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 تدوير النفايات يف الكويت 
 دراسة يف جغرافية البيئة احلضرية

 

                                   )*( نايف بشري الدوسريد. 
        )*( مهدي حسن العجميد. 

                           

 البحث:ملخص 

يتناول البحث موضوع تدووي  الناايداب ووولدل التويديث تندث تنتند  الناايداب 

موقعدا تحدن   16على سطح التويي ومواقد  تمدمم مد اال الناايداب والبداله عدوا ا 

 المعمور التويتم من جمن  الجهاب.

وقدو اتحددح هذ  ددمخ الم لاداب تمتددو لعةددوا اويلدل وواااب خددى ا و ددل ا  ندد   

كمندددل اهسدددتهسا وا سددالنك اهسدددتهسكنل ال اافدددل  ظددد ا  رتاددداع  ظدد ال لايددداا  

ممددتوا المعننددل والددم  ت تددك علنددم ويدداا  تجددص الناايدداب و ا ددل ا لتت و نددل 

 وإااراب المناراب وغن  ا.

ولعددا المنددتلل تتمددن خددى عددول اه تمددال وتددووي  الناايدداب والتددى تحتددا ممدداتل 

وخن الناايدداب ممددا اا  لتنددتنلها منددتلل كبندد   وددووذ اه تمددال وا سددالنك العلمنددل لدد

كااب هذ ت  ج عدن المدنط   و ا دل مد  ا دوخاع الح ا دع مدن وعحدها تتدى وعدو 

 اغسقها وعو  هعوال.

لددما تندداول البحددث الناايدداب وه واعهددا الم تلاددل والتويددي وتطددور كمناتهددا خددى 

ث المدنواب العند  المنمد ملث كمدا تنداول التوويد  الجل اخدى للمد اال و ما مدها

وتددووي  الناايدداب وه ددص مددا يمتددن اهسددتااا  وهددا منهدداث وموقدد  التويددي مددن تددووي  

 النااياب ومو  الاوا و التى ستنجص من ا  تمال وتووي  النااياب ممتةبس.

وه ن ا ه دص النتدا و والتو دناب والتدى قدو تمداعو علدى المحدم قدوما خدى  دما 

اض ممتو  المعننل وها مةار ل الط يع الم  سبةنا خنم التثن  من الوول والتى ين 

  والتويي.

 مقدمة:

                                                 
 بدولة الكويت.      -كلية التربية األساسية -نايف بشير الدوسري: أستاذ مشارك بقسم الدراسات االجتماعية )*(
 بدولة الكويت.      -كلية التربية األساسية -مهدي حسن العجمي: أستاذ مساعد بقسم الدراسات االجتماعية )*(
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يعو موضوع الم لاداب المدلبل المنالندل قالةمامدل المنالندل  هتدو موضدوعاب 

ث الدم  Ecologyجل اخنل البنفل الحح يل  ظد ال   دم يتمدا وتدا مدن علدص البنفدل 

يهددتص ووجددم  دداال والعسقدداب وددنن التا ندداب الحنددل التددى منهددا البندد  ا يتولوجنددا 

وونفتها الحنويل من جهلث ووعلص الجل اخنل الدم  يعدو  Human Ecologyالبن يل 

من ه ص تع يااتم ه م العلص الم  يهتص ووراسل العسقاب المتباالل ونن ا  مداذ والبنفدل 

ول كا منهما ينن  إلى هذ  ناا توا سل خى اراسدل من جهل ه   ث  ا ل وهذ ماه

و تا و وعض الموضوعاب التى يتناولها كدا مدن ا يتولدوجننن والجلد اخننن علدى 

ث وتعد   اراسدل الجل اخدم للعسقدل  1قالمواءث وتةول للة اء والم ططدنن وغند  ص

الجوا ك التى ث و و هتو  2قونن ا  ماذ والبنفلث والجا ك ا يتولوجم خى الجل اخنل

 الي ه تمال الجل اخنننث  ا دل وعدو تعدوا هدوا   تلدوي البنفدل منداركل مدنهص خدى 

ل.  تاعنا اور ص التنموا ونفنا

البنفل وإاار ا الناما  ظال كبن  الحجصث ينورج خى اا لم  ظص خ عندل تتااعدا 

ين خنما وننها لتتوتو خى  ظال ونفم شاماث يتمنا ودا تااذ خدى المتداذ وتتمثدا مدواو

وذَ البنفل وقوا ننها خى قولم تعالى "  " وقولدم تعدالى"َوهَْ بَتْنَا خِنَها ِمدْن كلدا ِ َشدْمَء َمدْوول

 . 3ق"إِ َّا كلاَّ َشْمَء َ لَْةنَاخل وِةَوَرَ 

الجل اخنل  والمنااع الوول من العويو خم "النااياب تووي " اراسل وتعتب 

 ذاب قنمل اقتماايل كبن  ؛ المناعم والنناا والتحاريس الطةس خم المتباينل

تتمنا عن غن  ا وتح ص اهستهسا وما يماتبم  التم المناعنل خى الوول  ا ل

وكمنل   و التةلنا من تجص اهستااا  هوجم الناايابث ولعا ه ص تولنو ض امل من

 علم  ط ال  تنتا والتم وهاث ضاقي التم الةمامل م اال خم المت اكمل النااياب

 مواا هساسنل من واهستااا  البن يل؛ للحواس ا ذ  جا ك إلم المحل والبنفل

 مناعل. وس الحناع كاذ مآلها للمناعل  الحل

وتعتب  الةمامدل والم لاداب مدن ه دص ممداار الدو ا الةدومى خدى وعدض الدوول 

ل مامنددا  وسدوقا للتجددار  خنمددا وننهددا "المددويو" ث خددى تددنن ه هددا ه تدداال تمثددا  ددواعا

ل وجددوا  طدد  سددلنمل لتددووي  ا واعتماا ددا كممددور للطاقددل والنمددبل للتويدديث لعددو

 وتننن  التجار  وجعلها ممور روح ولنس عكء على الوولل والموااننن.

مثدا  الم لاداب وعدض تدووي  هذ الناايداب  دو تدووي  علدم الدوول يندج  وممدا

مدن  ختثند  اقتمداايل مجويدل عملنداب وا اداراب وال ندك وا لمو ندول الاجداج

 وااقدل تتلادل مدن تدوخ خ لمدا الد وح وهدو  تدووي  ا خدم تتنداخس ال ا ل الن كاب

تتدوممث  ا دل واذ  اعدص هو ضد ص مدال لد هس تاجدل اوذ ومتطلبداب تمدنن 

 إلدم تتحدول هو هذ تتحلدا اوذ اويلدل وا لمو ندول  تبةدى لاتد اب وعحدهاقالاجاج

مدن  الت ودلث كمدا هذ عملندل التدووي  تمداعو علدى تادااا عملنداب الدت ل  من جاء

البنفدل  تلدوي إلدم وعض الناايابقويوب المناراب وا اداراب الةويمدل  التدى تد ا 

 مما يمتوعم ض ور  العما على تووي  ا لتةلنا التلوي قور ا متاذ. 
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وتجدص  كمندل مدن خدم التويدي للتةلندا الم لاداب تدووي  تطبندع إمتا نل ووبحث

الم لاداب  لتدووي  وعدض لمد  الوضد  خدى اهعتبدار الةنمدل اهقتمدااي وهاث النااياب

الةويمدل  وإذ كداذ  وا اداراب المدناراب والاجداج وويدوب وا لمو ندول قال ندك

ل  التووي  عملناب كملك خإذ  لن ث علم  طاق اقتمدااا  ا تعدا  إلدم ست ا  تتمدا

 هو اعص. التتالنف من جاءال  الوولل تتحما هذ إلم الحاجل اوذ

إلدم  ختحتداج الاجاجندل والةدواري  ا لمو ندول علدك مدن المنداول  اايداب همدا

التووي ث  لمما   النااياب من الممت لمل المواا وإعواا وخ و لجم  تووي  م اكا

ل  التمنن ث  مخ عملنل خم توس  كما تتطلك ل  مجويل هيحا تحتداج اعدص  لتنهدا اقتماايا

 خ وما تتطلك توجنم الورق م لااب والم سمابث هما المحلنل الوولل والحتومل من

 .كمماا هست وامم هو لتووي خ م ممل مما   إلم لاابالم 

وا مثلددل العالمنددل كثندد   ومنهددا موينددل  ددامبوري تنددث اذ  ااياتهددا التددى يددتص 

ال لدد  منهدددا تتددداا تتددوذ معوومدددل هو شدددبل  دددا يلث وي جدد   دددما إلدددى المناسدددل 

المددحنحل التددى تنتهجهددا  ددمخ الموينددل خددى إعدداا  تمددنن  وتددووي  كمنددل كبندد   مددن 

الناايدداب وا واعهددا الم تلاددلث واهغدد و هذ المددويو وعددو هذ ا تهددي مددن تددووي  كامددا 

ل   تاج الطاقل منها وومبك التاا ل العالنل لبد امو اعداا  التدووي ث علدى   اايتها تماما

مسيدنن مثلندا" 3مسينن  ممل "ولدنس هقدا مدن  10ال غص من هذ عوا شعبها يتعو  

 استن اا قمامتهص لتووي  ا. اتجهي لجارتها الن ويو وووهب خى

ل وتعددوا  ولةددو ه ددبح التلددوي منددتلل ونفنددل  تنجددل ويدداا  الملو دداب كمددا و وعددا

مماار اث وامتو تأ ن خ مدن الممدتوا المحلدى إلدى الممدتوينن ا قلنمدم والعدالمىث 

ث إذ كا  لدا يحدوي  4قومن اللس  الهوا ى إلى اللس  الما ى واللس  ا رضم

حح يل والملوكناب اهستهسكنل لإل مداذ يد ا  ووندتا هساسدم خى البنفل  تنجل ال

 إلى تووي ا تسل والنظال البنفم.

 -:وتجيب الدراسة عن بعض األسئلة حول تدوير النفايات مثل

 · النااياب؟ تووي  من استااا  يوجو خعسل   ا .1

ل؛ مجويل التووي  عملنل  ا .2  تتالناها؟ من جاءال  تتحما الوولل هذ هل اقتماايا

 النااياب وتجص كمنل من للتةلنا التويي خم التووي  عملنل تطبنع يمتن  ا .3

 ه؟ هل وها

خالنااياب  م مجموعل الاحدسب الناتجدل عدن التجمعداب المدتننل والححد يل 

وا  نطل المماتبل لها من اجتماعنل واقتماايل وتنمويدل وتد تب  كمناتهدا وعسقدل 

الممداتبل خلهداث خةدو ها  اوايداا عدوا  ا ايل م  كثاخل التجمعاب وابنعل ا  نطل

المددتاذ وارتادداع ممددتوا  المعننددل والتةددول المددناعم والاراعددم إلددى ويدداا  كمنددل 

الناايابث لما ه بح موضوع الت ل  من النااياب ومعالجتها من ه ص الموضوعاب 

التم تنلا ا تمال الدوول لتأ ن  دا المدنل علدى المدحل والمدسمل العامدلث كمدا ه هدا 
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إتددو  ه ددص الةحددايا البنفنددل التددم تدد    علددى م تلددف  طدد  واسددت اتنجناب تعتبدد  

 .   5قالتنمنل

وتع   منظمل المحل العالمنل للم لااب وأ هدا هشدناء ه ي يدو ا  داتبها خدم 

 . 6قوقي ومتاذ ما   ها ه بحي ه قنمل لها عنوخ

ث التددم تتعددوا ممدداار ا خددم wasteوتعدد   الم لادداب المددلبل واسددص الةمامددل 

 -: 7قإاار الحنا العم ا م للموينل؛ والتم يمتن هذ تةمص إلى هرو  ه واع كالتالم

اللمنةل وتا موذ العالص كم لاداب كدس مدن المنداول  أوال:المخلفات الصلبة البلدية:

"الةمامددل المنالنددل" والنددوارع والمحددال التجاريددل والمطدداعص والمددناعاب الح خنددل 

 سمددددداب المدددددناتنل والمتاتدددددك والنةدددددا المدددددلن   والم سمددددداب التعلنمندددددل والم

واهتمدداهب والمددوا ل وا سددواق والمددويةاب والمجدداور وم لادداب الهددول والبندداء 

وال  دددف وا ت ودددل وال مدددال التدددم تهدددك علدددى المويندددل مدددن الدددتسل والمدددحار  

 المحنطل وها وغن  ا.

خدى الناتجدل عدن ا  ندطل المدناعنل وأ واعهدا و ثانياً: المخلفات الصلبة الصنناعية

 م تلف م اتلها.

 : الناتجل عن الممتناناب ووتواب العسج.ثالثا: المخلفات الصلبة الصحية

 : والمع وخل واسص الحمأ .رابعاً: المخلفات الناتجة عن الصرف الصحي

  إلدددى   اايددداب سدددتا نل  دددلبلث 1قشدددتاوتقسنننم النفاينننات فننني دولنننة الكوينننت

و ااياب سا للقمناخ المد   المدحم وم لااب إ نا نل و ااياب وراعنل وتجاريلث 

والمناعم  وا ااراب التالال وه ند ال الناايداب الطبندل "والتدم تعدو هكثد  الناايداب 

 . 8قان خم النول الواتو والتويي"12 طور  والباللل 
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 أوال: النفايات بدولة الكويت 
 يعتمو تتوين الاحسب على معدول المدواا الجاخدل والمدا لل وعلدى  مدا   عداااب

ل للوضد  الجل اخدى للمويندلث خادى الدوول الندمالنل  اللماء لدو  الندعووث وتتلند  كدملك تبعدا

لث ومحتددو  ال اووددل خددى خحددستها  تمددتهلك ال حدد اواب والااكهددل غندد  الطاوجددل تمامددا

 المنالنل هقا منم خى المج .

ل منهدددا  3وتندددتو  التويدددي   اايددداب عحدددويلث وتنادددع  %52آه  ادددن  اايددداب يومندددا

ملندددوذ ايندددار علدددى جمددد  الناايددداب اوذ إسدددتثمار للمدددواا ذاب الةنمدددل 25سدددنويا التويدددي 

اهقتماايل منهاث تندث يتمندا المجتمد  ال لنجدم وارتاداع ممدتوا المعنندل والدم  ي اخةدل 

وياا  كمنل النااياب المنتجل والتى تتجاوو التنلدول جد ال لتدا خد ا خدى الندول الواتدو و دى 

  يوضدحاذ 2  والندتاق1والدوول المتةومدلث والجدوولق اعلى وتثن  مدن المتوسد  العدالمى

 تطور كمناب النااياب والتويي.
 ( 1جدول )

 م2012-2002تطور كميات النفايات)بالطن( بدولة الكويت فى الفترة من 

الم لااب  المنل

 ا  نا نل

النااياب المتا نل 

 الملبل

النااياب 

 الاراعنل

النااياب 

 التجاريل

 النااياب 

 الما لل

ا ااراب 

 التالال

 إاار جالوذ ان ان ان ان 

2002 4788910 1059880 68093 158883 298360000 - 

2003 3773880 976185 96054 224126 514964000 - 

2004 4309200 840005 80383 187561 1107435000 - 

2005 4835040 851865 78386 182902 1081507000 - 

2006 4914794 987295 90325 210759 2000840000 - 

2007 7389716 1020610 166922 389486 829493100 - 

2008 6895306 1310036 259409 605287 732171690 - 

2009 6658413 1153230 171128 393000 1113781440 728465 

2010 7243231 1408433 174435 359756 801034800 868782 

2011 9414857 1357395 142752 333740 859476060 940800 

2012 8493275 1425023 132267 371356 927052700 883911 

 .183، ص 2012اإلدارة المركزية لإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات البيئة، دولة الكويت، 

 -ومن الجدول والخريطة يمكن الخروج باآلتى:

  المخلفات اإلنشائية:-1
 8.49ملنددوذ اددن إلددى  4.78ا  ندد   مددن  تنددث وااب خددى العندد  سددنواب 

 ملنوذ ان. 9.41اعس ا  2011ث وإذ كاذ عال %178ملوين ان ه  ونمبل 
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  المخلفات السكانية الصلبة"القمامة المنزلية": -2

و ددى مجمددوع الناايدداب الناتجددل عددن ا  نددطل المنالنددلث وتنةمددص إلددى م لادداب 

"وم لاالددي غندد  عحددويل"المواا الةاولددل عحددويل "المددواا الةاولددل للت مدد  والتحلددا 

لألتتدد اق مثددا الددورق وا  ندداو والبسسددتنك وغندد  الةاولددل لألتتدد اق مثددا علددك 

ل  ا س خدى العند  سدنواب ا  ند    9قالمانح والاجاج ث وقو شهوب كمناتها ارتااعا

ث وهذ ت اجعدي  %133ملندوذ ادن وونمدبل ويداا  1.42ملنوذ ادن إلدى 1.05من 

 ملنوذ ان .0.84ق2004عال  التمنل ها ا ا

 

 

  المخلفات الزراعية:-3

هلدف ادن وونمدبل  132.2الدف ادن لتبلده  68تطورب خى العن  سنواب مدن 

وودواب خدى  2008هلف ان عدال 259.4ث وهذ كا ي وللي ذروتها %194.4وياا  

 .2012الهبوا التوريجم وونتا ملحوه تتى 

  المخلفات التجارية:-4

هلددف اددن  371هلددف اددن إلددى 158  ندد   مددن تطددورب خددى العندد  سددنواب ا

هلدف ادن 605هعس ا علدى ا ادسق  2008ث وهذ كاذ عال  %235وونمبل وياا  

 .2004هلف ان لعال 389و

  النفايات السائلة:-5

شكل)2(  الفترة فى  الكويت بدولة النفايات نسبة تطور2012-2002
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و ى مناخ الم   المحى والم   المناعى والتى تطورب خى العن  

ملنددوذ جددالوذ وونمددبل ويدداا  927ملنددوذ جددالوذ إلددى 298سددنواب ا  ندد   مددن 

 2009ملندوذ جدالوذ  وعدال 2000رقص كبن  جوا ق 2006ث وإذ مثا عال  311%

 ملنوذ جالوذ . 1113ق

  اإلطارات التالفة:-6

هلف إادار وااب 728ووعوا  2009والتى لص تظه  لها اتماءاب إه من عال 

ه  وااب خى خت    دلن  جدوا قهرود  سدنواب  ونمدبل  2012هلف إاار خى 883.9

121% . 

همددا ووارسددل تطددور الناايدداب علددى ممددتوا شددهور العددال والتددى تتحددح مددن 

 م لااب.  يمتن مع خل التطور النه ا لتا  وع من ال3  والنتاق2الجوولق
 

 

 

 

 ( 2جدول)

 م2012)بالطن( بدولة الكويت على مدار شهور عام  تطور كميات النفايات
 

 السنة

 

 الشهور

 المخلفات

 اإلنشائية

 النفايات

 السكانية 

 الصلبة

النفايات 

 الزراعية

 النفايات

 التجارية

 النفايات 

 السائلة

اإلطارات 

 التالفة

 إطار جالون طن طن طن طن

 يناير
 68762 78099900 33808 10203 120157.5 775711 عدد

% 9.1 8.4 7.7 9.1 8.4 7.8 

 فبراير
 58573 77514700 31260 8811 112845 749420 عدد

% 8.8 7.9 6.7 8.4 8.4 6.6 

 مارس
 71297 80356700 25944 12330 121815 724091 عدد

% 8.5 8.5 9.3 7.0 8.7 8.1 

 أبريل
 37841 80592000 35824 7632 116415 674800 عدد

% 7.9 8.2 5.8 9.6 8.7 4.3 

 مايو
 71054 81314700 29120 12111 121005 735353 عدد

% 8.7 8.5 9.2 7.8 8.8 8.0 

 يونيو
 96714 75709700 29764 10536 116460 625852 عدد

% 7.4 8.2 8.0 8.0 8.2 10.9 

 يوليو
 96244 75534100 30612 10053 120000 649120 عدد

% 7.6 8.4 7.6 8.2 8.1 10.9 

 أغسطس
 81913 68873600 29548 8172 115733 553789 عدد

% 6.5 8.1 6.2 8.0 7.4 9.3 

 سبتمبر
 84076 73737300 31584 9105 115515 712232 عدد

% 8.4 8.1 6.9 8.5 8.0 9.5 

 أكتوبر
 82336 78133800 33352 15207 118477.5 757357 عدد

% 8.9 8.3 11.5 9.0 8.4 9.3 

 نوفمبر
 71651 76836700 32288 14316 116977.5 748851 عدد

% 8.8 8.2 10.8 8.7 8.3 8.1 
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 ديسمبر
 63450 80349500 28252 13791 129622.5 786699 عدد

% 9.3 9.1 10.4 7.6 8.7 7.2 

 883911 927052700 371356 132267 1425023 8493275 المجموع

، والنسب 192-188، ص 2012اإلدارة المركزية لإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات البيئة، دولة الكويت، 
 من حساب الباحث.
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 م2012  عام شهور خالل الكويتية للمخلفات النسبي التطور (3) شكل
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  -ومن الجدول والشكل السابق يتضح أن:

يلنم يناي   %9.3: يعتب  شه  ايممب  اعلى النهور وونمبل المخلفات اإلنشائية-1

وخب ايدد  و ددوخمب  ه  هذ الاتدد   مددن  ددوخمب  وتتددى خب ايدد   ددى ختدد   ا  ندداءاب 

 والوولل.

يعتبدد  شدده  ايمددمب  اعس ددا  ة"القمامة المنزليننة":المخلفننات السننكانية الصننلب -2

 . %7.9ث واا ا ا شه  خب اي   %8.4يلنم شه  يناي   9.1%

 دص  دوخمب   %11.5تتورج خدى اهرتاداع مدن شده  هكتدوو   المخلفات الزراعية:-3

خدى الندهور الدثسيث وجداء شده  هو يدا ها ا دا  %32.7ويممب  ممدجلل هكثد  مدن 

5.8%. 

واا ا ددا شدده  مددارس  %9.6يعتبدد  شدده  هو يددا اعس ددا  التجاريننة:المخلفننات -4

 ويتحح عول ا تظال النمبل ونن النهور ونن  عوا و بوا . 7.0%

تتدداا تتمدداو  النمددك علددى مددوار شددهور العددال تنددث  بدداب  النفايننات السننائلة:-5

التمناب المنم خل من النااياب الما لل لتا من الم   المدحى والمدناعى واذ 

 واضحل.  ا تسخاب

تعو شهور خما المنف  ى ا على إمدواا وا اداراب التالادل  اإلطارات التالفة:-6

اعس دداث  ددص تددأتى شددهور يولنددو وهغمددطس سددبتمب   %10.9وددوا مددن شدده  يو نددو 

ل  ل.  %50وهكتوو  تنث وللي  مبتهص معا  تة يبا

 
 ثانيًا: التوزيع اجلغرايف ملواقع ردم النفايات 

التويدددي اولدددل  دددلن   الممددداتل تحتددداج  راضدددى جويدددو  اا مدددا للتوسدددعاب 

العم ا نددلث و ا ددل مدد  الايدداا  الممددتم   خددى اعددواا المددتاذ سددواء الددواننن هو 

الواخووذث مما يمتوجك المحاخظدل علدى كدا متد  مدن هراضدنها مدن الحدناع ولتدن 

والتدى يمدتحنا  عملنل رال النااياب تأكا سنويا التثند  والتثند  مدن هراضدى الوولدل

البناء علنها  ظ ا لتو ها ا بحي ارض  ط   غن  همنل مع ضل لأل اجاراب خدى 

واانها لوجوا غاواب  نطل خى واانها واذ عملنل ال ال تتص وخع ا ق ووا نل غن  

امنل واوذ عملنل كبمهاث ولعا  ما وتو  هاعى لأل تمال وتووي  الةمامل والمحاخظل 

 ا نك عن التثن  والتثن  من ا  طار البنفندل مدن  دمخ على هرض التويي اللالنلث 

المدد اال والتددى تدداااا عامددا وعددو عددال ونددتا م عددك يتدداا يةحددى علددى اموتدداب 

ا جنال الةااملث ولعا اخن اكث  من  ممل آه  ان مدن الناايداب يومندا لهدو هكبد  

 النا على كب  تجص المنتلل.
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الت ودل ومدهولل وودووذ ها دى  خاى جهاب كثند   مدن العدالص تلةدى الناايداب علدى

 وع من المعالجل معتموين خى ذلك خة  على قور  الت ول على التمعوذث وه شك هذ 

إيجاا تا تةنةم للمنتلل همد  ه ماد  مندم والنمدبل لممدتةبا المدوذث وإذ ه  ه مدال 

لهمخ المنتلل قو يدنجص عندم تدو ور خدى ت ودل المدوذ ومدا تولهداث ودا رومدا ع ضدي 

 ووفددل وينددما تددواول الناايدداب البلويددل جمعهددا و ةلهددا ومعالجتهددا المددتاذ ل طدد  ا

 . 10قوالت ل  منها

وا يةددل رال الحادد  ا رضددنل وسددنلل سددهلل وشددا عل اهسددت وال للددت ل  مددن 

الناايددابث وتنةددا  ددمخ الناايدداب إلددى تادد  خددى منطةددل مددن الموينددل وتلةددى  نددااث 

مددمح وهددا خةدد  كدداج اء وتتعددارض المدد اال المتنددوخل مدد  المتطلبدداب المددحنلث وي

م قي تتى تتحول إلى م اال  حنل عمومنلث وقو اوتت ب ا سالنك المدلنمل لتلدك 

المدد اال المددحنل خددى الوهودداب المتحددو  ا م يتنددل وه ددبحي النددول تمددارس علددى 

 طاق عالمى تنث تتل    دمخ الط يةدل خدى وضد  الناايداب خدى  دناايع وتتدبس 

وتتحلدا الناايداب خدى تلدك المد اال ودب ء سدص 60وتلطم وطبةدل مدن التد او سدمتها 

وارتااع ارجل الح ار   سل عملنل التحلا اه وا نلث ويستظ هذ اهست وال الوقنع 

لهددمخ المدد اال يجعلهددا  النددل مددن الدد وا ح والددمواوث كمددا اذ ا راضددى الممتمددلحل 

وعملنددداب مددداء الحاددد  والناايددداب قدددو تتدددوذ ذاب خا دددو  خدددى المدددوذ خدددى المتنا ددداب 

 . 11قسعك وا تظار المنارابوالم

ان من النااياب الم تلال كا يول والتدى تحتداج لممداتاب 3000تنتو التويي 

شاسددعل تحتاجهددا التويددي لمندداري  التنمنددل المددتننل والمددناعنل والاراعنددلث ومدد ا 

ذلك ا سالنك اهستهسكنل ال اافل خى المجتم  التويتم والتى تنتو  ما التص التبن  

ابث لملك تمثدا عملندل رال الناايداب مدن اكبد  المندتسب التدى تد رق جوا من النااي

 . 12قالتويي

تعتب  م اال النااياب من ه ط  المواقد  الملو دل علدى  دحل ا  مداذ وهشدو ا 

ض رال والبنفلث تنث ه بتي العويو من الوراساب والبحوي العلمنل مدو   طورتهداث 

ال الناايداب واالبدي واعتمداا وتمرب من هوعداا وتدواعناب المنداكا الناتجدل عدن ر

 .  13قالوسا ا العلمنل المتبعل خى إاار  النااياب

وتعتبدد  عملنددل رال الناايدداب هتددو اهسددالنك ال اافددل التددى تنتهجهددا الوولددل خددى 

الت ل  من النااياب و دى تعتمدو علدى اخدن م تلدف هشدتال الناايداب التدى يا و دا 

المعاجلدل  دص ام  داث وتتمددن المجتمد  خدى تاد  ضد مل اوذ ه  شدتا مددن هشدتال 

ال طور  هذ  مبل كبن   من  مخ النااياب تو ا خى  طاق النااياب ال طد   كدالمواا 

التنماويل والنااياب الما لل وا  طد  مدن ذلدك كلدم الناايداب المنالندل والتدى اغلبهدا 

وةايا هاعمل ومدواا عحدويل تتمدبك وتحويدا  دمخ المد اال إلدى قناودا موقتدل جدا ا  

ر خى ايل لحظل ومك التحلا الم  تتع ض لم تنث تص المواا العحويل وعدو  لأل اجا
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م اتددا مددن التحلددا البنولددوجم والتددى ينددتو عنهددا خددى النهايددل مجموعددل كبندد   مددن 

 اللاواب المامل.

ل كبن ال على الموذ التبد ا التدى تعدا م  إذ النااياب المنالنل ه بحي تنتا عبا

المنالنددلث لددملك تلجددأ وعحددها إلددى الددوخن  مددن ويدداا  ممددتم   خددى كمندداب الناايدداب

المدددحم للناايددداب الدددم  يعتمدددو علدددى هسدددالنك متطدددور  خدددى تجهندددا تاددد   الدددوخن 

وموا ااب معننلث إه هذ خدى اللالدك لدن توضد  عوامدا ه د   خدى الحمدباذ ه نداء 

ه تنار المواق  الم ممل للوخن مما يت تدك علندم وجدوا سدلبناب قدو تندتا تهويدوال 

ى المتا ص هو الة يك منهداث و ا دل إذا تمداعوب غداواب سدامل هو للنطاق العم ا 

قاولددل لإلشددتعال كلدداو المنثدداذ هو إذا مددا ارتادد  منمددوو المندداخ الجوخنددل وتااعلددي 

ل  المتو اب العحدويل للناايداب مد  المنداخ الجوخندل وتلو هدا ودا وتندتا تهويدوال  دحنا

 على تنا  البن  من  سل تلوي مناخ الن و. 

ا عويددو  تتددوا ا خنمددا وننهددا لتددتحتص خددى مددوا  ددستنل المواقدد  و ندداا عوامدد

الم ممددل لددوخن الناايدداب المنالنددل منهددا النطدداق العم ا ددى الحددالى والممددتةبلى 

الم ط ث والبننل ا ساسنل للط قث وشبتل البنندل التحتندل لل دومابث و دوع الت ودلث 

نا  الجوخنلث ومندااع والت كنك الجنولوجمث والنباتاب الطبنعنلث ومنااع وآوار الم

 . 14قتةول النا  وغن  ا من العواما

 -: 15قم ب عملنل الت ل  من النااياب خى اولل التويي وأروعل م اتا  ى

  المرحلة األولى:

خددى  ممددننناب الةدد ذ العندد ين: خةددو كا ددي ت مددى الناايدداب وددا رض الاحدداء 

 وعلى الناال.

 المرحلة الثانية: 

 تجم  خى مواق  وأرض خحاء  ص تح ق.تتى هوا   المتننناب: كا ي 

 المرحلة الثالثة: 

تتى هوا   المبعننناب: ووه  ظال الجم  المنتا نتم والنةا إلى مواق  الت ل  

 من النااياب اوذ ا  م خى اهعتبار اهشت اااب المحنل.

 

 

 المرحلة الرابعة: 

المعددواب  منددم هوا ددا الثما ننندداب: وددوه العمددا ونظددال الددوخن المددحم ووأسددت وال

المناسبل وواتباع هسالنك التبس والتلطندلث وقدو سداعو  دما النظدال علدى التةلندا مدن 
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تجص الةمامل والحو من ا تنار ال وا ح والةوارض والحن اب كما ساعو على عدول 

 اشتعال الح ا ع.
 

 مواقع ردم النفايات: 

نل التم تواجم تعتب  مواق  رال النااياب العاملل و الةويمل من ه ص المناكا البنف

العويو من اول العالصث ومبك ما ينتو عنها من م داا   دحنل و ونفندل وهمنندلث خدم 

الوقي الما تحتاج خنم ل ب   كبن   و جهو شاق و تتلال ماايل عالنل  عاا  تأ نلهدا 

و اهسددتااا  منهدداث و إا الهددا ضددمن المنظومددل البنفنددل. و تعددا م اولددل التويددي مددن 

ناايدداب منددم عندد اب المددنننث عنددوما سددمح لندد كاب النظاخددل منددتلل مواقدد  رال ال

واسدتلسل تادد  الددوراكنا غندد  الممددممل هو غندد  المجهددا   نوسددنا و ونفنددا للدد ض 

ال ال و الت ل  من النااياب على ا تسخهاث و وعو ملفها والنااياب وتلطنتها وطبةدل 

 من الجتش تت ا اوذ رقاول هو  نا ل هو تأ نا. 

موقعدا تلطدم ممداتل كبند    16قو وله عوا المواق  العاملل المللةل هكث  مدن و

علدى غلةهدا هكثد  مدن عند ين عامداث ت تلف وا تس  كا موق ث ومعظمهدا محدى 

وحتدددص التوسددد  واهمتدددواا العم ا دددم ه دددبح وعحدددها ق يبدددا مدددن المواقددد  المدددتننل و

 والمننآب وا  نطل البن يل.

التويي علدى الد غص مدن هذ جمند  اول العدالص  كما تنتن  الةمامل على سواتا

سددواتلها للمددناتل إه هذ سددواتا التويددي تنتندد  وهددا الةمامددل وكددملك عملنددل رال 

المواتا والم لااب ا  نا نل وونتا كبن  مما ها  لتلوي البنفدل المداتلنل ومظهد  

 سنل للتويي عامل ق ور  توضح ا تنار الةمامل ومواتا التويي . 
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 انتشار القمامة والنفايات اإلنشائية بسواحل الكويت صورة توضح

 

موقعا لد ال الناايداب علدى ا دتس  ه واعهداث منهدا  س دل خةد   16ووالتويي  

ل موقد  الةد ين وا   دا موقد   ماتوتلث والباقى مللع وكاذ هول  مخ المواقد  اغسقدا

ال وضدل ث والتويي تاةدو سدنويا ممداتل تعداال ممداتل الجاو يدل هو 2001كبو عال 

  .1هست وامها خى رال الناايابقملحع 

وتوضددح   يطددل المدد اال والتويددي ه هددا مطوقددل ومدد اال الناايدداب مددن شددمالها 

تنث م ال الجه اء إلى جنووها تنث م ال  ااياب الوخ   ومن شد قها خدى جايد   

خنلتددا إلددى غ وهددا خددى منطةددل كبددوث كمددا يستددظ وقددوع مدد ال  اايدداب الةدد ين وسدد  

  3الجددوول التددالىقالمنددااع المددتننلث ومعظمهددا وددالة و مددن المنددااع المددتننلث و
   يوضحو مواق  ومماتاب م اال النااياب ووولل التويي.5  والنتاق4وال  يطلق

 

 م2012( مواقع ردم النفايات فى الكويت فى 3جدول رقم )
 المالحظات الحالة المواد المردومة 2لمساحة ما الموقع م

 2761414.98 الصليبية 1
 نفايات منزلية + 

 مخلفات سائلة
 1982العمل بالموقع في عام بدأ  يعمل

 1722535.5 الجهراء 2
 أنقاض بناء + 

 مخلفات سائلة
 1986بدأ العمل بالوقع في عام  يعمل

3 
شمال الدائري 

 السابع
4805423.5 

 أنقاض بناء + 

 مخلفات سائلة
 1986بدأ العمل بالموقع في عام  مغلق

4 
ري ئجنوب الدا

 السابع
4214609 

 نفايات منزلية + 

 مخلفات سائلة
 1992بدأ العمل بالموقع في عام  يعمل
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 1145753 ميناء عبدهللا 5
 أنقاض منزلية + 

 مخلفات سائلة
 1991بدأ العمل بالموقع في عام  يعمل

 370239.5 كبد 6
 مخلفات حظائر الماشية

 نفايات منزلية+ 
 مغلق

  1999بدأ العمل عام 

 2001أغلق في عام 

 مغلق أنقاض بناء  705175 القرين 7
  1984مغلق منذ عام 

 معالجة ثلث الموقع فقط  وتمت

 1987أغلق في عام  مغلق أنقاض بناء 172010 شرق الصليبية 8

 5498302.50 جليب الشيوخ 9

 أنقاض بناء + 

 نفايات منزلية + 

 زيوت+ مخلفات سائلة

 مغلق

 2001وفي عام  1993 أغلق في عام

بسحابة أشتعل الموقع وغطى الكويت 

أن رخصت  من الغازات الملوثة بعد

 باستغاللالبلدية إلحدى المؤسسات 

 المواد المعدنية الستخراجالموقع 

 المدفونة

10 
صبحان 

 العسكرية
1795655.5 

 أنقاض بناء + 

 نفايات منزلية
 مغلق

  1984بدأ العمل بالموقع عام 

  1991في عام أغلق 

بإيعاز من وزارة الدفاع بدوافع أمنية 

 صحيةو

11 
صبحان 

 الجنوبي
 مغلق أنقاض بناء 499884.4

عبارة عن حفرة عميقة تحتوي على 

 أنقاض بناء

 ال توجد معلومات مغلق أنقاض بناء 110404 العقيلة 12

 مغلق أنقاض بناء 130558 الشعيبة 13
  1986بدأ العمل فيه عام 

 1992عام  أغلق

 بناء وأسبستوسأنقاض  مغلق أنقاض بناء - اليرموكغرب  14

 - افيلك 15
 أنقاض بناء + 

 نفايات منزلية
 - مغلق

 - مغلق أنقاض بناء - الوفرة 16

المصنندر: خالنند محمنند الهنناجرى، مننرادم النفايننات خطننر محنندق بالبيئننة وصننحة المجتمننع، موقننع الخننط 

  .2014األخضر، 

 المنعةو وتاريخ 10/2002ق ر مجلس الووراء خم اجتماعم رقص

تتلنف الهنفل العامل للبنفل والتنمنع م  كا من ولويل التويي ولجنل  10/3/2002

متاوعل الة اراب ا مننل ومجلس الووراء للعما على تمويل مواق  ال ال الباله 

وذلك ث موقعاث والعما على تأ نلها ونفنا ومن  العبث وها ممتةبس 16عوا ا 

مباش   والتنمنع م   وقامي الهنفل العامل للبنفل 226/2وموجك الة ار رقص 

 .الجهاب المعننل لبحث هخحا المبا لوض  الة ار الماوع موض  التنانم
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وتص تحويو ا عمال ال  نمنل المطلوو تنانم ا  سل من وع التأ نا المبو م 

وعملناب تتمثا خم: تنظنف هسطح المواق  من كمناب النااياب التم تص إلةاؤ ا 

لحو من شو  ا حوار ابةاتها لتمبح ذاب ابنعل عنوا ناث وتمويل هسطحها وا

ابوغ اخنل مناسبل لح كل اآللناب والمعواب تالنا وخم الممتةبا وتلطنل هسطحها 

وعو تنظناها وتمويتها وطبةل مناسبل من الجتشث ومن  ص تا  عوا مناسك من 

المجماب ا رضنل وتا موق  وهو  التع   على ابنعل الت ول و وعنل وهعماق 

  النااياب وها. كما قامي الهنفل العامل للبنفل وتنتنا لجنل واننل  عواا وتووي

 .متتاملل م  تةننص الوض  ال ا ن لمواق  رال النااياب الةويمل ووولل إست اتنجنل

وقو تص العما خم تأ نا عوا من الم اال  ى: الة ين وجلنك الننوخ و بحاذ 

 والنعنبنل وغ و الن موا.

ل وتبله  4000يي العاملل ما ية و من تمتةبا م اال التو ان م لااب يومنا

التى يوضح لنااياب غن  المعالجلث والجوول مت ال من ا 20-12هعماقها ما ونن 

 الم اال العاملل ووولل التويي.

   4جوول رقص ق

 ل2012مواق  رال النااياب العاملل والتويي خى 

 والموق ووه العما  المواا الم اومل 2لمماتل لا الموق  ل

 4071255 الجه اء 1
 ه ةاض وناء + 

  ااياب منالنل
1986 

 1992  ااياب منالنل +  7365057  ا الماو  جنوو الوا 2

0
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 شكل)5(  فى الكويت بدولة المرادم بعض مساحة2014
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 ه ةاض وناء

 3189262 هللا منناء عبو 3
 ه ةاض وناء +

  ااياب منالنل
1991 

، 2012الكويت، المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات البيئة، دولة 
 .193ص

 

: جمندد  المدد اال ينبعددث منهددا غدداواب مشننكالت مواقننع ردم النفايننات الكويتيننة

وهت ول للجو تمبك هم اض المد ااذ وهقلهدا تماسدنل المدور ويمتدن تمد  عدوا 

 -من المماؤا و ى:

لص يدتص ا تنار دا علدى هسدس علمندل  اوتدلث تندث لدص يدتص اه تمدال وال مدا    .1

 والهنورولوجنل والعواما المنا نل واه نطل البن يل.الجنولوجنل 

معظمهددا غندد  محددوا الممدداتل وه تتددواخ  لهددا  دد ا   اقنةددل توضددح التوويدد   .2

 العمع الممتلا.

لص يتص اعواا ا  ستةبال النااياب وخع الحواو  البنفنل المحوا  من تجص و وع  .3

 هو الات   الامننل لسستلسل.

تحو من تولنو اللداواب وتمد وها للجدو هو للمنداخ  جمنعها غن   ماوا  وأسالنك .4

 الجوخنل.

ه توجددو سناسددل واضددحل لندد وا اسددت وال مواقدد  الدد ال وعددو اسددتنااذ ااقتهددا  .5

اهسددتنعاونل هو التوقددف وددا تتدد ا ومجدد ا امتس هددا لددم تت مدد  وتتمدداعو منهددا 

 اللاواب وا ت ول اوذ ها ى تو ا  حم هو ونفم.

ى التدى تعمدا خةد  والتويدي تندث امتس دي وداقى والم اال الدثسي المداوةل  د 

المواق  واغلةيث والمتعمع خى اراسل تجص النااياب يعلص اذ  مخ المواقد  لدن تتادى 

تاجل التويي خى ها التاايو الممدتم  خدى تجدص الناايداب المنتجدل وا  اداض  مدبل  

 التووي  الحالنل.

 أشكال تدوير النفايات ثالثًا:
عملنددل إعدداا  تمددنن  واسددت وال الم لادداب سددواء  عملنددل تددووي  الةمامددل  ددى

المنالنل هل المناعنل هل الاراعنلث وذلك لتةلنا تأ ن   مخ الم لااب وت اكمهدا علدى 

البنفلث وتتص  مخ العملنل عدن ا يدع تمدننف وخمدا الم لاداب علدى هسداس المدواا 

 . 16قال ال الموجوا  وها  ص إعاا  تمنن  كا ماا  على توا

إعاا  تمنن  واست وال الم لااب سواء المنالنل هل المناعنل هل  ه  ا ها عملنل

التجاريل وذلك التووي  لتةلنا تدأ ن   دمخ الم لاداب وت اكمهدا علدى البنفدل وتدتص  دمخ 

العملنل عن ا يع تمننف وخما الم لااب على هساس المواا ال ال الموجوا  وها 

  ص إعاا  تمنن  كا ماا  على توا.
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ويل للدت ل  مدن الةمامدل و دى: إلةداء الةمامدل خدى ممدك هو يوجو هسالنك تةلن

مددد ال متندددو  هو الدددوخن هو الحددد ق هو الحددد ق  دددص الدددوخن وه نددد ا رال ا مددداكن 

المن احددل وجمندد   ددمخ ا سددالنك لهددا محددار عويددو  مثددا تلددوي البنفددل وا ضدد ار 

ومحل ا  مداذ وإيدما تواسدم وعدول ا سدتااا  اهقتمداايل مدن محتوياتهدا وتمد و 

 اء منها إلى واان الت ول و ااذ ا إلى المناخ الجوخنل مما يمك تلو ها.ج

 

 

  -أما األساليب الحديثة للتخلص من النفايات عن طريق:

: و ى مماو تةلنويل و ى الةداء الناايداب التخلص عن طريق المصاب المرادم -1

على تالتها اوذ سحع  ص تلطم وطبةل من ا ت ول وخع و  امو محوا وت طن  

 االث و ناا المماو الم  وال "ا يةل ال نااق" وذلك عن ا يدع تاد  

 نددااق واهتتادداه ونددواتو الحادد  علددى الجوا ددك وتحمددنن قدداع الممددك ضددو 

خ المتمدد ول ووعددض الةدداء الناايدداب يددتص التمدد و هو عمددا مواسددن  لجمدد  المنددا

تتمن  ا وضدلطها وتمدويتها  دص تلطنتهدا وا ت ودلث و نداا ممداواب الناايداب 

الممددحوقل؛ ويددتص سددحع الناايدداب وت كهددا  س ددل هشدده  تتددى ي دد ج مددا وهددا مددن 

غاواب وتمتة  ت ارتها  ص وض  ابةل ه    ويحظ  إلةاء المواا ال ط   خى 

 المماو عموما. 

ل علددى  منن النفايننات بتحويلهنا ألسننمدة:النتخلص  -2 وتعتمدو عملندل التحويددا هساسدا

الت م  الهدوا ى للمدواا العحدويل تحدي تدأ ن  البتت يدا والمنت ووداب الموجدوا  

وطبنعتها خى النااياب المنالنل وغن  ا وتتص وط يةتنن قال م  البطدل مدن شده  

ل للت مد ث و نداا و مف لثس ل هشه  وعو عال النااياب من المدواا غند  الةاولد

الت م  الم ي  خى مو  هقما ا ستل ساون   ولها ا يةتاذ ا يةل الب ج "وضد  

الةامل وجهاو على شتا و ج وا يةل ا سطوا ل"هسطوا ل توور تول محور ا 

 الطولم تمك وها الةامل اوذ خ و او سحع ممبع.

ب لمند  عن ا يع هخ اذ  ا ل ه تلوي البنفل وتاويدو ا خد اذ ومتثادا الحرق: -3

ا تنا اللبار الناتو عن الحد ق خدى البنفدل ولتنةندل الدو اذ والعمدا علدى اتتد اق 

ل كامس عن ا يع التةلنك الممدتم  كمدا اذ عملندل الحد ق تةحدى  النااياب ت قا

على البتت يا الموجوا  خى الناايابث ويمتن است وال الح ار  الناتجل عن ت ق 

والاندااق وتمامداب المدباتل هو ه تداج  النااياب خدى شدبتاب التوخفدل خدى المنداول

 الته واء.

وخدى  دمخ العملندل يدتص الامدا ودنن  الفرز اآللى للنفايات ألسنتراد بعنض المنواد: -4

المددواا التددى تحتويهددا الناايدداب وتتدد اوو كمنددل المددواا التددى يمتددن اسددت ااا ا 

 .   17قمن جملل النااياب %50-30وواسطل هجها  الا و اآللى ما ونن 
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هب ختدد   تددووي  الةمامددل ه ندداء الحدد و العالمنددل ا ولددى والثا نددلث تنددث وقددو وددو

كا ي الوول تعا ى من النة  النويو خدى وعدض المدواا ا ساسدنل مثدا المطداا ممدا 

اخعها إلى تجمن  تلك المواا من الم لااب  عاا  است وامهاث ووعو سنواب ه بحي 

وذلدك للاوا دو البنفندل العويدو   عملنل التووي  من ه ص هسالنك الت ل  من الم لادابث

 لهمخ العملنل. 

وللنااياب ه منل اقتمداايل كبند    ا دل هذ المدوارا الطبنعندل تتنداق  وندتا 

ومددور  ممددتم   ووددالتى ت تادد  هسددعار اث ويتطلددك ا سددتثمار خددى تددووي  الناايدداب 

است اتنجنل متتاملدل تندت ا خنهدا م سمداب الةطداعنن العدال وال داال والوولدل ذاب 

 عسقل والنظاخل والمحل العامل وتمايل البنفل والجهاب اهقتماايل الم تمل.ال

 -أهداف تدوير النفايات:
المحاخظل على الموارا الطبنعنل والمواا ا ولنل وتةلنا استن اا المواا ال ال  -1

 وتوخن  الطاقل الممتهلتل خى العملناب المناعنل.

 على النواتى الجمالنل.تةلنا التأ ن اب البنفنل والمحنل والمحاخظل  -2

ت انف العدكء وةلندا التتدالنف المالندل السومدل لعملنداب تجمند  و ةدا ورال  -3

 النااياب.

تةلنا كمنل الناايداب التدى قدو تمدا إلدى مواقد  الد ال ممدا يةلدا مدن تتدالنف  -4

عملنددل الدد ال وجا ددك واا  ختدد اب اسددت وال المواقدد  والتةلنددا مددن ممدداتاب 

 الل ض.اهراضى الممتهلتل لهما 

التةلنددا مددن تجددص وكمنددل الناايدداب السومددل للحدد ق   ددم سددن ا  إلددى خمددا  -5

العويددو مددن المددواا غندد  الةاولددل للحدد ق ووالتددالى سددنةلا مددن تجددص المحددارق 

 وتتالنف ه نا ها وتةلنا تجص وةايا  واتو الح ق من ال ماا.

التدالى إذ اعاا  تووي  الم لاداب تعندى التةلندا مدن المدواا ال دال الممدت ومل وو

التةلنا من الم لاابث تنث يتص ذلك إما واست وال  مدواا  دال هقدا هو واسدت وال مدواا 

 - ال تنتو م لااب هقا او عما تووي  لها والتى تةول على هرو  عنا  :

وتعندددى التةلندددا مدددن المدددواا ال دددال الممدددت ومل ووالتدددالى التةلندددا مدددن  التقلينننل:-1

 الم لااب.

خمددثسل إعدداا  اسددت وال الاجاجدداب البسسددتنك وعددو : إعننادة اسننتخدام المخلفننات-2

تعةنمهاث وذلك و لع وعى لو  الناس وتنانل الت ل  مدن الةامدل وعمدا خد و 

 لتا  وع من الم لااب مثا الورق والم لااب البسستنتنل والاجاجنل .

والمةموا وها إعاا  است وال الم لاداب   تداج منتجداب ه د    إعادة التدوير:-3

 ن المنتو ا  لم.هقا جوا  م

وتمددت ول  ددمخ التتنولوجنددا خددى كثندد  مددن الددوول  ا ددل اإلسننترجاع الحننرارى -4

الناواذ وذلك والت ل  من النااياب ال ط    لبل وسا لل وتحويلها إلى ااقدل 
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ت اريددل يمتددن اسددتلسلها خددى العملندداب المددناعنل هو تولنددو الب ددار او الطاقددل 

 . 18قالته وا نل

لتددووي  يددتص ونددتا مباشدد  عددن ا يددع تجددار ال دد ا   ولمددنواب عويددو  كدداذ ا

وتجمنعها من الةمامل مباش  ث وم  ووايل التمعننناب ووه الت كنا علدى التدووي  غند  

المباش  ه  تمنن  مواا الم لاداب   تداج منتجداب ه د   تعتمدو علدى  ادس المداا  

 ال ال مثا تووي  الاجاج والورق والبسستنك وا لمو نول.

-ناايداب التدى يدتص تدووي  ا خدى التويدي  عداا  اهسدت وال  دى: ومتو داب ال 

الددورق والت تددوذ والاجدداج والايددوب الممددتهلتل والمعددااذ وإادداراب المددناراب 

 وا ضاخل للم لااب ا  نا نل"م لااب البناء".

وهشارب اراسل العجمى؛ هذ متو اب النااياب التى يتص تووي  ا خدى التويدي  

هلدف ادن 186 ااياب الورق والت توذ والتى وللي كمنتهدا وإعاا  است وامها  ى: 

هلددف اددن خددى المددنل 115خددى المددنل وتةددول الندد كل العاملددل وتددووي  مددا يةدد و مددن 

منهاث  ااياب الممالخ والتى وللي كمنتها من ممالخ التويي ا روعدل  %85وونمبل 

ل تنددث يددتص اسددت جاع 27الموجددوا  والوولددل  نل آه  اددن خددى المدد 4هلددف اددن سددنويا

ان يومندا 1000وتحويلها إلم هعس  و اووذث النااياب العحويل والباله تجمها 

هلدف ادن سدنويا 30هلف ان و ااياب وجداج 637والتى تحو  ماوا عحويل تةور 

خةد ث الناايداب المعو ندل والمدت او والبداله  %2ادن ونمدبل 600ويتص إعاا  تدووي  

لناايدداب المعو نددل ختبلدده آه  اددن سددنويا مددن سددت او المددناراب همددا ا 4تجمهددا 

خة ث والبطارياب الممتهلتل  %17آه  ان خة  ونمبل 4.8هلف ان يتص تووي  28

 . 19قهلف وطاريل 430ان سنويا وما يعاال 1000تما كمنتها المتولو  توالى 

: هذ جمندد  عملندداب تددووي  الناايدداب تةلددا مددن فوائنند إعننادة تنندوير النفايننات 

الممدداار الطبنعنددل  سددت  اج هو اسددتن اا مددواا  الحاجددل إلددى اسددتناا  المايددو مددن

 -: 20قهولنل جويو  مثا

 قط  ا شجار لمناعل الورق هو استن اا ا. .1

الاددوهذ الممددت ج  يمتنندددا خددى اهقتمدداا مدددن اسددتعمال الحويددو واسدددتناا   .2

 المناجص من  مخ الماا  الحنويل.

 كجص من البت ول.700إذ كا ان وسستنك ممت ج  يمتننا من اقتماا  .3

كجص 4كجص من البوكمني و8كجص من ا لمو نول يوخ  لنا توالى 1است جاع  .4

 كنلو واب/ساعل كه واء.14مواا كنماويل و

 ان من ا  ناو.2.5كا ان من التارتوذ الممت ج  يمتننا من توخن   .5

واب/سدداعل كه ودداء و 2.5لتدد  مددن المدداء و1كددا ورقددل ممددت جعل تةتمددو  .6

 ج ال من ال نك.12
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يوضددح كمنددل الم لادداب ا  نددا نل الددوارا  لممددن  التددووي  والجددوول التددالى  

ومواقدد  الدد ال وددالطنث والددم  يتحددح منددم هذ متوسدد  مددا يددتص تددووي خ مددن  اايدداب 

خة  تاااا  قما ا خى شه  سبتمب  ومايو ث وها ا ا  %30.2والممن  توور تول 

 خى شه  خب اي  ويناي .

   5جوولق

 ل2012ممن  التووي  ومواق  ال ال والطن  كمنل الم لااب ا  نا نل الوارا  إلى

 ممن  التووي  النه 
 مواق 

 ال ال
 ا جمالى

 لمما   التووي  %

 من ا جمالى 

 17.9 775711 636651 139060 يناي 

 17.3 749420 620139 129281 خب اي 

 24.9 724091 543908 180183 مارس

 32.6 674800 454937 219863 هو يا

 38.4 735353 453064 282289 مايو

 34.7 625852 408429 217423 يو نو

 32.9 649120 435373 213747 يولنو

 34.7 553789 361604 192185 هغمطس

 39.4 712232 431679 280553 سبتمب 

 29.0 757357 537882 219475 هكتوو 

 30.3 748851 522090 226761  وخمب 

 34.0 786699 518933 267766 ايممب 

 30.2 8493275 5924689 2568586 المجموع

، 192-188، ص 2012المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات البيئة، دولة الكويت، 
 والنسب من حساب الباحث.

 تقنيات تدوير بعض المخلفات: 

عن ا يع استجسو الم لاداب ا  ندا نل المتمثلدل تدوير المخلفات اإلنشائية: 

خى التنت يي وا عمو  الم  يل ووةايا ا ماكن المهوومل ويتص إعاا  تووي  ا وخع 

ل  هسس علمنل  حنحل مبننل على اراساب وموسعل خى المجال البنفنىث وتةول تالندا

إتو  الن كاب التبن   "الن كل المدناعنل لحمايدل البنفدل ومنطةدل المدلنبنل" علدى 

وخ وال مدددا ا مددد  الدددم  يتادددا لهدددمخ جلدددك الناايددداب واسدددت  اج الحويدددو والمدددلب

المنتجاب  دستنتها وتمدت ول  عمدال البنندل التحندل والطد قث وهذ ممدن  تدووي  

ل  155الم لااب ا  نا نل التاو  لبلويل التويي ا تو  ما العال  ان من ا تجدار يومندا

 . 21قعلى لةك هخحا ممن  تووي 2008وتما عال 

كبدد   مت ممددل ومنطةددل النددعنبل  يوجددو شدد كل تنندوير النفايننات الصننناعية:

 لتووي  الم لااب المناعنل وا ستااا  من م لااتها ونتا معةول.

تنث تنةمص إلى وسستنك  اشف وهكناس البسسدتنك تدوير مخلفات البالستيك: 

وت تلدف  ما مدها وقنمتهدا علدى تمدك المجتمد   %10وتبله  مدبتها خدى الةامدل 

مل المنالنل والتجاريلث ويتص غمنا البسستنك الم  ت  ج منمث ويتص خ و ا من الةما
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ومواا المواا التاويل محا  إلنهدا المداء المدا نث وعدو ذلدك يدتص تتمدن  البسسدتنك 

الناشدف  دص عملنددل الت  يدا التدى تحددول قطد  البسسدتنك لحبنبدداب  د و كمداا   ددال 

ء وإعاا  است وامم وتنتنلم خى  ن  مناوك اللمنا والنماعاب و  اانص الته ودا

 الباستنتنلث ووسستنك ا كناس يتص إعاا  ولورتم خى ماكنناب البلور .

وت ج  ا منل تووي  البسستنك تنث إذ الت ل  منها وإلةا هدا خدى المنداخ تةتدا 

ما ية و من ملندوذ م لدوق وحد   خدى العدالث وإذ ااقدل الدت ل  ودالح ق تحتداج 

سنل لنتاتي 400-100حتاج ضعف الماا  ال ال السومل لتووي  اث وهذ البسستنك ي

سدنل لتحللهدا خدى المد الث 1000خى المد الث وتحتداج قدواري  المنداخ لمدا يةد و مدن 

 وا ضاخل إلى هذ عملنل تووي  البسستنك ت لع خ ال استثماريل عويو  لألخ اا.

ويتص ذلك واست وال الاجاج المج و  وم اال النااياب  استخدام الزجاج:

لتتوين سطح هم   ظنفث خاى اتو  الموذ  كبويا لل مال خى ر ف الط ق

ا م يتنل ه تظ المتاذ تاايو النااياب الاجاجنل التى تلةى خى المناايع وتمناب 

 ا للث وو وب خت   است وال الاجاج المعول خى إ تاج  وع جويو من ا سالي االع 

علنم ا سالي الاجاجى و و  لن  من الاجاج المج و  وا سالي العاا ث 

اا كملك ما يممم وبنوا الةواري  الاجاجنل والتى عن ا يةها يتص الحمول و ن

على الةواري  الاجاجنل  ست وامها م   ه    كمواا هولنل خى  ناعل الاجاجث 

وخى كثن  من الوول يتص تمننف الم لااب الاجاجنل من المنب  وتوجو تاوياب 

ملوذث وتلعك  ةاخل  ا ل للاجاج وا و ناا تاوياب للاجاج الملوذ وغن  ال

 .  22قالمواان اورا كبن ال خى  جاو  ما المن وع

تدددتس ص عملندددل تددد ق الناايددداب مددد  كدددا المتطلبددداب المدددحنل توليننند الطاقنننة: 

لمعالجتهاث ومن  ص ا تن ب  دمخ علدى  طداق خدى جمند  ه حداء العدالصث وقدو تحمدني 

سددعل  اد ق تد ق الناايداب علدى مد  الدامنث وقدو ههد ب اآلذ هخد اذ للحد ق ذاب

وكاايددل عالنددلث ويمدد  تدد ق الناايدداب  ددسل  طددواب متعددوا : الت مددنن المتةددولث 

واهشددتعال واهتتدد اق و ددسل اهتتدد اق ه وددو مددن اخدد  كمنددل كاخنددل مددن الهددواء 

لحماذ اهتت اق التاما للناايابث ووا ضاخل إلدى تحةندع المتطلبداب المدحنل خدإذ 

ل خدا لح ار  المتولدو  عدن الحد ق يمتدن ت ق الناايداب لدم مد اواخ اهقتمدااا هيحدا

ل  است وامها خى تولندو الب دار هو الطاقدل ويمتدن خمدا المعدااذ الممدت ا  ملناانمدنا

وإعدداا  تمددننعهاث كمددا يمتددن اسددت وال  دداتو  بددث اهخدد اذ خددى إ ندداء الطدد ق هو 

 . 23ق غ اض ه    متنوعل

اسدتطاعاب شد كل سنمبمدوذ لدى للدورق خدى سداذ خ  منمدتو  تدوير النورق:

مددن الناايدداب الورقنددل للمتاتددك  %100مددنن  ورق اباعددل جنددو مددن مدداا  م لةددل ت

 %50والمناولث وخى الناواذ تنتو مما   الورق  مبل كبن   قو تما إلى هكث  من 
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من إ تاجها من الم لااب الورقنلث وه شك هذ  مخ الط يةل مثالنل للت ل  من هتدو 

الةمامددل الورقنددل النمددبل التبدد   مددن الم لادداب المددلبل التددى تلددوي البنفددلث إذ تمثددا 

الم لادداب المنالنددل وم لادداب النددوارعث كمددا هذ تددووي  الددورق يمددهص ونددتا غندد  

مباشدد  خددى إ ةدداذ الهددواء مددن التلددويث وهذ إعدداا  اسددت وال اددن واتددو مددن الناايدداب 

شددج   متوسددطل الحجددص مددن الةطدد   17الورقنددل خددى تمددنن  الددورق ينةددم تددوالى 

 . 24قالورق وت ا ا شجار لمناعاب ه    ست وامها خى تمنن  

هذ تدددووي  الناايددداب اهلتت و ندددل لهدددا جوا دددك  تننندوير النفاينننات األلكتورنينننة:

اقتماايل كبن   وعوا دو اقتمداايل كبند   يمتدن هذ تتحدول إلدى مدورا يدوعص الدو ا 

الةومى خى تال تص استلسلهاث تنث تحتو   مخ الناايداب علدى التثند  والتثند ؛ خةدو 

ي ام يتددا  ددسل سددنل واتددو  تجمندد  الناايدداب ا لتت و نددل مددن اسددت سال اسددتطاع

ان معااذ 2900 ااياب وجاجنل و %18 ااياب وسستنتنل و %33معااذ و 49%

ادن مدن 4600ان مدن اهسدتنا إضداخل إلدى 19.900ان من ا لمو نول و4500و

و جدو هذ ث  25قالنحاس وان واتو من المعااذ الثمننل كالم ك والاحل والبستننندول

التويي تهما إعاا  تدووي  الناايداب ا لتت و ندل علدى الد غص مدن اسدتن اا ا سدنويا 

لتمندداب كبندد   مددن المعددااذ وم تلددف ا وعهددا  ظدد ا لعددول اسددت  اجها مددن هراضددى 

 الوولل.

: و ددى الم لادداب الناتجددل عددن المندداول والممددا   تنندوير المخلفننات العضننوية

ا العحددوا "وةايددا الطعددال"ث ويمتددن اعدداا  والممتندداناب والةاولددل للت مدد  والتحلدد

تووي  ا كمماا عحو  ذ  جوا  عالنل لت منك ا راضى الاراعنل واهسدتلناء 

 عن المماا التنماو  وتتنولوجنا متةومل.

: تنددث اذ اسددتهسا اادداراب المددناراب خددى التويددي تنندوير اإلطننارات التالفننة

مطدداا الممددت ج  مددن عملنددل كبندد  وتمتددا المدد اال وهددا ويمتددن ا سددتااا  وهددا خددى ال

ويعطنندا ا سدالي المطدااى الدم   %20التووي  خى إضاختم ل لطل ا سدالي ونمدل 

 50-20يوول اكث  من ا سدالي العداا  ويعطدم اد ق سدلنمل واا مدل تتد اوو ودنن 

سنلث كما يمتن تةطنعها وخ مها واستعمالها كوقوا مما   ا سمني هو كبوار  خى 

  ن  هرضناب المسعك.

: ولعدا عملندل سدحك اللداواب مدن مد ال الةد ين ه مدا ب الغاز من المرادمسح

 ى محاولل لمن  ا تندار الح ا دع خدى المد ال و دى اقدا مدا يجدك عملدم تندث ا هدا 

توخ  الحمايل لجمن  المنااع المجاور  للمد ال والتدى قدو يتحدط  سداكنو ا لت كهدا 

 منها يوما وعو يولواه تةال       وخا على  حتهص من ا م اض المنبعثل 

ه ندد ا خددإذ عددول تددووي  الناايدداب وت كهددا للعمالددل الواخددو   ا ددل الهنويددل اوذ 

وجوا اور للوولل وهاث تنث تةول وا و ا وجمعها ويمدوور ها لل دارج اوذ اا دى 



 مهدى حسن العجمي & د. نايف بشير الدوسريد.                                         تدوير النفايات في الكويت 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

106 

عا و على الوولل وعلدى الد غص مدن الطلدك العدالمى علدى الم لاداب التويتندل  تنجدل 

 هدا خدى كو تنداراب ودالموا ل ويمدوور هاث تندث ا  ااض مدو  اسدت وامها ويجمعو

ايندار  1800اينار والنحداس  400اينار وا لمو نول  100و ا سع  ان الحويو 

ايندار  100ايندار وا سدانو 200ايندار والاجداج ا ودنض  250والاجاج  الملدوذ 

ايندار كدويتم علدى  35ايندار وا ند ا الدورق  40ايندار والت تدوذ  60والبسستنك 

ن عول وجوا معااذ والبنفل التويتنل مما يتطلك هكث  اهستااا  من المعدااذ ال غص م

الموجوا والنااياب خنحن  نةلها ومسينن الويناراب التويتندل ويا و دا اليمدنوينن مدن 

 الم اال ويمورو ها لل ارج اوذ ها ى عا و علننا ويت كوذ ما لنس لم قنمل.
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 رابعًا: النتائج 
 

 الدورقو ا لمننولث وال نك مثا ناايابنل تووي  وعض الإمتا  الوراسلتناولي 

 وعدضث والبلويدل الم لادابوالاجداج والم لاداب العحدويل و ا ادارابو الايوبو

لث وقدو اتحدح عدوا مدن الاجاجند والةدواري  ا لمو ندول علدك مثدا المناول م لااب

 -النتا و لعا ه مها:

  الناايداب للددت ل  مدن منددتلل اتحدح مدن الوراسددل ا  مندل الباللدل لتددووي   دمخ

 الم اال واخن النااياب وها.

  اتماع ممداتل المد اال والتدم تتداا تتعدو  ممداتل هتنداء كاملدل و دى هرض ه

يمتددن اسددتلسلها خددم البندداء ومدد   ددل  ممدداتل الوولددل خإ هددا تمثددا كار ددل وتددا 

 المةاينس.

 نندل وا قبدال اواياا كمنل النااياب والمجتم  التويتم  تنجل ارتااع ممتوا المع

 على التحويث واستم ار لألجها  اهلتت و نل. 

  عول وجوا ها إتماءاب للنااياب الطبنل على رغص من  طورتها التبن   على

 ان خم النول الواتو . 12البنفل والتم تايو على 

  ا تنددار ا ادداراب التالاددل ومددح اء التويددي ممددا ها  لنندد  وعددض المددحف

 مةب   إااراب والعالص والتويي. العالمنل لها وتممنتها اكب 

  عوا  سي خة  و ى الجه اء والدما ت ودو 13إغسق م اال النااياب جمنعهاق  

ملنوذ مت  م و  ويمتلا خم ه ةاض البناء والنااياب المنالنلث  4مماتتم على 

ملنددوذ متدد  م ودد  ويمددتلا هيحددا  7ومدد ال جنددوو الددوا  ا المدداو  وممدداتتم 

 3اض البندداءث وه ندد ا مدد ال منندداء عبددو هللا وممدداتتم للناايدداب المنالنددل وه ةدد

 ملنوذ مت  م و  و و كملك   ةاض البناء والنااياب المنالنل.

  قدد و المدد اال مددن المنددااع المددتننل ممددا يدد ا  لايدداا  ا  دداول وددا م اض

و ا ددل المددوريل ويهددوا وهدد وو سددتاذ  ددمخ المنددااع و ا ددل وددالة و مددن 

 سقم.م ال الة ين على ال غص من إغ

  إلةدداء الم لادداب المنالنددل اوذ خدد و لهددا ممددا يمددعك معددم عملنددل التددووي  علددى

 ال غص من ارتااع ممتوا المعننل.

   خةد  مدن  %30ا  ااض  مبل ما يما لممن  تدووي  الناايداب ا  ندا نل إلدى

 تجص النااياب ا  نا نل.
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  علددى الدد غص مددن  2009عددول وجددوا سددجسب لإلادداراب التالاددل إه منددم عددال

 ا تنار ا التبن  ومحار  التويي.

  قنددال الواخددووذ و ا ددل ا سددنوينن وعملنددل جمدد  المعددااذ مددن الناايدداب وونعهددا

لمما    ارج البسا والتدم تعتبد   مدار  اقتمداايل كبند    ظد ال لايداا  تجدص 

المعااذ والنااياب التويتنل وا قبدال العالمندل علنهدا ه  اداض مدو  تندلنلها خدم 

 التويي.

  ر اور ولويددل التويددي علددى جمدد  الةمامددل وإلةا هددا خددم المدد اال اوذ ها اقتمددا

ت طن  ونفم هو  حم هو اهلتاال وأا معاين ث مما ها  ه تنار المد اال علدى 

مماتاب كبن   كاذ من الممتن تسخنها لو كاذ يتص ها تو ا مدن كدبس هو خد و 

 لهمخ النااياب على م  الاماذ. 

 

 -نجمت عن المرادم توضح حجم الكارثة:وهناك بعض المشكالت التي 

سنواب على إغسقدم  4وعو م ور  1988ا وهع النن اذ وم ال الة ين عال  -1

ساعل ولص تنجح إه ووخنها وال مدال وذلدك  24واستم ار محاوهب ا اااء 

 ه تنار غاو المنثاذ الناتو عن تحلا النااياب.

عا مل التويي  يدال موق   بحاذ: ا وهع النن اذ والمحك التم غطي ال -2

 تنجددل المددماو  تددو  الندد كاب واسددتلسل الموقدد  هسددت  اج المعدددااذ 

 عال على إغسقم.11على ال غص من م ور  2001الموخو ل ومث وذلك عال 

متاامن م   اس ا دوهع  2001م ال جلنك الننوخ: هغلع وعو اشتعالم خم  -3

 الموقعاذ الماوةنن.
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 خامسًا: التوصيات
 

 -الدراسة بعدد من التوصيات لعل أهمها:وقد خرجت 

  ض ور  التو ا الحتدومم خدم عملندل تدووي  الناايداب و ا دل المعدااذ والتدم

يةددول وهددا ا خدد اا والندد كاب ال ا ددل "وذلددك وجمعهددا وتمددوي  ا لل ددارج"  

والتم تعتب   مار  اقتماايل كبن   تنث هذ رخا نل المجتم  التويي ا عتمدي 

تددم يةبددا علددى شدد ا ها المددوق العددالمم لجواتهددا  تنجددل علددى  اايدداب المعددااذ ال

 ا  ااض مو  اهست وال. 

  ادن مدن غداو  دا م هكمدنو 3.7عول ت ق الةمامل تنث هذ كا ان قمامدل يندتو

الت ووذ وكمناب  ا لل من الو اذث وا ضاخل للم كبداب العحدويل الناتجدل مدن 

 ت ق هكناس البسستنك تمبك الم ااذ.

  العما على التةلنا من استهسا المنتجاب التم ه تتحلا خم البنفل مثا استعمال

هكناس ورقنل هو من الةما  واهستلناء عن ا كناس البسسدتنتنل والتدم تمدبك 

 هض ار ونفنل كبن   وه تتحلا . 

  ض ور  خ و الةمامل من مناوعها وذلك وعما  ناايع لتدا  دوع مدن الم لاداب

 البسستنتنل ... هلخ تتى يمتن تووي  ا وأقمى تو ممتن.  -نلالاجاج-"الورقنل

  توعنل هوناء المجتمد  وأ مندل تةلندا الناايداب المنالندلث وحندث يمتدن مدثس عدال

البعض منهدا خدم  دناايع  ا دل مثدا الةطد  المعو ندل والبسسدتنتنل والورقندل 

ااا  ووالتددالم إعدداا  اسددت وامها مددن قبددا شدد كاب  ا ددل تةددول وجمعهددا واهسددت

 منهاث من  سل م تلف الوسا ا ا عسمنل.

  توعنل الباتثنن والبل الجامعل والعاملنن خم م اكا البحوي وعول الت ل  من

المواا التنمنا نل ال ط   خم مناخ الم   المحمث وت من  همداكن مناسدبل 

 .وكملك  النااياب الطبنل  للت ل  منها

 نتهص وم دداا  الناايدداب المددحنل التأكنددو علددى العدداملنن خددم الممتندداناب وتددوع

 وتطبنع ا رشاااب المناسبل عنو الت ل  منها.

  مدن  دسل الوسدا ا ا عسمندل وذلدك ووثهدا قوا نن  دارمل العما على إ وار

 .النااياب  ل اع كا من يحاول ا ض ار ونظاخل البنفل من  سل رمم

 ب وجمند  توعنل العاملنن خم المما   والمنااع الم ممل   دسو المدنارا

 ثالمنددااع المددناعنل والم دداا  الناتجددل عددن الملو دداب المددناعنل علددى البنفددل

وض ور  اهلتاال وا ج اءاب المدحنل عندو الدت ل  مدن الناايداب المدناعنل 

كايوب المناراب والبطارياب وغن  ا من المواا ال ط   ومند  و دولها إلدى 

 مناخ الم   المحم.
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 م المنا و الوراسنل لم تلف الم اتا التعلنمندل اعص الماا نص البنفنل المتحمنل خ

و بم العاااب البنفنل غن  المحنحلث وتنجن  المدلوا البنفدم المدحمث وه مندل 

المحاخظدل علدى  دحل البنفدل تعندم   ذالمحاخظل على  ظاخل شدوارعنا وونفتندا 

المحاخظل على  حل ا  مداذ وجمند  التا نداب الحندل. ويبدنن الجدوول الم خدع 

لاما خم البنو  ا نا مناري  هوحاي واراساب  ا دل والتوعندل البنفندل خم  ما ا

 قال الا يع واقت اتها للتمويا من قبا الجهاب المعننل والبنفل.

   ض ور  قنال الجهاب الم تمل خم التويي قبا عملندل الت مدن   ا مواقد

ق  ومن وعاب ستننل هو غن  ا وتنانم اراسل مبو نل للتأكو من سسمل تلك الموا

 .ووعو ا عن الم اال و ستنتها للبناء

  إمتا نددل اسددتلسل منددااع المدد اال المللةددل واستمددستها وتلطنتهددا وطبةددل مددن

ال مال واست وامها كمسعك هو متنا اب هو مندااع ا تظدار للمدنارابث ومند  

 البناء علنها  ها نا ها كاذ شتا  مخ البناء وتجمم.

 توا هدا علدى مدواا سدامل خبهدا مدا يايدو علدى اه تمدال والناايداب اهلتت و ندل هت

ماا  سامل هو و ا ال  اال والار نخ والويوكمنن و الث هكمنو ا  مدو 1000

 . 26قوم كباب الب ومنو والمنلنننول والتاامبول والت ول والتووالي والا بع

  ض ور  التنمنع م  إاار  الت طن  والهنفل العامل لإلستاذ وحنث تةدول وتاويدو

العامددل للبنفددل وددأا معلومدداب هو  دد ا   للمندد وعاب المددتننل الحالنددل الهنفددل 

والممددتةبلنلث  ا ددل التددم سددنتص تنانددم ا وددالة و مددن مواقدد  الدد ال وعلددى وجددم 

ال موال موق  همل  ث على هذ تاوا الهنفل العامل لإلستاذ وإتوا ناب مواق  

الهنفدل العامدل  ال ال المللةل والعاملل التم تص إعواا ا مد   ا. وضد ور  التداال

لإلسددتاذ وتنانددم اراسدداب المدد اوا البنفددم للمنددااع الم ممددل للمندد وعاب 

 المتا نل قبا البوء خم تنانم ا.

   ض ور  ا س اع خم إ ناء مما   كبن   ومتطور  لتووي  النااياب واهستااا

منها والنتا ا مثا ومن  رمنها وط يةل غن  تحاريل خم الم اال المح اويل 

واتا التويي التم كااب هذ تممى سواتا الةماملث  ا دل خدم هدا هو على س

اولل تتمت  واهرتااع التبن  خم ممتو  المعننل ووخد   رؤوس ا مدوال خسودو 

من اهقتواء والوول التب   خى  ما المجال مهما كا ي التتلادل التدووي  واعمهدا 

 تتومنا ونتا كاما .

 ولندددل للعمدددا وتدددووي  الناايددداب مدددنح التمدددهنسب همدددال النددد كاب التبددد   والو

والتويدديث تنددث هلددي  ددسي شدد كابقغ و ا يددع كبددو والثددا م علددى ا يددع 

المددالمى والثالددث علددى ا يددع منندداء عبددو هللا جنددوو المنندداء  خددم إجدد اءاب 

   ها تةويص ا رض.potالت  ن  ومن اويا على ال غص من ه ها ونظال ق
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 ويددل خددم إاار  مدد اال الناايدداب العمددا علددى إ ندداء  نفددل للنظاخددل  ظدد ا لانددا البل

وعول وجوا  ط  واضحل للتووي  على غ ار اول العالص خم  ما المجال رغص 

 تواخ  ا متا اب التم ت  ا التويي لملك.

  ضدد ور  ا شدد ا  الممددتم  علددى المدد اال الماتوتددل والمللةددلث وعمددا هسددوار

النااياب ال ط    علنهاث وم اقبل النااياب الةاامل للم اال والتأكو من  لو ا من

ث ومتاخحل ا تندار الحند اب والةدوارض ودالم اال الماتوتدل والمللةدل تتدى ه 

 تما للمنااع المتننل.

  ض ور  وجوا سجسب وتا م ال لتحويو الجهل التدم هتدي منهدا الناايداب تتدى

يتثنى الوقو  على تجص النااياب وتدا محاخظدل ودا ووتدا منطةدل والوولدل تتدى 

 اسل النااياب ممتةبس والتحتص خنها.يتواخ  ونا اب لور

  اه تمال وت  يو مت مموذ خم البنفل هكث  على غد ار   يجدم كلندل البنداب

خددم جامعددل التويددي ت مدد  وتددالوريوس علددول ونفنددل لتددوخن  ونفددل  ددحنل 

 والتويي مطاوةل للموا ااب العالمنل. 

   مما   النااياب اه تمال واست  اج الوقوا من النااياب تتى واذ كا ي لتووي

خة  ولنس اهسدت وال المدناعم وخدى هدا مجتمد   اطدم مثدا مجتمد  التويدي 

 تى يتمنى الةحاء على النااياب اوذ  ور للطاقل الناطنل

   ض ور  اهستااا  وال ب   المويويل خم تووي  الةمامل والتم ا تهدي مدن تدووي

سددبا التعدداوذ كامددا قمامتهددا وتمددتورا قمامددل الددوول المجدداور  لتددووي  ا وخددتح 

 معها وإرسال المت ممنن إلنها خم هق و وقي ممتن.

  ض ور  التوقف عن إلةاء النااياب والم اال وإعطداء الةطداع ال داال الا  دل

 لتووي  ا واعمهص لو اتتاج ا م  تتى يمتن اه تهاء من  مخ المنتلل.

 رمنها ه ن ا متى تنتهم التويي من است وال الط ق البوا نل خم جم  النااياب و

خم المدح اء اوذ م اعدا  للبنفدل العامدل و دحل ا  مداذ خدم اولدل مدن هغندى 

الددوول وتتمتدد  وددو ا كبندد  ي  لهددا لحددا ها منددتلل مهمددا كا ددي وذلددك وإ ندداء 

 مما   متطور  لتووي  النااياب على غ ار الوول المتةومل.
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 سادسًا: املالحق
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ام محمدوا جدااث المسمدح ال  نمدنل للتلند اب البنفندل الطبنعندل الحويثدل مد  اتتمداهب   1ق 

ممدتةبلنلث  ددوو  الجل اخنددل ومنددتسب تلددوي البنفدلث الجمعنددل الجل اخنددل الممدد يلث هو يددا 
 .154-152ث الةا    ث ال ال1992

(2)Bradford, M.G., Human Geography, Oxford University press, 
London, 1977, P.144. 

لنلم تمن همنن ا خنواث التدو ور البنفدم خدم واتدل سدنوخ: ا سدباو وإمتا ندل التنمندلث   3ق
الجمعندل الجل اخندل الممد يلث المجلدل الجل اخندل الع وندلث العدوا الثدا م والثس دوذث المددنل 

 .247ث ال1998الثس وذث الجاء الثا مث 
وي البنفددم خددم محاخظددل ممة "سددلطنل وخنددع محمددو جمددال الددوين إودد ا نصث مظددا   التلدد  4ق

ث شددوال 306عمدداذ"ث الجمعنددل الجل اخنددل التويتنددلث التويدديث رسددا ا جل اخنددلث العددوا 
 .3ث ال2005 وخمب  - ـ 1426

ث 2012ا اار  الم كايل لإلتماءث النن   المدنويل  تمداءاب البنفدلث اولدل التويديث  5
 . 183ال 

الم لاداب المدلبل ث ر اسدل مجلدس الدووراءث جهداو عبو المدمن  سدمعاذ عبدو الممدنحث   6ق
 .322ث ال1999شفوذ البنفلث الةا   ث 

عاب محمو سلنماذث التةننص البنفم لمنظومل ا اار  البنفنل المتتاملدل للم لاداب المدلبل   7ق
"الةمامل" وعسقتها ومحل البنفلث  وو  التلوي البنفم والةماملث م كا الوراساب والبحوي 

 ث ونا اب غن  مننور .2000البنفنلث جامعل هسنواث 
 . 183ال  ا اار  الم كايل لإلتماءث م ج  سبع ذك خ ث 8
 -ه   النااياب المنالنل على اللس  الجوا وا  ماذث متاو على: 9

http://www.slideshare.net/toniabitar/ss-13686820 
مدددو عبدددو الددد تمن النددد  ووىث ب واكددداكسث ا وعددداا المدددحنل للتححددد  ث ت جمدددل مح 10ق
 .165ث ال 1985ث توييال
ب واكددداكسث ا وعددداا المدددحنل للتححددد  ث ت جمدددل محمدددو عبدددو الددد تمن النددد  ووىث   11ق

 .169ث ال1985التويي ث 
لث متاو على : 3000  12ق  -ان من النااياب تنتجها التويي يومنا

www.alqabas.com.kw/node/437645 
 -م اال النااياب  ط  محوق والبنفل و حل المجتم ث ال   ا  ح ث متاو على :  13ق

www.greenline.com.kw/printarticale.acpx?tp=219 
ار العلدصث محمو ال اامم عايداث اراسداب تطبنةندل خدى  ظدص المعلومداب الجل اخندلث ا  14ق

 .  49ث 2007الطبعل ا ولىث 
ث 2000معهو التويي لألوحايث الوراساب الطبنعنل وال ما   البنفل  خدم التويديث   15ق

 .160ال
  -إعاا  توور الناايابث جامعل ك وسءث كلنل العلول الطبنعنل والتطبنةنلث متاو على:  16ق

http://ams.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-06-08-07-36-05 

http://www.slideshare.net/toniabitar/ss-13686820
http://www.alqabas.com.kw/node/437645
http://www.greenline.com.kw/printarticale.acpx?tp=219
http://ams.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-06-08-07-36-05
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على وين العاودوين عبدو المدسلث محمدو ودن عبدو الم ضدى ع خدابث تلدوي البنفدل  مدن   17ق

 .232-221ث ال ال 2007للمو نلث متتبل ا س  ث الةا    ث 
لث متاو على :3000   18ق  -ان من النااياب تنتجها التويي يومنا

www.alqabas.com.kw/node/437645 
 -الهنفل العامل للبنفلث النااياب  ط  اا ص يهوا البنفل التويتنلث متاو على:  19ق

http://majlesalpmmah.org/Kuwait/index.php?topic=181.115;wap2 
              -تدددددددددددووي  الناايدددددددددددابث موسدددددددددددوعل ويتنبندددددددددددويا الحددددددددددد  ث متددددددددددداو علدددددددددددى:  20ق

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 -وكالل ا  باء التويتنل"كو ا"ث متاو على:  21ق

http://www.Kuna.net.kw/articaleDetails.aspx?id=236446781&lang
uage=ar 

لدوي البنفدل  مدن على وين العاودوين عبدو المدسلث محمدو ودن عبدو الم ضدى ع خدابث ت  22ق
 .234-233ث ال ال2007للمو نلث متتبل ا س  ث الةا    ث 

ب واكددداكسث ا وعددداا المدددحنل للتححددد ث ت جمدددل محمدددو عبدددو الددد تمن النددد  وومث   23ق
 .173-172ث ال ال1985التوييث 

علدى ويدن العاودوين عبدو المددسلث محمدو ودن عبدو الم ضددى ع خدابث تلدوي البنفدل  مددن  24ق
 .233ث ال 2007ا س  ث الةا    ث للمو نلث متتبل 

"البلويددل ت امهددا واآل دد وذ يمت لمددوذ منهددا  اهلتت و نددلوسددنص تمدداخث الناايدداب   25ق
 .14893ث العوا 2014 وخمب   17ث اه نننالم كث ج يو  الةبسث 

يمت لمددوذ منهددا  واآل دد وذوسددنص تمدداخث  الناايدداب ا لتت و نددل "البلويددل ت امهددا   26ق
 -ث متاو على:14893العوا  2014 وخمب  17 اه نننةبسث الم كث  ج يو  ال

http://alqabas.com.kw/node/817978   

 

 سابعًا: املراجع واملصادر
 

 -ه دددددد  الناايدددددداب المنالنددددددل علددددددى اللددددددس  الجددددددوا وا  مدددددداذث متدددددداو علددددددى: .1

13686820-http://www.slideshare.net/toniabitar/ss 

 -توور الناايابث جامعل كد وسءث كلندل العلدول الطبنعندل والتطبنةندلث متداو علدى: إعاا  .2

05-36-07-08-06-http://ams.uokerbala.edu.iq/index.php/2014 

ا اار  الم كايدددل لإلتمددداءث الننددد   المدددنويل  تمددداءاب البنفدددلث اولدددل التويددديث  .3

2012 . 

-الهنفدددل العامدددل للبنفدددلث الناايددداب  طددد  اا دددص يهدددوا البنفدددل التويتندددلث متددداو علدددى: .4

http://majlesalpmmah.org/Kuwait/index.php?topic=181.115;wa

p2 

http://www.alqabas.com.kw/node/437645
http://majlesalpmmah.org/Kuwait/index.php?topic=181.115;wap2
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.kuna.net.kw/articaleDetails.aspx?id=236446781&language=ar
http://www.kuna.net.kw/articaleDetails.aspx?id=236446781&language=ar
http://alqabas.com.kw/node/817978
http://www.slideshare.net/toniabitar/ss-13686820
http://www.slideshare.net/toniabitar/ss-13686820
http://ams.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-06-08-07-36-05
http://ams.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-06-08-07-36-05
http://majlesalpmmah.org/Kuwait/index.php?topic=181.115;wap2
http://majlesalpmmah.org/Kuwait/index.php?topic=181.115;wap2
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 تدددددددددددووي  الناايدددددددددددابث موسدددددددددددوعل ويتنبندددددددددددويا الحددددددددددد  ث متددددددددددداو علدددددددددددى: .5

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

ث ت جمددل محمددو عبددو الدد تمن الندد  ووىث  ب واكدداكسث ا وعدداا المددحنل للتححدد  .6

 .1985التوييث 

ام محموا جااث المسمدح ال  نمدنل للتلند اب البنفندل الطبنعندل الحويثدل مد  اتتمداهب  .7

 ممددتةبلنلث  ددوو  الجل اخنددل ومنددتسب تلددوي البنفددلث الجمعنددل الجل اخنددل الممدد يلث

 .1992هو يا  ثالةا   
ب المدلبل ث ر اسدل مجلدس الدووراءث جهداو عبو الممن  سمعاذ عبو الممدنحث الم لادا .8

 .1999شفوذ البنفلث الةا   ث 

عدداب محمدددو سدددلنماذث التةنددنص البنفدددم لمنظومدددل ا اار  البنفنددل المتتاملدددل للم لاددداب  .9

المددلبل "الةمامددل" وعسقتهددا ومددحل البنفددلث  ددوو  التلددوي البنفددم والةمامددلث م كددا 

 ونا اب غن  مننور . ث2000الوراساب والبحوي البنفنلث جامعل هسنواث 

على وين العاودوين عبدو المدسلث محمدو ودن عبدو الم ضدى ع خدابث تلدوي البنفدل  مدن  .10

 .2007للمو نلث متتبل ا س  ث الةا    ث 

لنلم تمن همنن ا خنواث التو ور البنفم خدم واتدل سدنوخ: ا سدباو وإمتا ندل التنمندلث  .11

ونددلث العددوا الثددا م والثس ددوذث الجمعنددل الجل اخنددل الممدد يلث المجلددل الجل اخنددل الع 

 .1998المنل الثس وذث الجاء الثا مث 

محمو ال اامم عايداث اراسداب تطبنةندل خدى  ظدص المعلومداب الجل اخندلث اار العلدصث  .12

 .  2007الطبعل ا ولىث 

 .2000معهو التويي لألوحايث الوراساب الطبنعنل وال ما   البنفل  خم التوييث  .13

-ق والبنفدل و دحل المجتمد ث ال د  ا  حد ث متداو علدى:م اال النااياب  طد  محدو .14

www.greenline.com.kw/printarticale.acpx?tp=219 

وسددنص تمدداخث  الناايدداب ا لتت و نددل "البلويددل ت امهددا وا  دد وذ يمت لمددوذ منهددا  .15

-ث متددداو علدددى:14893العدددوا  2014 دددوخمب  17ا  ندددنن  الدددم كث  ج يدددو  الةدددبسث

http://alqabas.com.kw/node/817978   

وخنع محمو جمدال الدوين إود ا نصث مظدا   التلدوي البنفدم خدم محاخظدل ممة "سدلطنل  .16

ث شدوال 306خندلث العدوا عماذ"ث الجمعنل الجل اخنل التويتندلث التويديث رسدا ا جل ا

 .2005 وخمب  - ـ 1426

-وكالدددددددددددددددددددددل ا  بددددددددددددددددددددداء التويتندددددددددددددددددددددل"كو ا"ث متددددددددددددددددددددداو علدددددددددددددددددددددى: .17

http://www.Kuna.net.kw/articaleDetails.aspx?id=236446781&l

anguage=ar 

لث متدددددددداو علددددددددى :اددددددددن مددددددددن الناايدددددددداب ت3000 .18  -نتجهددددددددا التويددددددددي يومنددددددددا

www.alqabas.com.kw/node/437645 

19. Bradford, M.G., Human Geography, Oxford University press, 

London, 1977, P.144. 
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