
 

 

 اٌّحٍٟ اٌّغتٜٛٚاأللب١ٌُ اٌظٍجخ ػٍٝ ِغتٜٛ  جٍذ٠خإٌفب٠بد اٌ اداسحإػذاد خطخ اشتشاؽبد 

 ( :1اٌّبدح)

 انمحهٍ انمستىي و اقبنُ ت عهً مستىي األبانصه انبهذَتتسمً هزي االشتشطبث ) اشتشطبث اعذاد خطت الداسة انىفبَبث  

 .وَعمم بهب مه تبسَخ وششهب عهً انمىاقع االنكتشووٍ نىصاسة انبُئت 

 (2اٌّبدح ) 

 :مب ن  تذل انقشوُت عهً غُش رنكفٍ هزي  االشتشطبث   َكىن نهكهمبث وانعببساث انتبنُت انمعبوٍ انمخصصت نهب ادوبي 

 : وصاسة انبُئت اٌٛصاسح 

 .: اقبوىن اداسة انىفبَبث اٌمبْٔٛ 

 انخطت انتٍ َت  اعذادهب اقبم انبذء ببٌ عمهُت مه عمهُبث اداسة انىفبَبث . :  خطخ

: أي مادة ٌقوم الشخص الحائز علٌها بالتخلص منها أو ٌنوي أو ٌجب علٌه التخلص منها، وتنتمً إلى واحدة من النفايات

 النفايات.إدارة  ( لقانون1)الفئات المدرجة فً المرفق رقم 

 مماثلة  تكوٌنها أو طبٌعتها بسبب التً النفاٌات من غٌرها عن فضال ، المنازل من الناتجة النفاٌات :الصلبة البلدية النفايات

 المنزلٌة. للنفاٌات

الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل البلدٌة مجموعة االعمال المتعلقة بالنفاٌات  :الصلبة البلدية النفايات إدارة

 .والمعالجة والتدوٌر والتخلص النهائً منهاوالتخزٌن 

 خصائص تغٌر والتً ، الفرز فٌها بما ، البٌولوجٌة أو الكٌمٌائٌة أو الحرارٌة او الفٌزٌائٌة العملٌات  معالجة النفايات:

 االسترجاع. عملٌات وتعزٌز معها التعامل تسهٌل أو ، الخطرة طبٌعتها تقلٌل أو حجمها تخفٌض أجل من النفاٌات

 لها ليس والتي الخطرة المواد بخواص تحتفظ التي رمادها أو المختلفة والعمليات األنشطة مخلفات الخطرة: النفايات 
 . وفنية علمية شروط وفق معالجتها تتم لم ما تالية بديله أو أصلية إستخدامات

مخلفات الحدائق، الطعام ، النفاٌات التً ٌمكن ان ٌتم فٌها التحلل الهوائً او الالهوائً مثل  هً  : قابلة للتحلل  النفايات

 من مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج األغذٌة. ابهاالمطابخ المنزلٌة و المطاعم القابلة للتحلل العضوي و ما ٌش

 ( 3اٌّبدح )

  .اٌظٍجخ جٍذ٠خاٌ ب٠بدؼب١ٍِٓ فٟ ِدبي اداسح إٌفّتتطجك ٘زٖ االشتشاؽبد ػٍٝ اٌ

 ( 4اٌّبدح )

ِدغ  ٚرٌده ثبٌتٕغد١ك لدب١ٌُِغدتٜٛ األ ػٍدٝ اٌجٍذ٠دخاٌظدٍجخ ثبػدذاد ِغدٛدح خطدخ اداسح إٌفب٠دبد اٌدٙبد راد  اٌؼاللخ تمَٛ 

اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد راد اٌؼاللخ ٚاٌجٍذ٠بد ٚاٌحىبَ االداس٠ٓ فٟ اٌّحبفظبد ٚااللب١ٌُ ٚاٌدّؼ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌٍّى١خ ِّٚث١ٍٓ 

 .ػٓ اٌمطبع اٌخبص ٚاٌدبِؼبد ٚاٌدّؼ١بد اٌج١ئ١خ غ١ش اٌحى١ِٛخ



 

 

 (5اٌّبدح)

 :تشمل مايلي ن أ مستوى االقاليمإعداد خطة ادارة النفايات على  عنديجب     

ثبٌغىبْ ٚاٌتط٠ٛش ٚاٌتٛخٙبد  خاٌّتؼٍماٌج١بٔبد ، ٚتٛث١ك فٟ اإلل١ٍُ اٌّتٌٛذح إٌفب٠بدحبٌٟ إلداسح ( تم١١ُ اٌٛػغ ا1ٌ

 اٌّغتمج١ٍخ.  

اٌّؼبٌدخ أٚ اٌّشاد اٌتخٍض ِٕٙب، ٚ ؽشق اٌتؼبًِ ِؼٙب حغت ؽشق  ٔٛع ٚو١ّخ ِٚظذس إٌفب٠بد اٌّتٌٛذح أٚ  تحذ٠ذ( 2

 اٌتخض٠ٓ، إػبدح االعتخذاَ، االعتشخبع، اٌفشص ،اٌدّغ، إٌمً ٚآ١ٌبتٗ، ، تم١ًٍ أتبج إٌفب٠بد ،إداسح إٌفب٠بد اٌتٟ تشًّ )

(،االغالق ٚاٌّتبثؼخ اٌالحمخ ٚاٌتخٍض إٌٙبئٟاٌّؼبٌدخ إػبدح اٌتذ٠ٚش 
 

، ػٍٝ أْ تىْٛ ٘زٖ اٌج١بٔبد ِغدٍخ ِٚج١ٕخ ػٍٝ 

 أسلبَ ٚالؼ١خ. 

 إتجبػٙب ثجشاِح خبطخ ٌتم١١ُ ِذٜ اٌتمذَ فٟ تٕف١ز ٘زٖ األ٘ذاف.إلداسح إٌفب٠بد، ٚ أ٘ذاف ٚاػحخ ٚلبثٍخ ٌٍم١بطتحذ٠ذ ( 3

تحذ٠ذ إٌّبؽك اٌّؤٍ٘خ اٌتٟ ع١مبَ ف١ٙب ِشافك إداسح إٌفب٠بد ثٕبًء ػٍٝ ِؼب١٠ش االوتفبء اٌزاتٟ، إٌٝ خبٔت اٌّؼٍِٛبد  ( 4

 اٌدغشاف١خ اٌّىب١ٔخ اٌتٟ تشًّ اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚاالختّبػ١خ ٚغ١ش٘ب.

 عتغالٌٙب فٟ أتبج اٌطبلخ.اػتّبد ششٚؽ ِٚٛاطفبد ِحذدح إلداسح ٚتشغ١ً ِٛالغ ؽّش إٌفب٠بد ٚإػذاد اٌخطؾ ال( 5

ِثً ٌالعتثّبس فٟ إداسح إٌفب٠بد، ٚالتشاذ ِدبالد ِٕٚبؽك اٌخذِبد اإلداس٠خ اٌتٟ ( ٚػغ اٌذساعبد ٌتحذ٠ذ األعٍٛة األ6

ع١تُ تمذ٠ّٙب، ثبإلػبفخ إٌٝ ٚػغ ِمتشحبد اٌّشبس٠غ ٚاإلخشاءاد ٚاٌتذخالد ِٓ أخً اإلداسح اٌفؼّبٌخ ٌٍٕفب٠بد ػّٓ 

 ّٕبؽك اٌّشٌّٛخ ثبٌخذِبد اإلداس٠خ. اٌّدبالد ٚاٌ

  تم١١ُ اٌٛػغ اٌتٕظ١ّٟ ٚاٌّؤعغٟ اٌحبٌٟ فٟ اإلل١ٍُ. (7

 ،ٚتط٠ٛش أٔظّخ خّغ ٚٔمً إٌفب٠بد داسح إٌفب٠بدالاٌّمذسح ( إػذاد لبئّخ ثبٌتذاث١ش اٌّمتشحخ اٌٛاخت اتخبر٘ب ٚاٌتىب١ٌف 8

 .تٕف١ز بٌٌٙب ػاللخ ث ٚتحذ٠ذ ِغؤ١ٌٚبد اٌدٙبد اٌتٟ

 اٌّٛاءِخ ث١ٓ خطخ إداسح إٌفب٠بد ػٍٝ ِغتٜٛ األلب١ٌُ ٚاٌخطؾ ٚاالعتشات١د١بد اٌٛؽ١ٕخ اٌخبطخ ثبٌٕفب٠بد.( 9

ثح١ث تشًّ؛ اٌضِٓ اٌالصَ ٌإلٔتٙبء ِٓ إػذاد اٌخطخ، اٌضِٓ اٌالصَ  ( ٚػغ اٌدذاٚي اٌض١ِٕخ ٌٍخطخ اٌّمشسح11

ٕٛاد اٌتٟ تُ إػذاد اٌخطخ ألخٍٙب، ثبإلػبفخ خالي اٌخّظ عٌّشاخؼتٙب، اٌضِٓ اٌالصَ ٌتٕف١ز٘ب، إٌمبؽ اٌتٟ ٠دت تتجؼٙب 

إٌٝ تحذ٠ذ ِظبدس اٌت٠ًّٛ اٌالصِخ ٌتٕف١ز ٘زٖ اٌخطؾ.
 

ٚفك تظف ِذح تٕف١ز٘ب ، ٚػٕذ أتٙبئٙب، تٕف١ز اٌخطخ ، فٟ ِٕ حٛي ِشاحً ( تمذ٠ُ اٌتمبس٠ش إٌٝ ِدٍظ اٌٛصساء 11

 اٌتشش٠ؼبد اٌّؼّٛي ثٙب.

 :( 6اٌّبدح )

راد ثٛػغ خطخ إلداسح إٌفب٠بد فٟ إٌّطمخ اٌخبطخ ثٙب  ِغ اٌدٙبد اٚ ِدٍظ اٌخذِبد اٌّشتشوخ  تمَٛ اٌجٍذ٠خ 

 ٚصاسح االداسح اٌّح١ٍخ ػٍٝ أْ ٚ ُِٕٙ ، اٌمطبع اٌخبص ٚ اٌدّؼ١بد اٌج١ئ١خ ٚ ثّٛافمخ اٌؼاللخ 

 (7اٌّبدح)

 اْ  تشًّ ػٍٝ ِب٠ٍٟ :) اٌجٍذ٠خ ( إػذاد خطخ اداسح إٌفب٠بد ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌّحٍٟ  ػٕذ ٠دت    



 

 

ِٓ ح١ث، األداء اٌتشغ١ٍٟ، األِٛس  ػٍٝ ِغتٜٛ اٌجٍذ٠خ اٌظٍجخ اٌجٍذ٠خاٌٛػغ اٌحبٌٟ ٌٕظبَ إداسح إٌفب٠بد  (1

( SWOT Analysisػًّ تح١ًٍ سثبػٟ )١ٌتُ ، ِؼ١مبتٙباٌّب١ٌخ، اإلؽبس اٌّؤعغٟ ِٚغؤ١ٌٚبد اٌجٍذ٠بد ٚ

 ٌٍٕظبَ ثٕبًء ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ. 

اٌظٍجخ ف١ّب ٠تؼٍك ثؤ٘ذاف  اٌجٍذ٠خإلداسح إٌفب٠بد  اٌجٍذ٠ختحذ٠ذ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّٛاطفبد اٌخبطخ ثبٌخطخ  (2

ٚغب٠بد اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌتٟ تغط١ٙب اٌخطخ ػٍٝ أْ ٠تؼّٓ رٌه أ٠ؼبً دساعخ ٌٕٛػ١خ إٌفب٠بد اٌّتٌٛذح 

 ٚتشو١جٙب. 

 ذ٠ذ ِتطٍجبد ٚ احت١بخبد وً ِٕطمخٚتحجٍذ٠خ تحذ٠ذ إٌطبق اٌدغشافٟ ٌٍّٕبؽك اٌتٟ عتمذَ ٌٙب اٌخذِبد اٌ (3

 .خالي اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌّمشسح ٌٍخطخ

 ٌّشبس٠غ إداسح إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خ اٌظٍجخ.ِحذدح ٌتمذ٠ُ اٌخذِبد ِٓ لجً اٌمطبع اٌخبص اػتّبد ِٛاطفبد  (4

ِح١ٍبً داخً  ٚٔمٍٙباٌظٍجخ  اٌجٍذ٠خ خّغ إٌفب٠بدٚ اٌتذخً ٌتحغ١ٓ تٕظ١ف اٌشٛاسع جشاِحٌ ِمتشحبد إػذاد (5

ٔٛػ١خ إٌفب٠بد ٚ اٌجٍذ٠خ ح١ث تشًّ ٘زٖ اٌجشاِح )ِٛالغ اٌحب٠ٚبد،ؽشق اٌشبحٕبد، أٔٛاع اٌشبحٕبد

 العتخذاَ أٞ ِٓ ِىٛٔبد إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خ.ٚاٌجشاِح اٌخطؾ  ثبإلػبفخ إٌٝ إػذاد  ،اٌّتٌٛذح ٚتشو١جٙب(

 

و١ّبد إٌفب٠بد اٌّتٌٛذح ثشىً ػبَ،  خفغاٌم١بَ ثبٌّجبدساد اٌٙبدفخ إٌٝ ٚ جشاِح اٌتذخًإػذاد ِمتشحبد ٌ (6

  ػٍٝ ٚخٗ اٌخظٛص ٔغجخ إٌفب٠بد اٌمبثٍخ ٌٍتحًٍ )اٌؼؼ٠ٛخ( ٚٔفب٠بد اٌتغ١ٍف فٟ إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خٚخفغ 

ِٓ خالي حّالد اٌتٛػ١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ٚص٠بدح اٌٛػٟ اٌؼبَ
 

ِٓ رٌه ٚ اٌجٍذ٠خ اٌظٍجخ، حٛي لؼب٠ب إداسح إٌفب٠بد

خالي تطج١ك ٘ش١ِخ إداسح إٌفب٠بد ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌّحٍٟ اٌتٟ تشًّ ِٕغ تٌٛذ إٌفب٠بد ٚاٌتم١ًٍ ِٕٙب 

 تحذ٠ذ أٔشطخ ثٕبء اٌمذساد إٌّبعجخ ٌخذِخ ثشاِح اٌتذخً اٌّمتشحخ.ٚ ٚإػبدح اعتخذاِٙب أٚ إػبدح تذ٠ٚش٘ب

ِٕشآد إلداسح إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خ اٌظٍجخ  ، ٚتم١١ُ خذٜٚ إلبِخ ٚتشغ١ًتحذ٠ذ ِٛالغ ِٕشآد إداسح إٌفب٠بد (7

،  ، ِظبٔغ أتبج اٌغّبد اٌؼؼٛٞ، إٌخ(-MRF-ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌّحٍٟ ِثً )ِٕشآد اعتشخبع اٌّٛاد 

 اٌظٍجخ ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌّحٍٟ. اٌجٍذ٠خٚاخت١بس اٌتم١ٕبد اٌّثٍٝ ٌّؼذاد ِٕٚشآد إداسح إٌفب٠بد 

ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌّحٍٟ  اٌظٍجخ اٌجٍذ٠ختحذ٠ذ اٌّٛالغ اٌّثٍٝ ٌٍّحطبد اٌتح١ٍ٠ٛخ ٚ/أٚ ِٕشآد إداسح إٌفب٠بد  (8

  ثبإلػتّبد ػٍٝ ِؼب١٠ش تشغ١ٍ١خ، ث١ئ١خ، اختّبػ١خ ِٚب١ٌخ، ٚإػذاد خطخ ٌٍظ١بٔخ.

ػًّ  ٠ّىٓ، ح١ث د األخشٜ ٌتحم١ك األ٘ذاف اٌّحذدح ِٓ اٌخطخٌٍتؼبْٚ ِغ اٌجٍذ٠بإتخبر اٌتذاث١ش اٌالصِخ  (9

  ٚإِىب١ٔخ ٔمٍٙب ِغ اٌجٍذ٠بد األخشٜ. تم١١ُ ٌدذٜٚ ٔمً إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خ اٌظٍجخ ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌّحٍٟ

 دساعخ االلتشاحبد ٚ اٌشىبٜٚ اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌّٛاؽ١ٕٓ ثخظٛص إداسح إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خ اٌظٍجخ.  (11
:ػٍٝ ِب ٠ٍٟ إػذاد تح١ًٍ ِبٌٟ ٌٍخطخ ثح١ث ٠شًّ (11

 
 

ٌٍخذِبد اٌتٟ تشٍّٙب خطخ إداسح إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خ اٌظٍجخ اٌّح١ٍخ ػّٓ اٌّشاحً تح١ًٍ ا١ٌّضا١ٔخ  -

سع، خّغ إٌفب٠بد، ٔمً إٌفب٠بد، اٌّحطبد اٌتح١ٍ٠ٛخ، اٌّؼبٌدخ، اٌتخٍض إٌٙبئٟ( اٌتشغ١ٍ١خ )تٕظ١ف اٌشٛا

ػٍٝ أْ ٠تؼّٓ تح١ًٍ ا١ٌّضا١ٔخ إٌفمبد اٌشأعّب١ٌخ ٚإٌفمبد اٌتشغ١ٍ١خ اٌّخظظخ ِٕٚشآد إداسح إٌفب٠بد، 

العتٙالن، ٔمض اٌم١ّخ اٌّبد٠خ ٔت١دخ اٌــِ ) ِخظظبد اٌّٛظف١ٓ، إٌفمبد اٌتشغ١ٍ١خ، إٌفمبد اإلداس٠خ، 

 ٔفمبد اٌظ١بٔخ(.   

ِٛاي ػٍٝ اٌّذٜ خطخ ِب١ٌخ تتؼّٓ اٌشعَٛ، ثشاِح اٌت٠ًّٛ، اٌمشٚع، اٌتجشػبد، تخظ١ض األ -

 اٌمظ١ش ٚاٌّتٛعؾ. 

 .)اٌتغؼ١شح(تم١١ُ اٌتؼشفخ  -

 



 

 

اٌّٛاءِخ ث١ٓ خطخ إداسح إٌفب٠بد ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌّحٍٝ ٚخطخ إداسح إٌفب٠بد ٌإلل١ٍُ اٌزٞ تمغ ف١ٗ  (12

 اٌجٍذ٠خ.

ٚػغ اٌدذاٚي اٌض١ِٕخ ٌٍخطخ اٌّمشسح (13
 

اٌالصَ ثح١ث تشًّ؛ اٌضِٓ اٌالصَ ٌإلٔتٙبء ِٓ إػذاد اٌخطخ، اٌضِٓ 

اٌتٟ تُ إػذاد اٌخطخ  أٚ ألً ٌّشاخؼتٙب، اٌضِٓ اٌالصَ ٌتٕف١ز٘ب، إٌمبؽ اٌتٟ ٠دت تتجؼٙب خالي اٌخّظ عٕٛاد

 .ألخٍٙب

اٌتم١١ُ اٌتٕظ١ّٟ ٌٍتٛص٠غ إٌّطمٟ ٌّٛظفٟ إداسح إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خ اٌظٍجخ ػٍٝ اٌّٙبَ اٌّختٍفخ فٟ وً إخشاء  (14

تم١١ُ أداء اٌخطخ اٌّح١ٍخ إلداسح إٌفب٠بد اٌجٍذ٠خ خطخ سطذ ٌٚٚػغ ، ِشحٍخ ِٓ ِشاحً اٌؼًّ ٌٚىً فئبتٗ

 اٌظٍجخ.

 .اٌخطخ اٌٛؽ١ٕخ إلداسح إٌفب٠بد خطخ اٌجٍذ٠خ إلداسح إٌفب٠بد ٚ ٌٍّٛاءِخ ث١ٓ اٌتشبٚس ِغ ٚصاسح اٌج١ئخ (15

 إسعبي اٌخطخ إٌٝ ٚصاسح اٌج١ئخ إلثذاء اٌشأٞ حٌٛٙب لجً اػتّبد٘ب ِٓ لجً اٌجٍذ٠خ. (16

 


