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 الممخص

هدفت الدراسة لالستفادة من النفايات المدرسية الصمبة كنموذج يمكنن تطبيقنه عمنى أرض 

ات الصمبة فني قطناع ةنزة ومنا لهنا منن مشكمة تراكم النفايحيث تسمط الدراسة الضوء عمى الواقع, 

النفايات  .قدمت الدراسة نموذجا يوضح مدى االستفادة منآثار سمبية عمى كل من اإلنسان والبيئة

الواقع , ومن هنا بدأت الدراسنة إلعنداد النمنوذج  أرضعمى  المدرسية يمكن أن يحتذى به الصمبة

,  2016/ 12/3 -13/2لمدرسننةم مننن بفننرز النفايننات المدرسننية الصننمبة مننن المصنندر  طالبننات ا

ومننن لننالل الدراسننة أبنندت الطالبننات تفنناعال ايجابيننا نحننو فننرز النفايننات ,ومننن ثننم تننم وزن النفايننات 

% والنفايننات  8,81% والنفايننات المعدنيننة 50,08بحسننب نوعهننا فكانننت نسننبة الملمفننات الورقيننة 

ل النفايننات العضننوية إلنتنناج % , وتننم اسننت ال 3,79% والنفايننات العضننوية  37,32البالسننتيكية 

ال ننناز الحيوي,وكمينننة منننن النفاينننات الورقينننة لزراعننننة الفطنننر, وبينننع كنننل منننن العبنننوات البالسننننتيكية 

والمعدنيننة. ارمننر الننذي ينندعو لزيننادة االهتمننام بهننذت المشننكمة واالسننتفادة مننن النمننوذج لننالل هننذت 

 الدراسة.
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 المقدمة

بات الوضع الصحي والبيئي في قطاع ةزة يزداد سوءا يوما بعد يوم ومع زيادة عدد 

السكان وزيادة حاجاتهم اليومية من المواد ال ذائية واستلدام اردوات المصنعة لالستلدام لمرة 

لمشكالت الصحية والبيئية واحدة زادت كمية النفايات المنتجة يوميا فظهرت العديد من ا

واالقتصادية ومن أهم هذت المشكالت تراكم النفايات الصمبة.فكان لتراكم النفايات عظيم ارثر 

عمى كل من صحة اإلنسان والبيئة, بحيث يتم التلمص منها في مكبات مفتوحة بطرق ةير 

اررضية المناسبة سميمة وةير آمنة لقمة التكاليف المطموبة في هذت الحالة ولقمة المساحات 

لمتلمص من النفايات بطريقة صحية آمنة, أدى ذلك إلى انتشار المكبات العشوائية ال ير مراقبة 

منتجة  آثارا سمبية لطيرة عمى كل من صحة اإلنسان  وتموث الهواء والتربة والميات الجوفية . 

سئول عمى حد سواء كان فحدة المشكمة تزداد يوما بعد يوم ورنها مسؤولية كل من المواطن والم

البد من القيام بعمل مجٍد لمتلفيف من حدتها لمستقبل أفضل ومشرق لألجيال القادمة . ومن هنا 

بطرق آمنة وذات مردود  المدرسية جاءت الفكرة إلعداد نموذج لمتلمص من النفايات الصمبة

تلدام ملمفات الورق اقتصادي. بحيث تم استلدام النفايات العضوية في إنتاج ال از الحيوي واس

إلنتاج الفطر وبيع العبوات البالستيكية والمعدنية لممصانع المتلصصة في إعادة تدويرها.وكان 

نجازها عمى أكمل وجه.        لفرز النفايات من المصدر دور مهم في تسهيل هذت العممية وا 

                                                                                                                                                                                                     



2 
 

  مشكمة البحث:

لما أن المدارس هي أكثر المؤسسات التي تعنى بإكساب ارجيال المفاهيم البيئية الملتمفة كانت  

 الفكرة ونشرها بين الطالبات .من هنا االنطالقة لتنفيذ 

 تتبمور مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي التالي:

 ما مدى االستفادة من النفايات الصمبة بمدرسة شفا عمرو ارساسية كنموذج ؟

 وينبثق من السؤال الرئيس ارسئمة الفرعية التالية:

 أسئمة البحث:

 و ارساسية؟ما كمية النفايات المدرسية بمدرسة شفا عمر  .1
 ما مدى االستفادة من النفايات العضوية في المدرسة؟ .2
 ما مدى االستفادة من النفايات البالستيكية في المدرسة؟ .3
 ما مدى االستفادة من النفايات الورقية في المدرسة ؟ .4
 ما مدى االستفادة من النفايات المعدنية في المدرسة؟ .5

 أهداف البحث :

مدرسة, وتوعية الطالبات بأهمية هذت اللطوة عمى نشر ثقافة فرز النفايات في ال .1
 صعيد التلمص اآلمن من النفايات الصمبة.

 إنتاج ال از الحيوي من النفايات العضوية ,واستلدامه كبديل عن ةاز الطبخ. .2
 استلدام الملمفات الورقية في إنتاج الفطر ,لتحويل النفايات لشيء ذي قيمة. .3
 ية إلعادة تدويرها من قبل المصانع الملتصة.بيع النفايات البالستيكية والمعدن .4

 أهمية البحث:

 وضع تصور لالستفادة من النفايات الصمبة في المدرسة. .1
 دراسة إمكانية تطبيق النموذج عمى مستوى المحافظة. .2
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 حدود البحث :

 الناتجة عن نشاطات طالبات المدرسة  سوف تتناول الباحثات معالجة النفايات الصمبة المدرسية
  الملمفات ارلرى. ةيرها مندون 

 الزمان: .1

 . 2016_  2015تم تطبيق الدراسة الحالية لالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  

 المكان : .2

 اقتصر تطبيق الدراسة الحالية عمى مدرسة شفا عمرو ارساسية لمبنات. 

 النوعية : .3

 وصفي , تجريبي. 

 مصطمحات البحث :

  مدى االستفادة : .1
 تحقيق ارهداف المرجوة من البحث.نسبة 

  النفايات الصمبة المدرسية : .2
ملمفات ومواد في الحالة الفيزيائية الصمبة لذلك ال يمكن التلمص منها عبر أنابيب 

الصرف الصحي ,وهي ناتجة عن النشاطات المدرسية المتنوعة و تناول طالبات المدرسة 
فضالت الطعام والورق والعبوات البالستيكية  لممواد ال ذائية ,وتتضمن النفايات المدرسية :

 والمعدنية ولالف ذلك. 
 

  مدرسة شفا عمرو األساسية _ بنات : .3
مؤسسة حكومية تابعة لمدارس البنات في مديرية التربية والتعميم في رفح, تدرس فيها  
سنة , تتضمن مرحمة تعميمية واحدة وهي الصف  16_  15طالبة تتراوح أعمارهم بين  389

 العاشر ارساسي .
  نموذج : .4

تصور يمكن تطبيقه عند مشكمة معينة ,لملروج منه بنتائج وحمول قابمة لمتطبيق عمى أرض 
 الواقع.
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 اإلطار النظري:

في ظل الزيادة السكانية وما ينجم عنها من زيادة في استهالك الموارد البيئية , تتراكم  
مميار طن من النفايات الصمبة سنويا 1,3 النفايات يوما بعد يوم, فينتج العالم ما يقارب

 م م. 2012مميار طن .  البنك الدولي , 2,2م لتبمغ  2025,وسوف تتضاعف في عام 

طن من النفايات الصمبة يوميا ويبمغ إنتاج الفرد العربي  300000فالعالم العربي ينتج  
م  جمعية البيئة , ك م / يوم مما يجعمه أعمى من المستويات في العال 1,8- 1,5يوميا من 
 م.2009

فباتت النفايات تهدد كل من اإلنسان والبيئة, ومع زيادة الحاجات البشرية ال ذائية والصناعية 
,وفي ظل ارتفاع أسعار المواد ارولية كانت الحاجة إلى إعادة تدوير النفايات الذي يقمل من 

حافظ  عمى مصادرنا الطبيعية تراكم النفايات وحرقها ويوفر الطاقة ويحمي صحتنا وبيئتنا وي
لقد بدأت فكرة إعادة تدوير النفايات ما بين الحربين  ويقمل من الحاجة من المواد ارولية.

العالميتين ارولى والثانية, حيث كانت تعاني من نقص لبعض المواد ارساسية. وبعد عدة 
 سنوات أصبحت إعادة تدوير النفايات من أهم ارساليب المتبعة إلدارة

 م 2013النفايات. عقرباوي,

 أوال : مشكمة النفايات

"تعد النفايات والملمفات في الوقت الحاضر من أهم المشكالت التي تواجه الباحثين في شئون 
الحفاظ عمى البيئة ,كما أنها تعد مصدرا اقتصاديا جيدا إذا ما تم است اللها است الال صحيحا"  

إلى كونها مصدر ةير قابل لمنفاذ فاإلنسان دائما يستلدم فالملمفات ثروة لممستثمرين باإلضافة 
العديد من المواد ينتهي مصيرها لمقمامة.ومن هنا ظهرت الحاجة إلدارة الملمفات إدارة عممية 

 م 39: 1991واالستفادة منها  ابن صادق,

ة النفايات الصمبة من أوضح أشكال التموث يرمي الناس مميارات ارطنان من ارشياء الصمب
وينتهي الكثير من هذت النفايات متراكما في مجمعات قبيحة المنظر أن النفايات الصمبة تسبب 
مشكمة لطيرة الن معظم الطرائق المستلدمة فيها تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة بشكل ما .فهناك 
مى طرق كثيرة لمتعامل مع هذا التهديد فيمكن إعادة واستلدام النفايات فهذا يساهم في الحفاظ ع
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الموارد الطبيعية فموال إعادة التدوير لمجا المصنعون إلى استلدام تمك الموارد. كذلك تساهم إعادة 
 التدوير في تقميل التموث الذي يمكن أن ينشا عن عمميات التلمص من تمك النفايات .

 (40:2010 أفندي وبصمه جي, 

 : أنواع النفايات :ثانيا 

 قسمين :تنقسم النفايات إلى 

 : ت سائمةنفايا .1

هي ميات الصرف الصحي الناتجة عن استعماالت المنازل وتتكون من فضالت اإلنسان   
العضوية   البول والبرازم والصابون والمنظفات الكيميائية وتشمل ميات المطابخ وميات ال سيل 

 وميات الحمامات وبعض الكائنات الدقيقة التي تسبب قد أمراض لطيرة لإلنسان.

 نفايات صمبة : .2

 التمف العمماء عمى تحديد تعريف موحد لمنفايات الصمبة

المفهوم التقميدي: أنها المواد ال ير مرةوب فيها والناتجة عن النشاط المنزلي والزراعي   
 والصناعي والتجاري والحرفي واللدمات العامة. 

 المفهوم الحديث :  أنها مواد ال قيمة لها لشلص ما ,ولكن قد تكون ذات قيمة لشلص
 آلر.

 وسنتناول النفايات الصمبة موضوع البحث بشيء من التفصيل من حيث :
 النوع . .1
 اآلثار المترتبة عميها . .2
 طرق إعادة االستلدام . .3
 النفايات العضوية: -1

فضالت المطابخ : تتكون من بقايا حيوانية ونباتية وتعتبر هذت الفضالت الطعام " 
ملصوصة من الحشرات الضارة لهذا تعتبر هذت الرئيسي لمفئران ,كما أنها تجذب أنواعا 

لفضالت مصدر لممضايقات ويمكن تجنبها بتوفير وعاء كبير محكم ال مق بكل مسكن تحتفظ ا
 فيه هذت الفضالت .
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 اآلثار المترتبة عمى تراكم النفايات العضوية :
"وتؤثر هذت الفضالت بدون عناية عمى مظهر البيئة ,لهذا يجب توفير مكان مناسب  

لتلزينها فيه لحين نقمها والتلمص منها ,حتى ال تصبح مصدرا  لممضايقة أو لطرا عمى 
 م133: 1999البيئة وحتى ال تصبح محاضنا لتوليد وتربية الحشرات".  عالم وعصمت ,

 :إعادة استخدام النفايات العضوية
 إنتاج الغاز الحيوي:  .1

ل از الحيوي هو ال از الناتج اإحدى طرق إعادة استلدام النفايات العضوية هي إنتاج 
عن التحمل الحيوي لمادة عضوية عند انعدام اركسجين من مادة عضوية وهو نوع من الوقود 
الحيوي وينتج عن طريق الهضم الالهوائي أو التلمر لمواد قابمة لمتحمل الحيوي مثل الكتل 

لطاقة .يطمق اسم البيوجاز الحيوية ,النفايات الصمبة , النفايات اللضراء , النباتات ومحاصيل ا
أو ال از الحيوي عمى ملموط ال ازات الناتجة من تلمير الملمفات العضوية تحت سطح الماء 
نتاج ال از عممية حيوية تتم بفعل البكتريا  بمعزل عن الهواء بمساعدة الميكروبات الالهوائي. وا 

ِت الميكروبات لمقيام دون تدلل اإلنسان سوى بالمساعدة عمى توفير الظروف المالئمة لهذ
 بوظائفها الحيوية الطبيعية.

البيوجاز لميط من ةازات الميثان وثاني أكسيد واإليدروجين والنيتروجين وكبريتيد  
الهيدروجين وتلتمف نسب هذت ال ازات تبعًا لكفاءة التلمير وتوفير الظروف المالئمة لمميكروبات 

 :التالييوضحها الجدول  وعمومًا فإن مكونات البيوجاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النسبة المئوية المادة 

 %   CH4  50 - 75الميثان  1

 % CO2 25 – 50ثاني أكسيد الكربون  2

 % 10 –صفر  N2النيتروجين  3

 % 3 –صفر  H2Sكبريتيد الهيدروجين  4

 % 1 –صفر  H2الهيدروجين  5 

 صفر % O2اركسجين  6
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 م2الجدول رقم  
بحيث تدفن النفايات تحت اررض فتتحمل  Bioreactorالت الحيوية المفاعمن  هناك القميل

وتطمق ةاز الميثان يجمع الميثان في أنابيب ويرسل إلى المولد يتحول الميثان إلى طاقة ترسل 
 الطاقة إلى المنازل وارعمال ويؤدي ذلك إلى التقميل من ةاز الميثان المنبعث في الجو.

 م54: 2010 أفندي وبصمه جي , 

 يستلدم ال از الحيوي في العديد من المجاالت منها: ستخدامات الغاز الحيوي :ا

 إنتاج الكهرباء. .1
 .محركات ال از ذات التوليد الكهروحراري .2
ال از الحيوي الستلدامه كبديل لم از الطبيعي المض وط في المركبات حيث يزود ض ط  .3

 محرك االحتراق الدالمي أو لاليا الوقود بالقوة.

 يات البالستيكية:النفا -2

من أهم مشكالت تراكم النفايات ارشياء أو المواد المصنعة من البالستيك ,حيث أن 
اةمبها ةير قابل لمتحمل الحيوي حيث أنها تألذ وقتا طويال لمتحمل. سمسمة العالم 

 م53: 1993الص ير,

مجموع  % من18وأصبح يمثل حوالي لقد تزايد حجم الملمفات البالستيكية بشكل كبير, "
 م1992الملمفات الصمبة في العالم"  القاضي,

تبمغ نسبة النفايات البالستيكية من مجمل النفايات الصمبة المنزلية ما نسبته  
 م9%. ضهير ,وآلرون  د.تم: 1.5

 م6: 2013سنة تقريبا ليتحمل." شركة دار الشمال, 400" يحتاج الكيس البالستيكي الى

 أنواع النفايات البالستيكية :
 البالستيك الحراري: .1

تعتبر من اكبر مجاميع المواد البالستيكية المستعممة والتي تمتاز بالتحول من   .2
الحالة الصمبة إلى السائمة بتأثير الحرارة من ةير التأثير عمى لواصها الفيزيائية 

 والكيميائية بشكل كبير.وتشتمل عمى مواد البولي ايثيمين بأنواعه.
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 رة:بالستيك يتصمب بالحرا   .3

مجموعة من حيث االستعمال . وتتميز بصالبتها ومقاومتها لمحرارة,  تعتبر ثاني 

.وتشتمل عمى  فال يمكن إعادة استعمالها إال بعد إجراء بعض المعالجات عميها ثانية

راتنجات الميالمين فورمالدهيد , وراتنجات البولي استر, وراتنجات االلكيد ,وراتنجات 

 االيبوكسي , وةيرها.  

 البولي يويثين ) اإلسفنج الصمب والمرن(: .4

ويستعمل هذا النوع في صناعة ارثاث والصمب منه في العزل الحراري,وفي  

 صناعة الثالجات ,وت ميف ارنابيب ,وةيرها.ويتميز بمقاومته لممواد الكيميائية والمذيبات

نواع من ,والحوامض .وتتم إعادة استعماله عن طريق تقطيعه وكبسه إلنتاج بعض ار

 اإلسفنج ,ولصوصا المرن.

 المواد المرنة: .5

ن مواد مطاطية وبالستيكية , وتستعمل إلنتاج القفازات,وتكون بنسبة قميمة تنتج م 

 م30:1992.  القاضي,  في الملمفات.

 آثار النفايات البالستيكية عمى كل من:

 البيئة: .1

 إلىمنه المواد الكيميائية  تنتقل أةمب ملمفات البالستيك إلى مكب النفايات التي تتسرب 
 البيئة المحيطة.
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اتجه العالم في اآلونة ارليرة إلى إعادة تدوير البالستيك الن حرقه يؤدي إلى انبعاث  
ةازات تسبب االحتباس الحراري وعدد من المموثات البيئية ويموت أكثر من مئة ألف حيوان 

 ستيكية.بحري من الثدييات سنويا بسبب تناولها الملمفات البال

 صحة اإلنسان: .2

 %.1.5تبمغ نسبة النفايات البالستيكية من مجمل النفايات الصمبة المنزلية ما نسبته  

 م9 ضهير ,وآلرون  د.تم: 

قد ال يفكر المواطنون في قطاع ةزة أن معظم المنتجات البالستيكية التي يستلدمونها  
ها بشكل لاطئ والتي يؤتى بها يوميا تشكل لطرا عمى حياتهم ولاصة التي تم إعادة تدوير 

من مكبات النفايات وملمفات المستشفيات والمصانع تنتج مواد كيميائية مسرطنة تتفاعل 
 وتتسرب دالل ارطعمة و االشربة وتتسبب في دمار وتمف أنسجة الجسم الدالمية.

 طرق إعادة استخدام البالستيك:

 15 -5لدول الصناعية ما بين في ا تشكل نسبة إعادة تدوير الملمفات البالستيكية 
%.وتبذل الحكومات في الدول الصناعية جهودا مكثفة في سبيل زيادة حجم تدوير النفايات 

 البالستيكية لتقميل آثارها عمى البيئة عند التلمص منها بالطرق ارلرى  الطمر والحرقم .

 :خطوات إعادة تدوير البالستيك

 .عممية تقطيع الملمفات إلى أجزاء ص يرة .1

 عممية ةسل الملمفات لمتلمص من اروساخ , وبقايا المواد. .2

 عممية فرز أنواع الملمفات البالستيكية , حسب نوعية المادة ارولية المصنعة منها. .3

 عممية تجفيف الملمفات . .4

 عممية إنتاج الحبيبات,بعد إضافة المواد الممينة والمالئة, وارلوان حسب الحاجة . .5

الملمفات البالستيكية في الوقت الحاضر تكتفي بالمرحمتين ارولى إن معظم وحدات معالجة 
 م30:1992وارليرة .  القاضي, 

 النفايات المعدنية: -3
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 %. 9تمثل النفايات المعدنية من إجمالي النفايات في صندوق القمامة ما نسبته 

 تشمل النفايات المعدنية كل من المعمبات ,هياكل السيارات وأةطية الزراعة.

عتبر عمب المشروبات ال ازية من أهم مصادر ارلمنيوم في النفايات المنزلية .ويمكننا ت
االستفادة من تمك لعمب في إعادة تصنيع العمب ,حيث يتم تجميع العمب الفارةة.ومن ثم 
تقطيعها إلى قطع ص يرة جدا,وبعد التلمص من العوالق تتم عممية صهرها وتحويمها إلى 

 م 2010من ارلمنيوم جاهزة لصنع عمب جديدة.  النحال,وآلرون,سبائك وصفائح رقيقة 

 النفايات الورقية: -4

 % من مجمل النفايات في صندوق النفايات. 41تمثل النفايات الورقية ما نسبته 
 تشمل النفايات الورقية عمى كل من ورق الصحف,المكاتب,المدارس ,الكرتون وةيرها.

أن النفايات الفمسطينية ,ولاصة في المدن ,تحتوي عمى فيما يتعمق بالورق,ننوت هنا إلى 
كميات كبيرة من الورق عمى شكل جرائد ومجالت وكتب وأوراق وأكياس وكرتون. وبإمكاننا 
رساله إلى مصنع متلصص يعمل عمى  إعادة تصنيع الورق بتجميعه في مواقع لاصة وا 

ة كإنتاج أطباق البيض تقطيعه وتحويمه إلى عجينة ورقة الستلدامها في صناعات عديد
لت طية االستهالك المحمي لمزارع الدجاج .كما أن العجينة الورقية تستلدم في إنتاج ألواح 
الكرتون والمواد العازلة في المباني. باإلضافة,بإمكاننا عادة تصنيع النفايات الورقية إلنتاج 

 م11,38: 2010الورق لمطباعة واالستلدامات المكتبية.  النحال,وآلرون,

 : محافظة رفح ومشكمة النفايات الصمبة :ثالثا

يبمغ عدد سكان مدينة رفح حسب معدالت النمو التي حددها الجهاز المركزي لإلحصاء  
 223,090م حوالي مئتين وثالثة وعشرين ألًفا وتسعين نسمة   2012الفمسطيني في عام 

 نسمة م .
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 فظة رفح بحسب نوعها .م نسبة النفايات الصمبة في محا1ويوضح الملطط  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( : نسبة مكونات  النفايات الصمبة في مدينة رفح1مخطط )

 م2010النحال,وآلرون,  

 

ومن خالل نتائج البحث الحالي يوضح الجدول التالي نسبة النفايات الصمبة 
 المدرسية خالل شهر

 النسبة المئوية نوع النفاية 

 %   3,79  العضوية 1

 % 50,07  الورقية 2

 % 8,80 المعدنية 3

 % 37,32 البالستيكية 4

 ( نسبة مكونات النفايات الصمبة المدرسية1جدول )
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 في محافظة رفح : أنواع النفايات الصمبة 

 : النفايات الصمبة المنزلية .1
هي الملمفات الناتجة عن استلدامات المنازل والمطاعم والمتنزهات العامة والمدارس  

 فضالت الطعام والورق والزجاج والبالستيك والمعدن وةيرها. د مثل :,وهي عبارة عن موا
 النفايات الصمبة الصناعية: .2

عن العمميات الصناعية , سواء كانت ملمفات صناعية صمبة أو  هي الملمفات الناتجة 
مموثات ةازية أو مموثات إشعاعية أو مموثات ميات عادمة .وتشكل نسبة محدودة من مجمل 

مكانية االستفادة منها في صناعات ألرى . حجم النفايات   الصمبة ولكنها تتميز بتنوعها وا 
فالصناعة في محافظة رفح ف, ويتم جمع نفايات المصانع الصمبة مع نفايات المنازل  

 من قبل البمدية .
 النفايات الصمبة الزراعية: .3

ية والحيوانية وتعتبر النفايات الناتجة عن ارنشطة الزراع يقصد بالنفايات الزراعية الصمبة 
الملمفات النباتية ةير مؤثرة عمى البيئة رنه يمكن تحويمها إلى أعالف وأسمدة عضوية 
ومصادر رليصة لمطاقة.أما الملمفات الزراعية الصمبة والتي تمثل أجزاء من البيوت 
البيئة.  البالستيكية وعمب المبيدات وأنابيب الميات البالستيكية فجميعها ذات تأثير سمبي عمى

% من عبوات المبيدات الحشرية البالستيكية والمعدنية يتم التلمص منها بإلقائها عمى 75إن 
جانبي اررض الزراعية والممرات المائية بين المزارع مما يشكل لطورة عمى اإلنسان والميات 

 الجوفية.
لمنباتات أما ملمفات ارنشطة الحيوانية يمكن استلدامها أيضا كأسمدة عضوية م ذية  

ورليصة التكاليف. ولكنها تشكل مشكمة إذا تراكمت مما يؤدي إلى جذب الحشرات الضارة 
      ونقل ارمراض إلى اإلنسان والحيوان وانتشار الروائح الكريهة.

 النفايات الصمبة الطبية: .4
العامة واللاصة.  المستشفيات والعياداتالصمبة الناتجة عن  ملمفاتالهي عبارة عن  
فايات الصمبة الطبية في محافظة رفح متذبذبة بحسب اللدمة المتوفرة وعدد المترددين فالن

% منها لطرة. وتكمن لطورتها في 15% من هذت النفايات ةير لطرة , و85عميها , يعتبر
أنها ترحل إلى مكب النفايات النهائي دون معالجة فتلتمط مع النفايات المنزلية مما يؤدي 

ومع تزايد الوعي لمحاجة إلى إجراءات صارمة  البيئية والصحية. إلى انتشار الكوارث
لتصريف الملمفات الطبية الصمبة كجزء من إدارة الرعاية الصحية والمستشفيات . فقد قامت 
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العديد من الدول بوضع ارنظمة والطرق الالزمة لمعالجة وتصريف تمك النفايات لسنوات 
 طويمة. 

 مخمفات البناء والتشييد : .5
, وهي تشمل مواد متحجرة  المبانيأو ترميم  هي الملمفات الناتجة عن إنشاء أو هدم  

وزجاج وبالستيك وحديد . ونظرا لعدم احتوائها عمى مواد ضارة بالبيئة يمكن استعمالها في 
 وفتح الطرق العامة وتسوية المنحدرات عمى جوانب الطريق وةيرها. عمميات الردم الملتمفة

 م2010, النحال,وآلرون
وسنتكمم بشيء من التفاصيل عن النفايات الصمبة المنزلية ألن من ضمنها النفايات 

 الصمبة من المدارس  موضوع البحث.
% أو أكثر من كمية 95تشكل كمية النفايات الصمبة المنزلية في محافظة رفح حوالي 
طن/يوم ,بمتوسط  151,74النفايات في المحافظة ,إذ تقدر كمية النفايات المنزلية بحوالي 

كجم/يوم ,والتي تكون في ال الب استهالكات منزلية تكثر بها المواد  0,8نصيب لمفرد الواحد 
 م2010 النحال,وآلرون,العضوية القابمة لمتحمل. 

 
 أوال : أسباب تراكم النفايات الصمبة المنزلية:

 ة عن كل فرد.: فكمما تزايد عدد السكان زادت كمية النفايات الناتج نمو عدد السكان .1
: مما أدى إلى ظهور العديد من العادات  تطور المستوى المعيشي واالقتصادي .2

السيئة مثل : طبخ كميات كبيرة من ارطعمة أو شرائها و شراء أدوات تناول الطعام 
 والشراب المعدة لالستلدام لمرة واحدة والتي ال يمكن استلدامها لمرة ألرى .

 مبة المنزلية:ثانيا : أنواع النفايات الص
  فضالت الطعام : .1

الناتجة وتتكون من بقايا اركل  % من مجموع النفايات الصمبة المنزلية68بحيث تشكل  
من اللضراوات والفواكه والمحوم ومشتقاتها وارلبان ومشتقاتها. وتتميز بسرعة تحممها ولاصة في 

ث الروائح الكريهة التي يشمئز فصل الصيف الرتفاع درجة الحرارة والرطوبة مما يؤدي إلى انبعا
 م2010 النحال,وآلرون, منها اإلنسان .

 الورق : .2
 .ورق الصحف ,المكاتب ,المدارس ,الكرتون وةيرها 
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  الزجاج : .3
 .القوارير ,المرطبات ,قطع الزجاج المكسر 

  األلمنيوم : .4
 . عمب المشروبات ال ازية 

  البالستيك : .5
 طية الزراعة .أة و اركياس البالستيكية قوارير الماء و 

 معادن أخرى: .6
 هياكل السيارات و البطاريات . ,المعمبات 

  مواد أخرى : .7
 إطارات السيارات المستعممة ملمفات مواد البناء وارثاث, والمالبس المستعممة. 

 

 الدراسات السابقة:

 (:1992القاضي ) .1

 العنوان:االستفادة من المخمفات البالستيكية : الواقع والطموحات.

الستفادة من تجارب الدول الصناعية  في عممية إعادة تدوير ا إلى دفت الدراسةه
% من إجمالي الملمفات 18الملمفات البالستيكية بسبب تزايدها بحيث بم ت نسبتها 

 في العالم وأوضحت ما يمي :

 أنواع المواد البالستيكية. .1
 نسب الملمفات البالستيكية في الدول الصناعية. .2
 نيع المواد البالستيكية.تكمفة إعادة تص .3
 الملمفات البالستيكية في دول اللميج العربية. .4
 طرق التلمص من النفايات البالستيكية . .5
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عممية تدوير الملمفات البالستيكية في الدول الصناعية موضحا اإلجراءات  .6
الحكومية, ومساهمات منتجي المواد والمنتجات البالستيكية ,وواقع ومستقبل عممية 

 التدوير.
 نظرة إلى واقع ومستقبل ممية التدوير. .7
عادة معالجة الملمفات البالستيكية. .8  تطور طرق تجميع وا 
 اقتصاديات تدوير الملمفات البالستيكية. .9

 االستنتاجات والتوصيات:

 تزداد نسبة الملمفات البالستيكية في العالم بشكل ممحوظ. .1
حجم الملمفات  % من18تمثل الملمفات البالستيكية في الوقت الحاضر حوالي  .2

 % من وزن هذت الملمفات.7الصمبة في العالم ,وحوالي 
 عظم الملمفات البالستيكية يعود مصدرها إلى مواد التعبئة والت ميف. .3
أن المؤسسات التي تهتم بحماية البيئة تبذل جهودا لتطوير عممية إعادة التدوير وكما  .4

فع في اتجات إعادة أن الحكومات قد شرعت القوانين ووضعت ارنظمة التي تد
 التدوير. 

اتجات كبريات الشركات المصنعة لممواد البالستيكية ارولية والمنتجة لممواد  .5
نشاء مشاريع  البالستيكية في تلصيص المبالغ الالزمة لمتطوير في هذا المجال , وا 

 تدوير هذت الملمفات. 
يكية لتصل الى تلطط الدول الصناعية لزيادة نسبة إعادة تدوير الملمفات البالست .6

 .2000%حتى عام 80حوالي 

وعمى الرةم من أن نسبة الملمفات البالستيكية في دول اللميج قميمة إال أنها تشكل 
مشكمة عمى الميات الجوفية المصدر المائي الوحيد لها بحيث يتم التلمص منها بطريقة 

 موث الهواء.الطمر وكما يؤدي التلمص منها بطريقة الحرق إلى انبعاث ةازات سامة ت
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 ( : 2009البموشي , )  .2
 العنوان : مشكمة النفايات وتحديات التدوير.

هدفت الدراسة لتوضيح أهمية التلمص من النفايات لما تسببه من آثار سمبية عمى البيئة 
واإلنسان نتيجة دفنها دون معالجة أو من لالل الحرق فأصبح تدوير النفايات جزء جوهري 

باسم   عمم إدارة الملمفات م الذي يتكون من ثالثة أعمدة  من عمم حديث بات يعرف
 رئيسية :

 Reduce . التقميل في االستهالك1 

  Reuse          . إعادة االستلدام 2
 Recycle   . التدوير 3

بالم ة االنجميزية والتي تشكل الشعار لعممية   Rوتبدأ العناصر السابقة بحرف  
 عمب الكرتون والبالستيك وةيرها. التدوير والذي نجدت مرسوم عمى

ذكر أنواع المواد التي يمكن إعادة تدويرها باإلجمال,وان هناك بعض الطرق التي يمكن 
 إعادة استلدام النفايات فيها دون الحاجة إلى صناعة متقدمة.

أوصت الدراسة  الحكومات بسن القوانين والتشريعات الالزمة لممساهمة في الحد من 
عن النفايات موضحا دور الفرد في المحافظة عمى البيئة من التموث من  التموث الناتج

لالل  المناهج الدراسية التي تحتوى عمى موضوعات عن التموث البيئي وأسبابه وطرق 
 عالجه فميس هناك سالح أقوى  لحل ارزمات من ةرس المبادئ في نفوس النشء.

 ( :2008النسور, ) .3
 حد من التموث.: تجربة في التدوير والالعنوان
انطالقا من مشكمة تموث البيئة التي تعاني منها البشرية ولاصة البمدان الصناعية  

ومن ارسباب الرئيسة التي تكمن وراء هذا التموث الزيادة في استلدام المنتجات التي تولد 
فايات تموثا كبيرا وسوء استلدام الموارد الطبيعية وزيادة معدل النمو السكاني ,بحيث تعد الن
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والملمفات في الوقت الحاضر من أهم المشكالت التي تواجه الباحثين في شئون الحفاظ 
عمى البيئة,كما أنها تعد مصدرا اقتصاديا جيدا إذا تم است اللها است الال صحيحا 

 فالملمفات ثروة لممستثمرين باإلضافة إلى كونها مصدر ةير قابل لمنفاذ.

 : اإلجراءات

 النفايات من البيئة حولها .قامت الباحثة بجمع  .1
 استلدمت الملمفات في إعداد قطع فنية من النفايات. .2

حاز المشروع عمى جائزة الممكة رانيا العبد اهلل تحت عنوان تمويل المشاريع 
 الص يرة وتمويمها في العالم العربي.

 الطموحات المستقبمية:

 تفعيل المشروع دالل الجمعية. .1
 قة في ارردن. تعميم المشروع ركثر من منط .2
 تقديم المشروع لممنظمة العالمية. .3
 توفير سوق لممنتجات البيئية دالل ولارج ارردن. .4

 
  ( : 2010العز ري , )  .4

  العنوان: إعادة التصنيع والتدوير
سوء إدارة الملمفات والنفايات زاد االهتمام عالميا  نزايد المشكالت البيئية الناتجة عانطالقا من ت

البيئة وفي سمطنة عمان يمقى هذا الموضوع عناية لاصة عمى المستويين  بالمحافظة عمى
المحمي والدولي باتلاذ العديد من السياسات وأبرزها عمى المستوى المحمي إنشاء أول وزارة 
متلصصة لمبيئة في الشرق اروسط هدفها صون البيئة من التموث حيث قام السمطان قابوس 

طان قابوس لحماية البيئة حيث وضحت الدراسة المقصود بعممية باإلعالن عن إنشاء جائزة السم
 .التدوير ودور منظمة اليونسكو في هذا المجال ودور المجتمع المحمي
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عممية مترابطة تبدأ بعممية جمع  اأنهمن لالل الدراسة عرف الباحث عممية التدوير عمى 
صبح منتجات قابمة المواد التي يمكن إعادة تصنيعها ومن ثم فرزها بحسب نوعها لت

ارد من و لالستلدام.موضحا دور عممية التدوير في توفير فرص عمل والمحافظة عمى الم
النفاذ ويقمل االعتماد عمى استيراد المواد ارولية كما أوضحت الدراسة دور اليونسكو ودور 

 المجتمع المحمي في حل هذت المشكمة.

 ( : 2005_ دشيشة , ) 4

 المنتجات والمخمفات ودورها  في الحد من األزمات البيئية.العنوان : إعادة تدوير 
 الفصل ارول لمدراسة تناول ما يمي :

 معنى التدوير. .1
 أنواع تدوير النفايات . .2
 أهمية التدوير. .3

 الفصل الثاني :إعادة تدوير الملمفات الزراعية والصناعية.

 أشكال تدوير الملمفات وأهدافه. .1
 بين الهيئات في تدوير النفايات.أمثمة لمتعاون المحمي والدولي  .2

تضمنت الدراسة أشكال تدوير الملمفات الزراعية ومن ضمنها استلدام الملمفات 
الزراعية في إنتاج فطر عش ال راب الذي يعتبر من المشروعات الواعدة التي 

يسهل تسويق منتجاتها في السوق العالمي والمحمي وهي توفر فرص عمل طيبة في 
حيث يمكن استلدم قش اررز والتبن والقمح في زراعة عش القرية المصرية 

 ال راب.
 التوصيات :

ضرورة تضافر قوى المجتمع من أجل تحسين ظروف البيئة وعدم إهدارها  .1
 أو تعرضها لمتموث.

 سن قوانين وتشريعات صارمة يتجاسر ويتسبب في تموث البيئة. .2
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ت الزراعية زيادة الملصصات المالية الالزمة إلعادة تدوير الملمفا .3
 والصناعية.

 (: 2011رزق )  .5
وضحت الدراسة أثر الحروب وارزمات االقتصادية وأزمات الطاقة بأنها ولدت  

نظما متكاممة لمعالجة الملمفات الزراعية تهدف إلى إعادة تدوير الملمفات النباتية 
والحيوانية وذلك في تسمسل حيوي إلنتاج الطاقة الحيوية فيما عرف باسم ال از 

الحيوي. كما أوضحت الدراسة تجارب بعض الدول في تدوير الملمفات الزراعية حيث 
بينت أن الهند تعد نموذجا رائعا في تدوير الملمفات الزراعية واالستفادة منها كاستلدام 

 قش اررز في إنتاج ال از الطبيعي.
شروع كما تحدثت عن تجربة تم تنفيذها في منطقة السلنة بالسويس بإقامة أول م 

 17في الشرق اروسط إلنتاج وقود حيوي كأحد مصادر الطاقة النظيفة واآلمنة بتكمفة 
ماليين طن  4مميون طن وقود حيوي و  40مميون يورو بطاقة إنتاجية تصل إلى 

 .جمسرين طبي باالستفادة من الملمفات الزراعية
البحث بعد ومن لالل نتائج هذت الدراسات كانت االنطالقة لبدء تنفيذ مراحل  

اطالع فريق البحث عمى حجم المشكمة وتداعياتها عمى مجتمع الدراسة في المستقبل 
القريب والبعيد عمى شتى النواحي البيئية والصحية واالقتصادية واالجتماعية وما ينتج عن 

 مثل هذت التداعيات من أزمات وتراكم لممشاكل دون حمول.
 

 منهجية البحث:
 مدرسة :أوال : فرز النفايات ال

قام فريق البحث بإعداد لطة لجمع النفايات المدرسية الصمبة وفرزها من المصدر من   
لالل إعداد إذاعة مدرسية توضح أهمية فرز النفايات من المصدر لتسهيل عممية إعادة 

االستلدام  وعقد ندوة قصيرة مع طالبات المدرسة كل شعبة عمى حدا لتوضيح مفهوم النفايات 
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واعها بشكل عام وفي المدرسة بشكل لاص ومن ثم تم التوضيح لمطالبات عن كيفية الصمبة وأن
 فرز النفايات وذلك حسب اآلتي: فرز النفايات في حاويات أربعة ملصصة لذلك:

 الورق . .1
 المعدن .  عبوات الميات ال ازية والمصنوعة من ارلمنيوم م .2
 المشروبات ال ازيةمالبالستيك .  م مفات المواد ال ذائية , عمب العصير و  .3
 الملمفات العضوية.  بقايا الطعام م .4

 ثانيا : 
  م. 2016/ 2/ 13تم البدء بفرز وجمع النفايات  يوم السبت الموافق 
 .عداد جداول أسبوعية لمعممية  تم وزن النفايات المفروزة أسبوعيا ,وا 
 .تجهيز الملمفات العضوية الستلدامها في إنتاج ال از الحيوي 
 المراد استلدامه لزراعة الفطر. تجهيز الورق 
 .بيع المواد القابمة لمبيع من لالل جامعي المواد المستلدمة 
 :الطريقة التبعة لزراعة الفطر عمى الورق 

 ة ,ولمطه مع الماء لترطيبه.ناسبمتجهيز الورق بالمقاسات ال .1
 تعقيم الورق. .2
 . 5%ردة قمح بنسبة إضافة  .3
 م .CaCO3كربونات كالسيوم   5%إضافة  .4
 . تعقيم اللميط .5
 الحقن  زراعة الفطر من البادئةم . .6
 . أيام في مكان مظمم م  10االحتضان   .7
 فتح الكيس وترطيب السمة . .8

 فروض البحث:
 يحاول هذا البحث اختبار صحة الفرض التالي :

لما له من العديد اآلثار االيجابية عمى البيئة  المدرسية النفايات الصمبة االستفادة من 
 , و مردود اقتصادي .سانوصحة اإلن

 أدوات البحث: 
 :المالحظة بطاقة  -1
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 المالحظة األولى: - أ
 نظافة فناء المدرسة بعد االستراحة يوميا: 

, مما أدى إلى التزام الطالبات بفرز النفايات لالل االستراحة  حيث لوحظ 
 ما كان عميه الحال سابقا.عنظافة فناء المدرسة استمرارية 

  ة:المالحظة الثاني -ب 

المعدة إلنتاج ال از  متابعة الت يرات التي تطرأ عمى حاضنة النفايات العضوية 
 أسبوعيا. الحيوي

اط ارسبوع ارول:  ظهور فقاعات هوائية دالل الحاضنة داللة عمى نش -1
 ة ,مع تكيفها عمى البيئة ال ذائية  النفايات العضويةم.الالهوائيا البكتيري

 ,مع بدئ تكون ال از. مواد والسائل لمون البنيتحول لون ال ارسبوع الثاني: -2
 سائمة. شبه تحمل النفايات العضوية وتحولها لمادة ارسبوع الثالث: -3

 
  المالحظة الثالثة: -ج 

نمو فطر عش ال راب فبعد عشر أيام من الزراعة تم فتح الكيس,وظهرت  
 .12/3الكتمة البيضاء من ليوط الميسيميوم,ظهرت الثمار بتاريخ 

 
 :  المقابمة-2 

تمت مقابمة الجهات المعنية في هذت المشكمة والتي يمكن أن تساهم في توجيه نشاط  
البحث بصورة سميمة حسب المعمومات الصحيحة وارسس العممية السميمة ,آممين أن تؤدي 
نتائج هذت الدراسة إلى إقناعهم بضرورة تطبيق النموذج المقترح عمى أرض الواقع من لالل 

 تهم المتاحة وصالحياتهم.إمكانيا

وبدأت أول المقابالت مع بمدية رفح إذ إنها الجهة ارولى في المسؤولية عن النفايات  
عمى مستوى محافظة رفح من حيث جمع النفايات والتلمص منها , فتمت مقابمة م.أسامة 

 أبو نقيرت من الطاقم العامل في البمدية ,
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جمل من جمعية أصدقاء البيئة الفمسطينية في مدينة وكانت المقابمة الثانية مع م.هاني ال 
طن من النفايات  120رفح متحدثا عن كمية النفايات المنتجة في مدينة رفح والمقدرة بن 

 .المنزلية يوميا 

 زيارة ميدانية : -3
م اصطحاب فريق البحث إلى مصنع فرز النفايات الصمبة التابع لجمعية أصدقاء البيئة ت 

وتم استقبال فريق البحث واإلجابة عن تساؤالتهم الملتمفة حول فرز النفايات  في مدينة رفح ,
الصمبة في المصنع , متحدثين عن مراحل الفرز بدءا من الجمع  والوزن مرورا بعممية الفرز 

وصوال إلى آالت الكبس اللاصة بكل نوع من النفايات الصمبة , وانتقل فريق البحث إلى الجزء 
إلنتاج الدبال من الملمفات العضوية والزراعية وأشار المهندس هاني  الملصص من المصنع

الجمل إلى مراحل تصنيع الدبال وأهميته للصوبة التربة ونمو النباتات لتقميل االعتماد عمى 
ارسمدة الكيميائية والمشاكل الصحية والبيئية المرتبطة بها. والتتمت الزيارة بالوقوف واالطالع 

تضاف لمصنع الفرز وذلك لالستفادة من النفايات الورقية والكرتونية في إنتاج عمى مرحمة جديدة 
 صناديق البيض الكرتونية.

مديرية رفح لالستفسار عن واقع -كما تشكمت زيارة ميدانية ألرى إلى مقر وزارة الزراعة 
من لالل المقر مع مسئول وحدة  هاتفيا زراعة فطر عش ال راب في قطاع ةزة وتم التواصل

وزارة الزراعة الفمسطينية م.امجد التابعة ل محطة تجارب الشاطئ إنتاج فطر عش ال راب في
ارةا ,الذي تحدث بدورت عن أهمية زراعة فطر عش ال راب لمتلمص من النفايات واالستفادة 

, وأجاب تساؤالتنا حول الظروف المالئمة قيمة ال ذائية وذي مردود اقتصاديمنه ك ذاء عالي ال
طر عش ال راب ,والطرق المتبعة في تنميته عمى الملمفات النباتية مثل قش القمح, وقد لنمو ف

 طبقنا هذت الطرق لالل البحث ,إذ قمنا بزراعة الفطر عمى النفايات الورقية في المدرسة.
 نتائج البحث:

 من لالل تقسيمات البحث و أهدافه توصل الباحثات إلى أهم النتائج التالية:
 الي سيتم عرض نتائج البحث من خالل :في الجزء الت

 إجابة السؤال األول الذي ينص عمى: 
 ما كمية النفايات المدرسية في مدرسة شفا عمرو األساسية ؟
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 لتالي كمية النفايات الصمبة التي تم جمعها أسبوعيا بال رام كما يمي:م ا3 الجدول بحيث يبين
 األسبوع

 نوعال
 األول

(13_18/)2 
 الثاني

(20-25/)2 
 الثالث

(27/2-3/3) 
 الرابع

(5-10/3) 
 المجموع
 )كغم(

 0,750 عضوية
 (4,3% ) 

0,820 
 م 3.61%  

0,730 
 م 4.87%  

0,700 
 م 2.88%  

3 
 م 3.79%  

 7,700 ورق
 (45,16% ) 

11,765 
 م 51,79%  

1,950 
 م 13,2%  

18,185 
 م 74,71%  

39,600 
 م 50,07%  

 1,900 معدن
 (11,14% ) 

2,755 
 م 12,36%  

2,080 
 م 13,89%  

0,230 
 م 5,94%  

6,965 
 م 8,80%  

 6,700 بالستيك
 (39,29% ) 

7,375 
 م 32,47%  

10,215 
 م 68,21%  

5,225 
 م 21,46%  

29,515 
 % م37,32  

 79,08 24,975 14,975 22,715 17,050 المجموع)كغم(
 (3جدول )

كما هو مبين ت التي تنتجها الطالبة أسبوعيا وشهريا ومن الجدول السابق تم استنتاج كمية النفايا
 في الجدول التالي :
 أسبوعيا نوع النفاية

  ك مم

 شهريا

  ك مم

 0,007 0,002 عضوية

 0,102 0,025 ورق



24 
 

 0,075 0,018 بالستيك

 0,018 0,004 معدن

 0,203 0,05 المجموع

 (4جدول )
 إجابة السؤال الثاني الذي ينص عمى:

 في مدرسة شفا عمرو ارساسية ؟ تفادة من النفايات العضويةما مدى االس
 ك مم في إنتاج ال از الحيوي .3تم استلدام النفايات العضوية  

 إجابة السؤال الثالث الذي ينص عمى:
 البالستيكية في مدرسة شفا عمرو ارساسية ؟ما مدى االستفادة من النفايات 

 منها كما يمي: بعد فرز النفايات البالستيكية تم التلمص
 م مفات المواد ال ذائية عن طريق البمدية ,رنه ال يوجد طريقة ألرى لمتلمص منها حاليا 
  العبوات البالستيكية  زجاجات العصير ,المشروبات ال ازية ,والزيت م وكتمتها

 شيقل . 10ك مم بمبمغ مالي قدرت 10,275 
 

 إجابة السؤال الرابع الذي ينص عمى:
 الورقية في مدرسة شفا عمرو ارساسية ؟ دة من النفاياتما مدى االستفا

 بعد فرز النفايات الورقية تم التلمص منها كما يمي:
 .أوراق الدفاتر تم التلمص منها عن طريق البمدية واستلدام جزء منها في زراعة الفطر 
  الكرتون تم التلمص منها عن طريق استلدامها من بعض الطالبات في أفران اللبز في

 لمنازل .ا
 إجابة السؤال الخامس الذي ينص عمى:

 معدنية في مدرسة شفا عمرو ارساسية ؟ما مدى االستفادة من النفايات ال
 شواقل . 7ك مم تم بيعها بثمن  6,965بعد فرز النفايات المعدنية   عبوات المشروبات ال ازية 

 : م كيفية التلمص من النفايات الصمبة المدرسية 2ويوضح الملطط   
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(2مخطط)

 
  التوصيات:

ومن لالل النتائج السابقة يتضح لنا انه يمكن تنفيذ هذا النموذج عمى ارض الواقع  
 .رةراض بيئية وثقافية واقتصادية

 لذلك نوصي بما يمي :
لفرز  تعميم التجربة السابقة عمى مدارس القطاع حيث تبين بالتجربة قابمية الطالبات  -1

 النفايات المدرسية وما له من اثر طيب عمى المحافظة عمى نظافة البيئة المدرسية.
نطالب وزارة التربية والتعميم العالي بإجراء دراسات موسعة في هذا المجال لممساهمة في  -2

 نشر ثقافة فرز النفايات من المدرسة لمبيت لمجتمع لال من النفايات.
 ولين في وزارة الحكم المحمي لتنفيذ مشاريع مماثمة.وضع استراتيجيات من قبل المسئ -3
إنشاء مكبات نفايات آمنة لالست الل اآلمن لمنفايات عمى جميع أنواعها مساهمين في  -4

 ذلك لتوفير الطاقة وارسمدة العضوية وفرص العمل في فرز وتدوير النفايات.

النفاياتالصلبةالمدرسية

 البالستيك العضوية الورق المعدن

بيع

 شواقل7

زجاجات

العصير

والمشروبات

 الغازية

غلفاتالموادم

 الغذائية

إنتاجالغاز ورقالدفاتر الكرتون

 الحيوي

بيع مكبالنفايات

 شيقل11

 زراعةالفطر أفرانالخبز

 مكبالنفايات
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 است الل نفايات المدارس بما يعود عمى المدرسة من فائدة. -5
 ق:لمالحا

 زيارة بمدية رفح : - أ
 

 

 رفح : –زيارة مقر جمعية أصدقاء البيئة الفمسطينية  - ب
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 رفح : –زيارة مصنع فرز النفايات الصمبة  - ت
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 رفح : –زيارة مقر وزارة الزراعة  - ث

 

 

 

 

 صور عممية فرز النفايات : - ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 لنفايات :صور وزن ا - ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور تجهيز حاضنة إنتاج الغاز الحيوي : - خ
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 عممية زراعة فطر عش الغراب : - د
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