ملتقى السياسات العامة

موجز سياسـات 33
إصالح نظام إدارة النفايات الصلبة:
حالة المناطق الريفية في مصر
إعداد:
أحمد المصري
فاطمة الغنيمي
إبراهيم أبو جازية
رغدة الخاطر
تحت إرشاف
د .نورا وهيب

مارس 2022

الموجز التنفيذي
تتنــاول ورقــة السياســات هــذه قضيــة إدارة النفايــات الصلبــة فــي المناطــق الريفيــة فــي مصــر ،وتســتهدف
بشــكل رئيســي إصــاح نظــام إدارة النفايــات الصلبــة ،ويتنــاول الباحثــون المناطــق الريفيــة علــى وجــه التحديــد نظــرً ا
ألهميتهــا .وفــي هــذا الســياق ،أظهــر البحــث أن النظــام الحالــي إلدارة النفايــات الصلبــة فــي المحافظــات التــي تمــت
دراســتها ينطــوي علــى عــدد مــن العيــوب والقيــود؛ ُ
وتظهــر هــذه المشــكالت عــدم كفايــة األداء الفنــي لعمليــة
إدارة النفايــات الصلبــة علــى مســتوى المحافظــة فيمــا يتعلــق بالعوامــل المؤسســية والفنيــة والماليــة واالقتصاديــة
والبيئيــة ،وذلــك بســبب غيــاب أو عــدم فعاليــة إدارات إدارة النفايــات الصلبــة فــي الحكومــة المحليــة.
تــم تحديــد أصحــاب المصلحــة ودراســة األطــر القانونيــة الســابقة والحاليــة التــي تتنــاول نظــام إدارة النفايــات
الصلبــة فــي مصــر بشــكل عــام والمناطــق الريفيــة علــى وجــه التحديــد .وقــد تناولــت األوراق البحثيــة القانــون الحالــي
رقــم  202لســنة  2020إلدارة النفايــات الصلبــة ،وقانــون حمايــة البيئــة رقــم  4لعــام  1994وتأثيــره علــى إدارة النفايــات
الصلبــة فــي المناطــق الريفيــة .وتقتــرح الورقــة أربعــة بدائــل للسياســات وتقيّمهــا وفقــا لخمســة معاييــر وهــي:
الكفــاءة ،والفعاليــة ،والقبــول السياســي ،والعدالــة ،والمالءمــة مــن الناحيــة الماليــة.
وفــي النهايــة تقــدم الورقــة مجموعــة مــن التوصيــات الضروريــة لدعــم التنفيــذ الناجــح .إال أنــه قــد وقــع اختيــار
الباحثيــن علــى سياســة رئيســية واحــدة تتســم بالفعاليــة مــن حيــث التكلفــة وتعتبــر األكثــر أهميــة .وهــي إطــاق
حملــة وطنيــة فــي المناطــق الريفيــة المصريــة تهــدف إلــى رفــع وعــي المواطنيــن بالجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة
والصحيــة للقضيــة وكذلــك كيفيــة الحــد مــن اســتهالك النفايــات وزيــادة إعــادة اســتخدام النفايــات وتســهيل فرزهــا.
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أظهــرت البيانــات والمعلومــات التــي تــم جمعهــا أن النظــام الحالــي إلدارة النفايــات الصلبــة فــي المحافظــات
التــي تمــت دراســتها يحتــوي علــى عــدد مــن العيــوب والقيــود؛ ُ
وتظهــر هــذه المشــكالت عــدم كفايــة األداء الفنــي
لعمليــة إدارة النفايــات الصلبــة علــى مســتوى المحافظــة فيمــا يتعلــق بالعوامــل المؤسســية والفنيــة والماليــة
واالقتصاديــة والبيئيــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى ســوء طــرق إدارة النفايــات الصلبــة إلــى زيــادة المخاطــر الصحيــة والبيئيــة بمــا يهــدد
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،كمــا أدت أوجــه القصــور فــي هيئــات النظافــة المحليــة إلــى ارتفــاع شــديد فــي
معــدالت تراكــم القمامــة فــي المــدن .وتشــكل هــذه القضايــا ضغطــا علــى الحكومــة المحليــة ممــا يســتلزم اتبــاع نهــج
متكامــل لــإدارة ،كمــا هــو موضــح فــي اإلدارة المســتدامة للنفايــات الصلبــة.
فــي أغلــب الحــاالت أدى غيــاب أو عــدم فعاليــة إدارات إدارة النفايــات الصلبــة فــي الحكومــة المحليــة إلــى
مســتوى منخفــض مــن التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة الفعالــة علــى أنشــطة إدارة النفايــات الصلبــة علــى مســتوى
المحافظــات والمــدن والقــرى فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة .حيــث أدى التأخــر فــي صنــع القــرار والعيــوب المؤسســية
إلــى إعاقــة تقديــم خدمــات فعالــة نظــرً ا لتشــتت مســؤولية إتمــام الواجبــات بيــن مختلــف األفــراد واإلدارات .والوضــع
الحالــي لألطــر المؤسســية علــى المســتوى المحلــي ال يشــجع فــي كثيــر مــن األحيــان علــى التطــور المهنــي ممــا يحــد
مــن قــدرة اإلدارة المحليــة علــى جــذب الموظفيــن المؤهليــن للعمــل فــي إدارة النفايــات.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يوجــد تحــد أساســي يكمــن فــي النمــوذج المالــي إلدارة النفايــات الصلبــة .وبتحليــل
المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن البحــث المكتبــي وتحليــل المحتــوى يتبيّــن أن عــدم القــدرة علــى تفعيــل نمــوذج
يعمــل بشــكل صحيــح يعــود إلــى العجــز والنقــص المالــي الــذي يعانــي منــه النظــام.
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تحليل أصحاب المصلحة

تتضمــن قضيــة إدارة النفايــات الصلبــة عــددً ا مــن األطــراف وأصحــاب المصلحــة ذوي األهميــة والذيــن يلعبــون
دورً ا رئيســيً ا مــن حيــث الســلطة والمصلحــة ،ويتولــون مســؤولية تشــكيل النتائــج والمســاهمات فــي عمليــة إدارة
النفايــات الصلبــة .ويكــن اعتبــار كل مــن جهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات والبرنامــج الوطنــي إلدارة النفايــات الصلبــة
ووزارة التنميــة المحليــة الجهــات الفاعلــة الرئيســية التــي لديهــا أعلــى قــدر مــن المصلحــة والســلطة .حيــث يتولــى جهــاز
تنظيــم إدارة المخلفــات ووزارة التنميــة المحليــة مســؤولية التنفيــذ ويقــدم البرنامــج الوطنــي إلدارة النفايــات الصلبــة
الدعــم الفنــي بالشــكل المطلــوب لبنــاء القــدرات.
يعتبــر كل مــن وزارة البيئــة والدواوين العامــة للمحافظات ووزارة اإلســكان والمرافق والمجتمعــات العمرانية
وجهــاز شــؤون البيئــة هــم أصحــاب مصلحــة ذوي قــدر أقــل مــن المصلحــة والقــوة فيمــا يتعلــق بــإدارة النفايــات ،ومــع
ذلــك تظهــر الحاجــة إلــى جهودهــم لتحقيــق المصداقيــة والدعــم للعمليــات .يمكــن اعتبارهــم أصحــاب مصلحــة ثانوييــن
حيــث يقومــون بــدور المتابعــة والدعــم بشــكل يفــوق قيامهــم بالتنفيــذ .تليهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع
المدنــي الذيــن تزيــد مســاهمتها ومصلحتهــا بشــكل كبيــر نظــرً ا الســتفادة المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة مــن
النفايــات الصلبــة كمصــدر يتــم اســتغالله فــي المشــروعات وتحقيــق اإليــرادات ،بينمــا يعتبــر المجتمــع المدنــي المنتــج
والحــل الرئيســي للتحــدي بعــد تلقــي الوعــي المطلــوب والمســتوى المــاءم مــن المشــاركة فــي عمليــة إدارة جمــع
وفــرز النفايــات الصلبــة .لــذا يكــون مــن الضــروري الحصــول علــى تأييــد المجتمــع المدنــي لضمــان نجــاح العمليــات.
وفــي النهايــة يأتــي كل مــن وزارة الماليــة والقطــاع الخــاص ،حيــث تنتمــي وزارة الماليــة للنظــام بصفتهــا جهــة
معنيــة بالموازنــة والمــوارد الماليــة ،إال أنهــا ليــس لهــا دور فــي صنــع القــرار .وباإلضافــة إلــى ذلــك مــن المؤســف أن
ً
منخفضــا ،وعلــى الرغــم مــن أنــه ال تربطــه عالقــة مباشــرة مــع عمليــة إدارة
نــرى أن اهتمــام القطــاع الخــاص ال يــزال
النفايــات الصلبــة إال أنــه يمكنــه اإلســهام بشــكل كبيــر فــي هــذه العمليــة فــي إطــار خطــط المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات .ويمكــن الســتثمارات القطــاع الخــاص فــي هــذا الشــأن أن تعــزز العمليــة وتــؤدي إلــى إنجاحهــا.

منخفض

مستوى المصلحة

الجهود القصوى:
 وزارة البيئة ديوان عام المحافظة -جهاز شئون البيئة

األطراف الفاعلة الرئيسية:

مرتفع

 جهاز تنظيم إذارة المخلفات البرنامج الوطني إلدارة النفايات الصلبة -وزارة التنمية المحلية

أطراف يجب تزويدها بالمعلومات
والمستجدات (جهود منخفضة):

أطراف يجب إرضائها:

مستوى
السلطة

 -النقابات غير الرسمية

 وزارة المالية وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -القطاع الخاص

مرتفع

 النظمات غير الحكومية والمنظماتالدولية غير الحكومية
 -المواطنون

منخفض

شكل :خريطة أصحاب المصلحة
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توصيات السياسات

تدعــو هــذه الورقــة إلــى ضــرورة إنشــاء نظــام متكامــل إلدارة النفايــات يكــون مــن شــأنه النجــاح فــي توليــد
مصــادر تمويــل مســتدامة لجمــع النفايــات وإعــادة تدويرهــا ويحــدد بوضــوح أدوار ومســؤوليات أصحــاب المصلحــة
المعنييــن فــي النظــام وينشــر الوعــي بشــكل فعــال بيــن المواطنيــن حــول أفضــل الممارســات فــي إدارة النفايــات.
ولــي يتــم تحقيــق ذلــك توصــي الورقــة بوضــع نظــام متكامــل إلضفــاء الالمركزيــة علــى العمليــة بمــا يســمح
للســلطات المحليــة فــي القــرى المصريــة بقيــادة اإلشــراف علــى عمليــة جمــع النفايــات .لــذا يجــب أن تكــون الســلطات
المحليــة مســؤولة عــن فــرض رســوم علــى المواطنيــن لتغطيــة تكاليــف النقــل وجمــع النفايــات ،وفــي تلــك األثنــاء
ً
بــدال مــن تــرك عمليــة جمــع النفايــات للقطــاع غيــر الرســمي ،يمكــن للســلطات المحليــة أن تدعــم المنظمــات غيــر
الحكوميــة ماليً ــا لدفعهــا لجمــع العامليــن غيــر الرســميين وتنظيــم عمليــة جمــع النفايــات مــن القريــة ونقلهــا إلــى
المقالــب ومراكــز إعــادة التدويــر .وفــي مرحلــة إعــادة التدويــر يمكــن تشــجيع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتلعــب
دور مهــم فــي تنفيــذ عمليــة إعــادة التدويــر ،حيــث يمكــن منــح بعــض الشــركات الصغيــرة والمتوســطة حقــوق إعــادة
تدويــر المــواد التــي تــم جمعهــا فــي مراكــز إعــادة تدويــر محــددة مقابــل رســوم يمكــن اســتخدامها فــي تغطيــة تكاليــف
عمليــات الجمــع والنقــل.
وفــي الوقــت نفســه يجــب أن يتــم ذلــك بالتــوازي مــع العمــل علــى رفــع وعــي المواطنيــن بأفضل الممارســات
إلدارة النفايــات .وبالتالــي يوّ صــى بإطــاق حملــة وطنيــة فــي المناطــق الريفيــة المصريــة تهــدف إلــى رفــع وعــي
المواطنيــن بالجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة للقضيــة وكذلــك كيفيــة الحــد مــن اســتهالك النفايــات
وزيــادة إعــادة اســتخدام النفايــات وتســهيل فرزهــا.
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