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أن يكون هناك يمكان حيث ال نهاائى  التخلص منها بشكل يمكن ال  المنزلية القول أن مشكلة النفايات الصلبةيمكن  انًهخص:

من خالل ما وتبااااين أن يوجد تصنيع بدون تلوث ونفايات. يمكاااان وال   التصنيعللمعيشة دون زيادة عمليات وتحسااااين تطور 

يمكن الوقت نفسه تشتمل على موارد فى لكنها   بالسلب سبق أن كمية ومكونات النفايات الصلبة ومصادرها تؤثر على البيئة

على بعض التوصيات  اإلتفاقيمكاااان وإقتصادي. وبشكل عام تجااااارى حيث تصبح ذات م زى   وإعادة تدويرهااساااات الها 

 تبارز لهاملكي جميع الجهات المعنياة السكان من خالل برامج اعالمية تثقيفية مدروسة تتعاون فيها بين نشر التوعية  المهمة:

األول  الااى كيسااينحيث يتم فرزها   مصدرها ماان للنفايات وتصااني فرز وآلية هميااة أتبااين لهاام كما   مشكلة النفايات الصلبة

ضرورة تشجيع مشاريع صناعة إعادة التدوير . من عناصرهاسااااااتفادة من أجل االالمااااااواد لباقي انى والثااااااللمواد العضوية 

ضرورة . لإلهتمام بالصناعات التدويريةالمسااتثمرين والتسهيالت الالزمة لتحفيز وتقااديم جميااع المعلومااات للنفايات الصلبة 

مراحل   فااااى جميااااع دراسي  قااااررية البيئية كممادة التربوضااااع تعميق مبادئ ومفاهيم الوعي البيئي لدى السكان من خالل

 تربطهم ببيئتهم.التى البيئة واحترام العالقة نحو الالزمة  مهارتهم لتنمية  التعليم

 تقنيات إعادة تدوير  المخلفات المنزلية  فيتنام. انكهًبث اإلسترشبدَت:

 ًمذيتان

فيتنام هي دولة نامية تقع في جنوب شارق آسايا وتبلا  
يبلاا  عاادد سااكانها  كيلااومتر مربااع   329.566مساااحتها 

 13  وهي تحتل المرتباة  2011مليون نسمة في عام  90
(. Berg et al., 2001من حيث عدد السكان في العالم )

في المائة من السكان في مناطق ريفياة  تتركاز  70يعيش 
فاااي المنطقتاااين الااازراعيتين الرئيسااايتين فاااي دلتاااا النهااار 

  2010و  2000األحمار ودلتاا نهار ميكونا . باين عااامي 
أدى التصاانيع السااريع والنمااو االقتصااادي إلااى تحااول  فقااد

سكاني هائل من الريا  إلاى المادن   مماا أدى إلاى زياادة 
الضاااا ط علااااى المااااوارد الطبيعيااااة والبيئااااة . لااااذلك ماااان 
الضااروري التركيااز علااى حمايااة البيئااة وإدارة المااوارد 

تعد و الطبيعيااة ماان أجاال االنتقااال نحااو التنميااة المسااتدامة.
البيئية البارزة المشاااااكالت من المنزلياااااة النفايات الصلبة 
  ومصدر من مصادر التلوث البيئيلاااااام على مستوى العا
فااي تلويااث عناصاار البيئااة  ملموسةهمااه حيث تساهم مسا

من تربة وماء وهاواء. وتعمال علاى تشاويه المنلار العاام 
وذلاااك بساااب تزايااادها بشاااكل عاااام وعااادم إتباااا  الطااارق 

 جمااع ونقاال وتخاازين ومعالجااة هااذهالمناساابة فااي عمليااة 
 النفايات.

( MSWتعااد اإلدارة الصااحية للنفايااات الصاالبة البلديااة )
يبلا  إنتااج  حياثقضية ملحاة فاي جمياع أنحااء العاالم. سانوي ا 

مليار طان   ومان  1.3حوالي سنويا النفايات الصلبة المحلية 
ملياار طان فاي عاام  2.2المتوقع أن يرتفع إلى ماا يقارب مان 

2025 (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012 .)
يتاارثر توليااد النفايااات الصاالبة المحليااة بالتنميااة االقتصااادية و

ودرجااة التصاانيع وعااادات السااكان وثقافاااتهم. هناااك ارتباااط 
زياادة الادخل  وماع وثيق بين مستوى الدخل ومعادل التحضار

ومسااتوى المعيشااة   ياازداد اسااتهالك الساالع والخاادمات فااي 
ة كمية النفايات المنتجة. لذلك   من المتوقاع المقابل   مع زياد

أن ترتفع كمياة النفاياات الصالبة المحلياة المتولادة بشاكل حااد 
فااي العقااود القادمااة. ستشااكل الكثياار ماان الزيااادة القادمااة فااي 

ا للبيئاة والصاحة المدن سريعة النمو في البلادان النامياة تهدياد  
  جتماعية.  وكذلك التداعيات المالية واالالعامة والسالمة

ا.  يعتبر التهديد بالنفايات قضية ملحة في الدول األقل تقدم 
مااا تكااون النفايااات مياار المجمعااة بساابب جمااع النفايااات  عااادة

وإدارتهااا بشااكل مياار الئااق بااالقرب ماان األحياااء واألحياااء 
. إن تاااواتر األماااراض مثااال )النااازالت  :الفقيااارة األقااال ثاااراء 

المرتبطاة بتلاوث  (والتهاباات الجهااز التنفساي الحاادة المعوية
علاى اء الطلاق علاى التاوالي أالمياه وحارق النفاياات فاي الهاو

ا.بكثير    خاصة في المناطق األقل نمو 
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كماااا تسااابب النفاياااات الصااالبة المحلياااة عبئ اااا مالي اااا علاااى 

البلديات. بشكل عام   تُعطى إدارة النفايات الصلبة أولوية 

ا في البلادان النامياة   باساتثناء فاي العاصامة  منخفضة جد 

والماادن الكبياارة. عااادة  مااا تنفااق الماادن فااي البلاادان الناميااة 

ياتهاااااا للتعاماااال ماااااع إدارة ماااان ميزان %50إلااااى  20%

ماان الميزانيااة الساانوية  %90  وماان المحتماال أن النفايااات

المخصصااة إلدارة النفايااات الصاالبة قااد اسااتُهلكت خااالل 

(. Ogawa, 2008األشااهر السااتة األولااى فااي مدينااة ناميااة )

   Hoornweg and Bhada-Tata (2012)وفق ا لـ 

مرات في البلدان النامية  4-3ستزداد تكلفة إدارة النفايات 

إلاى  2010مليار دوالر أمريكاي فاي عاام  20من حوالي 

حيث أن . 2025مليار دوالر أمريكي في عام  80حوالي 

 معدل زيادة التكلفة أعلى في البلدان المتقدمة.

باإلضافة إلى ذلاك   أصابح ت يار المنااخ مصادر قلاق 

( CH4تركيز ثاني أكسيد الكربون والميثان )عام   وزاد 

 (.ISWA, 2010علااى التااوالي ) % 100و  % 35بنساابة 

وفق ا لتقرير الهيئة الحكومية الدولياة المعنياة بت يار المنااخ 

(IPCC, 2007فاإن كمياة ماازات االحتبااس الحاراري   ) 

(GHG المنبعثااة ماان قطااا  النفايااات تمثاال حااوالي )3% 

من إجمالي انبعاثاات ماازات الدفيئاة االصاطناعية   منهاا 

يماا ( . فScheutz, et al., 2009مااز الميثاان ) 90%

بحوالي   ساهم قطا  النفايات يتعلق بانبعاثات ماز الميثان

بشاكل  ( Bogner, 2007فقاط علاى مساتوى العاالم ) 18%

رئيسي من مكبات النفايات ومرافق معالجة مياه الصار  

الصااحي. ومااع ذلااك   تعااد إدارة النفايااات الصاالبة البلديااة 

ا فااي انبعاثااات مااازات الدفيئااة   ولكنهااا  ا صاا ير  مساااهم 

اا للتخفيا  مان ماازات ال ا تدفأصبحت عاامال  مهم  ئاة نلار 

)برَااابيح ا ياااى لقااادرتها علاااى اساااتعادة الماااواد والطاقاااة 

 (.UNEP، 2010نًتحذة نهبُئت ا

النفاياااات دارة إل المساااتدام نلاااامالوبالتاااالي   أصااابح 

ا الستراتيجية التنمياة المساتدامة  الصلبة البلدية ا حاسم  أمر 

في البلادان النامياة. لتطاوير نلاام مساتدام إلدارة النفاياات 

الصلبة   يجاب إجاراء مجموعاة متنوعاة مان اإلجاراءات 

بكفاءة بما في ذلك أخذ العينات والمساح لمعالجاة المشاكلة 

والحصااول علااى معلومااات النفايااات   ونمذجااة ومحاكاااة 

اب اآلثااار االقتصااادية والبيئيااة لخيااارات الواقااع   وحساا

عملياة صانع. وماع ذلاك -اإلدارة المحتملة   وتنفيذ القرار 

  أدى عدم االهتمام في الدراسة حول كيفياة تطاوير إدارة 

مستدامة للنفايات إلى نلام إدارة النفايات ميار الساليم فاي 

البلدان النامية. يتم شرح األهمية النسبية لإلجاراءات التاي 

ا رئيسي ا في تخطيط إدارة النفايات في ما يليتل  :عب دور 

نلاااااام اليتطلاااااب تخطااااايط وتصاااااميم وتشااااا يل  :أوال  

فهام ميازات تياار  النفاياات الصالبة البلدياةدارة المستدام إل

 Abu Qdais, et al., 1997 andالنفايااات )

Chang and Pires, 2015.)  للتخطاايط المتكاماال

للنفايااات   هناااك حاجااة إلااى بيانااات دقيقااة وموثوقااة حااول 

تكوين النفايات وتوليدها لتقييم خيارات المعالجة المثلى. ومع 

ذلك   قاد يكاون للعوامال الفيزيائياة والج رافياة واالجتماعياة 

والثقافية واالقتصادية والسياسية ترثيرات على تكاوين وتولياد 

 Gallardo, Carlos, Peris and)البلدياة النفايات الصالبة 

Colomer, 2014 and Gidarakos et al., 2006) .

علااى وجااه الخصااو    قااد تااؤدي التنميااة االقتصااادية إلااى 

اساتهالك الماوارد وكاذلك تولياد  وترثيرات كبيرة علاى البيئاة 

التلااوث. علااى ساابيل المثااال   أحااد اآلثااار الرئيسااية للتنميااة 

السياحية هو الت يير في معدل توليد وتركيب النفايات الصلبة 

أفادت بعض الدراسات وقد  المحلية وكذلك النفايات المنزلية 

السابقة عن الزياادة فاي النفاياات الصالبة البلدياة فاي المنااطق 

ياحية الناتجاااة عااان ارتفاااا  عاادد الساااياح خاااالل الموسااام الساا

 Denafas et al., 2014; Espinosa) السااياحي

Lloréns et al., 2008; Shamshiry et al., 2011; 

Teh and Cabanban, 2007 وبالتااالي   يمكاان أن .)

تختلاا  معاادالت تكااوين النفايااات وتولياادها فااي األماااكن التااي 

ات الصالة الماذكورة أعااله. وماع تترثر بالعديد من العوامال ذ

ذلااك   ال تاازال الدراسااات حااول النفايااات متخلفااة فيمااا يتعلااق 

بالنفايات الناشئة مان البلادان النامياة بسابب ال يااب شابه التاام 

لبيانات موثوقاة حاول إدارة النفاياات الصالبة المحلياة ونقاص 

 (.Ezeah et al., 2015اهتمام السلطات ومديري النفايات )

ا  ثاني ااا: يلعااب التنبااؤ بتوليااد النفايااات الصاالبة البلديااة دور 

رئيسااي ا فااي تخطاايط إدارة النفايااات الصاالبة. ماان الواضااح أن 

ا ضاروري ا بشاكل متزاياد وهاو التنبؤ بتوليد النفاياات  يعاد أمار 

فاي تخطايط جماع النفاياات   واساتراتيجيات معالجاة النفاياات 

 مسااتدامووضااع سياسااات النفايااات نحااو نلااام إدارة نفايااات 

(Abbasi et al., 2012 فاي العاالم الناامي   يتمثال أحاد . )

أكثاار التحااديات التااي تواجههااا الحكومااات المحليااة فااي التنبااؤ 

بكميات النفايات الصلبة مان أجال اتخااذ اإلجاراءات والخطاة 

  فاي (. على سبيل المثالGhinea et al., 2016المناسبة )

 (MOC, 2010)   قااادمت الالئحاااة الفنياااة الوطنياااةفيتناااام

طريقة لتقدير توليد النفايات لخمسة أنوا  حضرية بنااء  علاى 

السكان ومعدل توليد النفايات المحدد في الوثيقاة. وماع ذلاك   

فااإن نتااائج التنبااؤ ليساات موثوقااة ماان حيااث التطبيااق العملااي 

للماادن المختلفااة ألن توليااد النفايااات الصاالبة يتاارثر لاايس فقااط 

اااا بالعوامااال االجتماعياااة بالعامااال الاااديمومرافي ولكااان أ يض 

واالقتصادية وعوامل أخرى )مثل نفقات األسارة أو سياساات 

 منع النفايات(. لذلك   فإن اإلصدار األخير من هذه الالئحاة  

( (MOC, 2016  ال يسااتخدم هااذه الطريقااة لتقاادير توليااد

أدى االفتقاار وقاد النفايات وال أي نموذج آخر بادال  مان ذلاك. 

قااة الخاصااة بتقاادير توليااد النفايااات إلااى إلااى البحااث والطري

 تحدي كبير في إدارة النفايات البلدية في البلدان النامية.

  عادة ماا ياتم تنفياذ عملياة صانع القارار مان قبال بعد ذلك

الساالطة وحاادها وعاادم مراعاااة آراء األطاارا  المعنيااة مثاال 

قطاعات األعمال والمواطنين والمنلمات مير الحكومية وما 

م عرضااها بشااكل جيااد فااي خطااة إدارة النفايااات. إلااى ذلااك. تاا
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ااا  عااادة مااا يتطلااب أصااحاب المصاالحة المختلفااين اهتمام 

مختلف ااا عاان نلااام إدارة النفايااات. علااى ساابيل المثااال   قااد 

ا منخفض التكلفة مع الحد األدنى مان  تتطلب السلطة نلام 

النفايات في مكب النفاياات. الساكان مثيارون لالهتماام فاي 

رعة التجميع وأقل تلوث ا. وفي الوقات نفساه  نلام يتسم بس

تهتم قطاعات األعمال أكثر بكيفية تعلايم الفائادة أو تقليال 

ا علاى تعارضاات  التكلفة. يحتوي نلام إدارة النفايات دائم 

يجااب حلهااا ماان قباال جميااع المشاااركين. وبالتااالي   فااإن 

يسااعد مجموعاة متنوعاة  شرط تطوير نلاام دعام القارار

مااان صاااانعي القااارار مااان مختلااا  مجموعاااات أصاااحاب 

أماار  وهااوالمصاالحة المشاااركين فااي عمليااة صاانع القرار

تحتاااج عمليااة  حيااثضااروري. علااى وجااه الخصااو  

صاانع القاارار إلااى إشااراك المااواطنين )األشااخا  الااذين 

ينتجون النفاياات ويتارثرون بشاكل مباشار مان نلاام إدارة 

 عنى االستدامة بالكامل.النفايات( في ملء م

ا   تعااد إدارة النفايااات الصاالبة قضااية مهمااة فااي  أخياار 

التنميااة المساااتدامة تشااامل المكوناااات الفنياااة واالجتماعياااة 

واالقتصااااادية والقانونيااااة والبيئيااااة والماليااااة والسياسااااية 

. تحليال النلاام الاذي (Chang et al., 2015)والثقافية 

ا متعاااااادد التخصصااااااات  ااااااا فريااااااد  للتحلياااااال يااااااوفر دعم 

فااي  تاالسااتراتيجي وإجااراءات صاانع القاارار   قااد تاارخر

البلاادان الناميااة بساابب نقااص الدراسااات والمعرفااة بتنفيااذ 

تحلياال النلااام فااي إدارة النفايااات. تاام تطبيااق نهااج تحلياال 

النلااام لتحلياال إدارة النفايااات الصاالبة علااى ماادى العقااود 

تطاوير نهاج  . تام(Pires et al., 2011)القليلة الماضية 

صااانع القااارار متعااادد األهااادا  لحااال تضاااارب المشااااكل 

ئيااة متعااددة األهاادا  وتحقيااق التااوازن بااين األهاادا  البي

  تااتم معالجااة الدراسااات واالقتصااادية للنلااام. ومااع ذلااك

بشاكل جياد مان خاالل تقاديم  MODMالسابقة في نماذج 

مت ير قارار الختياار التقنياات بادال  مان التارثيرات البيئياة. 

ب أن يرخاااذ التااارثير البيئاااي فاااي االعتباااار العدياااد مااان يجااا

الملوثاااات المنبعثاااة مااان مجموعاااة متنوعاااة مااان تقنياااات 

المعالجااة   وال يرخااذ فااي االعتبااار فقااط انبعاثااات مااازات 

الدفيئااة أو انبعاثااات ثاااني أكساايد الكربااون أو االنبعاثااات 

الصادرة فقط من فرن الحرق ودفن النفايات. عالوة علاى 

ساااب دورة النفايااات ماان مصاادر التوليااد إلااى ذلااك   تاام ح

ا فااي دراسااات تقياايم دورة الحياااة  الااتخلص النهااائي جيااد 

ا فاااي دراساااات   MODMولكااان لااام ياااتم عرضاااها جياااد 

الاذي يمكناه ساد  MODM  فإن نماوذج السابقة. وبالتالي

الفجوات المذكورة أعاله أمر بال  األهمية بالنسابة للبلادان 

 النامية.

يتزايد توليد النفايات بشاكل مطارد فاي البلادان النامياة 

بساابب النمااو المسااتمر للتصاانيع والتحضاار والسااكان. ال 

إلاى  (MSW)ياؤدي ساوء إدارة النفاياات الصالبة البلدياة 

ااا إلااى مخاااطر  آثااار بيئيااة ساالبية فحسااب   باال يااؤدي أيض 

علااى الصااحة العامااة ويثياار بعااض القضااايا االجتماعيااة 

خااارى التاااي تساااتحق المناقشاااة. لاااذلك   مااان واالقتصاااادية األ

الضااروري بشااكل عاجاال تعزيااز التعاماال مااع جمااع النفايااات 

وفصلها والتخلص اآلمن منها. يمكن لتقنيات تحويال النفاياات 

مثاااال االنحااااالل الحااااراري   وتكااااوين  (WtE)إلااااى طاقااااة 

تحويل النفاياات  biomethanation ال ازات   والحرق   و

مناسب للطاقة المتجددة   إلى طاقاة  الصلبة البلدية   كمصدر

مفيدة )كهرباء وحارارة( بطارق آمناة وصاديقة للبيئاة. تهاد  

  هذه الدراسة التى أجريت إلى

 ( وص  تحديات إدارة النفايات الصلبة البلدية أ)

 ( تلخيص األهمية الصحية إلدارة النفايات الصلبة البلدية ب)

النفايات ( شرح فر  ومتطلبات استعادة الطاقة من ج)

 الصلبة البلدية من خالل تقنيات النفايات 

 بالتفصيل  ( شرح العديد من تقنيات النفايات الصلبةد) 

 WtE)ه( مناقشة الوضع الحالي لتقنيات 

WtE ااا التحااديات التااي تواجااه مشاااريع . تناااقش الورقااة أيض 

WtE  عاااالوة علاااى ذلاااك   تااام تقاااديم عااادد مااان التوصااايات

لتحسااين إدارة النفايااات الصاالبة المطبقااة حالي ااا فااي السااياق. 

يمكن أن تساعد هاذه المراجعاة العلمااء والبااحثين والسالطات 

وأصاااحاب المصااالحة العااااملين فاااي إدارة النفاياااات الصااالبة 

 .(Lal et al., 2020)المحلية على اتخاذ قرارات فعالة 

يوجد هناك عدة تعريفات للنفايات  النفايات الصلبة: تعري  -

 الصلبة منها:

به يقصد النفاية مصطلح :أن  لميةتعري  منلمة الصحة العا -

األشياء التي وهي بعض المخلفات  القمامة أو القاذورات أو 

ما وأصبحت ووقت مكان ما  فيأصبح صاحبها ال يريدها 

 أو قيمة. لها اهميةليست 

 خطرا اتجهة نلر بيئية تشكل النفايومن  : التعري  البيئي -

هذه   البيئةوبين عالقة بينها لذى تحدث الوقت امن ابتداء 

 للمعالجة.أن تكون مباشرة أو نتيجة يمكن العالقة 

تعتبر دية التعري  االقتصادي:من وجهة نلر اقتصا -

كل مادة أو شيء قيمته االقتصادية معدومة أو  للنفايات

 لمالكة.سلبية بالنسبة 

مجموعة أنوا  النفايات الصلبة:تشمل النفايات الصلبة  -

من بلد آلخر  تهاونوعيا تختل  كمياتهاعديدة من النفايات 

أخرى داخل البلد الواحد وذلك حسب الى بل من مدينة 

والمستوى المعيشى االقتصادية والحالة الكثافة السكانية 

باختال  تختل  ايضا و االجتماعي للسكان كما. والثقافى 

العمرانى والتخطيط والموقع الج رافى ل السنة فصو

 للمدينة. والديمومرافى 

تهااا لدرجة خطورتبعااا النفايات الصلبة يمكاان تقساايم أنااوا   -

 خطرة:مير نفايات صلبة خطرة ونفايات صلبة الى 
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هي نفايات األنشطة والعمليات الخطرة: النفايات الصلبة  -
ة الخطارة المحتفلاة بخاوا  الماادأو رمادها  المختلفة

  استخدامات تالية أصلية أو بديلة لهاااااااااا ليس لتاااااااااى ا
مصدرا للخطر الداهم على صحة اإلنسان وتعتبااااااااااااار 

من مواد سامة أو قابلة لمااااااا تحتويااااااة ومقومات البيئة 
كما تتعدد مصادر هذه النفايات   لالنفجار أو اإلشتعال 

والمستشاااافيات الصناعية والزراعية المصااااادر فتشمل 
من احياناااااااا كما تنتج   الدوائية الصحية ووالمنشاااااااات 

أن يمكان كما المناازل   نفايات األنشطة السكانية داخل 
الصر  الصحي أو الصناعي على تحتاااااااوى حمااااااااة 

 الخطورة.مكونات تكسبها صفة 

التاى هي النفايات الصلبة مير الخطرة: النفايات الصلبة  -
المااااواد صفات لهااااا على مواد أو مكونات تحتااااوى ال 

اين خصائصها الكيميائية والفيزيائية كما تتبالخطاااااااارة 
 .عضوية ير وتشتمل على مواد عضوية وم

: هـي مـا يتخلـ  Solid wasteالمخلفـات الصـلبة  - 
عـن نشـاط اإلنسـان االقتصـادي االجتمـاعي وال 
توجـد فـي مكانهـا أو زمانها الصحيح وهي مصدر من 
مصادر التلوث الذي ينشر حيثما وجـد نشـاط أو 
األشـياء التـي ليســت لهـا فائـدة مباشــرة كمـا يعرفهـا 

مؤقتــا  البنــك الـدولي برنهـا األشــياء المسـت ني عنهـا
  أو األشـياء التـي ليســت لهـا فائـدة مباشــرة  ويجب 

 التخلص منها أو إعادة اسـتخدامها اسـتخدام آمنـا. 

أهدا  إدارة النفايات الهد  األساسي إلدارة النفايات  - 
الصلبة هو تقليل وإزالة اآلثار السلبية لمواد النفايات 

االقتصادية على صحة اإلنسان والبيئة لدعم التنمية 
وجودة الحياة الفائقة. يجب القيام بذلك بركثر الطرق 
كفاءة الممكنة  إلبقاء التكالي  منخفضة ومنع تراكم 

 النفايات.

فيتناام  فيتناامالوضع الحاالي إلدارة النفاياات البلدياة فاي  - 
تقااع فااي وسااط جنااوب  Sهااي دولااة علااى شااكل حاار  

كام مان حادود البار الرئيساي  3730شرق آسايا ولاديها 
ماع الصااين فااي الشاامال والوس وكمبوديااا فااي ال اارب. 

كيلاااومتر مرباااع  967 330بمسااااحة  مجماااو  األرض
مليااون نساامة فااي عااام  92ويبلاا  عاادد سااكانها حااوالي 

2015 (GSOVN, 2016 تتطااور فيتنااام بساارعة .)
المحلااي اإلجمااالي  وتخضااع لعمليااة تحضاار مااع الناااتج

 مليار دوالر أمريكي. 193.6الحالي البال  حوالي 

ينتج توليد النفايات الصلبة عن األنشاطة البشارية فاي 
دورة إنتاجهااااااا واسااااااتهالكها. أدى التوسااااااع الحضااااااري 
والتصنيع السريع في فيتناام إلاى تولياد آال  األطناان مان 

قاادر ( يومي ااا. حالي ااا   يُ MSWالنفايااات الصاالبة البلديااة )
ملياون طان سانوي ا    24إنتاج النفايات الصالبة باركثر مان 

مليااون طاان بحلااول عااام  52مااع احتمااال أن يصاال إلااى 
2020 (Nguyen, 2014 أصاااابحت زيااااادة توليااااد .)

النفايات الصلبة المحلياة قضاية بيئياة ناشائة للسالطات فاي 
تاؤدي كمياة النفاياات  (.Nguyen et al., 2013فيتناام )

المتزايدة إلى ترثيرات سالبية علاى البيئاة وصاحة اإلنساان 

 Ngoc andالااتخلص مياار الكااافي ماان النفايااات  بساابب
Schnitzer, 2009) اا   تام الاتخلص مان مان  %80(. أيض 

النفاياااات الصااالبة المحلياااة فاااي مااادافن النفاياااات دون إعاااادة 
المادية والطاقاة  تدويرها   مما أدى إلى إعادة تحديد الخسائر

(. وبالتاااالي   Ghinea et al., 2016فاااي المجتماااع )
أصاابحت اإلدارة المتكاملااة للنفايااات مهمااة بشااكل كبياار فيمااا 
يتعلااق بإعااادة تاادوير المااواد والطاقااة ماان النفايااات الصاالبة 

 van de Klundert etالبلدياة وكاذلك محادثاات الماوارد 
al., 2001 and Zurbrugg et al., 2012).) 

 إدارة انُفبَبث فٍ فُتُبو

 تىنُذ انُفبَبث وتكىَُهب

الزيادة الكبيرة فاي معادل تولياد النفاياات  1 يوضح جدول
والكمياااة اإلجمالياااة للنفاياااات الصااالبة البلدياااة خاااالل الفتااارة 

. سااااانوي ا   2025و  2020والتنباااااؤ لعاااااامي  2007-2010
معاادل زيااادة النفايااات الصاالبة البلديااة فااي المناااطق متوسااط 

  و معدل توليد النفايات للفارد سنوي ا %16-10حضرية هو ال
  دا مادن الكبارى مثال هاانوي  هوشاي مناهأعلى بكثير فاي ال
  الحضاااري الساااريع والنماااو االقتصاااادي ناااان . أدى التوساااع

فضال  عن زيادة مستويات المعيشة وت ير أنماط الحيااة   إلاى 
 ق الحضرية.زيادة توليد النفايات البلدية   ال سيما في المناط

  بالتوازي ت توليد النفايات للفرد بشكل عامتزداد مستويا
مع تحسان مساتوى المعيشاة. وفق اا للبياناات التاي أبل ات عنهاا 

معاااادالت التوليااااد اليوميااااة المقاطعااااات  يتااااراوح متوسااااط 
/فرد/يااوم فااي كجم 1.2إلااى  0.8فرد/ يااوم ماان بااالكيلومرام/

/يوم فاي البلادات فردكجم/ 0.5إلى  0.35المدن الكبرى ومن 
  الكمياااات (. فاااي المتوساااط Nguyen, 2014الصااا يرة )

المستهلكة من الطاقاة والسالع والطعاام لساكان الحضار أعلاى 
مرات من تلك التي يساتهلكها ساكان الريا  فاي  3-2بحوالي 

فيتنااام. وهكااذا   ينااتج سااكان الحضاار حااوالي ضااع  كميااة 
 النفايات التي ينتجها نلرائهم في الري .

  تكااوين النفايااات الصاالبة البلديااة فااي فيتنااام. وهااي يتنااو
ااا ماان جاازء عضااوي كبياار ) (   تليهااا %77-56تتكااون أساس 

-2( والاااورق )%14-10النفاياااات القابلاااة إلعاااادة التااادوير )
ماااواد قابلاااة إلعاااادة التااادوير  علاااى MSW(. يحتاااوي 7%

دن   إلااخ(   نفايااات خطاارة   بالسااتيك   زجاااج   معااا)ورق
حشاارية   بطاريااات مسااتعملة(   ومااواد   مبياادات )دهانااات

 قابلة للتحلل )قشور الفاكهة والخضروات   فضالت الطعام(.

تكاوين  فى الصين 3و  2و  1واألشكال  2يوضح جدول 
وخصائص النفايات في بعض المدن في فيتنام. يشير هذا إلى 
وجاااود إمكاناااات هائلاااة لتنفياااذ أنشاااطة المعالجاااة البيولوجياااة 

فايات الصلبة البلدياة فاي فيتناام. فاي الوقات وإعادة التدوير للن
مليون طن  15الحالي   يُقدر إنتاج النفايات الصلبة بركثر من 

 % 17  و % من مصادر البلدياة 80سنوي ا مع ما يقرب من 
  % 3مااااااااااااااااااااااان المصاااااااااااااااااااااااادر الصاااااااااااااااااااااااناعية و 

   يبلاااا   2020المتبقيااااة ماااان مصااااادر أخاااارى. فااااى عااااام 
 مليااون طاان ساانوي ا 52إنتاااج النفايااات الصاالبة المحتماال الااى 

(Nguyen et al., 2013). 
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 . تىنُذ انُفبَبث فٍ انًُبطك انحضرَت1خذول

 انعبو انىحذة يحتىي

2007 2008 2009 2010 2020 2025 

 52 44 26.22 25.5 27.7 23.8 مليون سكبٌ انحضر

 50 45 30.2 29.74 28.99 28.2 % َسبت يىاطٍُ انحضر

 kg/ capita. day 0.75 0.85 0.95 1.0 1.4 1.6 يعذل تىنُذ انُفبَبث فٍ انًُبطك انحضرَت

 ton/day 17.68 20.85 24.22 26.22 61.6 83.2 إخًبنٍ تىنُذ انُفبَبث انصهبت انًحهُت

  (Monre, 2011) :انًصذر

 

  

 

 

 . تكىٍَ انُفبَبث وخصبئصهب2خذول

 انًذَُت انىحذة انًركب

Hanoi Da Nang Hue  Pleiku 

 60.49 55 66 53.8 % انعضىي

 12.7 5.2 4 3.42 % انبالستُك

 9.65 4.4 3.1 4.2 % كرتىٌانورق 

 1.16 7 4.9 1.4 % ًعذٌان

 0.13 1.8 0.9 1 % زخبجان

 12.6 23 16.4 28.18 % غُر فعبنت

 2.8 1.5 1.6 4.9 % ًطبطان

 0 3 2.3 1.7 % انغزل وانُسُح

 0.4 0.8 0.8 1.4 % انًىاد انخطُرة

 50.5 50 51.2 43.04 % يحتىي انرطىبت

 13.9 15.5 16 13.7 % َسبت انريبد

 0.38 0.4 0.4 0.41 3طن/م انكثبفت انظبهرَت

 26.51 22.9 16.8 16.62 % انًىاد انمببهت إلعبدة انتذوَر

  (Nguyen, 2014) :انًصذر 
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 2112َىضح كًُت انًىاد انمببهت إلعبدة انتاذوَر انًساتعبدة ياٍ انُفبَابث انصاهبت انبهذَات )باب ني طاٍ  فاٍ عابو  . 1شكم 

(Ngan, 2018  

 

    (Ngan, 2018)2112َىضح لُى انًىاد انًصذرة انمببهت إلعبدة انتذوَر فٍ عبو  .2شكم 

 

ياٍ انُفبَابث انصاهبت انبهذَات )باب ني طاٍ  فاٍ انفتارة ياٍ  َىضح كًُت انًىاد انمببهات إلعابدة انتاذوَر انًساتعبدة .3شكم 

  (Ngan, 2018  2112وحتً عبو  2111
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  أعلااان البناااك الااادولي أناااه مااان  2018فاااي سااابتمبر 
 70المتوقع أن يرتفع إنتاجناا العاالمي مان النفاياات بنسابة 

ما لم نتخذ إجراءات عاجلاة.  2050في المائة بحلول عام 
تنتج البشرية حالي ا ملياري طن من النفايات الصلبة سنوي ا 

% ماان ذلااك ال تااتم ادارتااه  33مليااار شااخص   7.6بااين 
ا مان بطريقة ب يئية امناة . قاد تكاون الزياادة الساكانية جازء 

المشكلة   لكن مستويات االساتهالك داخال قلاة مان الادول 
المتقدمة  وسوء إدارتها الفادحاة للنفاياات  هاي التاي أدت 
إلااى هااذه الكارثااة البيئيااة  فالواليااات المتحاادة هااي أكباار 
مصدر للنفايات للفرد في جميع أنحاء العاالم   حياث يناتج 

طان  -كيلوجراماات فاي السانة  808واطن ما يعادل كل م
 وأكثر من ضع  إنتاج مواطني اليابان.  -تقريب ا 

في جميع أنحاء العاالم  بلا  متوساط النفاياات المنتجاة  

كيلاوجرام   لكنهاا تتاراوح علاى نطااق  0.74للفرد يومي اا 

كيلاوجرام. علاى الارمم مان  4.54إلاى  0.11واسع   من 

في المائة من ساكان العاالم   إال أن  16أنها ال تمثل سوى 

فاي المائاة    34البلدان ذات الادخل المرتفاع تناتج حاوالي 

 مليون طن   من نفايات العالم. 683أو 

يعد تقليل النفايات وإعادة التدوير من العناصر المهمة 

ا فااي إطااار إدارة النفايااات المحليااة. إنهااا تساااعد فااي  جااد 

قليل الطلب علاى مسااحة الحفاظ على الموارد الطبيعية وت

 مكب النفايات القيمة.

من خالل نلام استعادة النفاياات الحاالي   تام اساترداد 

مليون طن مان النفاياات الصالبة البلدياة فاي  1.64حوالي 

 %12. ماان هااذا اإلجمااالي   تاام إعااادة تاادوير 2019عااام 

تااااام تصاااااديرها إلاااااى البااااار الرئيساااااي  %88محلي اااااا و 

واالقتصاااادات األخااارى إلعاااادة التااادوير   ماااع عائااادات 

 مليار دوالر لهونج كونج. 5.8تصدير 

مالحلااة: يشاامل نلااام اسااتعادة المااوارد فااي القطااا  

العام   والقائمين بإعادة التادوير الخاصاة   والمجموعاات 

 الخضراء التي تستعيد المواد القابلة إلعادة التدوير.

  احتلاات فيتنااام المرتبااة الرابعااة ماان  2015فااي عااام  

بين خمس دول تفرز كميات من البالستيك في المحيطاات 

 أكثر من بقية دول العالم مجتمعة. 

أشااارت اإلحصاااءات إلااى أن إنتاااج  2018فااي عااام 
 27.8النفايااات الفيتناميااة الساانوي يتكااون ماان أكثاار ماان 

لدياااة  % مااان المصاااادر الب 46ملياااون طااان تتكاااون مااان 
 -مادن  والباقي يرتي من الزراعة والصناعة. أكبار خماس

 -  هايفونج   دا نانج وكان ثو هانوي  مدينة هوتشي مينه
% ماان إجمااالي توليااد النفايااات. تحتااوي  70تنااتج حااوالي 

% من المخلفات  70إلى  60النفايات البلدية الصلبة على 
 القابلة للتحلل بالوزن الرطب.

  فااي الوقاات مانيااة للتعاااون الاادوليوفق ااا للجمعيااة األل 

إلاى  40  تراوحات ت طياة المجموعاة الفيتنامياة مان نفسه

بالمائااة باااختال  المناااطق الريفيااة والحضاارية   مااع  85

 بالمائة في هانوي ومدينة هو تشي مينه.  95معدالت 

فاي المائاة دون  44بل ت النفاياات المحولاة مان الاتخلص 

ر وإعاااادة االساااتخدام   معلوماااات دقيقاااة حاااول إعاااادة التااادوي

والتسااميد واسااتخدام اسااتعادة الطاقااة ماان النفايااات أو ال اااز 

فاي المئاة.  56الحيوي. وشكلت حصة التصر  الناتجة عان 

وماع ذلاك   تفتارض دراساة معاصارة تتعلاق بساوق النفايااات 

بالمائة من النفايات المتولدة في فيتنام يتم  85أنه حتى حوالي 

بالمائاااة منهاااا ميااار  80واقااع   طمرهااا دون معالجاااة فاااي الم

صااحية. وفق ااا إلحصاااءات مياار مكتملااة ماان وزارة المااوارد 

مكب اا فاي فيتناام   لكان  450الطبيعية والبيئاة الوطنياة  يوجاد 

 مدفنا يتبع اللوائح الصحية المناسبة. 120هناك حوالي 

  وص  مقال نشره المنتادى االقتصاادي 2020في يناير 

تنامية برناه ممازيج مان االساتهالك العالمي وضع النفايات الفي

المتزاياااد وساااوء إدارة النفاياااات الوطنياااةم. زادت النفايااااات 

مليااون طاان  15.6ماان  2015و  2004المنتجااة بااين عااامي 

مليااون طاان ساانوي ا. عااالوة علااى ذلااك   تفتاارض  27.8إلااى 

إلاى  10التقديرات زيادة كمية النفاياات الصالبة البلدياة بنسابة 

  بحياث تتضااع  الكمياة للفارد أرباع في المائة كل عاام  16

مرات في السنوات الخمس عشرة القادمة. يمكن إعادة تدوير 

% مان النفاياات فاي المنااطق الحضارية   ولكان  70إلى  50

يتم التعامال ماع كمياة محادودة فقاط بهاذه الطريقاة فاي الوقات 

 الحاضر. 

  مان األفضال ر من األحيان  على الرمم مان ذلاكفي كثي

إعااادة   القااول الماارثور القااديم: تقلياال  إعااادة االسااتخدامبااا  ات

 التدوير. 

 ساساااااية للمخلفاااااات الصااااالبة فاااااى فيتناااااامالمكوناااااات األ

(Ngan, 2018)  .هااي النفايااات العضااوية ومياار العضااوية

تشاامل النفايااات مياار العضااوية  علااى ساابيل المثااال  الزجاااج 

والبورسااااالين والمعاااااادن والاااااورق والمطااااااط والبالساااااتيك 

ستيك والنايلون والنسيج واإللكترونيات. تشمل النفاياات والبال

العضاااوية فاااي ال الاااب الطعاااام المتبقاااي أو الفاساااد واألوراق 

المتساااااقطة والفواكااااه الفاساااادة والسااااماد الطبيعااااي وجثااااث 

 الحيوانات.

ا  ال يدرك النااس فاي فيتناام اآلثاار السالبية للناايلون   أيض 

ميااااة النفايااااات والبالسااااتيك علااااى البيئااااة  وبالتااااالي فااااإن ك

ا.  البالستيكية في فيتنام تتزايد بسرعة أيض 

وعليااااه فااااإن فكاااارة اعااااادة تاااادوير واسااااتخدام وتقلياااال 

النفاياااات المنزلياااة الصااالبة فاااي فيتناااام أحااادى أهااام األماااور 

التااي تااادخل ضااامن إدارة ومعالجاااة النفاياااات الصااالبة والتاااي 

تعتماااد علاااى نوعياااة النفاياااات الصااالبة فاااي فيتناااام فيجاااب ان 

ض النفايااااات الصاااالبة ألمااااراض صااااناعية فااااي تاااادور بعاااا

حاااااين يساااااتخدم الااااابعض اآلخااااار كساااااماد يساااااتعمل فاااااي 

استصااااالح األراضااااي الزراعيااااة والاااابعض اآلخاااار يكااااون 

مصااااادرا  مااااان مصاااااادر الطاقاااااة وميرهاااااا   فضاااااال  عااااان 

منفعتهااااا االقتصااااادية والبيئيااااة فإنهااااا تعااااد إحاااادى الطاااارق 

التاااي تقلااال معااادل اساااتنزا  الماااوارد الطبيعياااة فضاااال  عااان 
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تقلياااال تكااااالي  معالجااااة النفايااااات الصاااالبة واسااااتيعاب 

القااااوى العاملااااة للتخفياااا  ماااان شاااادة البطالااااة وكااااذلك 

 التقليل من المساحات المطلوبة لطمرها.

 انًىاد وطرق انبحث

بحثية تاريخية وموضوعية  تستند الدراسة إلى مبادئ 

)بحياااااث نهااااتم بتوصاااااي  البياناااااات  وصاااافية تحليلياااااةو

واالصطالحات والنتائج   وفى نفس الوقت نقوم بعملياات 

ضافة أو تنقيحياة أو ماا تحليلية لعرض معلومات ونتائج م

. يتيح تطبيق هاذه األسااليب فاي البحاث اعتباار شابه ذلك(

المعرفاة العلمياة كنلاام متكامال ياؤثر فياه كال نهاج سااابق 

ى الانهج التاالي. كال هاذا بشكل ميار مباشار أو مباشار علا

ا جعل من الممكن تجميع سلسلة منهجية من الحساابات  مع 

العلميااة والنلريااة حااول هااذه القضااية. تااتم مناقشااة آراء 

رقياااة والثقافياااة الماااؤلفين ب اااض النلااار عااان المياااول الع

  األماار الاااذي يتطلااب مقارناااة شااااملة والميااول السياساااية

شااااملة للحقاااائق واللاااواهر فاااي مجموعهاااا   أي دراساااة 

  يرخذ للمشكلة. باإلضافة إلى ذلك  يتم استخدام نهج منلم

والعوامال التاي  في االعتبار ميزات كائناات البحاث نفساها

 ,.Alimbaev et al)  فاي البحاثتحادد هاذه الميازات

2021) . 

تحذَااااذ ي ااااكهت إدارة انُفبَاااابث انصااااهبت انًحهُاااات  

 وحهىنهب

واحاادة ماان المشاااكل الهامااة التااي تااؤدي إلاااى إدارة  

النفايااات بشااكل مياار مناسااب فااي فيتنااام هااي أن الحكومااة 

المحلية ليست مجهازة بشاكل كاا  لتقاديم معالجاة مناسابة 

للنفايااات وخدمااة جمعهااا. يرجااع ذلااك إلااى أسااباب مختلفااة 

مثااال نقاااص الماااوارد والقااادرة اإلدارياااة وكاااذلك القضاااايا 

 مشاكل الرئيسية على النحو التالي:المالية. سيتم سرد ال

 انمُىد انتمُُت

  ة النفاياااات مثااال التساااميد   والحااارقتقنياااات معالجااا

والهضم الالهوائي لم يتم تطبيقها بنجااح فاي فيتناام بسابب 

نقااص االهتمااام الفنااي. علااى ساابيل المثااال   تعااد تقنيااات 

معالجااة النفايااات المطااورة محلي ااا رخيصااة الااثمن ولكاان 

إلااى أن تحتااوي علااى عناصاار منخفضااة  التقنيااات تمياال

الجااودة أو تفتقاار إلااى االهتمااام التقنااي والبيئااي. وبالتااالي 

فإنها في بعض األحياان تفشال أو تولاد الكثيار مان التلاوث 

د التقنياات المساتوردة أثناء التش يل. من ناحية أخرى   تع

  ولكاان ال يااتم االنتباااه إلااى جاادوى النفايااات أملااى بكثياار

مثل خصائص النفايات   والمساتويات  المحلية واللرو 

ادية    والقادرة االقتصانية للمش لين  والقادرة اإلدارياةالتق

  فإن العديد من المرافق توقفوا وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك

عن العمل أو يعملون بشكل مير فعال مع انبعاث التلوث. 

كمااا يعااد التنفيااذ الماانخفض لفصاال النفايااات عنااد المصاادر 

جة مير الفعالاة. وبالتاالي  فاإن تحساين أنشاطة سبب ا للمعال

فاارز النفايااات وكااذلك تقياايم مسااتويات مناساابة لمعاادل فاارز 

 النفايات أمر ضروري لتخطيط إدارة النفايات المستدامة.

 انمُىد انًؤسسُت

ا علاى أن المؤسساات  الضاعيفة هاي  يبدو أن هناك إجماع 

األخارى ناام وكاذلك فاي البلادان النامياة قضية رئيساية فاي فيت

(Wilson, 2007 يجب أن يكون التعزياز وبنااء القادرات .)

مهمااين لتطااوير نلااام إدارة النفايااات األكثاار كفاااءة. مطلااوب 

سياسة النفايات واإلطاار القاانوني حتاى يكوناوا قاادرين علاى 

وضع أهدا  ومايات مستدامة في وقات معاين. عاالوة علاى 

طبيقية التاي ذلك   ينب ي تشجيع البحث العلمي والدراسات الت

يمكاان أن تت لااب علااى نقااص االهتمااام لتعزيااز كفاااءة وقاادرة 

صانعي القرار. على سبيل المثال   يؤدي عدم وجاود بياناات 

ومعلومات موثوقة عان النفاياات بسابب ساوء حالاة األسااليب 

والدراسااات المعياريااة إلااى عاادم اليقااين فااي بيانااات اإلدخااال 

لي   فاإن المنهجياات لتخطيط إدارة النفاياات وحساابها. وبالتاا

الموحدة لدراسة خصائص النفايات ضرورية للحصول علاى 

بيانااااات موثوقااااة لتخطاااايط إدارة النفايااااات   وبالتااااالي فااااإن 

ا إلنشاء مبادرات  دراسات دعم اتخاذ القرار ستكون مفيدة جد 

مناسااابة إلدارة النفاياااات باإلضاااافة إلاااى دراساااات التقنياااات 

رساعار معقولاة ومجدياة تقني اا التطبيقية   والتي ساتوفر أكثار ب

ااا   يحتاااج التثقياا  التوعااوي للمقيمااين  حلااول العااالج. أيض 

اااا إلاااى الحصاااول علاااى مزياااد مااان االهتماااام  والسااالطات أيض 

واالستثمار  وضمن سياسة حماية البيئاة   تام طارح ممباادرة 

3R م الخاصااة بالحااد ماان إعااادة االسااتخدام وإعااادة التاادوير

 إلى اهتمام وثيق.باعتبارها قضية مهمة تحتاج 

 انمُىد انًبنُت

أشارت دراسات متعددة حول إدارة النفاياات فاي البلادان  

الناميااة إلااى القيااود الماليااة والمؤسسااية باعتبارهااا األسااباب 

الرئيسية للتخلص مير المناسب من النفايات   خاصاة  عنادما 

تكون الحكومات المحلياة ضاعيفة فاي أداء المباادرة أو تعااني 

التموياال علااى الاارمم ماان اسااتمرار النمااو السااكاني مان نقااص 

(. بشاكل عاام   تعطاى إدارة Zhu et al., 2008الساريع )

النفايات الصلبة أولوية ضئيلة في البلدان النامية. حدثت نفس 

المشااكلة فااي فيتنااام   حيااث تاام تااوفير أمااوال محاادودة لقطااا  

إدارة النفايااات الصاالبة ماان قبااال الحكومااة وتاام توزيااع هاااذه 

مااااوال المحاااادودة بشااااكل ساااايء بساااابب القاااادرة اإلداريااااة األ

المنخفضااة. وبالتااالي   لاام يااتم الوصااول إلااى مسااتوى خدمااة 

 معالجة النفايات المطلوبة لحماية الصحة العامة والبيئة.

 لُىد َظبو دعى اتخبر انمرار

فااي فيتنااام والعديااد ماان البلاادان الناميااة األخاارى   هناااك  

تم تطويره لمساعدة صانعي نقص في نلام دعم القرار الذي ي

القرار في وضاع خطاة إدارة النفاياات   وال سايما الماواطنين 

وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يصاعب علايهم المشااركة 

فااي عمليااة صاانع القاارار . ماان ناحيااة أخاارى   لاام يااتم إجااراء 

لتحساين األهادا  المتضااربة  MODMدراسة نموذجياة لاـ 
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  يعااد مسااتدامة. وبالتاااليرة النفايااات الالمختلفااة لخطااة إدا

لااادعم  MODMباساااتخدام نماااوذج  DSSتطاااوير نلاااام 

ا ضااروري ا فااي  تخطاايط اإلدارة المسااتدامة للنفايااات أماار 

 فييت نام نحو التنمية المستدامة للبلد.

 Integrated اإلدارة انًتكبيهاات نهُفبَاابث انصااهبت

Solid Waste Management (ISWM) 

مع تقدم مجال إدارة النفايات الصلبة   يتم النلر إلاى  
  علااى  ISWMالحلااول بشااكل أكثاار منهجيااة وشاامولية. 

سبيل المثال   هو مصاطلح مهام بشاكل متزاياد فاي مجاال 
إدارة النفايات. يشير إلى اختيار واستخدام برامج وتقنيات 
وتقنيااات اإلدارة المناساابة لتحقيااق أهاادا  ومايااات معينااة 

لنفاياااات. تااانص وكالاااة حماياااة البيئاااة األمريكياااة إلدارة ا
(EPA علاااى أن )ISWM  تتااارل  مااان تقليااال مصاااادر

النفايات وإعادة التدوير وحرق النفايات ومادافن النفاياات. 
 يمكن القيام بهذه األنشطة بطريقة تفاعلية أو هرمية.

  ماان المهاام التركيااد علااى أن هناااك حاجااة فااي الختااام
ة النفايات الصلبة فاي بعاض ماسة إلى برامج أفضل إلدار

البلدان. يتم جمع حوالي نص  النفايات الناتجة في المادن 
وربااع مااا يااتم إنتاجااه فااي المناااطق الريفيااة. علااى الصااعيد 
الاادولي   يحااذر البنااك الاادولي ماان أن النفايااات العالميااة 

فااي  %70بنساابة  2050إلااى  2016يمكاان أن تاازداد ماان 
تعتبر الجهاود المساتمرة لتحساين  سيناريو العمل كالمعتاد.

اا مان الحفااظ علاى مساتقبل  ا مهم  نلام إدارة النفايات جزء 
 صحي لإلنسان والبيئة.

 تىنُذ انُفبَبث وتكىَُهب فٍ فُتُبو

Waste generation and composition in 

Vietnam 

يمكن تصني  النفايات الصالبة بطارق مختلفاة. تتمثال 

لاى قادرتنا علاى تولياد إحدى الطرق فاي التصاني  بنااء  ع

النفايااات الصاالبة  علااى ساابيل المثااال  النفايااات المنزليااة  

  والزراعااة بناااء والهاادم  والنفايااات الصااناعيةونفايااات ال

 ونفايات القرى  والنفايات الطبية الصلبة. 

طريقااة أخاارى لتصااني  النفايااات الصاالبة تعتمااد علااى 

مساااتوى السااامية وترثيرهاااا علاااى صاااحة اإلنساااان. بهاااذه 

طريقة  يمكن تصني  النفايات الصلبة على أنهاا نفاياات ال

 صلبة عادية ونفايات صلبة خطرة.

 Urban solid تىنُاذ انُفبَابث انصاهبت انحضارَت

waste generation 

الصااااادر عاااان إدارة المااااوارد  2011وفق ااااا لتقرياااار 

الطبيعياااة والبيئاااة  فاااإن كمياااة النفاياااات الصااالبة البلدياااة 

-10الحضاارية لاام تاازد إال بنساابة المتولاادة فااي المناااطق 

. ويبااين أن 2010إلااى  2007تقريب ااا كاال عااام ماان  16%

الحجم اإلجماالي مان النفاياات الصالبة الحضارية المتولادة 

طن/ياااوم وزادت إلاااى  17.682بل ااات  2007فاااي عاااام 

. ويمكن مالحلة أن كمياة 2010طن/ يوم في عام  26.224

ااا ماان النفايااات الصاالبة المتولاادة للفاارد فااي اليااوم ز ادت أيض 

كجام /  1.0كجم / فرد / يوم إلى ماا يقارب مان  0.75حوالي 

فرد / يوم. يمكن فهم ذلك على أنه تم تحساين مساتوى معيشاة 

 الناس في المناطق الحضرية.

  يتم تصني  المناطق الحضرية في فيتناام إلاى بشكل عام
وهاي  1خمسة مستويات مختلفة. يمكن إدراجها في المستوى 

شاااااامل هااااااانوي   العاصاااااامة   ومدينااااااة ماااااادن خاصااااااة وت
Hochiminh علااى  3إلااى  1  يااتم تعرياا  المسااتويات ماان

يعاار  علااى أنااه مدينااة صاا يرة   4أنهااا ماادن  والمسااتوى 
ا  وفق ا لتقريار إدارة الماوارد  والمستوى يعر  برنه بلدة. أيض 

منطقاااة  755  هنااااك إجماااالي 2011الطبيعياااة والبيئاااة لعاااام 
د  ومان المتوقاع أن يصال هاذا حضرية في جميع أنحااء الابال

. تناااتج 2025منطقاااة حضااارية فاااي عاااام  1000الااارقم إلاااى 
النفايات الصلبة الحضرية من العديد من المصاادر المختلفاة  
والتااي يمكاان بشااكل عااام أن تكااون مدرجااة علااى أنهااا نفايااات 
منزلية وشوار  ومكاتب وأساواق ونفاياات تجارياة. فاي عاام 

وهاااي إحااادى أكبااار   Hochiminh  أنتجااات مديناااة 2011
طن / يوم. تنتج النفاياات  8900 - 8700مدينتين في فيتنام   
طان يومي اا. ومان المتوقاع أن  6,200-6,700البلدياة الصالبة 

 سنوي ا. %10-8يزداد هذا المعدل بحوالي 

 َظبو إدارة انُفبَبث انصهبت انبهذَت فٍ فُتُبو

 انًعبهذ انحكىيُت إلدارة انُفبَبث انصهبت

  تام تقاديم قاانون حماياة البيئاة وإصاداره 1994في يناير 
  بل وزارة العدل. بعد سنوات عديدةألول مرة في فيتنام من ق

كان هناك العديد من الت ييرات والتحسينات في قاانون حماياة 
البيئة. دخلت النسخة األحدث من هذا القانون حيز التنفياذ فاي 

دة  على ض المفاهيم الجدي. قدمت هذه النسخة بع2015يناير 
  واألمااان التنمياااة الخضاااراء   وت يااار المنااااخ  سااابيل المثاااال

 البيئي. 

 انًكىَبث انطبُعُت إلدارة انُفبَبث انصهبت انبهذَت

 اندًع وانُمم

 َمم انُفبَبث

نشاااط آخاار إلدارة النفايااات يجااب أن يتكاماال بشااكل  هااو
منهجاااي ماااع أنشاااطة إدارة النفاياااات األخااارى لضااامان إدارة 
سلسة وفعالة للنفايات. عادة  ما يشمل ذلاك جماع النفاياات مان 
الرصي  والشركات   وكذلك من محطات النقل حياث يمكان 
تركيز النفايات وإعادة تحميلها على مركبات أخرى لتساليمها 

 مكب النفايات. إلى

يااتم جمااع النفايااات الصاالبة بشااكل رئيسااي فااي المناااطق 

الحضرية فقط في حين أن عمليات جمع النفايات الصالبة فاي 

مناطق أخرى  وخاصة في المناطق الريفية ال تزال محادودة 

لل ايااة. فااي المناااطق الريفيااة  علااى الاارمم ماان أن الحكومااة 

لوضاع لام يتحسان تحاول زيادة معادل جماع النفاياات  إال أن ا

ا. وبحسااب تقرياار حالااة البيئااة الوطنيااة   2015-2011كثياار 
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فاي  2014-2013بلا  معادل جماع النفاياات خاالل الفتارة 

فاي  %60في المتوسط  و  %85-84المناطق الحضرية 

المناطق شابه الحضارية. وماع ذلاك  فاإن هاذه النسابة فاي 

 فقط. %10   وفي الري  وصلت%55-40لري  هي ا

في المدن الكبيرة مثل هاانوي ومديناة هوشايمين   ياتم 

جماااع النفاياااات مااان قبااال الشاااركات الخاصاااة التاااي لاااديها 

تراخيص في جمع ومعالجة النفايات والعقود المناسبة ماع 

 السلطات المحلية. 

علااى مسااتوى المناازل  يااتم حفااع النفايااات فااي أكياااس 

أو حاويااات بالسااتيكية  ويااتم وضااعها مباشاارة  بالسااتيكية

أمام منازلهم في انتلار جمعهاا. ياتم الجماع علاى مساتوى 

المنزل بواسطة عربة يدوية يحملهاا عماال جماع النفاياات 

ا علااى األقاادام. بمجاارد امااتالء العربااات اليدويااة  يااتم  سااير 

نقلهااا إلااى شاااحنة وساايتم نقلهااا إلااى محطااة نقاال ومرافااق 

ياتم  أدناه كيا  5و  4و  3يوضح الشكالن معالجة الحق ا. 

جمع النفايات البلدية الصالبة ونقلهاا فاي مديناة هوتشايمين 

 وفي المناطق الريفية.

 خًع انُفبَبث وَمههب فٍ فُتُبو

تشارك الشاركات الخاصاة والقاائمين بإعاادة التادوير  

مير الرسميين جزئي ا فاي إدارة النفاياات الصالبة المحلياة. 

  تتحماااال شااااركة البيئااااة الحضاااارية ماااان ناحيااااة أخاااارى 

(URENCO فااي المدينااة المسااؤولية األكباار عاان جمااع )

ونقل والتخلص من النفايات المتولدة في المنااطق بماا فاي 

ذلااك النفايااات السااكنية ونفايااات الشااوار  والنفايااات ماان 

المنااااااطق التجارياااااة والمكاتاااااب واألساااااواق والمنااااااطق 

تم عاادة  جماع الصناعية   والمستشفى   وماا إلاى ذلاك   يا

النفايات الصلبة المحلية المتولدة من مصاادر مختلفاة لياتم 

تخزينها مؤقت ا في نقاط التجميع. بعد ذلك   سيتم نقلها إلاى 

مواقاااع الاااتخلص بواساااطة مركباااات النقااال مثااال شااااحنة 

 الض ط. 

النساابة المئويااة لجمااع النفايااات الصاالبة يبلاا  متوسااط 

اد معادل الجماع فاي للبلد بركمله   حيث يازد %72حوالي 

-83( إلاااى 2008) %82-80المنااااطق الحضااارية مااان 

 % 45-40( وفااااااااي الرياااااااا  حااااااااوالي 2010) 85%

(Monre, 2011 and Nguyen, 2014 يااتم .)

عرض معدالت كفااءة الجماع فاي بعاض المادن الفيتنامياة 

. الحرق فاي الهاواء الطلاق واإللقااء ميار 1.3في الجدول 

طق خارج الخدماة. ياتم القانوني شائعان   خاصة في المنا

التخلص من النفاياات المتولادة فاي منطقاة الحديقاة   علاى 

جانب الطريق   في الخندق أو البحيرة كما يتم حرقها فاي 

المنطقاااة المجااااورة للممتلكاااات أو علاااى جاناااب الطرياااق 

بواسااطة مولاادات النفايااات السااكنية والتجاريااة. يااتم جمااع 

ة يدويااة أو النفايااات الصاالبة ماان المنااازل بواسااطة عرباا

مركبة جمع النفايات التي تسير في الشوار  وفق اا لجادول 

زمنااي مخطااط   ثاام يااتم تجميعهااا فااي نقاااط التجميااع المخطااط 

لها. في المنطقة التي يتم فيها تقديم خدمة جماع النفاياات   ياتم 

إلقاااء النفايااات فااي الشااار  دون أي احتااواء. يمكاان أن تهااب 

ي أو خنادق مان نلااام بواساطة الريااح أو تنجار  إلاى مجاار

الصر  في المدينة عن طريق هطاول األمطاار  مماا يسااهم 

 في تلوث المياه السطحية في المدينة  على التوالي.

. حتاى السااعة  10.00وقت التحصايل مان السااعة  مسااء 
ا لتجنااب العماال فااي درجااات الحاارارة المرتفعااة  6.00 صااباح 

ا والشكوى العامة واالزدحام المروري. يتساب تجمياع ب النهار 
  وتلوث المياه بسبب مير المناسب في حدوث رائحة  وهواء

  ومساالها فااي نلااام فااي الشااوار   وتطاااير الرياااحالنفايااات 
 الصر  بسبب هطول األمطار.

ا للاتخلص مان  يعتبر طمر النفايات الطريقة األكثار شايوع 
النفايات الصلبة البلدية فاي فيتناام فاي الوقات الحاضار. يوجاد 

كب نفايات قياد التشا يل فاي جمياع أنحااء الابالد م 98إجمالي 
مكب اا صاحي ا   والبااقي مكباات مفتوحاة ومكباات ميار  16مع 

ماان إجمااالي  %82-76صااحية. وبالتااالي   يااتم الااتخلص ماان 
كمياااة النفاياااات الصااالبة البلدياااة التاااي تااام جمعهاااا فاااي مواقاااع 

(. يتم التخلص مان Monre, 2011مكشوفة ومدافن قمامة )
النفايااات الصاالبة البلديااة بشااكل مباشاار بطاارق مياار خاضااعة 
للرقابة وسيئة اإلدارة مثل عدم وجود نلام لجماع العصاارة   
والتصميم السيئ للطبقاة السافلية   وعادم وجاود طبقاة ت طياة 
يومية   وعادم وجاود معادات لجماع ماازات مكاب النفاياات   

وتهدياد للصاحة العاماة. مما ياؤدي إلاى مشااكل بيئياة خطيارة 
باإلضااافة إلااى ذلااك   يعتباار إلقاااء النفايااات والااتخلص منهااا 
بشاااكل ميااار قاااانوني فاااي األنهاااار والبحيااارات والمحيطاااات 
وقنوات الصر  والمساحات الفارمة وجوانب الطرق بسبب 

ا في   .فيتنامعدم كفاءة نلام الجمع والنقل مشكلة خطيرة أيض 

ا مااان أشاااكال إعاااادة التااادوير  يعتبااار التساااميد شاااكال  مفياااد 
للنفايات العضوية إلنتاج ُمحسِّن نلي  للتربة. يمكن أن يزياد 
ماان معاادل اسااتعادة المااواد   ويُعاار  برنااه وساايلة فعالااة ماان 
حيااث التكلفااة لمعالجااة النفايااات الصاالبة المحليااة. ومااع ذلااك   
فإن نسبة النفايات الصلبة البلدية التي سيتم تحويلها إلى ساماد 

حق ااا فااي فيتنااام. ال ياازال ملخااص قاادرة جميااع  ليساات عاليااة
طان  2500محطات تحويل النفايات الصلبة المحلية أقال مان 

من إجماالي كمياة النفاياات  % 10/ يوم وهو ما يمثل حوالي 
  (. فااي الواقااعMonre, 2011الصاالبة المحليااة المتولاادة )

ا لصااعوبة بيااع منتجااات التسااميد   فااإن معلاام مصااانع  نلاار 
مل بكامل طاقتها. قد يكاون ذلاك نتيجاة لاساباب التسميد ال تع
  وعادم جاود مساح للساوق قبال إنشااء المرافاقالتالية: عادم و
  والقيااود بااة علااى جااودة وكميااة السااماد العضااويكفايااة الرقا
   وما إلى ذلك.  وعدم فصل النفايات في المصادر التقنية

 Treatment تكُىنىخُاااب انًعبيهااات وَظااابو اناااتخهص

technology and disposal system 

عاادة ماا تكااون النفاياات الصاالبة البلدياة فااي فيتناام عاليااة  

كيلااو  1100-900الرطوباة ومنخفضاة الساعرات الحرارياة )



 

 

 
                     Zagazig J. Agric. Res., Vol. 49 No. (3) 2022                              371 

/كجم(. يتطلب الحرق استثمارات كبيرة وتكاالي  كالوري

تش يل وصيانة. لذلك فإن تطبيق الحرق لمعالجة النفاياات 

ا. وماع  ذلاك   ياتم تطبيقاه الصلبة المحلية ال يماارس كثيار 

بشااكل أكباار لمعالجااة النفايااات الخطاارة والنفايااات الطبيااة 

. قادرت وزارة الصاحة فيتناامالناتجة عن المستشفيات في 

فقاااط مااان إجماااالي نفاياااات  %37أن المحاااارق عالجااات 

الرعاية الصحية وتام معالجاة البااقي بطارق ميار مناسابة 

(Nguyen, 2014.) 

ايااات الصاالبة نفيوجااد محرقااة واحاادة كبياارة الحجاام لل

/يااوم مركبااة فااي بلاادة سااون تاااي طن 300البلديااة بسااعة 

ومحرقاااة متوساااطة الحجااام لتحويااال النفاياااات إلاااى طاقاااة 

 للنفايات الصناعية في مجمع نام سون بمدينة هانوي.

تختلا  أنلمااة معالجاة النفايااات مان دولااة إلاى أخاارى 

لااد واإلمكانيااات البيئيااة وذلااك حسااب المسااتوى البيئااي للب

  حيااث عاناات بعااض الاادول المتطااورة ماان هااذه المتااوفرة

لفااة المشااكلة منااذ فتاارة بعياادة وباادأت بإيجاااد الحلااول المخت

  كااالطمر الصااحي  والحاارق  اعااادة التاادوير واالسااتخدام

بوصااافه نلاااام متكامااال مااان التقنياااات المالئماااة واآللياااات 

الالزمة لتوليد النفايات وجمعها وتخزينها ومعالجتها برقال 

« ضاارر علااى صااحة االنسااان والبيئااة رقاالكلفااة ممكنااة وب

وان افضااال الطااارق للتعامااال ماااع النفاياااات عااان طرياااق 

تخفيض النفايات من المصدر ثام الباد مان اعاادة اساتخدام 

المااواد وأخياارا اعااادة تاادوير المااواد المتبقيااة ماان النفايااات 

الصاالبة : وبهااذه الطريقااة يمكننااا ان نسااتفيد بقاادر االمكااان 

ألقال النساب الممكناة لكان لان من النفايات ونقلل المشاكلة 

نتخلص منها نهائيا   لذلك الباد مان معالجتهاا عان طرياق 

حرق النفايات والحصول على مصادر طاقاة جديادة منهاا 

باعتبارها اكثر بروزا ومان أهام الطارق المتبعاة لمعالجاة 

 النفايات الصلبة .

 وانحااااااااارق فاااااااااٍ انهاااااااااىا  انطهاااااااااك انًحااااااااابرق

Open burning and incineration 

الحرق المكشو  فاي مواقاع دفان النفاياات عملياة  يعد

شاااائعة فاااي عااادد قليااال مااان المااادن بهاااد  تقليااال الحجااام 

اإلجمااالي للنفايااات فااي تلااك المواقااع باإلضااافة إلااى زيااادة 

ااا مالحلااة الحاارق فااي الهااواء  سااعة المواقااع. يمكاان أيض 

الطلاق باعتبااره العملياة الرئيساية إلدارة النفاياات الصالبة 

المنااطق الريفياة وفاي معلام المنااطق  المنزلية في بعاض

 الريفية. 

يحاارق السااكان المحليااون فااي تلااك المناااطق الفقياارة 

نفاياااتهم الصاالبة فااي ساااحات منااازلهم. ومااع ذلااك  فااإن 

عمليات الحرق في الهواء الطلق هذه تقدم كمية كبيرة من 

الملوثات مباشرة في ال ال  الجوي. نتيجة لهذه العملية   

عدل أعلى من التعرض لمشااكل صاحية يكون البشر في م

 خطيرة ومعاناتهم.

يتم تش يل مرافق الحرق لمعالجة النفايات الطبية الخطرة 

في بعض المدن. مع وجود كمية محدودة من مرافق الحارق  

يتم إلقاء مالبية النفاياات الخطارة مان المستشافيات فاي مادافن 

ة النفايات. عالوة علاى ذلاك  تواجاه مرافاق المحاارق صا ير

الحجم صعوبات في التصميم لتلبية معاايير عملياة االحتاراق. 

وتشمل هذه المشاكل ارتفا  درجة الحارارة ميار الكافياة فاي 

 منشاارة 50الموقااد  وتنلاايم انبعاااث ال ااازات. يُااذكر أن هناااك 

تعماال لمعالجااة النفايااات الصاالبة المنزليااة فااي جميااع أنحاااء 

اق ضيق وساعته البالد. ال البية العلمى منها موجود على نط

 كجم/ساعة. 500أقل من 

  Land filling دفٍ انُفبَبث

الااتخلص ماان النفايااات   وال ساايما ماان خااالل اسااتخدام  
ماااادافن النفايااااات واالحتااااراق   هااااي األنشااااطة التااااي يااااتم 
االضااطال  بهااا إلدارة النفايااات التااي ال يااتم إعااادة تاادويرها. 

ا إلدارة هااذه النفايااات هااي  ماان خااالل الطريقااة األكثاار شاايوع 
ماادافن النفايااات   والتااي يجااب أن تكااون مصااممة بشااكل جيااد 

ا وإدارتهاااا بشاااكل منهجاااي ) اإلدارة انًتكبيهااات ومبنياااة جياااد 
 (.2112نهُفبَبث انصهبت نهحكىيبث انًحهُت، 

والحاارق المفتوحااة  incineratorsإلااى جانااب المحااارق 
open burning  يعتبار دفان النفاياات  land filling  أحاد

ا إلدارة النفايات الصلبة في فيتنام. تشير  أكثر العمليات شيوع 
ماان إجمااالي النفايااات  %82-76التقااديرات إلااى أن حااوالي 

الصلبة البلدية ينتهي بها المطا  فاي مكباات النفاياات. هنااك 
مكبا مفتوحا ومكبات نفاياات فاي جمياع أنحااء الابالد  98عدد 

ااا فقااط لااديها عمليااات 16وهناااك  مناساابة فااي معالجااة  موقع 
النفايااات الصااالبة  بينماااا تعمااال بااااقي المواقاااع بطريقاااة ميااار 
صااحية. عااالوة علااى ذلااك  فااإن العديااد ماان مكبااات النفايااات 
المكشوفة ومدافن النفايات  خاصاة تلاك الموجاودة فاي المادن 
اا ماا تكاون محملاة فاوق طاقتهاا حياث أن الحجام  الكبيرة  دائم 

يد بشكل ملحوظ كل عام ولكان اإلجمالي للنفايات الصلبة يتزا
 األرض محدودة الموارد

تعتبار مادافن النفايااات الصاحية أكثار حلااول الاتخلص ماان 
ا. هاااذه المااادافن مرموباااة إلزالاااة أو تقليااال  النفاياااات شااايوع 
المخااااطر البيئياااة أو الصاااحة العاماااة بسااابب الاااتخلص مااان 
النفاياااات. تقاااع هاااذه المواقاااع حياااث تعمااال األرض كمخاااازن 

يئة ومكب النفايات. علاى سابيل المثاال   يمكان طبيعية بين الب
اا  أن تتكون منطقة مكب النفايات من تربة طينياة مقاوماة تمام 
للنفايات الخطرة أو تتميز ب ياب المسطحات المائية السطحية 
 أو منسوب المياه المنخفض   مما يمنع مخاطر تلوث المياه.

يمثاال اسااتخدام الماادافن الصااحية أقاال المخاااطر الصااحية 
البيئيااة   ولكاان تكلفااة إنشاااء هااذه الماادافن أعلااى نساابي ا ماان و

 طرق التخلص من النفايات األخرى.

 Controlled dumpsانًمبنب انخبضعت نهرلببت 

حااد مااا ماادافن النفايااات الصااحية. تتوافااق هااذه  تشاابه إلااى 

المكبات مع العديد من المتطلبات لكونها مكب نفاياات صاحي 

ولكنها قد تفتقر إلى واحد أو اثنين. قد يكون لمثل هذه المقالب 
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ا ولكاان ال يوجاد تخطايط خلاوي. قااد ال  ساعة مخططاة جياد 

يكااون هناااك إدارة لل اااز أو جزئيااة   أو حفااع السااجالت 

 ة   أو الت طية العادية.األساسي

 Bioreactor landfillsيكببث انُفبَبث انبُىنىخُت 

هي نتيجة ألبحاث تكنولوجياة حديثاة. تساتخدم مادافن  

النفايات هذه عمليات ميكروبيولوجية فائقة لتساريع عملياة 

تحلل النفايات. ميزة التحكم هي اإلضافة المستمرة للسائل 

الميكروباي. يضاا   للحفاظ على الرطوبة المثلاى للهضام

السااائل عاان طريااق إعااادة تاادوير العصااارة ماان المكااب. 

عناادما تكااون كميااة العصااارة مياار كافيااة   يااتم اسااتخدام 

 النفايات السائلة مثل حمرة الصر  الصحي.

 Organic تكُىنىخُااب يعبنداات انُفبَاابث انعضااىَت

waste treatment technology  

ياات األخارى في اآلونة األخيرة  تم إدخال بعض التقن

لمعالجة النفايات الصالبة فاي فيتناام مثال التساميد وتشا يل 

مصاانع لل اااز الحيااوي ينااتج الطاقااة. بشااكل عااام  تشاامل 

التكنولوجيااا المسااتخدمة لمااواد النفايااات العضااوية الهضاام 

 aerobic and anaerobic (ADالهوائي والالهوائي )

digestible( عملياة الهضام الهاوائي والالهااوائي .AD )

هااي عمليااة بيولوجيااة تقااوم فيهااا البكتيريااا بتحلياال المااادة 

العضوية بقليل مان األكساجين أو بدوناه. هاذا نلاام محكام 

وم لااق بشااكل فعااال مقارنااة بماادافن النفايااات. تكوينااات 

. يحتااوي هااي ماااز حيااوي ونااواتج هضاام ADمنتجااات 

فاي  40فاي المائاة مان الميثاان و  60ال از الحياوي علاى 

أكسيد الكربون والتي يمكان أن تادخل بعاد المائة من ثاني 

ذلااك فااي عمليااات أخاارى لتوليااد الكهرباااء والحاارارة أو 

يمكاان اسااتخدامها كوساايلة للوقااود. قباال أن يصاابح ال اااز 

ا لالساااتخدام   فإناااه يحتااااج إلاااى مزياااد مااان  الحياااوي جياااد 

المعالجة بما في ذلك نز  الماء  وإزالة الكبريات  وإزالاة 

 ثاني أكسيد الكربون.

 Parameters شراث يعبندت انُفبَبث انعضىَتيؤ

in organic waste treatment  

  ماان compostingعنااد الااتحكم فااي عمليااة التسااميد 
الضروري معرفاة موعاد انتهااء العملياة. والمعاايير التاي 
تتاايح لنااا معرفااة ذلااك هااي النضااج والثبااات. النضااج هااو 
درجااة الترطيااب وهااي تحوياال المركبااات العضااوية إلااى 

دباليااة. المااواد الدباليااة هااي األكثاار مقاومااة للتحلاال مااواد 
الميكروبااي. حيااث يمكاان التحقااق ماان الثبااات عاان طريااق 
قياس درجة الحرارة في مركز كومة المواد الخام بالقرب 
ماان درجااة الحاارارة المحيطااة  ويلاال مسااتوى اسااتهالك 

-10األكسجين داخل تجاوي  الهواء فاي األكاوام حاوالي 
ا علاى لعادة أياام. فاي نه 15% اياة عملياة التساميد  اعتمااد 

ال اارض ماان المنااتج وكااذلك منشااره  يمكاان مربلااة منااتج 
الساااااماد بشاااااكل أكبااااار إلزالاااااة الشاااااوائب.تعد بكتيرياااااا 

Mesophilic  ا وتسااتهلك طاقااة أقاال ومااع أكثاار اسااتقرار 

ذلااك  فااإن تحلاال المااواد العضااوية يساات رق وقت ااا أطااول. فااي 
المااواد العضااوية  حااين أن البكتيريااا المحبااة للحاارارة سااتحلل

 بسرعة أكبر  لكنها أكثر حساساية لتقلباات درجاات الحارارة.
-16يجب أن تكون هذه النسبة بشكل مثاالي باين  C: Nنسبة 
األعلاى أن هناااك كميااة محاادودة ماان  C: N. تعناي نساابة 25

اا أقال لل ااز  النيتروجين للبكتيريا   وهذا يعناي أن هنااك إنتاج 
الحياوي. مان ناحيااة أخارى   فاإن النساابة المنخفضاة ستساابب 
تراكم األمونيا . واألمونيا هي مثبط لعملية الهضام الهاوائي و 

 ( .ADالالهوائي )

 صلبة في فيتناماقتراح إجراءات لتطوير إدارة النفايات ال -

كمااا ذكرنااا أعاااله  ال ياازال هناااك نقااص فااي األساالوب 
المناسااب فااي تحلياال ورصااد انبعاااث ال اااز ماان المحااارق فااي 
فيتنااام. لااذلك  هناااك حاجااة ملحااة للحكومااة لنشاار المزيااد ماان 
الوثائق اإلرشادية وكذلك الوثائق القانونية في تنفياذ مثال هاذه 

فاااي كمياااة انبعااااث المعااادات والتكنولوجياااا الالزماااة للاااتحكم 
ال ازات من عمليات حرق النفاياات. تحتااج محطاات الحارق 
ا ألن الحاارق هااو أحااد  ااا. نلاار  إلااى مزيااد ماان االسااتثمار أيض 
العمليااات الجياادة فااي إدارة النفايااات العاديااة والخطاارة بشااكل 
خا   فمن الضروري تطوير تلك المحارق ص يرة الحجم. 

دة قاادرة تلااك وهااذا ماان شاارنه أن يساااعد لاايس فقااط فااي زيااا
اا علاى تقليال عابء حجام النفاياات الهائال  المرافق ولكان أيض 

 الذي ينتهي في مدافن النفايات.

 Thermal Treatmentانًعبيهت انحرارَت 

تشاااير معالجاااة النفاياااات الحرارياااة إلاااى العملياااات التاااي  
تسااتخدم الحاارارة لمعالجااة النفايااات. فيمااا يلااي بعااض تقنيااات 

ا:معالجة النفايات الحراري  ة األكثر استخدام 

 Incinerationانحرق 

ا. يتضمن هاذا   هو أحد أكثر طرق معالجة النفايات شيوع 
النهج احتراق النفايات في وجاود األكساجين. تُساتخدم طريقاة 
المعالجة الحرارية هذه بشكل شاائع كوسايلة الساتعادة الطاقاة 
ه للكهرباااء أو التدفئااة. هااذا الاانهج لديااه العديااد ماان المزايااا. إناا
يقلل حجم النفايات بسرعة ويقلل من تكالي  النقال ويقلال مان 

 انبعاث مازات االحتباس الحراري الضارة.

 Gasification andإضابفت انغابو وانتحهام انحارارٌ 
Pyrolysis 

طريقتين متشابهتين   وكالهماا يحلال النفاياات العضاوية  
عن طريق تعريض النفايات لكميات منخفضة مان األكساجين 

ا. ال يسااتخدم التحلاال الحااراري أي ودرجااة  حاارارة عاليااة جااد 
ا  أكسجين على اإلطالق بينما يسمح ال از بكمية منخفضاة جاد 
من األكسجين في هذه العملية. يعتبر اضافة ال از أكثار فائادة 
ألنه يسمح لعملية االحتراق باستعادة الطاقة دون التسابب فاي 

 تلوث الهواء.

 Open Burningانحرق انًك ىف 

معالجاااة نفاياااات حرارياااة قديماااة ضاااارة بالبيئاااة. ال  هاااو 

تحتااوي المحااارق المسااتخدمة فااي هااذه العمليااة علااى أجهاازة 
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البنزين والديوكساينات وأول أكسايد الكرباون والجسايمات 

والمركباااات العضاااوية المتطاااايرة والمركباااات العطرياااة 

د. لسااوء الحاع   ال تازال تمااارس متعاددة الحلقاات والرماا

هاذه الطريقاة ماان قبال العدياد ماان السالطات المحلياة علااى 

الصااعيد الاادولي   ألنهااا تقاادم حااال  مياار مكلاا  للنفايااات 

 الصلبة.

 إَتبج ا سًذة انعضىَت انًصُعت

 أكثار Compostingأصبح إنتاج األسمدة العضوية  

ا. وبالتالي  هناك حاجة لمزيد مان  ا في فيتنام مؤخر  شيوع 

الممارسااااات لتحقيااااق االسااااتقرار فااااي سااااوق األساااامدة 

الكمبوست. مان أجال تحقياق ذلاك  مان الضاروري زياادة 

الااااوعي العااااام بالتاااارثير الجيااااد للسااااماد العضااااوي علااااى 

الزراعة  وإعالم الجمهور برن استخدام السماد هو إحادى 

حياث أن الساماد مناتج معااد تادويره.  طرق تقليل النفاياات

ا  ااا  تعااد مراقبااة جااودة وكميااة إنتاااج الكومبوساات أماار  أيض 

ااا لتحقيااق االسااتقرار فااي سااوق الكومبوساات وضاامان  مهم 

موقعه في السوق.إعادة التدوير والتحويال إلاى ساماد هاي 

 Solid waste مراحاااال حاساااامة فااااي عمليااااة

management ISWM بركملهااا. تشاامل إعااادة التاادوير 

تراكم وفرز واستعادة المواد القابلة إلعادة التدوير وإعادة 

االسااتخدام   وكااذلك إعااادة معالجااة المااواد القابلااة إلعااادة 

 التدوير إلنتاج منتجات جديدة. 

يتضاامن التسااميد   وهااو أحااد مكونااات إعااادة تاادوير  

المواد العضوية   تراكم النفايات العضاوية وتحويلهاا إلاى 

مان نفاياات إعاادة التادوير وتحويلهاا  إضافات للتربة. لكل

إلااى سااماد عاادد ماان الفوائااد االقتصااادية مثاال أنهااا تخلااق 

فر  عمل باإلضافة إلى تحويل المواد من تيار النفاياات 

لتوليااد مصااادر مااواد فعالااة ماان حيااث التكلفااة السااتخدامها 

الحق ا. يساهم كل من إعادة التادوير والتساميد بشاكل كبيار 

 ات االحتباس الحراري.في تقليل انبعاث ماز

 انفرو يٍ انًصذر

ا لل اياة. كماا  ا مهم   يعد تعزيز الفرز عند المصدر أمر 

تمت مناقشته أعاله  حقيقة أن الفارز عناد المصادر ال ياتم 

تنفيذه بمعدل مناساب فاي فيتناام يزياد مان ساعر المنتجاات 

المعاد تدويرها في الساوق حياث تحتااج الشاركة إلاى دفاع 

ضع  للعمال لفرز النفايات في خطوة اإلدخاال. تلاك  25

النماذج التي تم تجربتها في جزء من المدن الكبيرة تحتاج 

لااى التنفيااذ فااي أجاازاء أخاارى ماان الاابالد. تعااد الحمااالت إ

العامااة لزيااادة الااوعي بإعااادة التاادوير وكااذلك التعلاايم فااي 

الماادارس لاطفااال ماان بعااض األساااليب التااي تساااعد فااي 

تام ت يير عادة الفيتناميين في فصل النفايات من المصادر. 

ذكاار العديااد ماان جوانااب إدارة النفايااات الصاالبة فااي هااذه 

لبحثياة . الحلات فيتناام ت ييارات فاي نلاام إدارة الورقة ا

النفايات منذ أن تم إدخال قانون حماية البيئة األول ودخال 

حيز التنفيذ. زاد معدل جمع النفايات في المدن الكبيارة بشاكل 

ملحوظ. إلى جانب ذلك   أدى االقتصااد المزدهار واتجاهاات 

زياادة التحضر في أواخر العقد األول مان القارن الحاالي إلاى 

كبيرة فاي النفاياات المتولادة كال عاام. وماع ذلاك   فاإن التقادم 

اإليجابي في تكنولوجيا معالجة النفايات هو دليال علاى األمال 

فااي إدارة النفايااات فااي فيتنااام حيااث لااوحع وجااود المزيااد ماان 

االساااتثمارات مااان الخاااارج بمسااااعدة التمويااال والتكنولوجياااا 

 واألطر القانونية.
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ABSTRACT: In conclusion, it can be said that the problem of household solid waste 

cannot be completely eliminated, as there can be no development and improvement of living 

without increasing industrialization processes, and there can be no manufacturing without 

pollution and waste. From the foregoing, it was found that the quantity and components of 

solid waste and its sources affect the environment, but at the same time, it includes resources 

that can be exploited and recycled, so that it becomes commercially and economically 

meaningful. In general, we can agree on some important recommendations: Spreading 

awareness among the population through well-studied educational media programs in which 

all concerned parties cooperate in order to highlight to them the problem of solid waste, as 

well as the importance and mechanism of personal sorting of waste at its source. The 

necessity of encouraging solid waste recycling industry projects and providing all necessary 

information and facilities to motivate investors to take an interest in the recycling industries. 

The necessity of deepening the principles and concepts of environmental awareness among 

the population through the subject of environmental education as a curriculum, at all levels of 

education, that is concerned with developing their necessary skills towards the environment 

and respecting the relationship that binds them to their environment. 

Key words: Techniques of recycling. solid household, Vietnam. 
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