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مقدمة
ُتعتبر مدينة الريا�ض واحدة من �أ�سرع مدن العالم نمواً ،ويبلغ عدد ُ�سكانها �أكثر من
 6.5ماليين ن�سمة ،ومن المتوقع �أن ي�صل عدد ال�سكان �إلى حوالي  8.5ماليين ن�سمة
بحلول عام 1450ه� ،أي بزيادة قدرها �أكثر من  ٪31خالل  15عاماً فقط.
وعادة ما ي�صاحب النمو ال�سكاني نمو عمراني واقت�صادي وتزايد في عدد الم�ساكن
والم�صانع ،وا�ستمرار في م�شاريع البنية التحتية والبناء ،حيث �صاحب ذلك تغيراً
في �أنماط الحياة و�سلوك اال�ستهالك ،الذي بدوره ي�ؤدي �إلى زيادة معدالت كميات
النفايات التي يتم توليدها في المدينة من قِبل ال�سكان ومن القطاعات ال ُمختلفة
وخا�صة ال�صناعي ،وال�صحي ،وقطاع االن�شاءات.
وتواجه مدينة الريا�ض في �أ�سلوب �إدارة النفايات تحدياً كبيراً من حيث الكميات
المتزايدة منهاُ ،
وطرق و�أ�ساليب معالجتها والتخل�ص منها ،وتعتمد المدينة على
الدفن للتخل�ص من النفايات البلدية ال�صلبة ،ونتج عن ذلك ت�أثيرات بيئية واقت�صادية
واجتماعية ،ومايترتب على ذلك من كثرة ال�شكاوى حول ق�ضايا انت�شار الروائح من
مدافن النفايات والم�ساهمة في الت�أثير على التغير المناخي ،وتهديدٍ لم�ستقبل بيئة
الريا�ض الذي �ستتوارثه الأجيال قادمة.

كما �ساهم غياب التوعية وفق منهجية وا�ستراتيجيات ق�صيرة وطويلة المدى لجميع
�شرائح المجتمع العمرية والفئوية لأجيال قادمة بم�شاركة قطاعات �أخرى مثل التعليم
والتجارة والتخطيط وال�صناعة والجمعيات الخيرية لتغييرالأنماط الحياتية بجانب
ق�صور الأنظمة والقوانين التي تنظم هذا الجانب ،وتنظيم اال�ستثمار التجاري طويل
الأجل الذي ينتج بنية تحتية منظمة علمياً وعملياً ومحفزة ل�سلوكيات مجتمعية
وممار�سات تجارية ت�صب في خدمة التر�شيد و�إعادة اال�ستخدام والتدوير ،كل هذا �أدى
�إلى تزايد كمية النفايات المتوالدة يومياً وق�صور في �إعادة التدوير ،وفقدان الفر�ص
الكبيرة في مجال �إدارة الموارد و�إعادة التدوير �أ�سو ًة بدول العالم المتقدمة في هذا
المجال البالغ الأهمية بما يعود بالنفع البيئي وال�صحي والمادي والثقافي على
مجتمع وبيئة مدينة الريا�ض حا�ضراً وم�ستقب ً
ال.

كما �أدى غياب �إدارة النفايات ال�صناعية وتوفر مرافق المعالجة للتخل�ص منها �إلى
انت�شار المخلفات ال�سائلة وال�صلبة جنوب الريا�ض ،وعدم التحكم في مخلفات الهدم
والبناء في الأرا�ضي البي�ضاء ،و�ضعف التعامل في المعالجة والتخل�ص من بع�ض �أنواع
النفايات مثل الحم�أة الناتجة من محطات ال�صرف ال�صحي ،واالطارات وغيرها.
االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض
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النفايات
البلدية ال�صلبة

النفايات
الطبية

النفايات
الطبية

2.750.000

15.000

مخلفات الهدم والبناء

47.000.000

2.800.000

130.000

الحم�أة

400.000

ال�شكل رقم ( )1الكمية ال�سنوية للنفايات بمدينة الريا�ض 1435هـ

6

7٫500

42

مخلفات الهدم والبناء
النفايات ال�صناعية

النفايات
البلدية ال�صلبة
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النفايات ال�صناعية
7.600

الحم�أة
1.100

ال�شكل رقم ( :)1الكمية اليومية للنفايات بمدينة الريا�ض 1435هـ

ولذا برزت الحاجة �إلى وجود ا�ستراتيجية �شاملة لإدارة النفايات بمدينة الريا�ض ،للتو�صل �إلى نظام �إدارة ُمتكامل
للنفايات ب�أنواعها بمدينة الريا�ض ،ي�شمل تطوير الأ�ساليب والطرق والتقنيات الحالية لجمع ونقل وتدوير النفايات
ب�أنواعها و�إيجاد مرافق ل ُمعالجة النفايات وتطوير �آليات التخل�ص النهائي منها ،وو�ضع الحلول الهند�سية والبيئية
ال�سليمة ل ُمعالجة الق�ضايا المتعلقة بالنفايات ال�صناعية والطبية والحم�أة ومخلفات الهدم والبناء ،مع تطوير �إدارة
النفايات البلدية ال�صلبة وفق معايير اال�ستدامة البيئية العالمية الأكثر فاعلية ،وتطوير المعايير المنا�سبة لمدينة
الريا�ض ،وقد تم �إعداد اال�ستراتيجية وفق مهام عدة ا�شتملت على ما يلي:
•جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وعقد ور�ش عمل مع الجهات ذات العالقة.
•تقييم الو�ضع الراهن وتحديد الق�ضايا ال ُمتعلقة بالنفايات.
•�إجراء درا�سات تف�صيلية حول نِ�سب مكونات النفايات و�أنواعها وت�صنيفها.
•و�ضع الر�ؤية الم�ستقبلية والأهداف اال�ستراتيجية لنظام ادارة النفايات.
•و�ضع خيارات الإدارة وتقييمها واختيار البديل الأف�ضل لمدينة الريا�ض.
•�إعداد اال�ستراتيجية ال�شاملة لإدارة النفايات بجميع �أنواعها في مدينة الريا�ض.
•�إعداد برنامج تنفيذي.
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دراسة وتحليل

الوضع الراهن

دراسة وتحليل

الوضع الراهن

أوالً

النفايات البلدية الصلبة

بلغت كمية النفايات البلدية ال�صلبة حوايل  2.75مليون طن يف العام
1435هـ ،مبعدل يومي  7500طن ،ويف العام 1436ه بلغت كمية النفايات
البلدية ال�صلبة حوايل  2.85مليون طن ،مبعدل يومي  7800طن وللفرد
 1.3كيلوجرام يومي ًا ،ومبقارنة ذلك مع الدول الأخرى ُيعترب معدل انتاج
النفايات البلدية ال�صلبة مبدينة الريا�ض من املعدالت املرتفعة ن�سبي ًا،
ال�شكل رقم  ،2ويتوقع �أن ت�صل كمية النفايات يف عام 1466هـ (بعد 30
عام ًا) حوايل  4.5مليون طن مع افرتا�ض وجود �إجراءات خلف�ض انتاج
النفايات ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل .3

ال�شكل ( :)2مقارنة معدل انتاج النفايات البلدية ال�صلبة للفرد يومي ًا
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ال�شكل ( :)3تزايد كمية النفايات البلدية ال�صلبة (طن) حتى عام 1466هـ (2045م)
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وينتج القطاع ال�سكني حوايل  ٪70من هذه النفايات البلدية ال�صلبة ،والقطاع التجاري
حوايل  .٪30ومتثل املواد الع�ضوية (بقايا الطعام وخملفات الأ�شجار) ما ن�سبته  %56منها،
فيما متثل املواد القابلة للتدوير مثل (الورق ،والبال�ستيك والكرتون واملعادن والزجاج)
حوايل  ٪31والن�سبة املتبقية حوايل  %13نفايات �أخرى ،ويو�ضح ال�شكل رقم  4مكونات
النفايات البلدية ال�صلبة.
وتقوم �أمانة منطقة الريا�ض ب�إدارة جمع ونقل ومعاجلة والتخل�ص من النفايات البلدية
ال�صلبة ،حيث يتم جمع تلك النفايات يف حاويات من نوع واحد دون فرزها من امل�صدر
من خالل الع�شر عقود جلمع ونقل النفايات البلدية ال�صلبة ،بحيث يتم اجلمع مرة واحدة
للقطاع ال�سكني ومرتني للقطاع التجاري ،ومن ثم تنقل النفايات �إىل املدفن الوحيد
بالريا�ض الواقع بحي ال�سلي جنوب �شرق املدينة ،ليتم طمرها يومي ًا ،وتقوم �أمانة منطقة
الريا�ض بالعمل على مبادرة جعل مدينة الريا�ض بال حاوية نفايات بلدية �صلبة.

ال�شكل ( :)4مكونات النفايات البلدية ال�صلبة مبدينة الريا�ض (1435هـ)

�أما بالن�سبة للنفايات ذات الكبرية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية فيتم التخل�ص منها �إما �أن
يتم �إعادة بيعها �أو و�ضعها بجانب احلاويات البلدية �أو يف الأرا�ضي الف�ضاء املحيطة لل�سكان �أو
ت�أجري حاويات كبرية من �أحد امل�س�ؤ�سات ،وتقوم �أمانة منطقة الريا�ض بالتعامل مع النفايات
ذات احلجم الكبري برفعها والتخل�ص منها يف مكب الغنامية جنوب مدينة الريا�ض.

االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض
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ويقوم مدفن ال�سلي البالغ م�ساحته  4.7كم 2با�ستقبال النفايات البلدية ال�صلبة والنفايات الطبية بعد معاجلتها وطمرها على �شكل طبقات حلني امتالئها
ب�شكل يومي من خالل مقاول خمت�ص ،كما ي�شمل املدفن موقع ًا خا�ص ًا ال�ستقبال الإطارات والأ�سب�ستو�س.
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وتقوم �إحدى ال�شركات با�ستخراج النفايات القابلة للتدوير �ضمن املدفن مبا ن�سبته حوايل
 ٪9من حجم النفايات الواردة �إىل مدفن ال�سلي من خالل "مرفق ا�سرتجاع املواد"
( ،)"Material Recovery Facility "MRFالتي تتيح ا�ستعادة بع�ض خملفات الورق
والكرتون والبال�ستيك واملعادن.
كما يوجد يف املدينة ثالثة مدافن �أخرى مغلقة جميعها تقع جنوب الريا�ض ،وهي مدفن
وادي الباقرة والنور وعكاظ ،مبجموع م�ساحات ت�صل �إىل حوايل  2.2مليون مرت مربع ،وقد
مت �إعادة ت�أهيل مدفن عكاظ املغلق وحتويله �إىل متنزه ،يف حني �أن املدفنني الآخرين بحاجة
�إىل �إعادة ت�أهيل نظر ًا ملا ي�شكالن خطر ًا على املياه والرتبة.
وقد مت حجز مرفق جديد ملعاجلة جميع �أنواع النفايات والتخل�ص منها مبنطقة الدغم �شرق
مدينة الريا�ض على بعد  75كلم ،وتبلغ م�ساحة املوقع  20مليون مرت مربع وهو خم�ص�ص
ملعاجلة النفايات ب�أنواعها والتخل�ص منها( ،اخلريطة رقم  :1مدافن النفايات البلدية
ال�صلبة مبدينة الريا�ض).
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ثانيًا

مخلفات الهدم والبناء

متثل خملفات الهدم والبناء الن�سبة الكربى من النفايات التي تتولد يف املدينة ،حيث تقدر
كميتها بحوايل  47مليون طن خالل العام 1435هـ مبعدل يومي  130.000طن ،حيث ت�شهد
املدينة معدالت عالية يف ن�شاط البناء والت�شييد وهدم املباين القدمية ،وتتكون هذه النفايات
ب�شكل رئي�سي من خملفات احلفر (مواد نظيفة) جراء عمليات احلفر والت�سوية ،وخملفات
الهدم والبناء والتي حتتوي على مواد مثل املعادن واخل�شب والبال�ستيك وغريها.

14
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ويتم التخل�ص من خملفات الهدم والبناء ب�شكل نظامي يف مكب الغنامية جنوب مدينة
الريا�ض ،وهو الوحيد الذي يعمل حالي ًا يف املدينة ،فيما تنت�شر خملفات الهدم والبناء يف
املدينة ب�صورة غري نظامية يف الأرا�ضي البي�ضاء وعلى جوانب الطرق وخ�صو�ص ًا يف املناطق
غري املطورة.
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ثالثًا

النفايات الصناعية

يولد القطاع ال�صناعي يف مدينة الريا�ض حوايل  2.8مليون طن �سنوي ًا من النفايات �أما النفايات ال�صناعية اخلطرة (ال�سائلة وال�صلبة) املنتجة من قبل ال�شركات الكربى مثل
ال�صناعية ،مبعدل يومي  7.600طن ،وت�شمل نفايات خطرة وغري خطرة بنوعيها ال�صلبة �شركة �أرامكو و�شركة �سابك وال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،فيتم تخزينها ونقلها �إىل املنطقة
ال�شرقية مل�سافة تبعد �أكرث من  400كم �ضمن مدينتي بقيق واجلبيل لغر�ض معاجلتها
وال�سائلة.
ويتم جمع النفايات ال�صناعية ال�صلبة غري اخلطرة يف املدينة ال�صناعية الثانية التابعة والتخل�ص منها �ضمن مرافق خم�ص�صة للنفايات ال�صناعية.
للهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومدن التقنية (مدن) من قبل متعهدين مع امل�صانع ويتم وتفتقر املدينة �إىل مرافق خا�صة ال�ستقبال ومعاجلة النفايات ال�صناعية ب�أنواعها ال�صلبة
التخل�ص منها يف مدفن ال�سلي ،كما يتم معاجلة النفايات ال�صناعية ال�سائلة غري اخلطرة وال�سائلة ،مما ي�ؤدي �إىل �إلقائها مع النفايات البلدية ال�صلبة �أو �ضمن الأرا�ضي البي�ضاء
يف جنوب مدينة الريا�ض ،وتت�أثر بذلك �سلب ًا على املياه ال�سطحة واجلوفية والرتبة ،والبيئة
�ضمن حمطة املعاجلة باملدينة ال�صناعية الثانية مبعدل � 40ألف مرت مكعب يومي ًا.
املحيطة خا�صة على الأودية وال�شعاب.
وال تتوفر معلومات موثقة ودقيقة من قبل امل�صانع �أو اجلهات املعنية عن �أنواع وكميات
النفايات ال�صناعية مبدينة الريا�ض نظر ًا لعدم �إدارة ومتابعة املن�ش�آت ال�صناعية من
اجلهات ذات العالقة ،وقد مت خالل امل�سح امليداين لفريق العمل تبني وجود كميات كبرية
من املخلفات ال�صناعية ال�سائلة وال�صلبة تنت�شر يف الأرا�ضي املجاورة للمخططات واملدن
ال�صناعية.

16
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رابعًا النفايات الطبية

تولد من�ش�آت اخلدمات ال�صحية (حوايل  1529من�ش�أة) يف مدينة الريا�ض كميات كبرية من
النفايات الطبية ،وتقدر يف الوقت الراهن � 15ألف طن يف ال�سنة ،مبعدل يومي  42طن ح�سب
البيانات الواردة من ال�شركة املخت�صة مبعاجلة النفايات الطبية مبنطقة الريا�ض ،وي�صل
معدل انتاج ال�سرير ما بني  2.25-1.13كليوجرام�/سرير يف اليوم طبق ًا للتخ�ص�صات
املوجودة يف املن�ش�أة ال�صحية ،ومتثل النفايات الطبية اخلطرة ما ن�سبته  ،٪25بينما متثل
الن�سبة املتبقية  ٪75نفايات غري خطرة (نفايات بلدية �صلبة) .ويتم جمع النفايات الطبية
من قبل مقاول واحد يغطي جميع املدن الطبية واملراكز ال�صحية والعيادات مبنطقة الريا�ض،
ويتم معاجلتها �ضمن مرفق تابع لل�شركة يف املدينة ال�صناعية الثانية جنوب الريا�ض وتعمل
على مدار ال�ساعة بطاقته اال�ستيعابية الق�صوى.
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وتقوم وزارة ال�صحة مبتابعة النفايات الطبية ال�صادرة من املن�ش�آت ال�صحية من حيث تطبيق
الأنظمة واللوائح حول اتباع طرق الف�صل واجلمع والتخل�ص يف حاويات خا�صة م�صنفة
بت�صنيف لوين ح�سب نوعية وطبيعة النفايات ،ومع ا�ستمرار منو حجم اخلدمات ال�صحية
واملرافق التابعة يف املدينة ،ت�شهد النفايات الطبية تزايد ًا م�ستمر ًا .ويجري حالي ًا الإعداد
لطرح مناف�سة التخل�ص من نفايات الطبية اخلطرة يف منطقة الريا�ض ،حيث ت�ضمنت كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات االلتزام بف�صل النفايات الطبية اخلطرة من قبل املنتج يف مكان الإنتاج
ثم ف�صلها يف االكيا�س املميزة بالت�صنيف اللوين ،حيث يتم ا�ستخدام اللون الأ�صفر حلاويات
و�أكيا�س النفايات املعدية والأدوات احلادة وجميع النفايات الطبية الأخرى ،وي�ستخدم الكي�س
واحلاويات املميزة باللون الأحمر لنفايات �أجزاء �أع�ضاء اجل�سم ،ثم جمعها ونقلها مبركبات
نقل خم�ص�صة �إىل مراكز املعاجلة ومعاجلتها بالأك�سدة احلرارية على درجة حرارة عالية
ثم التخل�ص منها يف املرادم املتخ�ص�صة.
االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض

خامسًا مخلفات الحمأة

تنتج حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي (منفوحة وهيت واحلائر) من احلم�أة
(� 365 )Dewater Sludgeألف طن يومي ًا يف العام 1435هـ ومبعدل يومي  1.000طن،
حيث يتم جتفيفها لي�صل الإنتاج ال�سنوي للحم�أة اجلافة ( )Biosolidحوايل � 73ألف
مرت مكعب يف ال�سنة مبعدل يومي  200مرت مكعب.
ويتم معاجلة احلم�أة بطريقة �أولية يف �أر�ض خم�ص�صة �ضمن حمطة احلائر لغر�ض جتفيفها
فقط ،فيما كانت يف ال�سابق يعاد جزء من الكميات ال�ستخدامها يف �إنتاج الأ�سمدة� ،إال �أن
املن�ش�أة �أُغلق ب�سبب بع�ض املخالفات وعدم مواءمة املوقع.
كما تنتج حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي باملدينة ال�صناعية الثانية من احلم�أة
ال�صناعية ال�سائلة � 36.500ألف طن يف ال�سنة ،مبعدل يومي  100طن بن�سبة حمتوى مائي
 %75وهو ما يعادل بعد جتفيفها  20طن يف اليوم ،حيث حتتوي على معادن ثقيلة برتاكيز
عالية ،ويتم جتميعها والتخل�ص النهائي منها يف مكب الغنامية املخ�ص�ص ملخلفات الهدم
والبناء جنوب مدينة الريا�ض.

االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض
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المسؤوليات والمهام

تتوىل جمموعة من اجلهات امل�س�ؤولية عن �أنواع النفايات املختلفة خالل مراحل
ُمتعددة ويو�ضح اجلدول التايل موجز عن تلك امل�س�ؤوليات ومراحلها:
الجهة

نوع النفايات

النفايات البلدية ال�صلبة
�أمانة منطقة الريا�ض

خملفات الهدم والبناء ونواجت احلفر
النظيفة
جميع �أنواع النفايات

الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة

وزارة ال�صحة
الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�شركة املياه الوطنية
امل�شاريع متكاملة املرافق
(اجلامعات ،املجمعات احلكومية ،واخلا�صة)
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النفايات ال�صناعية اخلطرة واال�سب�ستو�س
النفايات الطبية
النفايات ال�صناعية ال�صلبة وال�سائلة
احلم�أة
النفايات البلدية ال�صلبة

المهام

•�إدارة نظام البلدية ال�صلبة
•تنظيم ومراقبة ال�شركات بجمع ونقل وتدوير والتخل�ص النهائي
•الإدارة واملراقبة والتنظيم
•ت�أهيل ال�شركات مبزاولة نقل خملفات الهدم والبناء والتخل�ص النهائي
•و�ضع الت�شريعات وال�ضوابط
•مراقبة ال�شركات فيما يتعلق بجمع ونقل النفايات والتخل�ص منها
•�إدارة النظام والتنظيم
•مراقبة ال�شركات بجمع ونقل ومعاجلة والتخل�ص النهائي
•�إدارة النظام
•مراقبة ومتابعة املن�ش�آت ال�صحية وال�شركات فيما يتعلق بجمع ونقل ومعاجلة
النفايات الطبية
•�إدارة النفايات ال�صناعية يف املدن ال�صناعية
•معاجلة النفايات ال�صناعية ال�سائلة
•مراقبة ومتابعة ال�شركات بجمع ونقل ومعاجلة النفايات ال�صناعية
•�إدارة احلم�أة
•مراقبة ومتابعة ال�شركات جلمع ونقل ومعاجلة احلم�أة
•�إدارة النفايات والتعاقد مع ال�شركات جلمع ونقل ومعاجلة النفايات

أبرز القضايا والتحديات

من خالل تقييم الو�ضع الراهن لإدارة النفايات يف مدينة الريا�ض يربز عدد من
الق�ضايا والتحديات الرئي�سية التي ميكن �إيجازها فيما يلي:
1 .1غياب الإدارة املتكاملة للنفايات بكافة �أنواعها ،وعدم وجود خطط
ا�سرتاتيجية �شاملة �أو خا�صة بنوع معني من النفايات.
2 .2تداخل بع�ض ال�صالحيات الإدارية للتعامل مع النفايات من �أبرزها
النفايات ال�صناعية اخلطرة وغري اخلطرة والنفايات الطبية مما
�أدى �إىل ت�شتت املتابعة واملراقبة عليها وظهور التجاوزات حول التعامل
معها.
3 .3عدم وجود تعريف وت�صنيف للنفايات يف الأنظمة والت�شريعات ب�شكل
مف�صل وحمدد ح�سب كل نوع من �أنواع النفايات املتولدة يف املدينة،
وبالتايل يتم جمعها كنفايات بلدية �صلبة والتخل�ص منها يف املدفن
القائم بال�سلي.
4 .4عدم وجود نظام للتخل�ص من النفايات ال�صادرة من املنتج ،حيث
تختلف �أ�شكال احلاويات و�أحجامها واملواقع املخ�ص�صة لها �سوا ًء يف
الأحياء وال�شوارع واملن�ش�آت ال�صناعية والطبية.
5 .5عدم وجود مرفق ملعاجلة النفايات ال�صناعية اخلطرة (ال�سائلة
وال�صلبة) والتخل�ص منها بالطرق البيئية والهند�سية ال�صحيحة.

6 .6عدم توفر املعلومات حول كميات و�أنواع النفايات ب�شكل عام وخ�صو�ص ًا
النفايات ال�صناعية واخلطرة ،والتي ت�سبب يف غياب التطوير
والتخطيط الأمثل للتعامل معها ،وم�ؤ�شرات الأداء والتقييم.
7 .7عدم مواكبة الأ�ساليب والتقنيات والطرق املتبعة يف �إدارة النفايات يف
جميع مراحلها �أف�ضل املمار�سات املتبعة عاملي ًا على الرغم من احلجم
الكبري للنفايات يف املدينة وتوفر االمكانات لتوفري التقنيات والأ�ساليب
احلديثة للتعامل مع النفايات.
�8 .8ضعف �أدوات الرقابة واملتابعة على خملفات الهدم والبناء والنفايات
ال�صناعية والنفايات الطبية من مرحلة انتاجها �إىل التخل�ص النهائي
منها ،وعدم وجود الآليات والإمكانات الالزمة لتوقيع املخالفات.
9 .9النق�ص ال�شديد يف الكوادر الوطنية امل�ؤهلة لإدارة النفايات وفق معايري
اال�ستدامة البيئية العاملية.
1010اعتماد جمع ونقل ومعاجلة النفايات الطبية على �شركة واحدة فقط
وحمدودية �سعة حمطة املعاجلة احلالية ،ي�ؤدي �إىل وجود بع�ض
التجاوزات يف التخل�ص النهائي منها دون معاجلتها.
االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض
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1111حمدودية اتباع ال�ضوابط البيئية الالزمة للتخل�ص من بع�ض �أنواع النفايات اخلطرة
مثل مادة اال�سب�ستو�س ،والبطاريات و�أحبار الطابعات وغريها.
1212عدم معاجلة احلم�أة والتخل�ص منها بالطرق البيئية ال�سليمة مما يت�سبب يف ت�أثريات
بيئية حول املناطق املحيطة به.
1313عدم ت�أهيل مدفني النفايات املغلقة يف وادي الباقرة والنور ،وعدم وجود خطة �إغالق
وت�أهيل امل�ستقبيلة ملدفن ال�سلي القائمة حالي ًا.
1414عدم وجود فرز للنفايات البلدية ال�صلبة من امل�صدر ي�ؤدي �إىل الت�أثري على كفاءة
�أعمال اجلمع والنقل واملعاجلة والتخل�ص النهائي.
�1515ضعف ن�سبة التدوير ،وانت�شار التجميع الع�شوائي للنفايات البلدية ال�صلبة (الكرتون،
البال�ستيك ،الورق ،الخ )...من احلاويات يف ال�شوارع �أو املحالت التجارية �أو من
املدافن.
1616غياب مبد�أ �إدارة املوارد يف قطاع النفايات ،حيث تفقد املدينة فر�ص كبرية يف
اال�ستفادة من النفايات املتولدة يف املدينة وتدوير جزء كبري منها.
1717ق�صور برامج التوعية ل�شرائح املجتمع واملخت�صني �أو غيابها يف كافة مراحل �إدارة
النفايات مما �أدى �إىل ظهور �سلوكيات �سلبية يف كافة املراحل بد ًء من ارتفاع معدل
انتاج النفايات وطرق التجميع �أو التخل�ص النهائي.
1818عدم ا�ستكمال ومراجعة الأنظمة والت�شريعات ال�ستيعاب كافة الق�ضايا املرتبطة
ب�إدارة النفايات وخا�صة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة النفايات.
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بنا ًء على حتليل الو�ضع الراهن وحتليل الق�ضايا والتحديات ،مت و�ضع ا�سرتاتيجية �إدارة
النفايات مبدينة الريا�ض مب�شاركة اجلهات الرئي�سية ،و ُبنيت هذه اال�سرتاتيجية على ر�ؤية
تن�ص على :
االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض
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اإلستراتيجية الشاملة

إلدارة النفايات

اإلستراتيجية الشاملة
إلدارة الـنـفــايـــــات
بمدينة الرياض

عال من �إدارة النفايات بمختلف
"الو�صول �إلى م�ستوى ٍ
الم�ستدامة
�أنواعها في المدينة بما يحقق المعايير البيئية ُ
والحفاظ على البيئة وال�صحة العامة من �آثارها".
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وتقدم ا�سرتاتيجية النفايات من خالل هذه الر�ؤية منظور بعيد املدى وقاعدة بيئية
ت�ضمن ما يلي :

5

محاور
استراتيجية

وقد مت تق�سيم اال�سرتاتيجية �إىل خم�سة حماور �أ�سا�سية
تعالج كافة الق�ضايا البيئية لإدارة النفايات بالطرق
امل�ستدامة يف املدينة ،وذلك على النحو التايل:

المحور األول
الـتـنـظـيـم واإلدارة

خفض معدالت انتاج النفايات

الجمع والنقل بكفاءة عالية

الفرز وإعادة التدوير

تطبيق أفضل التقنيات للمعالجة

التخلص النهائي

المحور الثاني
جمع ونقل النفايات وتدويرها

المحور الثالث
معالجة النفايات والتخلص النهائي منها
المحور الرابع
الجدوى االقتصادية والتكاليف والشراكة مع القطاع الخاص
المحور الخامس
التوعية والتدريب

Accountability

المحور األول

الـتـنـظـيـم واإلدارة

مع وجود عدد من الأنظمة والت�شريعات البيئية التي حتدد امل�س�ؤوليات واملهام يف قطاع
النفايات يف النظام العام للبيئة ،ونظام �إدارة النفايات البلدية ال�صلبة ،والنظام املوحد
لإدارة نفايات الرعاية ال�صحية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية� ،إال �أن احلاجة
تتطلب يف جانب التنظيم والإدارة باال�سرتاتيجية العمل على تعزيز الأنظمة واللوائح املتعلقة
بالنفايات وا�ستكمال اجلانب الغائب منها لغر�ض الو�صول �إىل الإدارة امل�ستدامة ال�شاملة
للنفايات وامل�ساهة يف معاجلة الق�ضايا التي يعاين منها قطاع النفايات يف املدينة ،وذلك
على النحو التايل:
1 .1توحيد املرجعية والتكامل يف �إدارة النفايات ب�أنواعها ومرافق املعاجلة.
2 .2بناء قاعدة املعلومات املتعلقة بالنفايات والتي ميكن من خاللها �إعداد امل�ؤ�شرات،
وحتليل التكاليف املرتتبة على �إدارة النفايات ب�أنواعها ،واال�ستفادة منها يف
جوانب املراقبة واملتابعة وقيا�س الأداء واالجناز.
3 .3ت�صنيف وترميز النفايات ب�أنواعها ب�شكل مف�صل ،وامل�صادر التي تنتجها يف
املدينة وخ�صو�ص ًا النفايات ال�صناعية ،وحتديد امل�س�ؤوليات بني اجلهات املعنية.
�4 .4إعداد االجراءات حول خف�ض تزايد النفايات يف املدينة ،واحلد من مواد التعبئة
والتغليف يف القطاع التجاري وال�صناعي وو�ضع احلوافز عند �إعادة تدويرها.
�5 .5إعداد التنظيمات حول التعامل مع النفايات من امل�صدر وت�شمل �أ�ساليب اجلمع
والنقل جلميع �أنواع النفايات بحيث تكون فعالة فني ًا ومالي ًا وم�ستدامة بيئي ًا.
�6 .6إعداد التنظيمات حول اال�ستفادة من النفايات املعاد تدويرها كمواد �أولية،
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ومن �أهمها النفايات ال�صناعية اخلطرة ودعمها وتقنني ا�سترياد املواد املماثلة
للمتوفرة منها.
�7 .7إعداد التنظيمات حول التعامل مع النفايات ذات احلجم الكبري (الأثاث،
والأجهزة الكهربائية وغريها) �أو الأنواع اخلا�صة من النفايات مثل البطاريات
والإطارات وغريها.
�8 .8إعداد الإجراءات الالزمة للتعامل مع خملفات الهدم والبناء و�إعادة ا�ستخدامها
�ضمن امل�شاريع احلكومية واخلا�صة لت�صبح �أحد املتطلبات والبنود الالزم
تطبيقها.
�9 .9إعداد التنظيمات وال�شروط الالزمة لن�شاط نقل وجمع النفايات بجميع �أنواعها
من قبل القطاع اخلا�ص.
1010و�ضع املعايري وال�ضوابط للتعامل مع املخاطر التي قد تن�ش�أ لإدارة النفايات
بجميع �أنواعها.
�1111إعادة تنظيم جانبي الرقابة واملتابعة لإدارة النفايات من امل�صدر.
1212الإ�سراع باعتماد الأنظمة والإجراءات اجلزائية بحق املخالفات حول التخل�ص
من النفايات بطرق غري نظامية.
1313تطبيق مفهوم �أن "النفايات م�س�ؤولية منتجها" ( )Accountabilityوال يجب
�أن تكون عبئ ًا على الدولة يف التعامل معها.

المحور الثاني

جمع ونقل النفايات وتدويرها

مت تقييم عدد من اخليارات واحللول جلمع ونقل النفايات وذلك بنا ًء على دار�سة �أف�ضل
املمار�سات العاملية وعلى خ�صائ�ص النفايات مبدينة الريا�ض ومكوناتها ،ومت تبني عدد من
الإجراءات وذلك على النحو التايل:
 -1النفايات البلدية الصلبة:

�أكدت اال�سرتاتيجية على:
•تبني خيار فرز النفايات البلدية ال�صلبة من امل�صدر يف القطاع ال�سكني والتجاري
وال�صناعي بهدف رفع ن�سب التدوير وكفاءته وتقنني احلاجة �إىل ا�ستخدام مدافن
النفايات ،وامل�ساهمة يف خف�ض الت�أثريات على التغري املناخي ،و�سيتطلب ذلك
االنتقال ب�شكل مرحلي من الو�ضع احلايل الذي يتم خالله جمع النفايات يف حاوية
واحدة �إىل ثالث حاويات بحيث يتم جتهيز احلاويات من حيث �سعتها و�ألوانها
و�أوقات خروج النفايات من امل�صدر ،ويدعم ذلك مبادرة �أمانة منطقة الريا�ض
يف جعل مدينة الريا�ض بال حاويات ،حيث �سيتم �إخراج احلاويات من املنازل يف
وقت حمدد ،ويتطلب ذلك جتهيز نظام النقل من حيث حتديد م�سارات ال�شاحنات
وعددها و�سعتها وغريها ،والبدء بالتطبيق يف بع�ض الأحياء �أو على بع�ض العقود �أو
جزء منها وذلك قبل انتهاء فرتة عقد جتميع النفايات البلدية ال�صلبة القائم حالي ًا
الذي �سينتهي بحلول عام 1440ه املوافق 2018م ،لي�صبح لدينا  3حاويات :الأوىل
للنفايات الع�ضوية ،والثانية للنفايات القابلة للتدوير (الورق والبال�ستيك والكرتون
واملعادن) ،والثالثة للنفايات املتبقية (مثل الأقم�شة ،والإنارة وغريها).
•�إلزام القطاع التجاري (املجمعات التجارية واملحالت واملكاتب ،والفنادق وغريها)
بالتعاقد مع ال�شركات امل�ؤهلة لنقل النفايات البلدية ال�صلبة �إىل املواقع املخ�ص�صة
بد ًء من العام 1438ه (2017م) ،كما هو احلال يف جتميع ونقل النفايات البلدية
ال�صلبة يف القطاع ال�صناعي.
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•تطبيق نظام جتميع النفايات ذات احلجم الكبري والنفايات ذات الطابع اخلا�ص
مثل الأثاث والنفايات االلكرتونية والبطاريات والأثاث والنفايات اخل�ضراء وغريها
من خالل �إن�شاء مراكز جتميع وفق ًا للت�صاميم امل�ستدامة امل�ستخدمة يف هذا اجلانب
وتوزيعها يف �أنحاء املدينة ،وميكن �إ�ضافة �أعمال فرز وتدوير النفايات �ضمن هذا
املواقع لهذه املراكز لإعادة ا�ستخدامها �أو تدويرها ،مع مراعاة �ضوابط التخطيط
العمراين والت�صميم الهند�سي والبيئي ،كما ميكن ا�ستغالل هذه املواقع بحيث يتم
تخ�صي�ص جزء منها كمعار�ض ومراكز لتعزيز برامج التوعوية للعامة.
•
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 -3النفايات الصناعية والخطرة:

 -2النفايات الطبية:

�أكدت اال�سرتاتيجية على اال�ستمرار يف تطبيق نظام فرز وجمع النفايات الطبية على
كافة املراكز واملن�ش�آت الطبية وما يف حكمها ،و�أن يتم تعزيز وفتح املجال لل�شركات
املتخ�ص�صة و�ضبط �أعمالها مع اتاحة الفر�صة لت�أهيل مزيد من ال�شركات للعمل يف
جماالت �إدارة النفايات الطبية ومراقبة العمليات يف كافة املراحل ،مع الت�أكيد على
االلتزام بنظام الفرز اخلا�ص بالنفايات الطبية وفق ًا لل�شكل �أدناه ،وتوفري نظام معلومات
متكامل يربط كافة املن�ش�آت ال�صحية بوزارة ال�صحة والهيئة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة لغر�ض توفري املعلومات عن الكميات و�أنواعها ومتابعة نقلها.

النفايات الطبية املعدية

نفايات �أع�ضاء اجل�سم

�أكدت اال�سرتاتيجية على تطبيق نظام فرز النفايات ال�صناعية واخلطرة ح�سب مكوناتها،
و�إلزام كافة املن�ش�آت واملرافق ال�صناعية عن م�س�ؤولية جمع ونقل النفايات ال�صناعية
واخلطرة حلني التخل�ص منها ،ورفع تقارير دورية للرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة ،و�أن تقوم الرئا�سة بتوفري نظام معلومات متكاملة عن كميات و�أنواعها لغر�ض
القيام بدورها يف برنامج التفتي�ش البيئي ،وربط البيانات مع اجلهات ذات العالقة ومن
�أهمها وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ملتابعة ومراقبة املن�ش�آت ال�صناعية
بنقل النفايات ال�صناعية بكافة مراحلها ،ويتطلب ذلك حتديث وتطوير التنظيمات
املُتعلقة بجمع ونقل النفايات ال�صناعية واخلطرة ،و�إعداد اللوائح التنفيذية حول ذلك،
وت�صنيف النفايات ال�صناعية واخلطرة ب�شكل دقيق ،وت�أهيل ال�شركات اخلا�صة لتجميع
ونقل النفايات اخلطرة.

الأدوات احلادة
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 -4مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر :

البدء بتطوير وتطبيق نظام متكامل حول �إدارة نقل خملفات الهدم والبناء و�إعادة تدويرها
ومراقبة عمليات نقل املخلفات حلني الو�صول �إىل املوقع النظامي للتخل�ص منها ،كما ي�شمل
ت�أهيل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تعمل يف هذا املجال باعتماد موا�صفات املعدات والتقنيات
امل�ستخدمة ،وتوحيد لون احلاوية وال�شاحنة ،وتركيب �أنظمة تتبع املركبات ،وتطوير نظام
ر�صد الكميات و�أنواعها وم�صدرها ،مع �ضرورة ربط منح رخ�ص مزاولة الن�شاط لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات با�ستيفاء تلك اال�شرتاطات ،و�إعداد الأنظمة واللوائح حول فرز وا�ستخدام املواد
النظيفة منها.
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المحور الثالث

معالجة النفايات والتخلص النهائي منها

مت تقييم عدد من التقنيات املتوفرة عاملي ًا وحملي ًا ملعاجلة النفايات وذلك بنا ًء على معايري
بيئية وفنية واقت�صادية مع توجه نحو توحيد مرافق معاجلة النفايات يف املوقع اجلديد
بالدغم �شرق الريا�ض والتي تت�شابه يف اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية مبا
يعزز الكفاءة يف اال�ستثمار وتقليل الأثر البيئي .ومت اختيار �أف�ضل و�أن�سب التقنيات ح�سب
نوع النفايات وذلك وفق ًا لتقدير الكميات املتوقعة حتى عام 1466هـ (2045م) ،وميكن
ايجاز تلك التقنيات والطرق مبا يلي:
 -1النفايات البلدية الصلبة:

وت�شمل طرق املعاجلة والتخل�ص النهائي ما يلي:
•�إقامة حمطة ا�سرتجاع املواد القابلة لإعادة التدوير ( )MRFبحيث يتم فرز
"حاويات التدوير" لف�صل مواد كالورق والكرتون والبال�ستيك واملعادن والزجاج
واخل�شب ،حيث يتوقع �إن�شاء حمطة ب�سعة حوايل � 230ألف طن يف عام 1441هـ ،ومن
ثم زيادة �سعتها لت�صل �إىل � 600ألف طن يف ال�سنة بحلول عام 1466ه.
•�إن�شاء حمطة ملعاجلة النفايات الع�ضوية (Anaerobic Digestion AD or In

 )Vessel Composting IVCحيث يتم معاجلة النفايات الع�ضوية والتي �سيتم
جتميعها من "النفايات الع�ضوية" لإنتاج ال�سماد الطبيعي ،وتعتمد طريقة عمل
هذه املعاجلة من خالل اله�ضم الالهوائي لتقنية (� )ADأو الهوائي لتقنية ()IVC
للنفايات الع�ضوية ،حيث من املتوقع ان�شاء حمطة معاجلة ب�سعة � 600ألف طن يف
عام 1441هـ ،ومن ثم زيادة �سعتها لت�صل �إىل  1.3مليون طن يف ال�سنة بحلول عام
1466هـ.
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•�إن�شاء مرافق املعاجلة احلرارية " "Thermal Treatmentملعاجلة ما تبقى
من النفايات (احلاوية الثالثة) وما �سيتم ا�سرتجاعه من مرافق التدوير ومرفق
معاجلة النفايات الع�ضوية وغريها ،وتقوم عمليات املعاجلة على احلرق الكامل
للنفايات (الرتميد) بدرجات حرارة عالية ،لت�صل كمية الناجت النهائي (الرماد)
من املحطة �أقل من  ،%7ويتم نقل الرماد �إىل املدفن للتخل�ص النهائي منه ،وميكن
اال�ستفادة من احلرق لإنتاج الطاقة �أو احلرارة �أو جميعهما ،ومن املقرتح ان�شاء
مرفق ب�سعة  2.5مليون طن يف عام 1441هـ ،ومن ثم زيادة �سعتها  3.2مليون طن
يف ال�سنة بحلول عام 1466هـ.
•�إن�شاء مدفن نفايات هند�سي ( )Sanitary Landfill Engineeredو�سيكون
ت�صميم وت�شغيل املدافن وفق ًا لل�ضوابط واملعايري الهند�سية والبيئية حلني �إغالقها،
واال�ستفادة منها م�ستقبال لبع�ض اال�ستخدامات .و�سيتم ذلك �ضمن املرفق املخ�ص�ص
ملدينة الريا�ض يف الدغم �شرق الريا�ض.
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 -2النفايات الطبية :

حيث تتم معاجلة النفايات الطبية وفق ًا لأف�ضل الطرق العاملية با�ستخدام املعاجلة احلرارية
« »Thermal Treatmentح�سب الأنواع التالية:
•احلرق الكلي ( )Incinerationحيث يتم معاجلة النفايات الطبية من خالل حرقها
عند درجات حرارة عالية جد ًا ،ويعترب هذا النوع من املعاجلة الأف�ضل عاملي ًا والأن�سب
بيئي ًا على الرغم من ارتفاع تكاليف ان�شاء املحطة ،وتتميز ب�إمكانية معاجلة النفايات
الطبية املعدية واملواد الكيميائية وغريها ،وحتويل النفايات �إىل رماد �آمن بيئي ًا ال يتجاوز
 %10-7من النفايات ،حيث ميكن نقل الرماد �إىل مدفن النفايات .كما �أن زيادة فرز
النفايات الطبية من امل�صدر �سوف ي�ساهم يف تقليل كمية النفايات الطبية وبالتايل
تقليل تكاليف معاجلتها ،وقد �أو�صت اال�سرتاتيجية تطبيق هذا النوع من املعاجلة.
•ا�ستخدام تقنية �أوتوكليف ( )Autoclaveوهي الطريقة ال�سائدة يف معاجلة النفايات
الطبية املعدية من خالل �ضغط بخار املاء عند درجات حرارة عالية و�ضغط عايل لقتل
امليكروبات املعدية وحتويل النفايات �إىل مواد �آمنة ،وتعترب الطريقة الأقل كلفة لإن�شاء
املرفق ولكنها ال تنا�سب جميع �أنواع النفايات الطبية ،بالإ�ضافة �إىل عدم ت�أثريها على
تقلي�ص حجم النفايات ،حيث يتطلب مدافن لطمرها بعد معاجلتها.
•ا�ستخدام تقنية امليكروويف ( )Microwaveوهي تقنية معروفة تقوم على معاجلة
النفايات الطبية من خالل الإ�شعاع لقتل امليكروبات املعدية ،وتتميز ب�سهولة اال�ستخدام
والت�شغيل على الرغم من ارتفاع تكاليف ان�شاء املحطة .ويتم فيها حتويل النفايات �إىل
نفايات �صلبة �آمنه ،وبحجم ي�صل �إىل  % 20من حجم املواد الداخلة يف املعاجلة عند
تقطيعها.
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 - 3النفايات الصناعية والخطرة :

بنا ًء على املعلومات املتوفرة من خالل امل�سح الذي مت �إجنازه عن عدد و�أنواع املن�ش�آت
ال�صناعية و�أنواع النفايات ال�صناعية ،تبني �أن اخليارات املف�ضلة للمعاجلة تتمثل مبا يلي:
••	 �إن�شاء مرفق معاجلة حرارية " "Thermal treatmentمن �أجل توفري عمليات
املعاجلة باحلرق الكلي (الرتميد) للنفايات ال�صناعية عند درجات حرارة عالية،
لتقليل كمية النفايات �إىل �أقل من  %7من حجمها الأ�صلي ،وحتويلها �إىل مواد �آمنة ميكن
التخل�ص منها يف املدفن .وبنا ًء على املعلومات احلالية ميكن دمج هذا املرفق �ضمن
مرفق معاجلة النفايات البلدية ال�صلبة.
••	 �إن�شاء مرفق لإعادة تدوير النفايات ال�صناعية ،حيث ميكن ا�ستعادة بع�ض املواد
و�إعادة تدويرها مثل الزيوت وال�شحوم والبطاريات والكربون املفعل وغريها.
••	 �إقامة مرفق �أو �أكرث ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي ال�صادرة من املن�ش�آت
ال�صناعية والتي تختلف خ�صائ�صها عن خ�صائ�ص مياه ال�صرف ال�صحي ب�سعة
�إجمالية ال تقل عن � 100ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 1441ه ،على �أن يتم العمل على
و�ضع خطة التو�سع وفق ًا للمعلومات التي �سيتم جمعها من املن�ش�آت ال�صناعية يف وقت
الحق.
••	 �إن�شاء مدفن خا�ص للنفايات ال�صناعية وفق املوا�صفات واملعايري الهند�سية والبيئية
بحيث يتم تبطني املدفن بطبقة حماية عازلة منا�سبة ،ويتم التخل�ص النهائي من
النفايات ال�صناعية يف املدفن ،مع اقامة �شبكات مراقبة ت�سربات الع�صارة والغازات
للمحافظة على البيئة املحيطة من هواء وماء وتربة.
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 -4الحمأة :

حيث تتم معاجلة احلم�أة الناجتة من عمليات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وال�صرف
ال�صناعي من خالل عدة طرق مع الأخذ باالعتبار احتياطات خا�صة باحلم�أة الناجتة من
عمليات معاجلة ال�صرف ال�صناعي نظر ًا لرتكز املعادن الثقيلة فيها ،وتبني من الدرا�سة
�أن اخليارات املف�ضلة ملعاجلة احلم�أة تتمثل مبا يلي:
•	 التجفيف ال�شم�سي ( )Drying Solarحيث يتم فرد احلم�أة �ضمن حمطة
مغطاة وحمكمة لغر�ض جتفيفها وحتويلها �إىل �سماد طبيعي التي ت�ستخدم يف حت�سن
الرتبة الزراعية ،وتعترب هذه الطريقة من �أقل الطرق كلفة ،مع اعتبار االحتياطات
الالزمة للتحكم من انت�شار الروائح وتوفر درجة احلرارة املنا�سبة لقتل البكترييا امل�سببة
للأمرا�ض.
•	 املعاجلة احلرارية " "Thermal Treatmentحيث تتم املعاجلة باحلرق
الكامل (الرتميد) عند درجات حرارة عالية للحم�أة وخ�صو�ص ًا احلم�أة ال�صناعية
نظر ًا الحتوائها على املعادن الثقيلة ،ويكون املنتج النهائي كمية من الرماد بن�سبة تقل
عن  ،%7ومن ثم نقلها �إىل املدفن للتخل�ص النهائي منها ،وميكن اال�ستفادة من مرفق
املعاجلة احلرارية يف حرق النفايات البلدية ال�صلبة لغر�ض توحيد مرافق املعاجلة.
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 -5مخلفات مواد الهدم والبناء ونواتج الحفر:

�أكدت اال�سرتاتيجية على �إعادة ا�ستخدام خملفات الهدم والبناء ونواجت احلفر بالنظر
�إىل الكميات الكبرية جد ًا التي يتم توليدها يف املدينة و�أن الن�سبة الكربى من مكوناتها
تعترب مواد نظيفة ،والتي ميكن �إعادة ا�ستخدامها لردم احلفر والدراكيل املحيطة
مبدينة الريا�ض ،بحيث يتم دكها على طبقات �أول ب�أول بطرق هند�سية وبيئية �سليمة� ،أو
ا�ستخدامها يف �أعمال متهيد الطرق �أو تن�سيق احلدائق بعد تفتيتها �إىل �أحجام �صغرية
�أو خلطها مع مواد �أخرى لإنتاج منتجات ت�ستخدم يف البناء والت�شييد ،و�سيتطلب ذلك
حتديد مواقع ثابتة �أو م�ؤقته لإجراء �أعمال �إعادة التدوير �أو التخل�ص منها على م�ستوى
املدينة ،مع الت�أكيد على ا�ستخدام التقنيات احلديثة للحد من �آثرها ال�سلبية على البيئة.
 -6النفايات األخرى:

ت�شمل النفايات الأخرى �أنواع من النفايات مل ت�شملها الت�صنيفات ال�سابقة وتتطلب
معاجلتها يف جميع املراحل فيما تعترب كمياتها منخف�ضة ن�سبي ًا مقارنة مبا مت تناوله يف
االق�سام ال�سابقة وت�شمل هذه النفايات ما يلي:
••	النفايات االلكرتونية :حيث تعد �سرعة التطور يف هذا املجال �سبب ًا يف ارتفاع
معدل النفايات االلكرتونية ،ويتطلب ذلك �إىل �إعادة تدويرها حلماية البيئة من
بع�ض مكوناتها اخلطرة وخ�صو�ص ًا مواد الزئبق والكادميوم والر�صا�ص والكربيت.
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بالإ�ضافة �إىل قطع الغيار امل�ستخدمة ،ويتطلب ذلك �إن�شاء مرفق لتفكيك الأجزاء
ال�صاحلة لإعادة اال�ستخدام كقطع الغيار امل�ستعملة �أو حتويلها �إىل مواد �أولية مثل
�صهر احلديد مثل �صهر املعادن.
••	االطارات :بالنظر �إىل تزايد �أعداد ال�سيارات وال�شاحنات يف مدينة الريا�ض تنتج
املدينة كميات كبرية من االطارات يتم جتميعها ونقلها حالي ًا �إىل مدفن ال�سلي،
كما يتم جتميع كميات منها يف �أطراف املدينة ،وبالرغم من اجلدوى االقت�صادية
للتدوير واال�ستخدام� ،إال �أن امل�صانع القائمة حالي ًا حمدودة جد ًا ،وميكن لهذه
ال�صناعة حتقيق ازدهار كبري يف ظل توفر الكميات ،وعليه فقد �أكدت اال�سرتاتيجية
على تدوير الإطارات نظر ًا لوجود �أ�سواق جيدة حملي ًا ودولي ًا لال�ستفادة من تدوير
االطارات ال�ستخراج مادة املطاط و�إعادة ا�ستخدامها ،وخ�صو�ص ًا يف املواد الأولية
للم�شاريع احلكومية.
••	مادة اال�سب�ستو�س :وهي من املواد اخلطرة حيث كانت ت�ستخدم يف ال�سابق
مع املواد الأولية ملواد البناء والأنابيب نظر ًا ل�صالبته ،وعند ك�سر هذه املواد
تتطاير مع العوالق الهوائية وتكون �أحد الأ�سباب امل�ؤدية لتعر�ض اجلهاز التنف�سي
للإ�صابة مبر�ض ال�سرطان ،وقد �أكدت اال�سرتاتيجية التعامل مع هذه املواد بحذر،
حيث يجب �أن ت َغلف مبواد حمكمة وتنقل �إىل مدفن ذات موا�صفات بيئية وهند�سية
عالية للحفاظ على ال�صحة العامة.

مرافق معالجة النفايات الموحدة

من �أبرز خمرجات اال�سرتاتيجية ال�شاملة لإدارة النفايات مبدينة الريا�ض توحيد مرافق
املعاجلة ،بالنظر �إىل تنوع �أنواع النفايات وكرثة كميتها ،والت�شابه يف �أ�سلوب املعاجلة،
والتقليل من النفقات املالية.
ولتحقيق ذلك ،يتطلب �إن�شاء مرافق املعاجلة احلرارية " "Thermal Treatmentلتعالج
النفايات الطبية وال�صناعية اخلطرة واحلم�أة نظر ًا خلطورتها وعدم اال�ستفادة منها،
من خالل احلرق الكامل للنفايات (الرتميد) بدرجات حرارة عالية ،حيث تتميز املعاجلة
احلرارية بتحويل الكميات الكبرية �إىل كميات �صغرية جد ًا بن�سبة ال تتجاوز  % 7و�إىل مواد
�آمنة ليتم (طمرها �صحي ًا) ،وبالتايل تقليل االعتماد على �أ�سلوب الدفن و�إنتاج الطاقة
الكهربائية.
وميكن تزويد حمطة املعاجلة احلرارية بالنفايات البلدية ال�صلبة للتخل�ص من النفايات
التي ال ميكن �إعادة ا�ستخدامها ،ولغر�ض �ضمان ا�ستمرارية عمل ت�شغيل املحطة على مدار
ال�ساعة و�إنتاج الطاقة الكهربائية.
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الجدوى االقتصادية والتكاليف والشراكة مع القطاع الخاص

متثل اجلوانب االقت�صادية �أهمية ق�صوى �ضمن �إدارة النفايات باعتبارها موارد اقت�صادية وفيما يلي �أبرز املتطلبات لتحقيق اجلوانب االقت�صادية وتخفي�ض تكاليف �إدارة النفايات:
هامة ميكن املحافظة عليها قبل حتويلها �إىل املدفن ،حيث ميكن ا�سرتجاع تلك املوارد من �1 .1إن�شاء �شركة حكومية تتوىل �إدارة النفايات البلدية ال�صلبة ونقل النفايات وفرزها
خالل تدوير و�إعادة اال�ستعمال.
وتدويرها ،وان�شاء مرافق املعاجلة وت�شغيلها ،ويتما�شى هذا التوجه مع قرار جمل�س

وبنا ًء عليه مت حتليل كافة اخليارات واحللول والنظر يف جوانب التكلفة والفائدة كجزء من
معايري التقييم ،وقد و�ضعت ا�سرتاتيجية النفايات عدد من التوجهات الرئي�سية لتحقيق
الكفاءة يف النفقات على �إدارة النفايات وا�سرتداد تلك النفقات �ضمن الدائرة االقت�صادية
الأو�سع من خالل تطوير �آليات امل�شاركة مع القطاع اخلا�ص واملجتمع �ضمن مراحل �إدارة
النفايات لغر�ض تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة ،و�إ�ضافة موارد مالية �أخرى ،وزيادة
الكفاءة ورفع �إنتاجية القوى العاملة ،و�إيجاد فر�ص وظيفية جديدة ،ورفع كفاءة ا�ستغالل
املوارد ،وارتفاع معدالت النمو االقت�صادي ورفع م�ستوى اخلدمات.

الوزراء رقم  297وتاريخ  11رم�ضان 1433هـ باملوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركات التي
متلكها الأمانات والبلديات و�آلية عملها ،بحيث تنظر وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية يف
طلب �إن�شاء �أي �شركة متتلكها الأمانات �أو البلديات يف �ضوء درا�سة فنية تف�صيلية تتقدم
بها الأمانة �أو البلدية الراغبة يف �إن�شائها ،وتخ�ضع تلك ال�شركات للرقابة واملتابعة من
اجلهات احلكومية املخت�صة دون �أن يرتتب على ذلك تعطيل لإجناز �أعمالها ومهماتها
�أو حتقيق �أهدافها.

ويدعم هذا اي�ض ًا نظام �إدارة النفايات البلدية ال�صلبة ال�صادر مبوجب قرار جمل�س
الوزراء رقم  308وتاريخ  7رم�ضان 1434هـ الذي �أكد على درا�سة البدائل املختلفة
لتمويل �إدارة النفايات البلدية ال�صلبة ومنها �إن�شاء ال�شركات احلكومية ،مبا يحقق
اال�ستدامة املالية وو�ضع خطة امليزانيات الالزمة لغر�ض تنفيذ خمرجات اال�سرتاتيجية
بني اجلهات املنفذة .وميكن �أن تقوم هذه ال�شركة بالت�ضامن مع ال�شركات امل�ؤهلة حملي ًا
�أو عاملي ًا يف جمال �إدارة النفايات ،ومن املهم الإ�شارة عند اختيار �أحد مناذج امل�شاركة
مع القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء مرافق معاجلة النفايات املحافظة على دور اجلهات
احلكومية يف توفري خدمات �إدارة النفايات مع عدم الإخالل بجودة العمل وممار�سة
حقوقها الرقابية.
2 .2تطوير �آليات م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة النفايات �ضمن تخ�ص�صات ومهام
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حمددة يف كافة املراحل ،وذلك ب�إتاحة جماالت امل�شاركة يف �أعمال اجلمع والنقل
واملعاجلة والتخل�ص النهائي ومن �أهمها النفايات ال�صناعية والطبية وخملفات الهدم
والبناء واال�سب�ستو�س والنفايات الإلكرتونية والبطاريات والإطارات وغريها ،وفق مناذج
ال�شراكة بني القطاع احلكومي واخلا�ص ،ومن �أ�شهرها منوذج البناء وامللكية والت�شغيل
ونقل امللكية  BOTوغريه ،وتوفري فر�ص ا�ستثمارية وجمدية اقت�صادي ًا لتوفري احلماية
املنا�سبة لال�ستثمار ،ت�سهم يف بناء البنى التحتية ال�صحيحة وفق �أعلى املعايري البيئية
والهند�سية.
3 .3تطبيق مبد�أ "م�س�ؤولية املنتج" من القطاعني التجاري وال�صناعي يف �إدارة النفايات
والتكاليف املالية املرتتبة على ذلك ،بدء ًا من جمعها �إىل حني التخل�ص منها ،وو�ضع
احلوافز ال�سرتداد جزء من النفايات عند �إعادة التدوير.
4 .4دعم برامج ا�ستبدال الأجهزة القدمية ب�أجهزة جديدة وتطوير وحت�سني �أ�سواق الأجهزة
امل�ستعملة لفتح جماالت ا�ستثمارية ،وتكليف اجلمعيات اخلريية بالتعامل مع تلك
الأجهزة لال�ستفادة منها.
5 .5خلق ودعم اجلمعيات اخلريية �أو امل�ؤ�س�سات غري الربحية لأنواع حمددة من فائ�ض
االحتياجات واال�ستخدامات ،كالأجهزة والأثاث واملالب�س امل�ستعملة ،وفائ�ض الأطعمة،
مثل مبادرة بنك الطعام ال�سعودي "�إطعام".
�6 .6أن يقوم القطاع التجاري (املراكز والأ�سواق التجارية) بتوفري حوافز للم�ستهلكني
يف الأماكن العامة عند م�ساهمتهم يف تدوير البال�ستيك والعلب والورق والبطاريات
وغريها.
االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض

41

المحور الخامس

التوعية والتدريب

ولذا يجب توجيه حمالت وبرامج توعوية ت�أخذ بعين االعتبار الجوانب الثقافية وال�سلوكيات للمجتمع
بمختلف فئاته تعتبر �أ�سا�س ًا مهم ًا ،حيث �سيتم و�ضع وت�صميم تلك البرامج نحو تغيير ال�سلوك من
خالل م�شاركة المجتمع في تنفيذ اال�ستراتيجية ،ومن �أهم العنا�صر الم�ستهدفة في ذلك تقليل
النفايات المنتجة وفرز النفايات و�إعادة ا�ستخدامها ،والحد من الإ�سراف والتبذير وهدر الموارد
الطبيعية.
كما يجب �إدراج برامج حول التعامل مع النفايات وطرق معالجتها والتخل�ص منها �ضمن المناهج
الدرا�سية الخا�صة بالتعليم ،وخ�صو�ص ًا في مناهج التعليم العالي ،لغر�ض تعزيز الثقافة المجتمعية
وت�أهيل كوادر وطنية قادرة على العمل في مجال �إدارة النفايات.
ويعد التدريب المهني ونقل المعرفة المقدم للموظفين والعاملين في مجاالت �إدارة النفايات
المختلفة ركيزة للنجاح في تنفيذ البرامج المختلفة بدء ًا ببرامج الجمع والفرز والت�صنيف وانتهاء
ب�أعمال المعالجة والتخل�ص النهائي .وخالل فترت التدريب المهني يتولى العاملون في هذا المجال
دور ًا مهم ًا في �إدارة النفايات بجميع مراحلها ،حيث يجب �أن تت�ضمن كافة م�شاريع وبرامج �إدارة
النفايات برامج تدريب وتعليم تتوائم مع نوع النفايات الذي يتم العمل به ،ومثال ذلك برامج التدريب
تعتبر التوعية والتدريب من العنا�صر المهمة في ا�ستراتيجية النفايات ،وبالرغم من وجود بع�ض
الالزمة للعاملين في المن�ش�آت ال�صحية عموم ًا �أو العاملين في مجال جمع ونقل النفايات الطبية.
البرامج الحالية �ضمن �إدارة النفايات البلدية ال�صلبة مثل برنامج "عين النظافة" وبرامج التدريب
والتوعية �ضمن برنامج النفايات الطبية وبرامج تقوم بها بع�ض الجهات من حين لآخر� ،إال �أن هذه
البرامج لي�ست كافية لرفع الوعي لدى كافة �شرائح المجتمع والعاملين في المن�ش�آت في مراحل
�إدارة النفايات ،حيث يعتمد نظام الفرز في الم�صدر على مدى الوعي لدى من يقوم بعملية الفرز
�سواء في المنزل من �أفراد اال�سرة �أو في المن�ش�آت من كافة العاملين والزوار.
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البرنامج
التنفيذي

ي�ستند الربنامج التنفيذي على املحاور اخلم�سة يف اال�سرتاتيجية ال�شاملة لإدارة النفايات مبدينة الريا�ض ،حيث مت �إعدادها بنا ًء على الأولويات
والق�ضايا التي �ستواجه املدينة خالل � 30سنة القادمة (1467- 1437هـ).
وقد مت تق�سيم الربنامج التنفيذي �إىل برامج خم�سية حتدث ب�شكل دوري ،وفيما يلي الإجراءات الالزم تنفيذها يف الربنامج التنفيذي:
االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض
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إدارة ومتابعة البرنامج التنفيذي

ولغر�ض توفري مرجعية يف مدينة الريا�ض تقوم على �سد
الفراغ القائم يف ت�شتت امل�س�ؤولية وعدم وجود التن�سيق الكايف
بني اجلهات املعنية ب�إنتاج �أو مراقبة �أو �إدارة النفايات يف
املدينة ،واال�شراف على تنفيذ اال�سرتاتيجية بطريقة ت�ضمن
حتقيق الر�ؤية والأهداف اال�سرتاتيجية ،فقد مت اقرتاح
ت�شكيل جلنة تنفيذية دائمة مرتبطة باللجنة العليا حلماية
البيئة مبدينة الريا�ض بحيث ت�شمل مهامها:
•اال�شراف والتوجيه لتنفيذ خمرجات ا�سرتاتيجية
�إدارة النفايات مبدينة الريا�ض.
•اال�شراف على توحيد اجلهود وتكاملها لتنفيذ
مرافق معاجلة النفايات والتخل�ص منها.
•�إن�شاء قاعدة معلومات م�شرتكة بني اجلهات
ذات العالقة ،ت�ساعد يف املراقبة وتطوير الأداء.
•تفعيل اجلزاءات والغرامات حول املخالفات
والتجاوزات املتعلقة بالنفايات وفق الأنظمة
واللوائح ال�صادرة اخلا�صة لكل جهة.
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وت�ضم اللجنة التنفيذية اجلهات التالية:

الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض

على �أن يتم تف�صيل كل ما يتعلق بهذه اللجنة التنفيذية ومهامها وم�س�ؤولياتها و�آليات العمل
و�إدارة الربنامج التنفيذي لال�سرتاتيجية و�إعداد امل�ؤ�شرات الآداء والتقارير الفنية حال
�صدور قرار الهيئة بت�شكيلها ،و�ستقوم اللجنة التنفيذية برفع تقرير �سنوي عن �سري العمل
يف الربنامج التنفيذي ومراجعتها وحتديثها كل خم�س �سنوات ملقام اللجنة العليا حلماية
البيئة مبدينة الريا�ض.

�أمانة منطقة الريا�ض
الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
وزارة ال�صحة
وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�شركة املياه الوطنية

االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض
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الـتـنـظـيـم واإلدارة

الرقم

الهدف

1

�إدارة اال�سرتاتيجية ال�شاملة
للنفايات مبدينة الريا�ض

2

تطوير مركز معلومات عن
النفايات بجميع �أنواعها يف
مدينة الريا�ض

3

ت�صنيف وترميز النفايات
ب�أنواعها

الإجراءات
•تعيني جلنة تنفيذية لتنفيذ خمرجات اال�سرتاتيجية ال�شاملة لإدارة النفايات لتوحيد املرجعية والتكامل يف
�إدارة النفايات ب�أنواعها ومرافق املعاجلة.
•قيام اللجنة التنفيذية ب�إدارة وتن�سيق الربنامج التنفيذي ودعمها باخلربات العاملية
•تقدمي اخلطط التف�صيلية و�إعداد درا�سات اجلدوى االقت�صادية للربامج التنفيذية
•حتليل الق�ضايا املتعلقة بالنفايات ومراجعة الربنامج التنفيذي
•�إعداد م�ؤ�شرات حول الأداء وتقدم �سري العمل
•حتديد القدرات واملوارد الب�شرية الالزمة يف اجلهات املعنية
•حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات اجلهات املعنية يف �إدارة النفايات باملدينة
•تبادل اخلربات بني اجلهات املعنية.
•و�ضع املعايري وال�ضوابط للتعامل مع املخاطر التي قد تن�ش�أ لإدارة النفايات بجميع �أنواعها.
•مراجعة اال�سرتاتيجية والربنامج التنفيذي وحتديث الأولويات واملتطلبات كل � 5سنوات.

اجلهات امل�س�ؤولة

اللجنة التنفيذية املكونة من :
�1 .1أمانة منطقة الريا�ض
2 .2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3 .3وزارة ال�صحة
4 .4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
5 .5هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�6 .6شركة املياه الوطنية
7 .7الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض

اللجنة التنفيذية املكونة من:
•�إن�شاء برنامج �أو موقع �إلكرتوين جلمع البيانات واملعلومات �آلي ًا لإعداد امل�ؤ�شرات ،وحتليل التكاليف املرتتبة على �1 .1أمانة منطقة الريا�ض
2 .2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
�إدارة النفايات ب�أنواعها ،واال�ستفادة منها يف جوانب املراقبة واملتابعة وقيا�س الأداء واالجناز.
3 .3وزارة ال�صحة
•ربط نظام تتابع املركبات لنقل النفايات �أو مواقع املعاجلة بنظام املعلومات املوحد
4 .4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
•م�شاركة اللجنة التنفيذية يف �إعداد النظام واال�ستفادة منها.
5 .5هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
•مراجعة البيانات وربطها مع م�ؤ�شرات الأداء و�إعداد تقارير �سري العمل الدورية.
�6 .6شركة املياه الوطنية
7 .7الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض

•�إعداد درا�سة لت�صنيف وترميز النفايات ب�أنواعها ب�شكل مف�صل ،وامل�صادر التي تنتجها يف املدينة وخ�صو�ص ًا
النفايات ال�صناعية ،وحتديد امل�س�ؤوليات بني اجلهات املعنية يف متابعتها

االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض

1 .1الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
2 .2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
�3 .3أمانة منطقة الريا�ض

الرقم

الهدف

4

تنظيم التعامل مع النفايات

5

احلد من تزايد كمية
النفايات من امل�صدر
Waste Minimization
)Program (WMP

6

�إعادة ا�ستخدام النفايات
كمورد جديد (مواد �أولية)

اجلهات امل�س�ؤولة

الإجراءات
•�إعداد الإجراءات الالزمة التعامل مع النفايات من امل�صدر وت�شمل �أ�ساليب اجلمع والنقل جلميع �أنواع النفايات
بحيث تكون فعالة فني ًا ومالي ًا وم�ستدامة بيئي ًا.
•�إعداد الإجراءات الالزمة للتعامل مع النفايات ذات احلجم الكبري (الأثاث ،والأجهزة الكهربائية وغريها) �أو
الأنواع اخلا�صة من النفايات مثل البطاريات والإطارات وغريها.
•�إعداد الإجراءات الالزمة للتعامل مع خملفات الهدم والبناء و�إعادة ا�ستخدامها �ضمن امل�شاريع احلكومية
واخلا�صة لت�صبح �أحد املتطلبات والبنود الالزم تطبيقها.
•�إعداد التنظيمات وال�شروط الالزمة لن�شاط نقل وجمع النفايات بجميع �أنواعها من قبل القطاع اخلا�ص.

.1
.2
.3
.4
.5

1الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
�3أمانة منطقة الريا�ض
4هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�5شركة املياه الوطنية

•�إعداد خطة و�أهداف العمل لربنامج تقليل النفايات ( )WMPواالجراءات حول خف�ض تزايد النفايات يف
املدينة.
•احلد من مواد التعبئة والتغليف يف القطاع التجاري وال�صناعي وو�ضع احلوافز عند �إعادة تدويرها.
•تنفيذ برنامج تقليل النفايات ( )WMPومراقبة �أدائها.

.1
.2
.3
.4
.5

�1أمانة منطقة الريا�ض
2وزارة ال�صحة
3وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
4هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�5شركة املياه الوطنية

•تطوير الأنظمة واللوائح لت�شجيع �إعادة ا�ستخدام النفايات ،مثل الأثاث والأجهزة االلكرتونية امل�ستعملة.
•تطوير �إجراءات للت�شجيع على �إعادة ا�ستخدام النفايات كمورد جديد ،ومن �أهمها النفايات ال�صناعية
اخلطرة.
•دعم املواد التي يتم �إعادة تدويرها وتقنني ا�سترياد املواد املماثلة للمتوفرة منها

.1
.2
.3
.4

�1أمانة منطقة الريا�ض
2وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
3هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�4شركة املياه الوطنية
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الرقم

50

الهدف

الإجراءات

7

ت�شجيع م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف اال�سرتاتيجية

•حتديد اخلدمات املطلوبة من القطاع اخلا�ص للم�شاركة يف تنفيذ خمرجات اال�سرتاتيجية
•مراجعة مناذج ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
•ان�شاء �شركة حكومية تقوم بجميع �أعمال �إدارة النفايات

8

نظام املراقبة والتحكم يف
�إدارة النفايات

•�إعادة تنظيم جانبي الرقابة واملتابعة لإدارة النفايات من امل�صدر.
•مراقبة مواقع املدافن املغلقة واملواقع التي مت ت�أهيلها للتحكم من الأثر البيئي.

9

تطبيق نظام املخالفات

•الإ�سراع باعتماد الأنظمة والإجراءات اجلزائية بحق لتطبيق نظام املخالفات الفورية

االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض

اجلهات امل�س�ؤولة

.1
.2
.3
.4
.5

�1أمانة منطقة الريا�ض
2وزارة ال�صحة
3وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
4هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�5شركة املياه الوطنية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1أمانة منطقة الريا�ض
2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3وزارة ال�صحة
4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
5هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�6شركة املياه الوطنية

.1
.2
.3
.4
.5

�1أمانة منطقة الريا�ض
2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3وزارة ال�صحة
4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
5هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"

			

جمع ونقل النفايات وتدويرها

الإجراءات

الرقم

الهدف

10

تغطية خدمة جمع النفايات
ب�أنواعها على م�ستوى
املدينة

•و�ضع خطة خلدمة جمع النفايات على م�ستوى �أنحاء املدينة
•تو�سيع اخلدمات �إىل املناطق غري املخدومة
•ت�صميم وان�شاء مراكز جمع النفايات ذات احلجم الكبري
•�إعادة تدوير النفايات بحيث ي�شمل خملفات الهدم والبناء واملواد القابلة للتدوير

�1 .1أمانة منطقة الريا�ض
2 .2وزارة ال�صحة
3 .3هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"

11

ف�صل النفايات من امل�صدر
وحت�سني �آلية جمعها

•حت�سني فعالية وكفاءة نظام جمع النفايات
•ت�صميم وتنفيذ �شبكة احلاويات اجلديدة بحيث ي�شمل:
•حجم
•نوع احلاوية
•مواقعها
•نظام جمعها
•نظام الت�شغيل
•و�ضع خطة لتوزيع حاويات التدوير من حاوية �إىل حاوينت ثم �إىل  3حاويات
•تطوير م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �أن�شطة �إعادة التدوير وا�سرتجاع النفايات
•زيادة �إعادة التدوير واال�ستخدام

�1 .1أمانة منطقة الريا�ض
2 .2وزارة ال�صحة
3 .3هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"

12

�إدارة نقل النفايات
ال�صناعية (ال�سائلة
وال�صلبة)

•درا�سة كميات و�أنواع النفايات ال�صناعية واخلطرة
•مراقبة والتحكم يف نقل النفايات ال�صناعية واخلطرة

اجلهات امل�س�ؤولة

�1 .1أمانة منطقة الريا�ض
2 .2وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
3 .3هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"

االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض
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الرقم

52

الهدف

اجلهات امل�س�ؤولة

الإجراءات

13

م�س�ؤولية نقل النفايات
Duty of Care

•ت�شجيع وتبني مبادئ م�س�ؤولية نقل النفايات للمنتج مع �أف�ضل املمار�سات الدولية ،بحيث يت�ضمن:
•حتمل املنتج م�س�ؤولية نقل النفايات من امل�صدر وحتى التخل�ص منها
•حتميل املنتج جمع بيانات مبا ي�شمل كمية النفايات ونوعيتها ،و�آلية معاجلتها والتخل�ص النهائي منها.
•تقدمي تقارير �إىل الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة واجلهات املعنية ب�شكل دوري.
•حماية العاملني والبيئة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1أمانة منطقة الريا�ض
2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3وزارة ال�صحة
4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
5هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�6شركة املياه الوطنية

14

التحكم من التخل�ص غري
النظامي للنفايات

•مراقبة نقل النفايات جلميع �أنواعها وخ�صو�ص ًا ال�صناعية والنفايات اخلطرة وخملفات الهدم والبناء
•تنفيذ نظام تتبع املركبات مبا ي�شمل ر�صد كميات النفايات

.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1أمانة منطقة الريا�ض
2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3وزارة ال�صحة
4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
5هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�6شركة املياه الوطنية

االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض

		

معالجة النفايات والتخلص النهائي منها

الرقم

الهدف

اجلهات امل�س�ؤولة

الإجراءات

15

تطبيق �أف�ضل املمار�سات
يف اختيار التقنيات ملعاجلة
النفايات والتخل�ص منها

•التوافق مع تطبيق �أف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال معاجلة النفايات ح�سب �أنواعها.
•حت�سني عمليات ت�شغيل مدفن ال�سلي القائم حالي ًا.
•ت�صميم وان�شاء مدافن للنفايات جديدة مبا يتوافق مع �أف�ضل املعايري البيئية والدولية.

.1
.2
.3
.4
.5

�1أمانة منطقة الريا�ض
2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3وزارة ال�صحة
4هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�5شركة املياه الوطنية

16

ان�شاء حمطات معاجلة
النفايات والتخل�ص منها

•ت�صميم وان�شاء املرافق الالزمة ملعاجلة جميع �أنواع النفايات.
•حتديد مواقع وت�صميم حمطات انتقالية جديدة حول املدينة
•بناء املحطات االنتقالية للنفايات
•مراجعة �أداء املعاجلة ب�شكل دوري ،مبا يتوافق مع املعايري اجلديدة يف امل�ستقبل.

.1
.2
.3
.4
.5

�1أمانة منطقة الريا�ض
2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3وزارة ال�صحة
4هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�5شركة املياه الوطنية

17

زيادة �سعة حمطات ملعاجلة
النفايات

•درا�سة �إ�ضافة �سعات حمطات املعاجلة ح�سب املوا�صفات الفنية واملالية.
•قيام ال�شركات بتنفيذ زيادة �سعة حمطات املعاجلة ح�سب طاقتها اال�ستيعابية لكل نوع من �أنواع النفايات.

.1
.2
.3
.4
.5

�1أمانة منطقة الريا�ض
2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3وزارة ال�صحة
4هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�5شركة املياه الوطنية

18

ت�أهيل املواقع املت�ضررة من
رمي النفايات ب�شكل غري
نظامي

•حتديد املواقع املت�ضررة من رمي النفايات ب�أنواعها ب�شكل غري نظامي وحتديدها يف نظم املعلومات اجلغرافية .1
GIS
.2
.3
•و�ضع الأولويات واخلطط ملعاجلة املواقع املت�ضررة ح�سب خطورتها
.4
•ت�أهيل املواقع املت�ضررة
.5
•مراقبة ور�صد املواقع املت�ضررة بعد معاجلتها ب�شكل دوري

�1أمانة منطقة الريا�ض
2وزارة ال�صحة
3وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
4هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�5شركة املياه الوطنية
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الرقم

54

الجدوى االقتصادية والتكاليف والشراكة مع القطاع الخاص
الهدف

19

و�ضع �سيا�سات ال�سرتداد
التكاليف/النفقات

اجلهات امل�س�ؤولة

الإجراءات

اللجنة التنفيذية املكونة من:
�1 .1أمانة منطقة الريا�ض
•و�ضع اخلطط ال�سرتداد التكاليف والنفقات يف �إدارة جميع �أنواع النفايات خالل فرتة اال�سرتاتيجية � 30سنة2 .2 .الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3 .3وزارة ال�صحة
•مراجعة �أداء خطط ا�سرتداد التكاليف والنفقات يف �إدارة جميع �أنواع النفايات.
4 .4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
•حتديد قطاعات النفايات املطلوب حتمل تكاليفها من قبل املنتجني وخ�صو�ص ًا يف النفايات ال�صناعية والطبية5 .5 .هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�6 .6شركة املياه الوطنية
7 .7الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
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ت�أمني النفقات املطلوبة يف
�إدارة النفايات

•حتديد وتطبيق نظام ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
•و�ضع خطة لتوفري املبالغ املالية لإدارة النفايات يف جميع مراحلها.

.1
.2
.3
.4
.5

�1أمانة منطقة الريا�ض
2وزارة ال�صحة
3هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�4شركة املياه الوطنية
5وزارة املالية
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توزيع التكاليف  /النفقات
املطلوبة يف �إدارة النفايات

•و�ضع خطة حول توزيع النفقات املطلوبة يف �إدارة النفايات على الفرتة الق�صرية والطويلة لال�سرتاتيجية.

.1
.2
.3
.4
.5

�1أمانة منطقة الريا�ض
2وزارة ال�صحة
3هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�4شركة املياه الوطنية
5وزارة املالية
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التوعية والتدريب

الرقم

الهدف

اجلهات امل�س�ؤولة

الإجراءات
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ت�أ�سي�س برامج التوعية عن
النفايات للعامة

•التوا�صل و�إطالع اجلمهور حول الق�ضايا البيئية للنفايات التي تواجهها املدينة
•التوا�صل و�إطالع اجلمهور حول اال�سرتاتيجية ال�شاملة لإدارة النفايات مبدينة الريا�ض.
•ن�شر املمار�سة اجليدة يف التعامل مع النفايات و�أهمية فرز النفايات.
•و�ضخ خطة ملعاجلة التوقعات ال�سلبية من قبل العامة واجلهات املعنية وتقييمها.
•توفري �آلية تو�صل مع اجلمهور حول اقرتاح املبادرات �أو وجود مالحظات يف �إدارة النفايات باملدينة

اللجنة التنفيذية املكونة من:
�1 .1أمانة منطقة الريا�ض
2 .2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3 .3وزارة ال�صحة
4 .4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
5 .5هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�6 .6شركة املياه الوطنية
7 .7الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
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تعزيز برنامج التوعية حول
�إدارة النفايات �ضمن مناهج
التعليم

•�إدراج كيفية التعامل و�إدارة النفايات يف املناهج املدر�سية
•تكثيف وتخ�صي�ص مناهج وموا�ضيع حول �إدارة النفايات على م�ستوى اجلامعة.

1 .1وزارة التعليم
2 .2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
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تدريب املوظفني والفنيني
العاملني يف �إدارة النفايات

•�إعداد الوثائق الإر�شادية حول املمار�سات البيئية امل�ستدامة يف �إدارة النفايات
•�إن�شاء برنامج تدريبي لبناء قدرات املوظفني ب�شكل دائم
•عقد دورات تدريبية فنية يف جماالت �إدارة النفايات مثل �إدارة العقود� ،إدارة مواقع املعاجلة� ،إدارة املدفن
وغريها
•ن�شر �أف�ضل املمار�سات بني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية وجمموعات فرق العمل.
•اطالع اللجنة التنفيذية وفرق العمل حول التجارب الدولية يف �إدارة النفايات

اللجنة التنفيذية املكونة من:
�1 .1أمانة منطقة الريا�ض
2 .2الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
3 .3وزارة ال�صحة
4 .4وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
5 .5هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
�6 .6شركة املياه الوطنية
7 .7الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
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