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 مصر بالقاھرة،  حالة -الغرق في النفایات 
  

في إفریقیا، واألكبر في الشرق األوسط،    ھابالمدینة من أكبرالكبرى تعد المنطقة الحضریة . القاھرة ھي عاصمة مصر
 َمْنف، وترتبط بمصر القدیمة، حیث یقع مجمع أھرامات الجیزة الشھیر ومدینة عالمیا من حیث الحجمالخامسة عشر  و

على ید الساللة  969تقع القاھرة الحدیثة بالقرب من دلتا النیل، وقد تأسست في عام . القدیمة في منطقتھا الجغرافیة
نیة القدیمة التي ال تزال بقایاھا مرئیة في  الفاطمیة، لكن األرض التي تتكون منھا المدینة الحالیة كانت موقعًا للعواصم الوط

 ."مدینة األلف مئذنة"لطالما كانت القاھرة مركًزا للحیاة السیاسیة والثقافیة في المنطقة، وتسمى . أجزاء من القاھرة القدیمة

 

  0.5إنھا تنمو بمعدل . كیلومتر مربع 3000ملیون نسمة موزعة على  23یبلغ عدد سكان منطقة القاھرة الكبرى أكثر من  
باسم   ةمعروف في منطقة تقع القاھرة في شمال مصر، . ملیون شخص كل عام، مما یجعلھا المدینة األسرع نمًوا في العالم

كیلومتًرا غرب خلیج السویس وقناة   120و كیلومتًرا جنوب البحر األبیض المتوسط   165، على بعد "مصر السفلى"
 .نھر النیل، جنوب النقطة التي یتفرع فیھا النھر إلى منطقة دلتا النیل المنخفضة تقع المدینة على طول. السویس 

 

النفایات  تدبیرمثل یمثل المدن الكبرى األخرى ، 
الصلبة تحدیًا كبیًرا لبلدیة القاھرة وأصحاب  

 15000تنتج المدینة أكثر من . المصلحة اآلخرین
ضغًطا طن من النفایات الصلبة كل یوم، مما یشكل 

یتم توفیر خدمات . ھائالً على البنیة التحتیة للمدینة
جمع النفایات في القاھرة من قبل القطاعین  

بینما تشكل السلطات . الرسمي وغیر الرسمي
 المحلیة، مثل ھیئة النظافة والتجمیل بالقاھرة

(CCBA)  القطاع العام الرسمي، یتألف القطاع ،
التقلیدیین  العام غیر الرسمي من جامعي القمامة

، ومعظمھم من المزارعین من صعید )الزبالین(
 .مصر الذین انتقلوا إلى القاھرة في األربعینیات
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من النفایات الصلبة من خالل عملیات جمع النفایات أو التخلص منھا أو إعادة التدویر الرسمیة وغیر  60%تتم إدارة حوالي  
تتسبب إدارة النفایات الحالیة في  . نة أو في مكبات النفایات غیر القانونیةالرسمیة بینما یتم إلقاء الباقي في شوارع المدی

في الواقع، أدى التخلص من النفایات الصلبة في  . ة خطیرة في القاھرة والمناطق المجاورةیوصح حدوث مشكالت بیئیة
یتم التعاقد من الباطن على جمع النفایات في القاھرة مع . المائیة إلى تلوث إمدادات المیاه في عدة أجزاء من المدینةجسام األ
معدل  یتراوح متوسط . أو الشركات الخاصة المحلیة أو الشركات متعددة الجنسیات أو المنظمات غیر الحكومیة"  الزبالین"

 في المناطق السكنیة الثریة 90%في العشوائیات إلى  0% التحصیل من 

. 

مة المصریة تبتعد عن نظام الزبالین وتتجھ نحو جمع النفایات الرسمي المركزي، حیث تم  في السنوات األخیرة، كانت الحكو
وقد أدى ذلك إلى تدني مستوى خدمة جمع النفایات وتقلیل . تعیین شركات كبیرة متعددة الجنسیات لجمع النفایات في القاھرة

على طریقة حیاة  هالنفایات في القاھرة، فإن تأثیر تدبیر علىھذا التغییر قد أثر سلبا تأثیر وإذا كان  . معدالت إعادة التدویر
في النھایة، أدركت الشركات الخاصة أنھا . القمامة التي تشكل أساس أنشطتھم االقتصادیة حرموا منفقد : الزبالین أكبر

األزقة الضیقة في القاھرة لمعدات التجمیع التي كانوا  سببتھا التي وجلو كل الاعلى األقل للتعامل مع مش -بحاجة إلى الزبالین 
 .من الباطن تعاقدینوجلبتھم كم -یحاولون استخدامھا 

 

تدویر، یجب مراعاة دور السكان الجمع وإعادة لل مالئم السلطات المحلیة والوطنیة في مصر إلیجاد نظام عانيبینما ت
غیر العضویة في الحفاظ على نظافة أي نفایات  عن یات العضویة سیساعد فصل النفا  .النفاي تدبیرالمصریین في تحسین 

عالوة على ذلك، ھناك المزید من الخطوات التي یمكن أن یتخذھا الناس إلعادة  . ورقیة أو ألواح حتى یمكن إعادة تدویرھا
 . ون تدویر نفایاتھم، خاصة في المناطق خارج القاھرة حیث ال یعمل الزبال

 

لقد طورنا  . النفایات، والحد من التحدیات الناجمة عن النفایات  استغالل الحل األمثل لدعم القاھرة بحلول WOIMAتملك 
یساعد البلدان والمدن على التعامل مع  "WOIMA Ecosystem" النفایات وتولید الطاقة باسم تدبیرحالً المركزیًا ل

بإعادة تدویر النفایات إلى مواد خام وطاقة بأكثر   WOIMA Ecosystemیقوم . واجھھاتتحدیات النفایات المتزایدة التي 
الصغیرة إلى المتوسطة الحجم  WOIMA Ecosystemیتم توزیع . 95% الطرق فعالیة لتقلیل كمیة النفایات بأكثر من 

 .وتوزیع الطاقة باإلضافة إلى حل مشكلة النفایات  القمامة لوجستیاتمثل توفیرا مھًما لبالقرب من مكان إنتاج النفایات، مما ی
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