ  انحبویبد

 خيذح؟ ثحبنخ

 ل

 انًُبسجخ انحبویبد رىفيز رى هم

 ل  ؟ انًخهفبد نًصذر

 نهزغهت يُبست انًؼذل هم

 انصحيخ انًخبطز ػهً

   ل انزخشیٍ؟ ويشبكم

 يزح 2

 أسجىػيب

 شزكبد

 خبصخ

 خًغ

 انًخهفبد

 انطجيخ

 انًزفك رشغيم یزى هم

 ل  خيذا؟

 ل  ثيئب؟ يمجىل انًزفك هم

 

 سؼخ انزخهص يزفك نذي هم

 ل ؟ يُبسجخ رخشیٍ

 انخهفبد خًيغ انًزفك یسزمجم هم

 ل ؟ یىييب

 انصحً انًذفٍ صيبَخ یزى هم

  ل ثبثزخ؟ ثًؼذلد

 انزخهص يزفك هم

 إلسزمجبل يفزىذ

 يذار ػهً انًخهفبد

  انسبػخ؟

 صجبحب  فمظ  ل

 في حزق

 يحبرق

 يٍ انزخهص

 ويؼبندخ

 انًخهفبد

 انطجيخ

 فؼبنخ انزُظيف طزیمخ هم

 وكبفيخ؟

 كبفيخ وغيز فؼبنخ

 اندىدح؟ يمبیس رُفيذ رزى هم

 كجيز حذ انً

 یضًٍ انًؼذل هم

 انشىارع َظبفخ

 َؼى يمجىنخ؟ نًؼذلد

 وَظبفخ كُس یىييب

 انشىارع

 يزافك أو يُشآد ضى یدت هم

 انغسيم ثزايح انً أخزي

 َؼى   وانزُظيف؟

 خًيغ وغسيم رُظيف یزى هم

 انؼبيخ؟ انًزافك

 يب حذ انً

 َظيفخ انًزافك رجذو هم

 انىلذ؟ أغهت

 َؼى

 غسم یىييب

 وَظبفخ

 انًزافك

 انؼبيخ

ض  مف الجدوؿ انو يتـ جمع المخمفات الصمبة مف الوحدات السكنية والتجارية بشكؿ يوم ،  يت     
%. ولكف ال يتـ نظافة الشوارع اال فى 75وبمستوى مناسب لمخدمة وى  مرضية ال  حد ما تصؿ لنسبة 
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والتقاليد المراكز فقط ، والحظ الباحثيف قياـ االىالى بعممية نظافة الشوارع فى القرى )حسب العادات 
 الريفية(. أما إدارات المستشقيات ىى المنوطة بالتخمص مف المخمفات الطبية داخؿ محارؽ المستشفيات

 
 :الجمع عمميات

تقوـ محافظة االقصر بعممية جمع المخمفات مف خبلؿ التعاقد مع شركات نظافة خاصة او جمعيات 
كؿ يوميف واف خدمات النظافة والجمع تعمؿ بكفاءة  ةاىمية تقوـ بعممية الجمع عمى مستوى المحافظ

80.% 
 ( توزيع الكميات المتولدة والمجموعة وكذلؾ كفاءة الجمع  عمى مستوى مراكز المحافظة4شكؿ ) 

 
 ميايو  نقميا يتم والتى المتولدة الكميات. ا

 
 ب. كفاء عممية الجمع عمى مستوى مراكز المحافظة

 تقييم الوضع الراىن لممخمفات الصمبة بمدينة االقصر
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 :الجمع معدات تقييم
 مركز وكذلؾ المراكز بمختمؼ الحمبلت ىال ميدانية فنية زيارات عمؿ خبلؿ مف معالج معدات تقييـ تـ

 لكافة الفنية الحالة رفع وتـ( المحافظة مستوى عمى الوحيد المركز) األقصر بمدينة الرئيسى الصيانة
 التصنيع وسنة المصنعة الشركة تحديد مع والقرى والمراكز المحافظة مستوى عمى الموجودة المعدات
 وجد. بالمحافظة والمحميات بالمراكز والنظافة البيئة إدارات مف موثقة ومستندات تقارير خبلؿ مف لممعدات

 بحوالى يقدر ليا التابعة والمحميات االقصر محافظة مستوى عمى بالمعدات الصبلحية نسب متوسط أف
  ما حد الى مقبوؿ بشكؿ ويتـ المعدات ليذه الدورية بالصيانة االىتماـ عمى يدؿ مما% 33053
 والتدوير المعالجة نعمصا تقييم
 أحد قبؿ مف وتأىيمو تأجيره تـ الصمبة المخمفات لتدوير مصنع عمى االقصر محافظة تحتوى     

 ( ف  المبلحؽ.1مرفؽ شكؿ رقـ ) (.التطوير تحت)  المستثمريف
 (وتنظيم إدارة) القائم المؤسسى الوضع تقييم
 :كالتالى النتائج جاءت والعامميف المسئوليف مختمؼ مع المقاببلت وعقد الميدانية الدراسة خبلؿ مف     

 باالدارة  الصمبة لممخمفات مسئوؿ يوجد ولكف بالمحافظة الصمبة المخمفات الدارة خاصة ادارة يوجد ال 
  المحافظة مستوى عمى لمبيئة العامة

 بالمراكز المحمية الوحدات وكذلؾ بالمحافظة لمبيئة العامة رةاالدا طريؽ عف الخاصة القرارات اتخاذ يتـ 
 (بالمحميات النظافة ادارة)والقرى

 بتمؾ النظافة مسئولى يقوـ انما االعماؿ بتنفيذ تقوـ القروية والمجالس بالمراكز وحدات يوجد ال 
 .نظافة مسئولى بيا يوجد ال القرى بعض يوجد أنو بالذكر وجدير. االعماؿ

 بالمحافظة لمبيئة العامة االدارة تقوـ ولكف التنظيمى ىيكميا فى مخمفات ادارة بالمحافظة داليوج 
 بوضع المحمية الوحدات وتقوـ عمميا بجانب المحافظة مستوى عمى الصمبة المخمفات وادارة لتخطيط
 .والقرى المراكز مستوى عمى الخطط

 الخاصة شركاتال و االىمية والجمعيات المحافظة بيف تعاقدات توجد  
 بالمحافظة  الجمع كفاءة انخفاض لتعويض رسم  بتعاقد االعماؿ ببعض تقوـ الجمعيات بعض يوجد 
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 البيئى الوضع تقييم
 التجارية واالماكف االسواؽ مف بالقرب والبيئى البصرى التموث رصد تـ والمبلحظة المقاببلت خبلؿ مف 

 بالقاء المواطنيف يمتـز ال حيث القمامة صناديص بعض مف وبالقرب عشوائيةال االماكف وبعض
 .داخميا المخمفات

 الزراعية المخمفات وخاصة ليبل االىالى بواسطة الصمبة المخمفات بقايا حرؽ يتـ  
 لبلشتعاؿ القابمة الغازات وتصاعد ىيدروكربونية مواد وجود بسبب العمومية بالمقالب حرائؽ يوجد  
 آمف بشكؿ الطبية الخطرة المخمفات مف لمتخمص متبع نظاـ بالمحافظة يوجد 
 رصدىا تـ لمكببلت مخمفات توجد وال حرقو يتـ وال االىالى بواسطة الكاوتش مخمفات بيع يتـ ال  

 السياحي الوضع تقييم
 والتراثية سياحيةال االماكف مف بالقرب والبيئى البصرى التموث رصد تـ والمبلحظة المقاببلت خبلؿ مف 

 .والحدائؽ التنزه اماكف وبعض الترفيي  النشاط واماكف
 لمتخمص المخصصة االماكف ف  منيا االمف والتخمص القمامة الخذ متعيديف مع بالتعاقد الفنادؽ تقوـ 

 .عمييا متفؽ دورية مواعيد ف  القمامة مف
 وكميات حجـ تقميؿ يتـ بحيث منيا واالستفادة المخمفات لتدوير نظاـ السياحية والقري بالفنادؽ يوجد ال 

 . منيا االقتصادية واالستفادة ، الناتجة المخمفات
 السياحية االستدامة تنمية عم  لمحفاظ السياح  القطاع ف  متبعة خضراء مبادرات يوجد ال. 
  ،نظرا لكـ ىناؾ صراعات بيف متعيدي القمامة لمفوز بتعاقدات الفنادؽ والمحاؿ والمطاعـ الكبرى

المخمفات الصمبة الموجودة بيا والت  تذىب لمصانع اعادة التدوير باإلضافة إلى بقايا الطعاـ والتى 
 .تزف باألطناف فى الفنادؽ الكبرى، وتستخدـ عادة كأعبلؼ لمحيوانات

 االجتماعي الوعي تقييم
 ادارة مع تعامميـ بمدى االىمية والجمعيات البيئة ادارة خبلؿ مف لممواطنيف بيئى وعى عمؿ يتـ 

  الصمبة المخمفات
 حيث الغذائية المخمفات مف يقمؿ مما الغذائى لبلستيبلؾ بالنسبة القرى معظـ عمى الريفى النظاـ يغمب 

 لتغذية االطعمة مف الفائض واستخداـ والمطاعـ المحبلت انتشار وعدـ بالمنازؿ الطعاـ اعداد يتـ
  االطعمة محبلت بعض المراكز فى ويوجد الطيور

 الكيرباء فاتورة عمى المقررة غير الرسوـ لدفع المواطنيف اغمبية عند استعداد اليوجد 
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 الصمبة المخمفات ادارة بمنظومة المعنية االطرف
 مياتبالمح النظافة وىيئة باالدارة الصمبة المخمفات ومسؤلى بالمحافظة لمبيئة العامة واالدارة المحافظة
يوجد نقص . وتـ رصد بعض المشاكؿ والمعوقات الت  تواجيـ حيث الصمة ذات االىمية والجمعيات والقرى

، وقمة  وجود تعاقدات المراكز مع الجمعياتفى المعدات والعمالة المدربة والدعـ المادى ، كذلؾ عدـ 
 اشتراؾ االىالى مع الجمعيات

عد شكؿ مف اشكاؿ ممارسة اإلدارة الخضراء مما يعمؿ عم  تفعيؿ منظومة ادارة المخمفات الصمبة ي -11
 تحقيؽ ىدؼ التنمية المستدامة .

تكمف الميزة االساسية لمشاركة القطاع الخاص ف  عممية ادارة المخمفات الصمبة فى تحسيف فاعمية  -12
نافسية التكمفة الخاصة بتشغيؿ وصيانة مرافؽ المخمفات الصمبة المختمفة، حيث تخمؽ حالة مف الت

الحقيقية عمى تقديـ الخدمات مما يحفز الشركات المختمفة عمى الوصوؿ إلى أعمى مستويات مف 
 الفاعمية مف حيث التكاليؼ وجودة الخدمات المقدمة

الصمبة وجزء رئيسى  المخمفات نظـ وبرامج وأنشطة لنجاح البيئ  أساساً  والسموؾ الوع  ف  التغير يعد -13
كاممة والمستدامة لممخمفات الصمبة مما يعود عم  النشاط السياح  والصورة مف مفيوـ اإلدارة المت

 الذىنية لممقصد السياح  بااليجاب
يعتبر تحديث الييكؿ المؤسس  إلدارة المخمفات البمدية الصمبة أحد القطاعات األساسية الت  يعالجيا  -14

إذا كاف الييكؿ اإلداري الفعاؿ يعمؿ  حيث ال يمكف تحقيؽ االستدامة إال نظاـ إدارة المخمفات الصمبة
 عمى األىداؼ الرئيسية لبلدارة البيئية الخضراء ف  الدولة

ينتج عف بيع المخمفات الصمبة غير الخطرة المعاد تدويرىا تحقيؽ االرباح الت  تدخؿ الى خزينة الدولة  -15
 استغبلليا. وتعمؿ عم  تنمية االقتصاد بدال مف كونيا عبئ مموث لمبيئة اذا لـ يحسف

عادة التدوير، مف خبلؿ الجمع المنزلى  -16 منظومة النظافة المستيدؼ تطبيقيا تعتمد عمى الجمع والنقؿ وا 
ثـ نقؿ القمامة والمخمفات مباشرة إلى المدافف الصحية خارج المدف مع التركيز عمى منطقة أو ميداف 

 افة العامة فييا.أو شوارع محددة تخدـ أكبر شريحة مف المواطنيف بتكثيؼ النظ
قياـ الوحدات المحمية بعرض خطة النظافة التى سيقوموف بتنفيذىا عمى أرض الواقع وتوضي  ما لدييـ  -17

 مف إمكانيات أو أعطاؿ فى المعدات تحتاج إلى إجراء الصيانة السريعة ليا لتكوف مكونات العمؿ
 كاممة وجاىزة لتطبيؽ المنظومة الجديدة لمنظافة عمى أكمؿ وجو
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ىناؾ صراعات كبيرة بيف متعيدي القمامة لمفوز بتعاقدات الفنادؽ والمحاؿ والمطاعـ الكبرى، نظرا لكـ  -18
المخمفات الصمبة الموجودة بيا والت  تذىب لمصانع اعادة التدوير باإلضافة إلى بقايا الطعاـ والتى 

 .تزف باألطناف فى الفنادؽ الكبرى، وتستخدـ عادة كأعبلؼ لمحيوانات
 لتوصيات:ا

 بالمحافظة الصمبة المخمفات ادارة استراتيجية مقترح وضع
 األقصر لمحافظة الصمبة المخمفات لمنظومة المستقبمية والرؤية البدائل تحميل: اوال

والذي يعتبر صورة لمواقع المطموب العمؿ عمى لموضع الراىف لمحافظة األقصر بناء عمى التحميؿ السابؽ 
تحسيف الوضع لى مستوى مناسب ومقبوؿ لمنظومة المخمفات الصمبة بالمحافظة و تغييره وتحسينو لموصوؿ ا

 االىداؼ والمبادئ التالية:خبلؿ الحالى لمنظومة المخمفات الصمبة مف 
الوصوؿ بعممية الجمع لتتـ مف الباب الى الباب فى معظـ أماكف المحافظة مع االستعانة بالحاويات   .1

 لجمعالمغطاه مع رفع كفاءة عممية ا
استخداـ محطات وسيطة متنقمة لتفى بمتطمبات المنظومة نتيجة زيادة التعداد السكانى وتحديد مساراتيا  .2

 وأماكف شحنيا ونقطة التفريغ
 عمؿ إحبلؿ وتجديد لممعدات المتيالكة والدفع بمعدات اخرى جديدة مناسبة لممياـ التى ستقـو بيا .3
خمفات الصمبة ودعـ القطاع الخاص لمحاوؿ سد الفجوة المالية، مف زيادة االستثمارت داخؿ منظومة الم .4

خبلؿ تعزيز مبدأ المشاركة لمقطاع الخاص والعاـ والمجتمع المدنى فى مراحؿ إدارة المنظومة ليتـ ادارتو 
 بأسموب اقتصادي. 

ظة طف/يوـ  منتشرة عمى مستوى المحاف 400أنشاء محطات معالجة بحيث تغطى كؿ محطة معالجة  .5
 حسب تقسيـ مناطؽ الخدمة

 خفض كمية المخمفات التى يتـ التخمص منيا بالدفف الصحى. .6
 تقميؿ مساحة األرض البلزمة لمتخمص مف المخمفات الصمبة. .7
 تعظيـ اإليرادات الناتجة مف بيع المخمفات الصمبة غير الخطرة المعاد تدويرىا  .8
دات جمع المخمفات وايضا يتـ وضع ممصقات دعائية وضع تصاميـ الشكاؿ فرعونية اثرية عم  مع .9

لبلماكف السياحية واالماكف االثرية الفرعونية بمنطقة االقصر عم  صناديؽ وعربات جمع القمامة المتنقمة 
وايضا القياـ بتصميـ صناديؽ قمامة ذات غطاء، واستخداـ عربات متنقمو ذات صندوؽ محكـ الغمؽ 

 سياحيا لجمع القمامو لك  تكوف جاذبة 
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 ابعاد صناديؽ جمع المخمفات مسافة كبيرة عف اماكف التجمعات السياحية وعف االماكف االثرية. .10
 تجنب تكاليؼ النقؿ باإلقتراب بمحطات المعالجة مف مصادر التولد بقدر اإلمكاف. .11
والزجاج والورؽ  الحفاظ عمى الموارد الطبيعية عف طريؽ إعادة تدوير المواد الببلستيكية والمعدنية .12

 والكرتوف، وكذلؾ عف طريؽ إنتاج الطاقة مف المخمفات.
تشجيع االستثمار فى مجاؿ صناعات تدوير القمامة مع تقوية وسائؿ االشراؼ والمتابعة بالمحافظة ف   .13

توجيو االستثمارات وتوزيعيا عم  المناطؽ المحددة والمخصصة لذلؾ. مما يعمؿ عم  تحسيف الظروؼ 
 ة لممواطنيف، ويحد مف ظاىرة البطالة.المعيشي

 .عمؿ مبادرات تنظيؼ وتجميؿ الشوارع لتخرج االقصر فى أبيى صورىا أماـ الزوار األجانب .14
تحويؿ دور المحافظة مف دور المنفذ الرئيسى لبلستثمار ف  مجاؿ تدوير المخمفات إلى دور التنسيؽ  .15

 ..ـ تطبيؽ التحوؿ الرقمى بدنشاء نظاـ لممعمومات والرصدوالمتابعة ووضع الخطوط اإلرشادية مما يستمز 
تشجيع الفنادؽ ودور الضيافة والمطاعـ والمحاؿ التجارية الكبري مف خبلؿ المبادرات الخضراء عم   .16

اعادة تدوير نفاياتيا لمتقميؿ مف حجـ النفايات العاـ ، واالستفادية المادية منيا، والمساعدة ف  تمبية 
مجتمع المحم ، كما انيا تعط  الفرصة لمفندؽ الذي يقوـ باعادة تدوير نفاياتو فرصة الريادة احتياجات ال

 ف  مجاؿ االقتصاد االخضر والحفاظ عم  البيئة
اطبلؽ مبادرات "الفنادؽ الخضراء" ف  محافظة االقصر بالتعاوف مف الييئة العامة لمتنمية السياحية  .17

% ف  جميع فنادؽ المحافظة، والمساىمة ف  دعـ القطاع  100لتحقيؽ استدامة متكاممة بنسبة 
. حيث انيا مبادرة تعد مف المبادرات النوعية التوعوية بيدؼ  السياح ، وتطوير السياحة التراثية والبيئية

تخفيض نسبة المخمفات العضوية، مف خبلؿ الفرز مف المصدر، واالستفادة منيا بتحويميا لبرنامج إعادة 
نؾ الطعاـ، إضافة إلى تنظيـ حمبلت تفتيشية دورية لمتابعة تطبيؽ المبادرة ف  الفنادؽ التدوير أو ب

 المشاركة ضمف برنامج التقييـ األخضر يوميًا.
تكثيؼ وتزويد كاميرات المراقبة بالشوارع لتحقيؽ السيطرة المطموبة ، وتوفير الخط الساخف لتمقى أى  .18

 .ببلغات أو شكاوى لسرعة التعامؿ معيا
دراسػة وتقيػيـ االثػر البيئػ  لممشػاريع السػياحية قبػؿ الترخػيص لػيا ووضػع التوصػيات المتعمقػة بالسػياحة  .19

عمػ  البيئة وخاصة عممية التخمص مف المخمفات الصمبة بالمشروع الذي يقاـ بالمحافظة وخاصة انيا مف 
 المناطؽ السياحية االثرية.
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لحماية المواقع السياحية والبيئية وااللتزاـ بيا، مع أىمية تطوير أدوات وتنفيذ  وضع قوانيف صارمة وفاعمة .20
 .القوانيف البيئية لضماف عممية التنمية السياحية المستدامة

وضع نظـ ومعايير إلدارة نفايات القطاع السياح  مف خبلؿ دفع جميع الفنادؽ ومتعيدي خدمات  .21
ئة، لمعمؿ عم  تقميؿ كمية النفايات. مما يعمؿ عم  خفض التكاليؼ الضيافة إلى المساىمة ف  حماية البي

 الت  يستخدميا الفندؽ أو تقميؿ عمميات النقؿ. تقميؿ حجـ القمامة إما عف طريؽ
 الخطط المقترحة:

 والمكبات والمقالب المدافن اغالق خطة 
 متر او الواقعة فى االراضى  1500ة أو عمى بعد اقؿ مف اوال: جميع المكبات المبلصقة لمكتؿ السكني

 الزراعية يتـ اغبلقيا واعداد مخطط نقؿ التراكمات او غمؽ المكبات كما ىى واستعادة مساحتيا.
  ثانيا: فى حالة نقؿ المخمفات او جزء منيا يمكف استخداـ االرض كمرافؽ ادارة المخمفات )محطات

 طبلؽ/ جراجات وورش/ مركز تدوير(.وسيطة/ محطات معالجة/ نقاط ان
  ثالثا: فى حالة اغبلؽ المكب يصب  مكانة مخطط اولى الستخداـ الحؽ كحديقة عامة ومتنزة لممواطنيف

 وبذلؾ تزيد الرقعة الزراعية الترفييية والخدمية السياحية مما يحسف العوامؿ البيئية والبصرية والصحية. 
 ة صحراوية ينطبؽ عمييا معايير مواقع المدافف الصحية يتـ اعداد رابعا: المكبات الواقعة فى منطق

 اولى لمموقع لتحويمة الى مدفف محكـو وتحديد احتياجاتو. تخطيط
 المعالجة ومحطات صحية مدافن انشاء خطة -1

 انة مراعاة ويجب الصمبة المخمفات منظومة مف سىاسا جزء اليندسية الصحية المدافف انشاء يعتبر 
 عمى مقتصرا الدفف يجعؿ مما لممعالجة مصانع الى موجية المخمفات كافة تصب  المتوسط المدى عمى

  .الصحية المدافف وتكاليؼ اشتراطات مف يخفؼ مما خاممة مواد معظميا والتى المعالجة مرفوضات
 لمزيادة قابمة افدنة خمسة مساحة عمى رمنت الرزيقات بحريمدفف ا بجية صحى مدفف أنشاء يجب كما 

 يومى طف 022 قبمتيا بقدرة معالجة مصتع اقامة مع
 : اإلطار المؤسسي والمجتمعى ومشاركة القطاع الخاصثانيا

 اىداف التطوير المؤسسى -2
مف الضروري تحديث الييكؿ المؤسس  حيث انو ال يمكف تحقيؽ االستدامة إال إذا كاف الييكؿ اإلداري 

 الفعاؿ يعمؿ عمى األىداؼ الرئيسية التالية:
 القدرة عمى تخطيط وتنفيذ منظومة متكاممة الدارة المخمفات عمى المدى القريب والمتوسط والبعيد 
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  استعادة التكمفة والعمؿ عمى زيادة الموارد المالية.تطوير مفاىيـ االدارة المالية و 
 .وضع نظـ لحساب التكاليؼ، وما يتطمب ذلؾ إنشاء قاعدة بيانات خاصة لممخمفات بأنواعيا 
 .تييئة المناخ المناسب لجذب االستثمارات فى ىذا المجاؿ وزيادة التوظيؼ لدى القطاع الخاص 
 ف والسميـ مف المخمفات .توفير األراض  المناسبة لمتخمص اآلم 
 .تعميؽ مفيـو البلمركزية فى التعامؿ مع المخمفات الصمبة وتحديد دور واض  لؤلطراؼ المعنية 
 اعداد الييكل التنظيمى وتوصيف الميام -3

مى مستوى المحافظة والمدينة والوحدة المحمية تـ إعداد الييكؿ اإلداري لوحدة إدارة المخمفات الصمبة ع
 القروية، وتـ عمؿ جداوؿ ألعداد وتسكيف الموارد البشرية التى تستطيع تنفيذ المياـ والمسئوليات

 خطة لمتدريب وتنمية القدرات -4
لتقنيات والتكنولوجيات فى كساب العامميف بادارة المخمفات الصمبة باحدث ااعداد خطة التدريب إلتـ 

 :مف خبلؿ االىداؼ التالية  مجاالت ادارة المخمفات الصمبة
 تنمية ميارات العامميف فى مجاالتيـ الوظيفية واكسابيـ احدث التقنيات فى ادارة المخمفات 
 التوجية االدارى لتطوير نظـ العمؿ وتبسيط االجراءات ورفع نظـ الجودة الفاعمة 
 تراتيجى االبداعى، واتباع احدث طرؽ التعامؿ وخدمة الجميورالتخطيط االس 
 ادارة االزمات والكوارث واتخاذ القرار، واتباع احث تقنيات المتابعة و القياس و التقييـ 
 استخداـ الحساب و نظـ المعمومات فى كافة المجاالت ادارة منظومة المخمفات الصمبة 
  فى مجاؿ البيئة وخاصة فى ادارة المخمفاتاحدث تقنيات واالكواد المعموؿ بيا 
 التقنيات الحديثة فى تشغيؿ وصيانة فى االجيزة والمعدات البلزمة لبلدارة المخمفات الصمبة 
 التقنيات الحديثة فى تصميـ وتشغيؿ المدافف الصحية والمحكومة 
   جدوؿ الخطة التنفيذية لمدورات التدريبية 

 والمشاركة المجتمعية ودمج القطاع غير الرسمى خطة التوعية -5
قامت خطة التوعية عمى الرؤية التالية: "رفع الوعى الثقافى لدى المواطنيف لمتعامؿ واالستفادة مف المخمفات 

 الصمبة" لتحقيؽ ىذه الرؤية فقد تـ إعداد مجموعة مف االىداؼ وتشمؿ :
  ارة المخمفات الصمبةزيادة المشاركة المجتمعية فى اد .1
 تقميؿ معدؿ تولد المخمفات اليومى لدى المواطف .2



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

433 
 
 

 

 

 

تفعيػؿ دور المنظمػات غػير الحكوميػة وتنشيط دور االعبلـ ف  نشػر التوعيػة والتثقيػؼ البيئػ  لممواطنيف  .3
 .وارعوتشػجيعيـ عمػى المشػاركة ف  برامج حمايػة البيئػة مف خبلؿ عمؿ مبادرات تنظيؼ وتجميؿ الش

زيادة مشاركة الجيات المعنية بادارة المخمفات )الوزرات والجيات الحكومية والقطاع الخاص(  لتحقيؽ  .4
 االىداؼ مف خبلؿ اعداد المخططات ومراقبة تنفيذىا ومنيا االت :

 خطة مشاركة القطاع الخاص -6
اردىا البشرية ونظـ اإلدارة المستخدمة بالمقارنة بالجيات يتمتع القطاع الخاص بتحكـ كبير فى مو       

الحكومية وشركات القطاع العاـ. والتحكـ ف  نوعية ودرجة الكفاءة والفعالية وف  عدد الكوادر البشرية حيث 
  .يوفر كثيرًا مف التكاليؼ الزائدة والمرتبطة بالعمالة الزائدة وغير الفعالة الت  قد يواجييا القطاع العاـ

وتمثؿ ىذه االسباب اساسا العداد مخطط اشراؾ القطاع الخاص الصغير والكبير عمى حد سواء      
باالضافة الى الجمعيات االىمية فى تنفيذ وادارة وتشغيؿ وصيانة الحجـ االكبر مف مكونات ادارة المخمفات 

 الصمبة. ويحتوى المخطط عمى مايمى كحد ادنى:
ود المطموبة لمقطاع الخاص ونطاقيا الجغرافى، ويعتبر المخطط العاـ بنتائجو تـ تحديد نوع وحجـ العق اوال:

 وتوصياتو والمشروعات المقترحة بو اساس ىذة الخطوة.
 تـ حساب التكمفة التقديرية لمخدمات والمشروعات المطموبة واعتماد الموازنة الخاصة بيا قبؿ طرحيا. ثانيا:
 بتحديد العقود المطموب ابراميا عمى مستوى القرى والمدف  توزيع العقود حيث يقـو المخطط ثالثا :

 خطة التمويل المقترحة -7
تـ وضع الخطة التمويمية المطموبة لتغطية احتياجات المخطط العاـ لنظاـ إدارة المخمفات الصمبة عمى 

 تحديد:المدى الزمنى وفى ىذا االطار يتـ 
  مشروعات إدارة المخمفات الصمبة بنظاـ اإلنشاء والتشغيؿ ونقؿ الممكية(BOT)  .بعقود طويمة المدى 
  مشروعات تقوـ بيا المحافظة مف ميزانية الدولة 
 خدمات تقوـ بيا الشركات باستخداـ االستثمارات الممموكة لممحافظة 
 ت ادارة المخمفاتشركة عامة ذات كياف قانونى منفصؿ الداء خدما 
 )..موازنة عامة )باب اوؿ،ثانى،سادس(/ايجار معدات/حؽ انتفاع/  الييكؿ التمويمى ومكوناتة )رسـو
 )..مكونات الخطة التمويمية )اجور/صيانة/معدات/رسـو معالجة/رسوـ نقؿ / رسـو دفف 
  كميات المخمفاتمعامبلت زيادة الموازنة التقديرية طبقا لمعدالت التضخـ المتوقعة وزيادة 
 تكمفة الطف لكؿ خدمة مع توضي  االفتراضات التى بنى عمييا التكمفة 
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وبناًء عمى ىذا التصور يتـ تحديد التدفقات النقدية المطموبة لتغطية التكاليؼ المختمفة والمرتبطة بعقود إدارة 
لمواطنيف. ولتفعيؿ العممية المخمفات الصمبة، وأيضا تحديد نسبة التمويؿ مف خبلؿ جمع رسوـ النظافة مف ا

التنفيذية لممشروعات المطموبة يتـ اعداد أسموب محدد يصدر فى صورة تعميمات إدارية باإلجراءات الواجب 
اتباعيا لتنفيذ المخطط العاـ، ويشمؿ المسئوؿ عف اعداد الخطة والموزنة التقديرية والجية المسئولة عف 

 شكؿ دورى.اعتمادىا  وطرح المشروعات المدرجة بيا ب
 الصمبة المخمفات مف والتخمص ومعالجة ونقؿ لجمع المتوقعة الرسوـ حساب(: 4) رقـ جدوؿ

 انجُــذ  يهكيخ الصىل ورًىیههب
انًذي 

 انمزیت

انًذي 

 انًزىسظ

انًذي 

 انجؼيذ

اعزضًبساد دكٕيٛخ رغهى 

ب نهمطبع انخبص نزشغٛهٓ

)ػمٕد خذيبد أ دك 

 اَزفبع لظٛشح انًذٖ(

 سعٕو جًغ َٔمم ٔرشدٛم )جُٛخ/ؽٍ(

ٚمٕو انمطبع انخبص ثبداسح ْزِ 

 انخذيبد ثبنكبيم 

 سعٕو يؼبنجخ )جُٛخ/ؽٍ(

 سعٕو رخهض )جُٛخ/ؽٍ(

 إجًبنٗ )جُٛخ/ؽٍ(

اعزضًبساد خبطخ ٚمٕو 

انمطبع انخبص ثزٕفٛشْب 

ٔرشغٛهٓب )ػمٕد اعزضًبس 

 انًذٖ( ؽٕٚهخ

 311 190 117 سعٕو جًغ َٔمم ٔرشدٛم )جُٛخ/ؽٍ(

 311 190 117 سعٕو يؼبنجخ )جُٛخ/ؽٍ(

 15 9 6 سعٕو رخهض )جُٛخ/ؽٍ(

 638 389 239 إجًبنٗ )جُٛخ/ؽٍ(
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 رصىیز انجبحثخ
 

Abstract:  

 

As a result of the exacerbation of the problem of waste and its spread, this study was prepared 

to assess the current situation of the solid waste management process in Luxor, and analyze it 

to develop development strategies. Through the field survey and holding interviews with 

officials of waste management  sector, and through field and technical visits to Luxor centers, it 

was found that there is no special department for solid waste management in the governorate, 

and the local units develop plans for cleaning at the centers and villages level. Therefore, the 

principle of participation of the private sector, public sector and civil society in the stages of 

system administration must be strengthened. And encourage investment in this field, and 

distribute it to specific areas. 

 

 

 

 

 

 

 


