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شكر وامتنان

أثر الفراشة ال ينتهي، 
 أثر الفراشة ال يزول. 

نوادي و دليل Greenish هي إهداء 
 ،Greenishللمؤسس الشريك ل

مدحت محمد محمد بنزهير. رحل عنا 
 فى ١ ابريل ٢٠١٨ قبل ذكرى ميالده

 ال٢٩ بشهر بعد أن أشعل فى 
قلوبنا شرارة التغيير برؤيته، و ألهمنا 

 بابتسامته و فنه.

رحلت عن عالمنا بجسدك لكن لم 
يرحل أثرك و ال حبك فى قلوبنا.

نأمل أن يكون هذا الدليل، و 
المشاركين والمشاركات في نوادي 
Greenish استكمااًل لمسيرتك في 

الوعى البيئى لخلق عالم أخضر، 
معطاء و صادق كقلبك.

نأمل أن يراك من لم يقابلك من خالل 
أثرك في نفوسنا و أعمالنا، فإن اثر 

 الفراشة ال ينتهي وال يزول.

مخلصين لذكراك.
 أصدقائك،

  إخوتك ،
أسرتك الثانية،

 فريق عمل جرينش.

"أنا اخترت الفن كوسيلة للتغيير... 
ممكن حد تاني يختار وسيلة تانية، 

المهم تبقى عارف وسيلتك اللي تؤثر 
 بها على المجتمع"

- مدحت بنزهير ١٩٨٩ - ٢٠١٨



المقدمة
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مقدمة 

تعريف إدارة المخلفات الصلبة  ـ
واإلدارة البيئية.

الطرق المختلفة لجمع المخلفات  ـ
والتخلص منها.

خطة إدارة المخلفات الصلبة.  ـ
“ اإلدارة المالية لمشاريع إدارة  ـ

المخلفات الصلبة”.
“كيف ننفذ الخطة في الواقع”. ـ
التحديات والمشاكل التي تواجه  ـ

إدارة المخلفات”.



ممكن احل
 المشكلة دي ازاي
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التمهيد العام للدليل 

كيف تتعامل مع هذا المحتوى؟

هذا الدليل، هو محتوى المساق إدارة 
المخلفات الصلبة في برنامج نوادي 
جرينشclubs( )Greenish، ويقوم 

هذا الدليل بشرح المصطلحات الخاصة 
بإدارة المخلفات الصلبة واإلدارة البيئية 

اعتماًدا على األنشطة التي ستطبق 
ومن ثم يقوم الميسر بمتابعة هذه 
األنشطة بتنفيذ الجزء الخاص بإدارة 

فعاليات ومشاريع مستدامة خاصة 
بإدارة المخلفات الصلبة. 

يقدم هذا الدليل مزيًدا من التفاصيل 
المتعلقة بالمخلفات الصلبة ويغطي 

الطرق المختلفة لجمع المخلفات 
والتخلص منها، ويوفر مقدمة 

تفصيلية لتخطيط إدارة المخلفات 
الصلبة. سيتمكن الميسر أيًضا من 
تغطية العناصر المتعلقة باإلدارة 

المالية وتنفيذ خطط إدارة المخلفات 
الصلبة. في بداية الجلسة، يجب 

تقسيم المشاركين والمشاركات إلى 
مجموعات التي سيؤدون أنشطتهم 
فيها. سيسمح لهم ذلك ببناء رابطة 

مًعا وتقليل الوقت الالزم لتقديم 
وفهم وجهات النظر المختلفة داخل 

المجموعة، لن يدخل هذا الدليل في 
 الكثير من التفاصيل بخصوص:

إدارة النفايات الخطرة. ـ
إدارة النفايات النووية. ـ
إدارة مخلفات البناء والهدم. ـ
التصميم الفني ألي منشأة أو  ـ

نظام للمخلفات.
العمليات الكيميائية لمعالجة  ـ

النفايات وإدارتها.
إدارة النفايات الصناعية. ـ



نظرة عامة



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

ممكن أعمل 
بيها إيه؟

شرح الطرق المختلفة لجمع المخلفات  ـ
والتخلص منها.

استخدام طرق مختلفة للتخلص من  ـ
النفايات

 60
دقيقة

البطاقات المعدة 
مسبًقا

يوفر هذا النشاط فرصة لمعرفة ما  ـقابلة للتحلل؟
يمكن أن يتحلل بيولوجًيا وما ال يتحلل 

حيوًيا على اإلطالق.

30
 دقائق

علب وقائمة بالمخلفات 
التي سيتم دفنها

هتفضل معنا أد 
إيه

كم الوقت يستغرق بعض العناصر  ـ
للتحلل البيولوجي في األرض.

 ٢٥
دقيقة

الحبل، وبطاقات 
الفهرسة، وعناصر 

القمامة قلم ماركر
شرح كيفية صنع السماد من المخلفات  ـالسماد العضوي

العضوية وكيف يمكن للمزارعين 
االستفادة منها.

 ٣٠
دقيقة

لوحة او سبورة وصور 
مطبوعة

30 فهم كيفية عمل مدافن المخلفات. ـالمدافن
دقيقة

األوراق والصور

فهم كيفية اختيار مقالب المخلفات  ـالمكب فين؟
وكيفية تصميمها )الصحيح والخطأ(.

 30
دقيقة

ورق ابيض وخريطة مصر

مناقشة حول إمكانات وأهمية الغاز  ـغاز المستقبل
الحيوي لتقليل النفايات وإنتاج طاقة 

أنظف وأرخص.

 30
دقيقة

لوحة او سبورة 

إعادة التدوير 
وإعادة 

االستخدام

سيعرض هذا النشاط العناصر المختلفة  ـ
التي يمكن إعادة تدويرها وإعادة 

استخدامها.

 30
دقيقة

ورق ابيض وصور 
مطبوعة



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

كيف كانت 
حياتي؟

مشاركة  المجموعة شيء عن دورة  ـ
حياة “مبيد الحشرات “ وتعلم أن “دورة 

حياة” جميع المنتجات االستهالكية 
هي ثالث مراحل: اإلنتاج، واالستخدام، 

والتخلص منها.

 45
دقيقة

مالحظات 
الصقة)استيكي نوت( 

وورق

محطات تحويل 
المخلفات

تمحور نشاط حول أهمية محطات  ـ
التحويل في اإلدارة الجيدة للمخلفات.

30
 دقائق

ورق كبير وأقالم ملونة

خطط إدارة 
المخلفات 

الصلبة

سيكون هذا نشاًطا شاماًل حول كيفية  ـ
إنشاء المشاركين لخطة إدارة المخلفات 

الصلبة الخاصة بهم.

 60
دقيقة

ورق كبير وأقالم ملونة

سيتم تزويد المشاركين والمشاركات  ـالفلوس
بأفكار رئيسية حول اإلدارة المالية 

لخطط وأنظمة النفايات الصلبة.

 20
دقيقة

أوراق األسئلة
وباوربوينت

مشاكل، 
مشاكل كتير

تقديم بعض األفكار من خالل تجارب  ـ
المشاركين الخاصة حول تحديات إدارة 

النفايات الصلبة.

 30
دقيقة

لوحة او سبورة 

أرض الواقع

نظًرا ألن الواقع يختلف دائًما عما هو  ـ
مخطط له على الورق، فإن هذا النشاط 

القصير سيوفر نظرة ثاقبة عن ارض 
الواقع.

 30
دقيقة

مالحظات 
الصقة)استيكي نوت( 

وورق



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

القطاع غير 
الرسمي

نشاط قصير يتعلق بتجربة األشخاص  ـ
مع عمال المخلفات وما إذا كانوا 

يعرفون ما إذا كانوا ينتمون إلى القطاع 
العام أو غير الرسمي.

 30
دقيقة

لوحة او سبورة وصور 
مطبوعة

معالجة 
المخلفات

قدم لمحة موجزة عن عمليات معالجة  ـ
المخلفات.

15
 دقائق

أوراق التمرين

أبتكر

هذا النشاط سوف يقدم أفكار مختلفة  ـ
في مجال المخلفات ويقدم فرصة 

للمشتركين والمشاركات للتفكير في 
طرق مبتكرة لتقليل أو االستفادة من 

المخلفات.

 35
ورق كبير وأقالم ملونةدقيقة
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ممكن احل المشكلة دي ازاي؟ 

يبدأ الميسر بشرح دراسة الحالة وبعد 
الشرح يترك المجال للمشاركين 

والمشاركات للتشاور في مجموعات 
وطرح إجاباتهم.

 
فريق متخصص بيئي يزور قرية 

دهشور جنوب محافظة الجيزة حيث 
تم إخبارهم بوجود تحديات متعددة 

إلدارة المخلفات الصلبة يواجهها 
المكان. بعد الوصول إلى المكان، 

أدركوا أن الكثير من المخلفات التي 
ينتجها سكان دهشور يتم إلقاؤها 

في الترع القريبة أو يتم حرقها. بدأوا 
في إجراء أنشطة بحثية مختلفة 

لجمع بعض البيانات لفهم الوضع 
في دهشور بشكل أفضل

بعد االنتهاء من أنشطتهم البحثية 
يحصلون على المعلومات التالية فيما 

يتعلق بحالة المخلفات الصلبة في 
 دهشور:

غالبية النفايات التي تنتجها القرية  ـ
عضوية )6٠٪ من المخلفات( 

وبالتأكيد يستخدمها أي شخص 
إلطعام الماشية أو لصنع السماد. 

هذا النوع من المخلفات يترك 
رائحة كريهة ويجذب الحيوانات 
مثل الجرذان والكالب التي تزعج 

المجتمع المحلي.
ثاني أكثر أنواع المخلفات شيوًعا  ـ

هو البالستيك، وخاًصا األكياس 
البالستيكية والعبوات البالستيكية 

التي ال تتحلل وتبقى في قنوات 
الري ما لم يتم حرقها.

تشمل المخلفات في دهشور أيًضا  ـ
جزًءا كبيًرا من الورق والحفاضات

ال توجد خدمات جمع المخلفات  ـ
المنزلية من المنازل مباشرة لسكان 

دهشور. بداًل من ذلك، لديهم 
نقطتا تجميع لـ ٥٠٠٠٠ شخص. 

تتحول نقاط التجميع هذه إلى 
مقالب صغيرة وتجذب الكثير من 

الحيوانات ذات الرائحة الكريهة 
وتجعل المنطقة غير صالحة 
 لالستعمال وتجتذب األمراض.
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تشمل اإلجابات المحتملة:

إنتاج سماد من المخلفات العضوية  ـ
التي ينتجها سكان دهشور وإعادة 

بيعها للمزارعين العاملين في 
المنطقة.

توليد الغاز الحيوي لسكان دهشور  ـ
باستخدام النفايات المنتجة 

كوقود وربما جمع بعض النفايات 
التي يتم إلقاؤها في قنوات الري 

الستخدامها أيًضا كوقود.
بدء ورشة إلعادة التدوير باستخدام  ـ

آلة أو اثنتين إلعادة تدوير البالستيك. 
حاول تنظيم عمليات تنظيف 

لتجميع بعض البالستيك الذي 
يكدس قنوات الري. حاول 

االستفادة من نساء دهشور إلدارة 
ورشة العمل )يمكن أن يكون هذا 

ألي حل مقترح(.
بدء خدمة لجمع المخلفات الصلبة  ـ

من أبواب المنازل في دهشور. يجب 
أن يؤخذ في االعتبار أن الطرق لن 

تكون جيدة ويجب أيًضا مراعاة أن 
مرافق التخلص بعيدة جًدا.

ال يوجد سوى مرفق واحد للتخلص  ـ
من المخلفات على بعد أكثر من 

١٢٠ كم من دهشور وهو مكب 
كبير في الصحراء.

بعض المشاكل األخرى التي  ـ
يوجهها الناس في دهشور هي 

نقص الوصول إلى الطاقة في 
مناطق معينة وصعوبة الحصول 

على الموارد المختلفة الالزمة 
للزراعة )نظًرا ألن دهشور قرية 

زراعية في األساس(.
مشكلة أخرى في دهشور هي  ـ

نقص فرص العمل للنساء اللواتي 
عادة ال ينتهي بهن المطاف في 

إنهاء تعليمهم.
سكان دهشور ليسوا فقراء بل  ـ

متوسطي ومنخفضي الدخل 
ومستعدون للدفع مقابل 

خدمات النفايات المختلفة إذا لبت 
احتياجاتهم ونظفت قريتهم.

ابتكر في مجموعاتك حل يمكن أن 
يكون مربًحا ويحتمل أن يحل مشكلة 

من مشاكل المخلفات وأن يحل 
مشكلة أخرى غير متعلقة بالمخلفات 

الصلبة في دهشور. 



نشاط
“ممكن أعمل بيها إيه”
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نشاط »ممكن أعمل بيها إيه«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 6٠ دقيقة )ساعة(.

األهداف: 
الغرض من هذا النشاط هو توفير  ـ

خالصة ومقدمة لمختلف تعاريف 
وتعابير إدارة المخلفات الصلبة.

 ـ
األدوات المستخدمة: 

 االبطاقات المعدة مسبًقا. ـ

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
قبل الجلسة، يجب على الميسر أن 
يعد نفسه بطباعة هذه البطاقات:

يجب أن يتم إعدادها وحمايتها  ـ
حتى يمكن إعادة استخدامها في 

المستقبل.
 يجب أن تكون هناك بطاقات مع  ـ

العبارات وبطاقات مع التعاريف 
ويمكن أن تحتوي بطاقات العبارات 

على صور.
يجب أن يتوقع الميسر أيًضا عدد  ـ

الحاضرين ليتمكن من تقسيم 
الجميع إلى مجموعات متساوية. 

شرح النشاط: 

يتم تقسيم المشاركين والمشاركات 
إلى مجموعات صغيرة مكونة من 

أربعة أفراد، ويقدم لهم الميسر 
قائمة بالبطاقات المكونة من أوراق 
صغيرة بسيطة. سيكون لكل ورقة 

إما تعريف خاص بها أو عبارة، ستكون 
العبارات إما طرق جمع المخلفات 
أو طرق التخلص منها وأنواع إدارة 

المخلفات. ويكون هذا بمثابة تذكير 
للمشاركين والمشاركات فيما يتعلق 

بموضوعات الفصل الدراسي األول التي 
تمت تغطيتها وتقديم مصطلحات 

جديدة للتخلص أو الجمع التي سيتم 
تناولها في هذا الموضوع.
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العبارات والتعاريف الخاصة بها هي: 

مرفق استعادة المواد - مرفق  ـ
مختص يعمل على فرز وفصل 

المواد القابلة إلعادة التدوير من 
المخلفات الصلبة العامة، من خالل 

عمليات يدوية وآلية. يتم إرسال 
الورق، والبالستيك، واأللمنيوم 
والعلب الفوالذية إلى مرافق 

متخصصة حيث تتم معالجتها 
إلعادة استخدامها في االقتصاد 

بينما ترسل المخلفات العضوية 
إلى مصنع األسمدة. ويتم إرسال 

المواد غير القابلة إلعادة التدوير 
في المكب وهذا يقلل من كمية 

 النفايات التي تذهب إلى المكب.

 عاًدة ما يدور المرفق حول سير ناقل 
ويحتوي على محطة انتقاء يدوية في 
البداية حيث يمكن للعمال إزالة المواد 

غير القابلة إلعادة التدوير المحتملة، 
ثم يمر الحزام الناقل بمغناطيسات 
مختلفة يمكنها إزالة أي معادن وما 

إلى ذلك.

التلوث البالستيكي - البالستيك  ـ
متعدد االستخدامات وخفيف 

الوزن ومرن ومقاوم للرطوبة 
وقوي وغير مكلف نسبًيا. تلك 

هي الصفات الجذابة التي تقودنا 
إليه حول العالم واإلفراط في 

استهالك السلع البالستيكية. ومع 
ذلك، فإن المواد البالستيكية متينة 

وبطيئة جًدا في التحلل والتي 
يتم استخدامها في إنتاج العديد 
من المنتجات، تصبح جميعها في 
 النهاية نفايات مع استمرار الوقت.

 أصبح انجذابنا الهائل للبالستيك إلى 
جانب نزعة سلوكية ال يمكن إنكارها 

تتمثل في زيادة االستهالك المفرط 
والتخلص من المخلفات بشكل سيء 
وإلقاء القمامة وبالتالي التلوث مزيًجا 

من الطبيعة المميتة.
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القمامة البحرية - النفايات التي  ـ
صنعها اإلنسان والتي تم إطالقها 
 عمًدا أو عرًضا في البحر أو المحيط.

التحلل البيولوجي - تحلل المواد  ـ
العضوية بواسطة الكائنات الحية 

 الدقيقة، مثل البكتيريا والفطريات.

المعالجة البيولوجية الميكانيكية   ـ
هذا النظام هو نوع من مرافق 
معالجة المخلفات الذي يجمع 

بين مرفق الفرز وشكل من أشكال 
المعالجة البيولوجية مثل التسميد 

أو الهضم الالهوائي. تم تصميم 
هذه المصانع لمعالجة المخلفات 

المنزلية المختلطة وكذلك 
 النفايات التجارية والصناعية.

هذا عادة ما يعالج الحمأة 
والمخلفات العضوية، عادة ما 

يكون هذا نظاًما أكثر تقدًما من 
مرفق استرداد المواد ألنه يشتمل 

على جميع وظائفه أيًضا، يمكن 
لهذه المرافق بعد ذلك إنتاج أشياء 
مثل النفايات المشتقة من الوقود 

من عملياتها الكيميائية.
 ـ

محطة تحويل - هذا المبنى أو  ـ
موقع المعالجة مخصص للتخزين 

 المؤقت للمخلفات حتى نقلها.
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المخلفات العضوية - هذا نوع من  ـ
المخلفات الطبيعية التي تأتي من 

النباتات أو الحيوانات.
النفايات الطبية - هي أي نوع  ـ

من النفايات التي تحتوي على 
مواد معدية )أو يحتمل أن تكون 

معدية( وقد تشمل أيًضا النفايات 
المرتبطة بتوليد النفايات الطبية 

الحيوية التي يبدو بصرًيا أنها ذات 
 أصل طبي أو معمل.

النفايات الطبية - هي أي نوع  ـ
من النفايات التي تحتوي على 

مواد معدية )أو يحتمل أن تكون 
معدية( وقد تشمل أيًضا النفايات 

المرتبطة بتوليد النفايات الطبية 
الحيوية التي يبدو بصرًيا أنها ذات 

أصل طبي أو معمل.

نظام جمع الرصيف )جمع من  ـ
الباب إلى الباب( - خدمة مقدمة 

للمنازل عادة في الضواحي، لجمع 
المخلفات المنزلية والمواد القابلة 

إلعادة التدوير والتخلص منها. 
وعادة ما يتم إنجازه من قبل 

األفراد الذين يستخدمون مركبات 
مصممة خصيًصا لجمع المخلفات 

المنزلية في حاويات مقبولة أو 
موصوفة من قبل البلدية ويتم 

 وضعها على الرصيف.
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المخلفات الزراعية - المخلفات  ـ
الناتجة عن العمليات الزراعية 
المختلفة. تشمل المخلفات 

األخرى من المزارع ومنازل الدواجن 
والمجازر وحصاد النفايات وجريان 

األسمدة من الحقول ومبيدات 
اآلفات التي تدخل في الماء أو 

الهواء أو التربة والملح والطمي من 
 الحقول.

النفايات النووية أو المشعة- هي  ـ
نوع من النفايات الخطرة التي 

تحتوي على مادة مشعة. هي 
نتيجة ثانوية لعمليات التكنولوجيا 

 النووية المختلفة.

إعادة التدوير - هي عملية تحويل  ـ
المخلفات إلى مواد وأشياء جديدة. 

النفايات الصناعية - النفايات  ـ
الناتجة عن النشاط الصناعي والتي 

تشمل أي مادة تصبح عديمة 
الفائدة أثناء عملية التصنيع مثل 
المصانع والصناعات والمطاحن.

مخلفات البناء والهدم - النفايات  ـ
المتولدة أثناء تشييد وتجديد 

وهدم المباني.
إدارة المخلفات الصلبة - تشمل  ـ

األنشطة واإلجراءات المطلوبة 
إلدارة النفايات من بدايتها حتى 

 التخلص النهائي منها.

المخلفات المنزلية - المواد التي  ـ
يمكن التخلص منها والتي تنتجها 

 البيوت.

نفايات األدوات الحادة - شكل من  ـ
أشكال النفايات الطبية المكونة 
من األدوات الحادة المستخدمة، 

والتي تشمل أي جهاز أو شيء 
 يستخدم لثقب الجلد أو تمزيقه.

خطة إدارة المخلفات الصلبة   ـ
وثيقة عملية مبنية على البحث 
والتحليل يمكن أن تساعد في 

توجيه نظام إدارة المخلفات 
الصلبة. 
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المخلفات الباثولوجية - األنسجة  ـ
أو األعضاء أو السوائل البشرية، 

وأجزاء الجسم والذبائح الحيوانية 
 الملوثة.

المخلفات الناقلة للعدوى -  ـ
المخلفات الملوثة بالدم وسوائل 

الجسم األخرى )مثل المخلفات 
الناتجة عن عينات التشخيص 

المنبوذة( والمزارع ومخزونات 
العوامل الُمعدية التي تخلفها 

أعمال المختبرات )مثل مخلفات 
المشارح والحيوانات المصابة 
بالعدوى، والناتجة عن أعمال 

المختبرات(، أو مخلفات المرضى 
في أجنحة العزل والمعدات )مثل 

الممسحة والضمادة والمعدات 
 الطبية التي ُتستعمل مرة واحدة(

مدفن النفايات - موقع للتخلص  ـ
من النفايات، يعتبر طمر النفايات 

أقدم  وأشهر أشكال التخلص من 
 النفايات.

مكب المخلفات - قطعة أرض  ـ
يتم فيها إلقاء المخلفات عادة 

 فوق األرض .

المعالجة - األنشطة المطلوبة  ـ
لضمان أن النفايات لها أقل تأثير 

عملي على البيئة من خالل وضعها 
في عمليات كيميائية وميكانيكية 

 قبل التخلص النهائي منها. 

تقليل وإعادة االستخدام -  ـ
ممارسة منع النفايات عن طريق 

تقليل أو إزالة كمية المواد 
المستخدمة في البداية وعملية 

يتم من خاللها استخدام 
المنتجات أو المكونات التي ليست 

نفايات لنفس الغرض الذي صممت 
 من أجله.

الغاز الحيوي - الوقود الغازي  ـ
وخاصة الميثان، الناتج عن تخمير 

المواد العضوية، يمكن أن ينتج من 
 المخلفات العضوية.

محرقة - جهاز لحرق النفايات  ـ
وخاصة المخلفات الصناعية/

الطبية بدرجات حرارة عالية حتى 
 تتحول إلى رماد.
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الصرف الصحي - هي أي مياه  ـ
ملوثة باستخدام اإلنسان

 المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على :

 الحصول على ملخص وفهم  ـ
قوي للمصطلحات األساسية إلدارة 

المخلفات الصلبة.

حرق في الهواء الطلق - عملية  ـ
يتم فيها حرق المنتجات والمواد 

غير المرغوب فيها، عادًة في 
درجات حرارة منخفضة وبطريقة 

 غير خاضعة للرقابة.

الراشح )Leachate( - سائل يذوب  ـ
 أو يجرح مواد ضارة بالبيئة.

النفايات اإللكترونية - األجهزة  ـ
 الكهربائية أو اإللكترونية المهملة. 

تحويل النفايات إلى طاقة )أو توليد  ـ
الطاقة من النفايات( -  معالجة 

للنفايات لتوليد الطاقة في أي 
شكل لها - عادة طاقة كهربائية 

 أو طاقة حرارية.



نشاط
“قابلة للتحلل”
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عناصر للتحلل:
ورقة شجر وقطعة خبز وقماش 
قطني وورق مقوى واأللومنيوم 

والقصدير والصحف والخشب مثل 
عصا األيس كريم والحديد وِمْسَمار 
غير صدئ والبالستيك والزجاج وعلب 

لكل مجموعة من األطفال على 
سبيل المثال: جرادل، وأَِصيص، وقطع 
من العلب البالستيكية، والبرطمانات 

الزجاجية - ال تحتاج جميع 
المجموعات إلى نفس نوع العلب 

 والتربة.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
يجب على الميسر أن يعد هذا  ـ

النشاط قبل أسبوعين من الجلسة.
سيحضر الميسر حاويات منفصلة،  ـ

كل حاوية سيكون بها أحد أنواع 
المخلفات المذكورة أعاله مدفونة 

في بعض التربة.
أضف بعض الماء واتركها جانًبا. ـ
بعد ١٠ أيام، افحص الحاويات بعصا  ـ

والتقط صوًرا لحالة المخلفات 
المدفونة داخل كل حاوية.

بعد ١٠ أيام أخرى يكون موعد  ـ
الجلسة، ويجب على المشاركين 
والمشاركات  مشاهدة الحاويات 

المعدة مسبًقا في نهاية النشاط.

نشاط » قابلة للتحلل«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 6٠ دقيقة )ساعة(.

األهداف:
في هذا النشاط، يدفن المشاركون  ـ

والمشاركات عناصر مختلفة 
في التربة ويرون ما يحدث لها 

بمرور الوقت. سيساعد هذا 
المشاركين والمشاركات على 

فهم ما يمكن أن يتحلل بيولوجًيا 
.)biodegradable( 

األدوات المستخدمة: ال يوجد.
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يجب بعد ذلك طرح األسئلة التالية:

ما هي العناصر المتحللة بشكل  ـ
أسرع؟

أي منها قد ال تتحلل؟ ـ
بما يدل ذلك عن أفضل طريقة  ـ

 للتخلص من هذه العناصر؟

مصطلحات: 

 )التحلل البيولوجي
)Biodegradable

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى فكرة عن التحلل البيولوجي.

شرح النشاط:

قم بتنظيم الطالب في أزواج أو  ـ
فرق.

وأعط كل مجموعة عدًدا قلياًل من  ـ
العلب وواحدة من كل عنصر من 

العناصر التي سيتم تحللها.
طلب من الطالب وضع بعض التربة  ـ

في العلب، ثم عنصر أو عناصر، ثم 
المزيد من التربة، لملء العلب.

أضف بعض الماء واتركها جانًبا. ـ
بمجرد االنتهاء من تجهيز  ـ

حاوياتهم، سيقوم الميسر 
بعد ذلك بتبديل الحاويات 

التي تم إعدادها أثناء الجلسة 
باستخدام الحاويات المعدة قبل 

الجلسة ويطلب من المشاركين 
والمشاركات إلقاء نظرة على 

المخلفات المدفونة في تربة كل 
حاوية باستخدام عصا.



نشاط
“هتفضل معنا أد إيه”
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 تحضيرات استباقية قبل النشاط: 

قبل النشاط، ضع الحبل وقم  ـ
بتحديد الفواصل الزمنية عليه 

باستخدام الماركر محاًوال ذلك 
وفًقا للمقياس الزمني. 

َقاط: أسبوع واحد،  ـ تشمل النِّ
أسبوعين، ٣ أسابيع، ١شهر، شهرين، 

٣ أشهر، 4 أشهر، ٥ أشهر، 6 أشهر، 
سنة واحدة، سنتان، ٥ سنوات، ١٠ 

سنوات،٢٠ سنة، ٥٠ سنة، ١٠٠ سنة، ٢٠٠ 
سنة، ٣٠٠ سنة، 4٠٠ سنة، و٥٠٠ سنة

قم بتسمية الِنَقاط باستخدام  ـ
 بطاقات الِفْهِرسة.

نشاط »هتفضل معنا أد إيه«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٥ دقيقة. 

األهداف:
فهم االختالفات بين أنواع القمامة  ـ

المختلفة ومدة بقائها في البيئة 
وهذا يجب أن يتبع تمرين التحلل 

البيولوجي أعاله.

األدوات المستخدمة: 
قطعة طويلة من الحبل، وبطاقات  ـ

الفهرسة، وعناصر القمامة 
)مثل الورق والكرتون والفاكهة 

قصاصات ومطاط وبالستيك 
وقصدير وزجاج  وقلم ماركر(.
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مالحظة: مع أّن األرقام الواردة أدناه 
تأتي من مصادر موثوقة، إال أنها 

أفضل تخمين. لم يكن أحد موجوًدا 
منذ مليون سنة إلثبات أن هذا هو 
الوقت المطلوب للعلب الزجاجية 

لتتحلل! إضافًة إلى ذلك، تختلف أوقات 
التحلل وفًقا لدرجة الحرارة وهطول 

األمطار وظروف التربة وغيرها من 
 العوامل البيئية والمناخية.

يحدث التحلل بسرعة أكبر في الغابات 
المطيرة االستوائية مما هو عليه الحال 

في الصحراء أو في الجبال
ِمْنَشَفة ورقية )٢-4 أسابيع(.  ـ
قشر البرتقال )٢-٥ أسابيع(. ـ
قماش قطني / قطعة قماش  ـ

)من ١ إلى ٥ شهور(. 
علبة حليب كرتون )٣ شهور(.  ـ
علبة األلمنيوم )٨٠-٢٠٠ سنة(.  ـ
علبة زجاجية )مليون سنة(. ـ
علبة بالستيكية )مليون سنة(. ـ

 شرح النشاط: 

أعط كل مشارك ومشاركة قطعة . ١
من القمامة واطلب منه وضعها 

في مكان الخط الزمني الذي يشير 
إلى المدة التي يعتقدون أنها 
 تستغرقها للتحلل في البيئة.

بمجرد القيام بذلك، تكشف عن . ٢
أوقات التحلل الفعلية للمجموعة، 

 وذلك باستخدام جدول التحلل.

تابع بسؤال المشارك والمشاركة . ٣
عما إذا فاجأهم أي شيء عن 

 أوقات التحلل.

اسألهم لماذا يعتقدون أن بعض . 4
المواد تستغرق وقًتا أطول من 

 غيرها لتتحلل. 

مناقشة الفرق بين المخلفات . ٥
 العضوية وغير العضوية.

اسأل المشاركين والمشاركات عما . 6
يشعرون به حيال تلك المعلومات 

وحول القمامة، وما إذا كانوا 
قد يرغبون في القيام بشيء ما 

لتحسين الوضع في المجتمع
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مدة التحلل للمخلفات القابلة للتحلل وغير قابلة للتحلل

الوقت التقريبي الذي نوع المخلفاتالمجموعة
تستغرقه لتتحلل

قابل للتحلل

المخلفات العضوية مثل الخضروات وقشور 
أسبوع أو أسبوعينالفاكهة والمواد الغذائية المتبقية إلخ

30-10   يوًماالورق

5-2 شهورقماش قطني

سنةالصوف

15-10   سنةالخشب

غير قابل للتحلل

لقصدير واأللمنيوم والمعادن األخرى مثل العلب 
500-100   سنةالصفيح

مليون سنةأكياس البالستيك

غير محددالعلب الزجاجية



30

المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
تحديد الوقت الذي تستغرقه  ـ

بعض العناصر للتحلل البيولوجي.
معرفة األشياء التي ال يجب دفنها  ـ

والتخلص منها بوسائل أخرى.
فهم مشكلة دفن المخلفات  ـ

البالستيكية.

مصطلحات:

)وقت التحلل البيولوجي- 
)Biodegradation time

)المخلفات العضوية -
)organic waste

)burial -  الدفن(

30



نشاط
“السماد العضوي”



32

نشاط » السماد العضوي«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٣٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف:
الغرض من هذا النشاط هو  ـ

اكتساب المشاركين والمشاركات 
رؤى أساسية حول عملية التسميد 

العضوي ولماذا يمكن أن تكون 
طريقة قّيمة لتقليل كمية 

المخلفات العضوية التي نتخلص 
منها وال نستخدمها.

األدوات المستخدمة: 
سيتم استخدام ورق الملصقات لهذا 

النشاط وسبورة وصور مسبقة لعملية 
التسميد.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
يجب على الميسر مراجعة تنفيذ 

عملية التسميد والشرح الموجز 
الذي سيتم تقديمه إلى المشاركين 

والمشاركات.

شرح النشاط:
يشرح الميسر قبل النشاط كيف  ـ

يمكن ان ننتج سماد من المخلفات 
العضوية واألنواع المختلفة 
السماد العضوي. المصطلح 
 composting االنجليزي هو

وهذه الفكرة يمكنها ان تفتح 
أبواب كثيرة لالبتكار. يتم تذكير 

المشاركون والمشاركات بأن ٪6٠  
من المخلفات المنزلية في مصر 

هي مخلفات عضوية. 
السماد العضوي أو الكمبوست  ـ

هو طريقة تستخدم لتحويل 
المخلفات العضوية إلى منتج 

مفيد. هذا المنتج مادة مفيدة 
تستخدم للتربة ويمكن عند 

مزجها بالتربة أن تساعد في نمو 
النبات وتقليل أمراض النبات. الهدف 

من النشاط هو ان يفكر المشارك 
في أنواع مختلفة من المخلفات 

العضوية التي ال نستفيد منها 
ويمكنها ان تكون جزء من تكوين 

سماد عضوي.
السؤال األول الذي ُطرح على  ـ

المشاركين والمشاركات هو ما 
هي مصادر المخلفات العضوية 
التي يمكن تحويلها إلى سماد؟ 

)منازل - نشاط تجاري - مطاعم - 
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مواشي( اطلب منهم إعطاء أمثلة 
محددة ووضع إجاباتهم على 

ورق الملصقات على الحائط في 
الغرفة.

ثم ُيسألون بعد ذلك عن نوع  ـ
المخلفات العضوية التي ال 

نستخدمها عادًة ونرميها والتي 
يمكن تحويلها إلى سماد )قشور 

الجمبري وقشور الموز وقشر 
الفاكهة وبقايا الخضار وقشر 

البيض وما إلى ذلك(.
اسأل المشاركين والمشاركات  ـ

عن رأيهم في فوائد التسميد؟ 
ثم بناًء على الردود، تأكد من أنه 
من الواضح أن التسميد النفايات 
العضوية طريقة صحية لتوفير 

العناصر الغذائية الرئيسية للتربة 
دون استخدام المواد الكيميائية أو 

األسمدة الكيميائية.
ينهي الميسر النشاط من خالل  ـ

عرض توضيحي يوضح كيفية صنع 
السماد العضوي. هناك حاجة إلى 

المخلفات العضوية مع بعض الماء 
والتربة واثنين من األطباق عميقة. 

يتم فصل المخلفات العضوية 
إلى طبقات مع تناثر التربة في 

كل مجموعة من الطبقات 
وتغطيتها في األعلى. يتم سقي 

التربة بشكل منتظم على مدار 
شهرين ويتم وضع الوعاء األول 

الذي يحتوي على الخليط فوق 
وعاء آخر ويجب أن يكون به ثقوب 

في األسفل للسماح بدخول الهواء 
للعملية. يتم إعادة استخدام أي 

مياه مصفاة في المزيج.
 في نهاية الشهرين، يكون  ـ

السماد جاهًزا لالستخدام لتوفير 
العناصر األساسية للنباتات. )يمكن 

إجراء العرض التوضيحي نظرًيا 
أو مع النفايات العضوية التي 

تم الحصول عليها قبل الجلسة 
أو من خالل الوجبات الخفيفة 

المستخدمة في الجلسة( 
https://www.youtube.com/
  watch?v=mDIVpJgjoXQ

https://www.youtube.com/watch?v=mDIVpJgjoXQ   
https://www.youtube.com/watch?v=mDIVpJgjoXQ   
https://www.youtube.com/watch?v=mDIVpJgjoXQ   
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المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
فهم عملية التسميد. ـ
معرفة الفوائد المحتملة للتسميد  ـ

وكيفية استغالله.

مصطلحات:

)السماد العضوي
)Composting

)fertilization -  تسميد(

)المخلفات العضوية
)organic wastes
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نشاط
“المدافن”
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شرح النشاط:

في بداية النشاط يجب على الميسر 
إعادة شرح بعض التعريفات الرئيسية 

فيما يتعلق بمدافن النفايات:
يمكن تجميع الغازات التي يتم  ـ

إنتاجها داخل مدافن النفايات 
واستخدامها بطرق مختلفة. 

يمكن استخدام غاز المكب 
مباشرة في الموقع بواسطة 

المرجل أو أي نوع من أنظمة 
االحتراق، مما يوفر الحرارة. يمكن 
أيًضا توليد الكهرباء في الموقع 

من خالل استخدام التوربينات 
الدقيقة أو التوربينات البخارية أو 
خاليا الوقود. ينتج هذا الغاز من 

خالل تحلل المواد العضوية وعادة 
ما يكون الميثان وثاني أكسيد 

الكربون.
الراشح عبارة عن سائل سام ينتج  ـ

عند دفن النفايات المتراصة في 
األرض ويمكن أن يلوث التربة 

والمياه الجوفية بشكل خطير.
يتم تصميم مدافن النفايات  ـ

الحديثة للتخفيف من هذه اآلثار 
السلبية المحتملة والتقاط الراشح 

 والغاز قبل إطالقها في البيئة.

نشاط » المدافن «

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٣٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف:
سيوفر هذا النشاط مقدمة 	 

أكثر تفصًيال عن مدافن النفايات 
وكيفية عملها.

األدوات المستخدمة: األوراق والصور.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 

يجب على الميسر التأكد من  ـ
تحضير صور النشاط قبل الجلسة 

وطباعتها.
يجب أن يكون لدى الميسر نسخ  ـ

مطبوعة من االجابة حتى يتمكن 
المشاركون والمشاركات من 

أخذها معهم لمراجعتها.
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لتحضير األرض قبل التخلص من  ـ
النفايات، يتم تثبيت عدة طبقات 

من البطانات إلغالقها فوق 
القاعدة. قبل أن نبدأ في إيداع 

النفايات، يجب التحقق من هذه 
العملية بشكل مستقل لضمان 
الجودة. هذه العملية هي على 

 النحو التالي:

أًوال يتم وضع طبقة منظمة  ـ
لتنعيم السطح.

 بعد ذلك وضع طبقة من الطين  ـ
لتوفير مادة ممتازة غير منفذة 

تساعد على ذلك منع السائل من 
الهروب.

الطبقة الثالثة عبارة عن بطانة  ـ
بالستيكية.

وضع مادة التكسية األرضية فوق  ـ
البالستيك.

تركيب طبقة خامسة من الحصى. ـ
طبقة التكسية األرضية هي  ـ

المرحلة األخيرة من تحضير 
 القاعدة.

تذكر أن مدافن النفايات يمكن  ـ
أن تنبعث منها رائحة كريهة 

جًدا ويجب عادًة ترشيحها قبل 
إطالقها في الهواء.

تم تصميم مدافن النفايات  ـ
لتخزين مئات اآلالف من األطنان من 

النفايات عن طريق ضغط النفايات 
وفصل الطبقات بخلية مصنوعة 

من البالستيك لحماية التربة 
المجاورة.

بعد ذلك، بناًء على المعلومات  ـ
القليلة التي حصلت عليها خالل 

الجلستين الماضيتين فيما يتعلق 
بمدافن النفايات، قم بحل النشاط 

التالي أو حاول شرح ما يحدث في 
صورة المدفن )منح المشاركون 

والمشاركات فرصة لتقديم 
إجاباتهم المختلفة، ثم قدم 

 اإلجابة التالية للمشاركين( :



38

صهاريج التخزين قبل إخراجها من 
الموقع لمعالجتها قبل التخلص 

منها.
تمتلئ كل خلية بالنفايات حتى  ـ

تصل إلى مستوى معين متفق 
عليه. ثم يتم تغطية المنطقة 

بغطاء بالستيكي دائم قبل أن نبدأ 
العمل في ترميم األرض.

تتضمن االستعادة لألرض إنشاء  ـ
عدة طبقات فوق النفايات إلغالق 

ما هو أدناه وحماية ما سينمو 
أعاله باستخدام مزيج من البطانات 

عالية التقنية والتربة التحتية 
والتربة السطحية. ستشجع 

األرض المستعادة الزهور البرية 
ومجموعة متنوعة من الحيوانات 

البرية األخرى في المنطقة.
توجد آبار المراقبة داخل وخارج  ـ

الموقع للسماح لنا بضمان جودة 
المياه الجوفية في محيط الموقع.

يمكن العثور على برك المياه  ـ
السطحية في الموقع. عندما 

تتدفق المياه السطحية من 
موقع المدفن، يتم جمعها في 
البرك للسماح ألي جزيئات تربة قد 

تكون قد تم جمعها في العملية 
باالستقرار قبل السماح للمياه 

بالتصريف خارج الموقع.

يتم إحضار النفايات من المنطقة  ـ
المحلية، ربما حتى من سلة 

المهمالت الخاصة بك، إلى الموقع 
وإلقاءها في الخاليا التي تم 

إنشاؤها خصيًصا. يتدحرج الضاغط 
فوق النفايات لسحقها في 

الحفرة لملء الفراغ بكفاءة وإنشاء 
سطح مستٍو.

كل خلية مبنية بالنفايات مرحلة  ـ
تلو األخرى. في نهاية كل مرحلة ، 

يتم تغطيتها بتربة خاملة أو بساط 
خاص يساعد على منع الروائح 

ويبقي النفايات في مكانها حتى 
يمكن وضع المزيد من النفايات 

في األعلى إلكمال الخلية.
يتم إدخال آبار استخراج الغاز في  ـ

الخلية للسماح للغازات التي يتم 
إنشاؤها أثناء تفتيت النفايات 

بالتقاطها لتوليد الكهرباء.
يتم ضخ الغازات إلى منزل  ـ

التوربينات حيث تقوم بتوليد 
الكهرباء للشبكة الوطنية.

عندما يسقط الماء على الموقع  ـ
فإنه يمر عبر النفايات ويجمع 

المواد الصلبة والسائلة، هذا 
السائل يسمى الراشح. يتدفق 

الراشح إلى قاع الخاليا حيث يتم 
جمعه في مستنقع وضخه إلى 
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المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:

فهم أعمق لمدافن النفايات ـ
فهم أعمق لكيفية تصميم  ـ

مدافن النفايات. 
النفايات المختلفة )الغاز والسائلة(  ـ

الناتجة عن دفن النفايات الصلبة.

حول محيط الموقع لدينا نظام  ـ
إزالة الروائح المركب على طول 
السياج. يساعد هذا في التقاط 

الروائح المحمولة جوًا وتحييدها 
قبل مغادرة الموقع. إذا كنت في 

محيط الموقع ورأيت ما يشبه 
البخار المتسرب من السياج ، فال 

تقلق. ما تراه هو معطر جو ذكي 
جًدا!

مصطلحات:

)Compressor -  الضاغط(
)Cell - خلية(

 )Plastic Cap - غطاء بالستيكي(
)ثاني أكسيد الكربون

 )Second Carbon dioxide
)methane - الميثان(
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https://www.youtube.com/watch?v=sX1gfkhV8J8


نشاط
 “المكب فين” 
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نشاط » المكب فين «

الفئة المستهدفة: فوق سن 
الخامسة عشرة.

المدة: الوقت يعتمد على الموقع 
الذي تمت زيارته - من ساعة ونصف 

إلى ساعتين )٩٠ دقيقة إلى ١٢٠ دقيقة(.

األهداف: 
رحلة إلى مكب النفايات والتعرف  ـ

على التخلص من القمامة في 
المجتمع والنظر إلى البدائل.

األدوات المستخدمة: 
ورقة عمل رحلة مكب النفايات، 

وأدوات الكتابة، وكمامات.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
يجب أن يختار الميسر موقًعا قريًبا 

منه ُيعتبر مكًبا للنفايات وأن يخطط 
لكيفية انتقال المجموعة إلى هناك.

يجب على الميسر أيًضا طباعة 
ورقة زيارة الموقع والتي من خاللها 

سيجيب المشاركون والمشاركات 
على األسئلة الواردة فيها.

شرح النشاط:

وزع نسخ من »ورقة عمل مكب 
النفايات« للمشاركين والمشاركات أو 
لمشارك ولمشاركة واحد/ة سيكون 

بمنزلة كاتب.
اطلب من المشاركين والمشاركات  ـ

إلجابة على األسئلة ومساعدتهم 
في أي شيء غير مألوف من 

المفاهيم.
عند زيارة المكب التي قد تكون  ـ

كبيرة أو صغيرة، »رسمي« أو »غير 
رسمي«، تأكد من بقاء الطالب 

بأمان بعيًدا عن أشياء مثل الزجاج 
المكسور والمعادن الصدئة 

والقمامة المشتعلة.
َخان أو  ـ تحقق أنهم ال يتنفسون الدُّ

يواجهون الحيوانات المترددة على 
المكب  كالكالب المتوحشة. 

قد يحتاج المشاركين والمشاركات  ـ
إلى مقابلة سكان المنطقة أو 

مسؤولي الحي لبعض المعلومات.
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مصطلحات:

)landfill - مكب نفايات(
)قطاع غير رسمي -

)informal sector
 )Stary Dog - كلب ضال(

حرق نفايات في الهواء الطلق -  
)open burning of wastes
)local unit – وحدة محلية(

المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:

فرصة لرؤية مكب النفايات وفهم  ـ
وظيفتها.

فهم كيف تتدفق المادة إلى  ـ
مكب النفايات وأين تذهب بعد 

ذلك.
مشاهدة الممارسات الضارة  ـ

والُمسرفة في المكب.
أكبر مقلب نفايات في العالم. ـ

المناقشة:

بعد الرحلة، يمكن مناقشة 
المشاركين والمشاركات كيف 

يمكنهم تحسين الوضع بالمجتمع 
على سبيل المثال، العمل للحصول 
على برناَمج إعادة تدوير بالمجتمع 

تنظيم عمليات التنظيف بالمجتمع، 
جمع النفايات الخطرة، التشجيع على 
صناعة السماد العضوي، وتغيير مكان 

المكب بعيًدا عن القنوات المائية 
المعرضة للخطر أو أماكن التجمع 
العام، دفن القمامة ووقف الحرق، 

تسييج المكب إلبعاد  الكالب الضالة، 
الثروة الحيوانية، المراعي للمواشي 

واالبقار وغيرها وال سيما األطفال، إزالة 
مواقع تكاثر البعوض(.

https://www.youtube.com/watch?v=TJ9I3d0JX5c


نشاط
“غاز المستقبل؟”
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نشاط » غاز المستقبل؟ «

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٣٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف:
مناقشة حول إمكانات وأهمية  ـ

الغاز الحيوي لتقليل النفايات وإنتاج 
طاقة أنظف وأرخص.

األدوات المستخدمة: ورق كبير وأقالم

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
يجب أن يمر الميسر عبر الكتيب وأن 

يحصل على فهم قوي للبيوجاز.

شرح النشاط: 
يبدأ الميسر النشاط من خالل  ـ

توضيح أن النفايات يمكن أن تكون 
مصدًرا للطاقة، يمكننا حرق 

النفايات في درجات حرارة معينة 
لتوليد طاقة حرارية يمكن تحويلها 

إلى كهرباء أو االحتفاظ بها 
كطاقة حرارية لتدفئة المنطقة.

ومع ذلك، ال يمكن لجميع عناصر  ـ
النفايات توليد الطاقة، فقط 

أنواع معينة من النفايات ذات 
قيمة حرارية عالية. في بلد مثل 

مصر، ليست هناك حاجة للطاقة 
الحرارية حيث ليس لدينا درجات 
حرارة تقل عن ٠ درجة. المطلوب 

هو الكهرباء والغاز الطبيعي 
لألفران، هذا هو المكان الذي 

يمتلك فيه الغاز الحيوي الكثير من 
اإلمكانات في مصر.

يمكن توليد الغاز الحيوي بعض  ـ
األحيان من المخلفات العضوية 

ولكن بشكل رئيسي من المخلفات 
الزراعية والحيوانية، والتي توجد 

بكثرة خاصة في المناطق الريفية 
التي تفتقر إلى الخدمات.

في مجموعتك حاول إنشاء  ـ
مشروع الخاص بك، لنفترض 

أنك ستتمكن من الحصول على 
الماكينة )اإلنتاج على نطاق صغير(. 

 يرجى وصف ما يلي:
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مصطلحات:

)Biogas - البيوجاز(
)fuel – وقود(

)Machine – ماكينة(
)الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية 

والحيوانية –
 Biogas from agricultural and

)animal wastes

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة  ـ
يكون على المشاركين 

والمشاركات التوصل إلى أن تطبيق 
الغاز الحيوي أكثر تعقيًدا مما 

يبدو بسبب صعوبات المشاركة 
المجتمعية.

أين ستحدد مكان الماكينة. ـ
ما نوع النفايات التي  ـ

ستستخدمها كوقود لآللة 
لماكينة الغاز الحيوي.

كيف ستحصل على هذه  ـ
النفايات؟ ما هو الخيار 

االحتياطي؟
كيف ستقنع السكان  ـ

المحليين أن هذا يمكن أن 
يساعد في مشاكل الطاقة 

الخاصة بهم.
كيف ستدمج السكان  ـ

المحليين في خطتك وإذا 
كنت ترغب في التوسع في 

المستقبل والحصول على آلة 
أخرى.

مثال على هضم الغاز الحيوى على 
 نطاق صغير



نشاط
“إعادة التدوير

 وإعادة االستخدام”
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نشاط » إعادة التدوير وإعادة 
االستخدام

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٣٠ دقيقة )نصف ساعة(. 

األهداف:
تعلم التفكير في سلة المهمالت  ـ

من حيث ما يجب إعادة استخدامه 
أو إعادة تدويره أو التخلص منه 

بعيًدا.

األدوات المستخدمة: 
١٠ قطع من القمامة النظيفة لكل  ـ

فريق )على سبيل المثال: الورق 
المقوى واأللومنيوم والبالستيك 
وورق ًكال من التعبئة والتغليف( 

سلة واحدة بعنوان »إعادة 
االستخدام«.

سلة واحدة بعنوان »إعادة التدوير«. ـ
سلة واحدة عليها عالمة »تخلص«.  ـ
و أقالم ماركر و أدوات كتابة أخرى. ـ
نسخ من ورقة تخطيط القمامة  ـ

)اختياري( تي شيرت )ألوان  مختلفة 
للفرق(.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
يجب أن يتأكد الميسر من تحضير 
المواد والنفايات المطلوبة إلجراء 

النشاط.

شرح النشاط: 

يجب أن يعلموا أن إعادة التدويير 
عملية أخذ عنصر ما وتحويله إلى 

عنصر آخر، بينما إعادة استخدام عنصر 
هو عملية استخدامه كما هو:

الخطوات:
تقسيم المشاركين والمشاركين  ـ

إلى فرق وتعيين َرَقم لكل فريق. 
تزود جميع الفرق بنفس الشيء  ـ

ة وأنواع مواد القمامة  من َكّميَّ
)على سبيل المثال، قد يكون لدى 

كل فريق ثالث قطع من األلمنيوم، 
أربعة قطع من قصاصات الورق 

وخمس علب بالستيكي( 
اطلب من كل فريق أن يعطي كل  ـ

قطعة قمامة رقم خاص بالفريق. 
اطلب من كل فريق فرز عناصره  ـ

إلى ثالث أكوام - »إعادة 
االستخدام« و » إعادة التدوير« 

و«تخلص« - وملء أوراق التخطيط 
 الخاصة بهم. 
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العلب المختلفة. على أن يتم وضع 
كل عنصر في العلبة المناسبة 

)المحددة بأرقامهم(، الفريق الذي 
وضعهم هناك يحصل على نقطة 

إضافية. 
َقاط إلعالن الفائز. ـ اجمع مجموع النِّ

المناقشة:
تابع بسؤال المشاركين  ـ

والمشاركات ما يلي عن كيفية 
تحقيق إعادة استخدام وتدوير 

المواد.
الحفاظ على الموارد الطبيعية  ـ

)هناك حاجة إلى موارد طبيعية 
أقل ألن العناصر مطلوبة إعادة 

استخدامها وتدويرها، يلزم 
استخراج موارد طبيعية أقل لصنع 

عناصر جديدة.(
جعل البيئة أنظف )أقل قمامة  ـ

ومخلفات(.
تحسين صحة الناس )أقل حرًقا  ـ

للبالستيك للتنفس، زجاج ومعدن 
 أقل الذي يمكن أن يسبب إصابة(

سيكون لكل فريق نفس العدد  ـ
من كل فئة.

قم بإعداد ثالث علب )على سبيل  ـ
المثال: الصناديق وسالل النفايات 

وأوعية كبيرة( في صف األقرب 
»إعادة استخدام«، ثم » إعادة 
التدوير« و ثم »تخلص« األبعد 

عن الطالب. يظهر هذا اإلعداد 
ة الموارد الطبيعية المطلوبة  َكّميَّ

الستبدال كل عنصر )أي كلما 
ابتعدت أكثر، كلما زاد  الموارد 

الطبيعية الالزمة(.
بمجرد أن يجمع كل فريق كومة،  ـ

يمكن أن تبدأ اللعبة. شخص واحد 
في كل مرة من كل فريق في 

سباق لوضع عنصر واحد في إحدى 
العلب، مع أخذها من األكوام 
الثالثة لكل مجموعة بطريقة 

السباق. عندما يعود الطالب األول 
من الفريق، يسابق الطالب الثاني 

لوضع العنصر التالي في العلبة 
المناسبة، وهكذا حتى يتم وضع 

جميع العناصر في العلب.
قم بمنح ِنَقاط الفرق حسب  ـ

الترتيب الذي تنتهي به )على سبيل 
المثال: ٥ ِنَقاط لألسرع، و4 لثاني 
أسرع، وهكذا(. ولكن اآلن أيًضا 

راجع العناصر الموجودة في 
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مصطلحات:

)Recycling -إعادة تدوير(
)Reuse - إعادة استخدام(

)Reduce - الحد من(

المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:

فهم الخيارات اإلبداعية في إعادة  ـ
االستخدام.

تحدي التفكير للمشاركين  ـ
والمشاركات فيما يتعلق بإعادة 

التدوير.
تزويد المشاركين والمشاركات  ـ

برؤية ثاقبة ألمثلة للمنتجات المعاد 
تدويرها وإعادة استخدامها.

ما التغييرات التي يمكن  ـ
للمشاركين إجراؤها لتنظيف 
حيهم )قلل القمامة، اشتري 

بالجملة، وشراء زجاجات قابلة 
لإلرجاع فقط، واستخدام األكياس 

البالستيكية مرة أخرى، وإصالح 
األشياء القديمة بًدال من شراء 

جديد، وعدم رمي النفايات، وما 
إلى ذلك(. 

هل يمكن أن يفعلوا أي شيء  ـ
كمجموعة

يمكنك بعد ذلك عرض بعض  ـ
األمثلة على المخلفات المعاد 

تدويرها أو المعاد استخدامها كما 
هو موضح في الصور أدناه.

اإلطارات والزجاجات والعلب كمواد  ـ
للبناء.

أمثلة الستخدام البالستيك
و الورق في صناعة منتجات



نشاط
“كيف كانت حياتي”
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نشاط »كيف كانت حياتي«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: 4٥ دقيقة. 

األهداف:
مشاركة  المجموعة شيء عن  ـ

دورة حياة »مبيد الحشرات “وتعلم 
أن »دورة حياة« جميع المنتجات 
االستهالكية هي ثالث مراحل: 

اإلنتاج، االستخدام، والتخلص منها.

األدوات المستخدمة: 
ُعْبَوة فارغة )أو زجاجة رذاذ( مملوءة 

سابًقا بمادة غير سامة مثل منتج 
تنظيف أو مثبت شعر. 

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
اكتب على الشريط الالصق »مبيد 

للحشرات« وتظاهر بأنه نصف ممتلئ.

 شرح النشاط:

الخطوات:
ترتيب المشاركين والمشاركات  ـ

للجلوس على شكل حدوة حصان.
المشاركين والمشاركات الجانب  ـ

األيسر من حدوة الحصان يمثلون 
مبيد الحشرات الذي يتم إنتاجه. 

يمثل المشاركين والمشاركات في  ـ
الَوَسط مبيد الحشرات المستخدم.

المشاركين على الجانب األيمن  ـ
يمثلون الُعْبَوة التي يتم التخلص 

منها.
سلم »مبيد الحشرات« لمشارك في  ـ

َوَسط حدوة الحصان. 
قد يبدأ هذا المشارك والمشاركة  ـ

بقول شيء مثل »أنا معتاد على 
قتل النمل في المطبخ.«

يمرر المشاركين والمشاركات  ـ
الَوَسط العلبة فيما بينهم مع 

مناقشة الطرق المختلفة التي يتم 
استخدامها بها. 

مرر العلبة إلى مشاركين اإلنتاج.  ـ
قد يقولون أشياء مثل: »قبل أن  ـ

أذهب إلى منزل شخص ما، يتم 
شراء مواد مثل الفوالذ والبالستيك 

 والورق من قبل المصنع
 لتجميعي«. 
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مرر العلبة إلى مشاركين  ـ
والمشاركات التخلص منها. 

ارشدهم للتوصل إلى استنتاجات  ـ
مثل »يتم إلقائي في القمامة، وأنا 

متجه نحو مكب للنفايات.

 المناقشة:

اختتم الرحلة حول حدوة الحصان  ـ
بنقاش حول المواد الخام 

المستخدمة )على سبيل المثال، 
المعادن والبالستيك والورق ومبيد 

الحشرات الخطرة(. 
النفايات التي أنتجت خالل إنتاج  ـ

واستخدام العلبة. 
والتلوث الذي قد ينجم عن  ـ

التخلص غير الصحيح من العلبة 
التي لم تكن فارغة بعد.

تذكيرهم بالتسلسل الهرمي  ـ
للنفايات من الجلسة األولى

مصطلحات:

)Dispose of – تخلص(
)Production – إنتاج(

)Consumption – استهالك(
)بالتسلسل الهرمي للنفايات - 

)The waste hierarchy

المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشارك والمشاركة التوصل إلى 

ًكال من:
فهم كيف تصبح األشياء نفايات ـ
أظهر كيف أن لكل شيء دورة  ـ

حياة.



نشاط
“محطات تحويل المخلفات”
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شرح النشاط:
يقوم الميسر قبل النشاط توضيح  ـ

أن محطات تحويل المخلفات 
هي جزًءا مهًما من أي نظام إدارة 

للمخلفات الصلبة ألنها يمكن 
أن تقلل التكلفة بشكل كبير 

ويمكن أن تقلل بشكل كبير من 
نقل النفايات للتخلص منها وتوفر 

نقطة فصل للنفايات قبل التخلص 
منها.

ثم يسأل الميسر المشاركين  ـ
والمشاركات سؤًاال » ما الذي 

يحدد تصميم محطات تحويل 
المخلفات »؟ )تشمل اإلجابات من 
سيستخدم المرفق ومن سيصل 

إلى المرفق وما هي أنواع النفايات 
التي سيقبلها هذا المرفق قبل 

التخلص منها. اإلجابات األخرى هي 
طرق تحميل وتفريغ الشاحنات 

والكمية المتوقعة من النفايات 
التي ستمر عبر منشأة(

ثم يوضح الميسر أنه سيكون  ـ
أمامهم خمس عشرة دقيقة 

الستعراض بعض األمثلة وتحديد 
ما إذا كان من المفيد وجود 

محطة تحويل أم ال، يجب عليهم 
 تقديم التبرير.

نشاط »محطات تحويل المخلفات«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٣٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف: أهمية محطات التحويل في 
اإلدارة الجيدة للمخلفات.

األدوات المستخدمة: 
ورقة مطبوعة مع أسئلة التمرين 

وورقة فارغة لكل مجموعة بقلم. 

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
ورقة مطبوعة مع أسئلة التمرين 

وورقة فارغة لكل مجموعة بقلم 
تحديد ولديك سبورة جاهزة 

لالستخدام عند تلخيص النتائج من 
النشاط.
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نقطة على بعد ٢٠ كم 
)الجواب هنا هو أن هذه القرية 

ال تحتاج إلى محطة تحويل 
ولكن يمكن إنشاء محطة فرز 

النفايات في مرافق التخلص(.
كوزيكا هي منطقة عشوائية  ـ

تنتج حوالي ٥٠ طًنا من 
النفايات يومًيا، لديها بالفعل 

محطة تحويل تخدم ربع هذه 
النفايات الناتجة وشاحنتان 

كبيرتان تقومان بجمع 
النفايات من محطة النقل 

وإرسالها إلى مكبات النفايات. 
ومع ذلك، ال تزال المنطقة 

ملوثة بشكل واضح بالنفايات 
ومحطة النقل محملة بشكل 

زائد )الجواب الصحيح لهذا 
هو تحسين المرفق الحالي 

الستقبال المزيد من النفايات 
 وزيادة كنس الشوارع(.

اجمع الكل مًعا وشاهد اآلراء  ـ
المختلفة للمشاركين والمشاركات 
وتأكد من تحديد الردود الصحيحة 

 واالستجابات الجيدة بوضوح.

تنتج قرية صغيرة ٢٠٠ كجم  ـ
من النفايات يومًيا، ٥٠٪ منها 

عضوية. القرية بحاجة إلى 
سماد ألن مصدر دخلهم 
الرئيسي هو الزراعة، أقرب 

موقع للتخلص منه هو ١٢٠ 
كم )يحتاج هذا بالتأكيد 

إلى محطة تحويل ويمكنه 
استخدام محطة التحويل 

لفصل النفايات العضوية(
الزمالك هي منطقة ذات  ـ

كثافة سكانية عالية وغالبية 
النفايات المتولدة لديه 

أجزاء كبيرة من المخلفات 
البالستيكية. يقع أقرب موقع 

للتخلص من النفايات على 
بعد ١٩٥ كم وهناك نقص 
في األراضي في المنطقة 
المحيطة )يمكن أن تكون 

اإلجابة هنا في كلتا الحالتين 
وتعتمد على كيفية تبرير 

المشارك لها(
تنتج المنطقة شبه الريفية  ـ

١٢ طًنا من المخلفات يومًيا 
ونشاطها الرئيسي هو النجارة.

 تقع بالقرب من منشأة  ـ
للتخلص من النفايات )مكب 

النفايات( حيث تقع أقرب 
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المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
فهم أماكن استخدام محطات  ـ

تحويل النفايات.
تعد محطات تحويل النفايات  ـ

حاًل مرًنا وهاًما لتقليل التكلفة 
واالستفادة بشكل أكبر من 

النفايات.

مصطلحات:

)محطة تحويل النفايات – 
)Landfill transfer station
)ذات كثافة سكانية عالية

  )high population -
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نشاط
 “ خطط إدارة

المخلفات الصلبة”
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نشاط » خطط إدارة المخلفات 
الصلبة «

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 6٠ دقيقة )ساعة(

األهداف:
نشاًطا شاًمال حول كيفية إنشاء  ـ

المشاركين والمشاركات لخطة 
إدارة المخلفات الصلبة الخاصة 

بهم. 

األدوات المستخدمة: أوراق توضح 
جميع الجداول واألشكال في وصف 

النشاط وورق كبير مع أقالم. 

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
يجب على الميسر دراسة النظرية  ـ

الكاملة وراء خطط إدارة المخلفات 
الصلبة للتحضير لألسئلة المحتملة.

يجب إعداد جميع الجداول  ـ
واألشكال للمشاركين والمشاركات 

لمراجعة األوراق األولية لدراسات 
حالة النشاط.

شرح النشاط: 

هذا هو أهم نشاط لهذا الموضوع 
ويجب على الميسر توضيح ذلك 

قبل البدء في هذا التمرين في 
مجموعاتهم الخاصة، سيتم تزويد 

المشاركين والمشاركات بقائمة من 
التعريفات واألدوات التي يجب عليهم 

مراجعتها لمدة ١٠ دقائق. بعد ذلك 
يقدم الميسر النشاط إلى المجموعة 

موضًحا أنه في مجموعاتهم سيكون 
لديهم خطة إلدارة النفايات الصلبة 

لثالث دراسات حالة. يتم تقديم 
شرح كل دراسة حالة في ورقة، يتم 

إعطاؤهم من ٢-٣ دقائق لطرح 
األسئلة على الميسر ثم يكون لديهم 

إجمالي 4٠ دقيقة إلكمال التمرين. 
خالل الوقت الذي يقضيه المشاركون 

والمشاركات في وضع خطة إدارة 
النفايات الصلبة الخاصة بهم، 

سيدعم الميسر جميع المجموعات 
ويزودهم بالمدخالت التي يوجهونها. 

سوف تشمل دراسات الحالة:



59

يبلغ عدد سكانها ٢٥٠ ألف  ـ
نسمة في مدينة كبيرة، وتحتوي 
المنطقة على محطة نقل تبعد 

٨ كيلومترات ومكب للنفايات 
على بعد ٢٥ كم، وكمية النفايات 
المتولدة يومًيا في المنطقة لكل 
شخص هي ٠.٣ كيلوجرام، والنوع 
السائد من النفايات المتولدة هو 

عضوي. ال توجد نفايات زراعية 
تتولد في المنطقة، ولكن يتم 

إنتاج بعض النفايات التجارية التي 
يمكن إعادة تدويرها أو حتى إعادة 
استخدامها. )يرجى تقديم خطة 

إدارة النفايات الصلبة الخاصة بك 
لهذه المنطقة والتي تتضمن 

خطة لجمع النفايات ونقل 
النفايات والتخلص منها بطريقة 
ممكنة(. تمتلك الوحدة المحلية 

هنا أموًاال كافية إلجراء تغييرات 
 كبيرة على نظامها.

مدينة يبلغ عدد سكانها 4٥٠٠٠  ـ
نسمة وهي شبه ريفية، بالقرب 

من نهر النيل، وال يوجد بها مرفق 
للتخلص من النفايات بالقرب منها، 

ومصادر الدخل الرئيسية في 
المنطقة هي السياحة والزراعة، 

وأنواع النفايات األولية المنتجة 
في المنطقة هي العضوية 

والبالستيكية. ال توجد بيانات متاحة 
بخصوص التوليد اليومي للنفايات 

)يرجى تقديم خطة إدارة النفايات 
الصلبة الخاصة بك لهذه القرية 

والتي تتضمن خطة لجمع النفايات 
ونقل النفايات والتخلص منها 

بطريقة ممكنة(. انها قرية فقيرة 
والوحدة المحلية ليس لديها الكثير 

 من المال للعمل.
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هل سيحتاجون إلى إجراء  ـ
مسح بحثي لفهم المنطقة 

المستهدفة بشكل أفضل؟ يجب 
أن تشمل إجابات ألسئلة عدد 

المرات التي سيتم فيها جمع 
النفايات وأين سيتم نقل النفايات 

إلى وعدد العمال الذين ستكون 
هناك حاجة إليهم لتشغيل خطة 

اإلدارة للمدينة أو القرية الخ.
في نهاية النشاط انظر إلى  ـ

األساس المنطقي الذي يمتلكه 
المشاركون والمشاركات لكل نهج 

 وحاول التشكيك فيه. 

يبلغ عدد سكانها 4٠٠٠ نسمة  ـ
في منطقة ريفية بعيدة جًدا 

ومعزولة بمصدر رئيسي للدخل 
يأتي من النشاط الزراعي. ال يوجد 

نظام إلدارة النفايات الصلبة 
وال يوجد نظام للتخلص منها، 

وهناك الكثير من األراضي الفارغة 
وميزانية صغيرة موجودة لمحاولة 

االستفادة من النفايات الزراعية 
في المنطقة. كما أن هناك 

نقًصا في الطاقة والحصول على 
الكهرباء في المنطقة. )ال توجد 

وحدة محلية للتعامل مع نفايات 
هذه القرية ويجب عليك مراعاة 
التحديات التي يواجها المجتمع 

المحلي من حيث الطاقة عند 
التخطيط لحل إدارة النفايات 

 الخاص بك(

60
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فيما يلي األشكال والنماذج  ـ
المختلفة التي يجب إعدادها 

مسبًقا وتوفيرها لهم لمراجعتها 
قبل النشاط مع إتاحة الفرصة 

لطرح األسئلة. هذا يتضمن مخطط 
يوضح تدفق المواد وتوليد 

النفايات ومخطط انسيابي لنظام 
إدارة النفايات الصلبة النموذجي 

بعناصره الوظيفية والروابط.
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نموذج الستراتيجيات إدارة المخلفات الصلبة

المسؤوليةالهدفاالستراتيجيةالعنصر

 الفصل )قابل للتحللالفصل والتخزين
 غير قابل للتحلل( و

 التخزين منفصل في المصدر

سالل أو صناديق منفصلة - 
أخضر للنفايات القابلة للتحلل، 

سوداء اللون إلعادة التدوير، 
غير قابل للتحلل )مثال أبيض 

اللون( في جميع المباني.

تغطية جميع المباني 
بالمنطقة بواسطة 

تنمية الوعي والتحفيز 
المستمر والمنظم 

والتطبيق الالحق

تغطية جميع المباني 
بالمنطقة بواسطة 

تنمية الوعي والتحفيز 
المستمر والمنظم 

والتطبيق الالحق

التجميع من الباب للباب / التجميع األولي
حجز/

كتلة منفصلة ومخزنة من 
المخلفات

فصل وتخزين لحين التجميع 
الثاني(

عربة يد مع سالل أو صناديق 
منفصلة أو

)السيارات ذات العجالت الثالث(

تغطية كاملة 
للمنطقة.

بواسطة الوكاالت، 
المنظمات غير 

الحكومية والمقيمين 
والجمعيات.
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المسؤوليةالهدفاالستراتيجيةالعنصر

حاويات منفصلة للنفايات التجميع الثانوي
العضوية والغير عضوية

والنقل المباشر للنفايات من
سيارات التجميع األولية إلى 

الحويات.

سيارات التجميع.تغطية كاملة.

جمع النفايات مباشرة منالتجميع المباشر
الفنادق والمطاعم الكبيرة،

قاعات الحفالت والعمل،
المستشفيات، نفايات البناء،

محالت الجزارة، إلخ
بواسطة سيارات خاصة لهذا 

الهدف.

سيارات التجميعتغطية كاملة.
مركبة مغلقة 

)شاحنات قالبة( 
لجمع النفايات القابلة 

للتحلل.

»نظام نقل تبادل الحاوياتالنقل
الذي ينقل النفايات العضوية 

وغير العضوية
ماد بصناديق قالبة لمصنع السَّ

وموقع المكب على التوالي
باستخدام سيارات تفريغ 

الشاحنات.

مجموعة يومية من تغطية كاملة.
وسائل النقل)شاحنة 

قالب مغطاة(
للمباني التابعة لنظام 

التجميع المباشر
والنقل المباشر إلى 
موقع التخلص من 

النفايات.
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المسؤوليةالهدفاالستراتيجيةالعنصر

ماد العامة معالجة الجزء العضوي.المعالجة مصانع السَّ
والخاصة

وحدات الغاز الحيوي.

مباشرة أو بواسطة 
الجهات المختصة.

مكب هندسي ويصنع مكب النفايات
ماد. السَّ

عالج جميع النفايات 
المتراكمة وتطوير 

المكب الصحي. 

مباشرة أو بواسطة 
الجهات المختصة.



نشاط
نشاط “الفلوس”
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تمثل عبًئا مالًيا على القطاع العام. 
سيسمح إنشاء خطة إدارة مالية ألي 

برنامج إلدارة النفايات الصلبة باستغالل 
تيارات النفايات المحتملة التي يمكن 

أن توفر مصادر دخل لنظام اإلدارة. 
كما يسمح للمشروع أن يكون أكثر 

كفاءة من حيث اإلدارة. 

 من المهم جًدا فهم هذه المفاهيم 
على الرغم من أنها قد تبدو على 

مستوى أعلى، إال أنها ستدعمك 
بالتأكيد في فهم مشروعك بشكل 

أفضل والنهج المالي.

يرجى مطالبة المشاركين 
والمشاركات بحل التمرين التالي:

مدينة تقع في الدلتا تسمى وادي 
الملوك ويبلغ عدد سكانها ١٥٠,٠٠٠ 

نسمة. تعتبر المدينة شبه ريفية ولها 
مركز صغير. غالبية النفايات المتولدة 

في المنطقة عبارة عن نفايات عضوية 
بنسبة 6٥٪، يليها البالستيك بنسبة 

٢٠٪ والورق بنسبة ١٥٪. متوسط معدل 
التوليد للشخص الواحد في المدينة 

٠.٣٥ كيلوجرام في اليوم. متوسط 
حجم كل أسرة هو ٥ أفراد وكل أسرة 
تدفع حوالي ٢٠ جنيًها شهرًيا لخدمات 

جمع النفايات.

نشاط » الفلوس »

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف:
الغرض من هذا النشاط هو تزويد  ـ

المشاركين والمشاركات بفهم 
قوي لإلدارة المالية في إدارة 

المخلفات الصلبة.

األدوات المستخدمة: أوراق النشاط 
المطبوعة.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: يجب 
على الميسر التأكد من أنه يعرف الحد 

األقصى لعدد الحاضرين القادمين 
إلى الجلسة وطباعة ورقة نشاط لكل 

مجموعة

شرح النشاط: 
اإلدارة المالية هي جزء أساسي من 

تخطيط وتنفيذ إدارة النفايات الصلبة، 
يرجع السبب في عدم كفاية خدمات 

النفايات الصلبة أو حتى تدهورها في 
العديد من البلدان إلى أنها عادة ما 
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أواًل، هل يمكنك حساب كمية . ١
النفايات المنزلية التي يتم إنتاجها 
في المدينة، لكل أسرة في اليوم؟

ما هي كمية النفايات العضوية . ٢
الناتجة؟

ما مقدار المال الذي تجنيه الوحدة . ٣
المحلية من الرسوم منزلية؟

كم من المال يحتاجه الفريق . 4
المحلي سنوًيا للرواتب؟

بعد خصم جميع تكاليف الصيانة . ٥
والتشغيل، يريد الفريق المحلي 

بناء محطة تحويل جديدة 
تكلفهم ٩٠٠,٠٠٠. ما مقدار األموال 

التي سيتمكنون من تغطيتها 
وكم سيحتاجون إلى الطلب من 

المحافظة المحلية )لديهم سنتان 
لتوفير المال والبدء في تمويل 

المشروع( بالنسبة المئوية؟

يوجد بالمدينة فريق صغير إلدارة 
النفايات يتكون من ١٢ فرًدا. يوجد 
مدير ومشرف رئيسي و٥ جامعي 

نفايات و٥ كناسين شوارع. لدى كنس 
الشوارع شاحنة صغيرة يستخدمونها، 

وجامعي النفايات لديهم شاحنتان 
)من أجل هذه الدراسة سوف نتجاهل 
حجم الشاحنة(. الراتب الشهري لكل 

عامل ١٥٠٠ جنيه والمشرف ٣٠٠٠ جنيه 
والمدير ٥٥٠٠ جنيه. يتلقى الفريق مبلغ 

١٠٠,٠٠٠ سنوًيا من المحافظة المحلية 
للتعامل مع النفايات. يعمل العمال 

6 أيام في األسبوع، وتعمل المركبات 
لنفس الفترة الزمنية، وكلها تتطلب 

تكلفة تشغيل قدرها ١٥٠جنيًها 
مصرًيا في اليوم للوقود / الصيانة. 

يتخلص العمال من جميع نفاياتهم 
في مكب نفايات، والذي يكلف ٩٥,٠٠٠ 

سنوًيا الستمرار تشغيله.
 الرجاء حل ما يلي:
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مدار عامين ٣٨٨،٠٠٠ جنيه مصري. 
بمعنى أنهم سيكونون قادرين 

على تمويل 4٣٪ وسيحتاجون إلى 
طلب ٥7٪ من المحافظة المحلية 
والتي ستكون حوالي ٥١٢،٠٠٠ جنيه 

 مصري.

اإلجابات

لدينا ٣٠٠٠٠ أسرة )١٥٠.٠٠٠ / ٥( - 7٥.١ . ١
كجم لكل أسرة في اليوم )٠.٣٥ * 

)٥
يتم إنتاج ٥٢٥٠٠ كجم من النفايات . ٢

يومًيا، منها ٣4١٢٥ كجم عضوية
٣٠ ألف أسرة * ٢٠ جنيه مصري = 6٠٠ . ٣

ألف جنيه مصري
4 . ١٥٠٠ * ١٠( + ٣،٠٠٠ + ٥،٥٠٠ = ٢٣،٥٠٠( 

شهرًيا و٢٨٢،٠٠٠ سنوًيا
أول تكلفة يجب مراعاتها هي . ٥

تكلفة صيانة الشاحنات
الشاحنات تعمل لمدة 6 أيام في . 6

األسبوع بسعر ١٥٠ جنيها في اليوم. 
أي ٩٠٠ جنيه في األسبوع للشاحنة، 

أي ٢7٠٠ جنيه في األسبوع. ١٠٨٠٠ 
شهريا، ١٢٩٠٠٠ سنويا لصيانة 

الشاحنات. االعتبار الثاني هو راتب 
العمال الذي يبلغ ٢٨٢.٠٠٠ في السنة. 

االعتبار الثالث هو التكلفة السنوية 
للمكب البالغة ٩٥٠٠٠ جنيه مصري. 
التكاليف اإلجمالية في السنة هي: 

 ٥٠6.٩٥.٠٠٠ + ٢٨٢.٠٠٠ + ١٢٩.٠٠٠ = ٠٠٠
جنيه مصري

6٠٠،٠٠٠ جنيه مصري - ٥٠6،٠٠٠ جنيه . 7
مصري + ١٠٠،٠٠٠ جنيه مصري = ٠٠٠،١٩4 

جنيه مصري فائض سنوي على 
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 المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
مثال على األرقام المالية في إدارة  ـ

النفايات الصلبة في مصر.
فهم سبب اعتماد جميع النماذج  ـ

المالية على بيانات النفايات.

 مصطلحات:

)معدل التوليد اليومي – 
)Daily Generation rate

 Financial – خطة اإلدارة المالية
)Management Plan

)تكاليف الصيانة – 
)Maintenance costs

)الرسوم المنزلية - 
)domestic charges
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نشاط
“مشاكل كتير” 
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نشاط » مشاكل كتير«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٣٠ دقيقة )نصف ساعة(. 

األهداف:
فهم المشاكل التي تواجه قطاع  ـ

إدارة المخلفات الصلبة لمساعدة 
المشاركين والمشاركات في فهم 

ما يمكن أن يوجهوه إذا قرروا 
العمل في هذا القطاع.

االدوات المستخدمة: 
الصور والورق.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
قبل الجلسة، يجب على الميسر  ـ

التأكد من أن لديه طريقة 
لعرض الصور على المشاركين 

والمشاركات. في حالة عدم توفر 
جهاز كمبيوتر أو جهاز عرض، 
يجب طباعة الصور وحمايتها 

بشكل مناسب حتى يمكن إعادة 
استخدامها للجلسات المستقبلية.

شرح النشاط: 

يشرح الميسر للمشاركين  ـ
والمشاركات أنه سيعرض صوًرا 

مختلفة وسيتعين عليهم تدوين 
المالحظات في مجموعة حول 

المشكالت المحتملة التي يرونها 
في كل صورة.

بعد عرض صورتين تناقش  ـ
المجموعة ما تم عرضه ثم تتكرر 

العملية حتى تنتهي الصور
في النهاية المشاركون  ـ

والمشاركات مدعون إلبداء رأيهم 
في الصور التي شاهدوها. كل 

صورة تم اختيارها لهذا النشاط بها 
أكثر من ثالث مشاكل للمناقشة.

تتضمن القائمة التالية جميع الصور  ـ
التي يجب استخدامها كجزء من 

النشاط.
 يرجى التأكد من تقديمها بجودة 

مقبولة:
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المخرجات التعليمية:

بعد االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ان يحصلوا على فكرة أفضل عن 
بعض مشاكل إدارة المخلفات الصلبة 

في مصر.
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نشاط
“ أرض الواقع” 
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نشاط »أرض الواقع«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: ٣٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف:
نظرة ثاقبة على نوع التحديات  ـ

التي يمكن أن يواجها المشاركون 
والمشاركات عند محاولة تنفيذ 

فكرة جديدة أو العمل في قطاع 
إدارة المخلفات الصلبة في مصر.

األدوات المستخدمة: مالحظات  ـ
الصقة)استيكي نوت وورق(

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
قبل بدء الجلسة، يجب على  ـ

الميسر تحضير ثالث مناطق على 
الحائط حيث يمكن للمشاركين 

والمشاركات وضع مالحظات 
الصقة )استيكي نوت( فيها 

مالحظاتهم حيث يمكنهم 
إضافة مدخالتهم. 

يجب أن يكون هناك ورقة كبيرة  ـ
فارغة سيتم استخدامها في 

النهاية إلنشاء شكل ملخص بناًء 
على هذه المعلومات.

شرح النشاط:

يبدأ الميسر النشاط بشرح أن األشياء  ـ
من الناحية النظرية ال تتطابق تماًما 

مع الواقع.
يتبع ذلك سؤال المشاركين  ـ

والمشاركات برأيهم عن التحديات 
التي سيوجهونها عند محاولة بدء 

مشروع إدارة المخلفات الصلبة.
توفير فرصة للمشاركين  ـ

والمشاركات لنشر ردودهم عبر 
مالحظات الصقة )استيكي نوت( 

على القسم المخصص لتلك 
المنطقة على الحائط.

ال ينبغي أن يتدخل الميسر أثناء هذا  ـ
النشاط، ألن الخريطة المرسومة 

في النهاية ستستند إلى رأي 
المشاركين والمشاركات.

السؤال الثاني هو أن نطلب من  ـ
المشاركين والمشاركات التفكير 

فيمن هم أصحاب المصلحة 
المحتملين أو الكيانات التي يمكن 

أن تساعدهم في التغلب على 
تلك الحواجز أو التحديات )يمكن 

أن تشمل المجتمعات المحلية وما 
 إلى ذلك(.
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المخرجات التعليمية:

بعد االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين و المشاركات قادرين على 
اتخاذ فرصة لتبادل األفكار حول تنفيذ 

مشروع على أرض الواقع.

السؤال األخير يتعلق بكيفية التأكد  ـ
من أن هذا التدخل أو الفكرة 

تستمر لفترة طويلة وال تفشل بعد 
وقت قصير؟

لكل سؤال يجب إعطاء المشاركين  ـ
والمشاركات ما ال يقل عن خمس 

إلى ثماني دقائق لإلجابة ووضع 
استيكي نوت

بعد اإلجابة على جميع األسئلة،  ـ
يقضي الميسر خمس دقائق 

في تلخيص الردود الرئيسية على 
  A3 قطعة كبيرة من ورق مقاس

مع »أرض الواقع« في منتصف 
الورقة ثم األفكار والتحديات 

 تحيطها.



نشاط
“القطاع غير الرسمي”
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نشاط » القطاع غير الرسمي«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٣٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف:
تزويد المشاركين والمشاركات  ـ

ببعض األفكار المتعلقة بالقطاع 
غير الرسمي في مصر وكيفية 

عمله والتحديات التي يوجهونها.

االدوات المستخدمة: 
جهاز عرض أو تلفاز أو أي طريقة 

لعرض الفيديو مع الصوت )قم بتنزيل 
الفيديو لعرضه إذا لم يكن اإلنترنت 

 متاًحا(

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
سُيطلب من الميسر المرور عبر الفيديو 

وسرد األجزاء باللغة اإلنجليزية.
سيحتاج أيًضا إلى معرفة أقسام 

الفيديو المختلفة حتى يتمكن من بدء 
المناقشات في األجزاء الرئيسية من 

 الفيديو.

يحتاج الميسر إلى التأكد من أنه قد 
مر بالفيديو قبل الجلسة ألنه يجب 

تخطي أجزاء معينة من الفيديو.

 شرح النشاط: 

يبدأ النشاط بواسطة الميسر  ـ
موضًحا أنه في معظم المناطق 
الحضرية )urban( في مصر، يتم 

الجمع من الباب إلى الباب بواسطة 
القطاع غير الرسمي وليس خدمات 

المخلفات الرسمية.
أوضح بعد ذلك أن هؤالء الناس  ـ

يسمون »زبالين« وهناك سبعة 
مناطق رئيسية في القاهرة / 

الجيزة يسكنون فيها. يقومون 
بجمع المخلفات وإعادة تدويرها 
إما إلى مواد خام أو إلى منتجات.

يبدأ الميسر بعد ذلك الفيديو  ـ
للمشاركين والمشاركات 

لمشاهدة ويسرد األجزاء اللغة 
اإلنجليزية للحاضرين.

من بداية الفيديو حتى الدقيقة  ـ
4:٢6 هي مقدمة عن »الزبالين« في 

القاهرة وكيفية إعادة تدويرها. 
 توقف هنا وناقش

https://www.youtube.com/watch?v=D0s7WsoC528&t=351s
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مصطلحات:

)قطاع غير رسمي - 
)Informal sector

)جامع نفايات غير رسمي – 
 )Informal waste collector

)إعادة تدوير غير رسمية – 
)Informal recycler

المخرجات التعليمية:

بعد االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين و المشاركات قادرين 

على المزيد من التعلم عن قطاع 
المخلفات غير الرسمي في مصر.

أرجع الفيديو ولكن تخطي كل  ـ
شيء حتى الدقيقة ١١:٣7 ثم 

شاهد الدقيقة ونصف حول جمع 
المخلفات والعملية التي تتم 

إلعادة التدوير في حي الزبالين  ثم 
أوقف الفيديو عند الدقيقة ١٣:٣6 

للمناقشة.
أرجع إلى الفيديو وتخطى جزء  ـ

كبير ثم ابدأ من الدقيقة ٢٢:٢٩ 
حتى نهاية الفيديو ثم ناقش 

المشاكل التي يواجها الزبالون.



نشاط
“معالجة المخلفات”
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نشاط »معالجة المخلفات«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ١٥ دقيقة. 

األهداف:
تقديم لمحة موجزة عن عمليات  ـ

معالجة المخلفات.

األدوات المستخدمة: أوراق التمرين.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
يجب أن يستعد الميسر للنشاط 

القصير عن طريق طباعة العمليات 
للمشاركين والمشاركات حتى 
يتمكنوا من إلقاء نظرة عليها.

 شرح النشاط: 

يتم تقسيم المشاركين  ـ
والمشاركات إلى مجموعات 

وتزويدهم بأوراق التمرين.
يجب أن يكون هناك أربع بطاقات  ـ

صغيرة كل منها يحمل العنوان 
 التالي:

معالجة الورق يدويا )١(. ـ
معالجة الكرتون )نصف -  ـ

ميكانيكي( )٢(.
معالجة الزجاج )نصف  ـ

ميكانيكي( )٣(.
معالجة البالستيك )نصف  ـ

ميكانيكي ()4(.
المعالجة الكيميائية للورق  ـ

)خطأ(.
المعالجة اليدوية للزجاج. ـ
إعادة التدوير اليدوي للبالستيك. ـ
إعادة التدوير لألفضل. ـ
المعالجة الكيميائية للزجاج. ـ
يتم إضافة بعض اإلجابات  ـ

الخاطئة لتحدي المشاركين 
والمشاركات.

بعد ذلك، يكون لدى المشاركين  ـ
والمشاركات خمس دقائق فقط 

لمعرفة العبارة التي تناسب أي 
 عملية
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 المخرجات التعليمية:

بعد االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

فهم الطرق المختلفة لمعالجة 
النفايات القابلة إلعادة التدوير.

مصطلحات:

)المعالجة الكيميائية –
)Chemical Treatment

)المعالجة الميكانيكية- 
)Mechanical Treatment

)Manual Treatment -العالج اليدوي(
)Shredding -التقطيع(
)Rejected -المرفوض( 



نشاط
“أبتكر”
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نشاط » أبتكر«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: 4٥ دقيقة.

األهداف:
الغرض من هذا النشاط هو توفير  ـ

فرصة للمشاركين  والمشاركات 
لبدء عصف ذهني ألفكارهم  

بخصوص االستفادة من المخلفات 
أو استغاللها.

األدوات المستخدمة: 
سيتم استخدام األوراق الكبيرة 

وأقالم الملونة.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 
يجب على الميسر إعداد طريقة لعرض 

مقاطع الفيديو.

شرح النشاط: 

بالنسبة لهذا النشاط يمكن للميسر 
استخدام األمثلة المبتكرة الواردة 

أدناه وتقديمها إلى المشاركين 
والمشاركات في شكل فيديو.

سيتم استخدام مقاطع الفيديو 
هذه كمحفز لبدء عملية التفكير 
للمشاركين. بعد ذلك يقسمهم 

الميسر إلى مجموعات ويطلب منهم 
طرح فكرة لمدة ٣٠ دقيقة يجب 

عليهم تقديمها لمدة دقيقتين في 
نهاية الجلسة. بغض النظر عن حجم 
المجموعة، يجب أال يكون هناك أكثر 

من 6 مجموعات صغيرة. ستكون 
األفكار المقدمة لهذا النشاط في 

األساس عبارة عن مفاهيم صغيرة 
الحجم أو شركات ناشئة مقرها 

في مصر تحاول االستفادة من 
المخلفات أو تقليل كمية المخلفات 

التي يتم إنتاجها. يمكن توفير رابط 
لكل مبادرة للمشاركين وللمشاركات 

الستكشافها خارج الجلسة.
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Banlastic – بنلستك

هي مؤسسة اجتماعية مقرها 
اإلسكندرية تعالج مشكلة التلوث 

البالستيكي منذ عام ٢٠١٨. تهدف إلى 
التخلص من البالستيك في مصر من 

خالل تقديم منتجات بديلة للبالستيك 
الذي يستخدم مرة واحدة ، وإنشاء 

قاعدة من العمالء الواعين من خالل 
تقديم ورش العمل والدورات التدريبية 

وتنظيف الشواطئ واألحداث البيئية 
المختلفة. تحاول أيًضا التواصل مع 

صانعي السياسات لدعم تلك الجهود 
من خالل قوانين حظر البالستيك. 

يعتمد نموذج عمل المنظمة على 
تنظيم أحداث التوعية وتنظيف 

الشواطىء. يتم بعد ذلك استخدام 
بعض المواد التي يجمعونها إلنشاء 

منتجات معاد تدويرها يتم بيعها 
 بسعر أعلى لتمويل الشركة.

 https://www.banlasticegypt.com 

الفيديو

 https://www.banlasticegypt.com  
 https://www.banlasticegypt.com  
https://www.youtube.com/watch?v=AY-XxGQJ29M
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Bekia – بكيا

بيكيا، هى شركة مصرية ناشئة تعمل 
في مجال اعاده تدوير المخلفات 

وذلك عن طريق تطوير ثقافة 
المواطنين والمجتمع تجاه البيئة. 

يطلبون من الناس فصل مخلفاتهم 
المنزلية أو حتى المخلفات التجارية 
ويكافئونهم بنقاط يمكنهم بعد 

ذلك استبدالها مقابل أشياء أو حتى 
المال، بيكيا تأخذ هذه المخلفات 

 وتعيد تدويرها. 

 /https://www.bekia-egypt.com/ar 

الفيديو
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Biodiesel Egypt – بيوديزل مصر

بيوديزل مصر، هي شركة مساهمة 
مصرية تاسست بطموحات كبيرة 

لسوق الوقود الحيوي المحلي 
والعالمي وتضع نصب اعينها بذل 

اقصي طاقة ممكنة من أجل تلبية 
الحاجة الماسة للسوق المحلي من 

وقود بديل وصديق للبيئة . وقود 
الديزل الحيوي هو شكل من أشكال 
وقود الديزل يتم تصنيعه من زيوت 

نباتية أو دهون حيوانية أو شحوم 
المطاعم المعاد تدويرها أو زيت 

الطهي المستخدم وزيت الطحالب. 
إنه آمن وقابل للتحلل وينتج ملوثات 

 هواء أقل من الديزل البترولي.

/http://www.biodieselmisr.com 

)فيديو عن الفكرة وليس الشركة( 
الفيديو

http://www.biodieselmisr.com/ 
http://www.biodieselmisr.com/ 
http://www.biodieselmisr.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wjlQNmz34V8
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أن كل شيء يبدأ بتحديد المشكلة 
وفهم سبب وجودها والتخطيط لحل 

يدمج بشكل فعال جميع أصحاب 
المصلحة ومصالح كل منهم. قد 

ال يكون لديك ما يكفي من الوقت 
إلنشاء شيء في هذا النشاط، ولكن 

استخدمه كفرصة لطرح األفكار أو 
حتى المشكالت. استخدموا أوراقكم 

في مجموعاتكم الخاصة وابتكروا 
فكرتكم لتقديمها في نهاية 

الجلسة.

لجزء العصف الذهني، حاولوا التفكير 
فيما هو مناسب للمنطقة التي 

تعيش فيها؟ إذا كنت تعيش في 
منطقة يغلب عليها الطابع الزراعي 

ويتم حرق معظم المخلفات الزراعية 
حالًيا - فما هي األفكار التي يمكنك 

الخروج بها بناًء على المناقشات 
اليوم لتقليل كمية انبعاثات 

الملوثات السامة الناتجة عن االحتراق 
واالستفادة من المخلفات بداًل من 

حرقها. هذا مجرد مثال ولكن تذكر 
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