االدارة السميمة ييييًا لمنفيييت الصم ة والسييمة
مدينة الدويم
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أستيذ مشيرك – قسم الجغرافية

عميد الشؤون العممية  -جيمعة خت الرضي
السودان

ممخص الدراسة :
تناولت ىذه الدراسة إدارة النفايات الصمبة والسائمة بمدينة الدويم من خالل دراسة الفضالت

المنزلية والبشرية لعدد ( )4احياء من احياء المدينة تم اختيارىا لعينة الدراسة .

توصمت الدراسة الى وجود نفايات صمبة وسائمة بالمدينة واليوجد نظام شبكات صرف صحى بيا

وانما يتم التخمص من الفضالت البشرية عبر مراحيض  ،والفضالت المنزلية بعدة طرق أىميا اماكن
تجميع االوساخ داخل المدينة  ،مما يستدعى االىتمام باالدارة السميمة لمنفايات بالمدينة .
مقدمة :
تتولد النفايات منذ نشأة الجنس البشري عمى سطح األرض  .وكانت تشمل بقايا الطعام
ومياه الصرف الصحي واألدوات المكسورة وأعضاء جسم الحيوان و الفخار ومع ذلك كانت كمية

النفايات المتولدة ضئيمة لمغاية بسبب ندرة المواد والسمع ومع تطور المجتمعات وتنامي قدراتيا عمى

استخالص المواد الخام و إنتاج السمع  ،زاد حجم المنتجات بطريقة اكثر تطو ار وتعقيدا  ،مثمما حدث
بالنسبة لمكونات وحجم النفايات المتولدة عنيا.

وتولدت إلى جانب نفايات اإلنسان التقميدية نفايات من نواتج جانبية لمتعدين وأحماض و

معادن ثقيمة بمعدالت فائقة تمبية لممتطمبات المتزايدة  .ولم تأت الثورة الصناعية في أواخر القرن

التاسع عشر بتطورات لم يسبق ليا مثيل فقط  ،بل أتت أيضا بجيل جديد من النفايات  ،لم تمق

ادارتة العناية الكافية.
وأخي ار أفضت الطفرة غير المسبوقة في إنتاج الكيماويات العضوية المخمقة خالل ىذا القرن

إلى زيادة كل من حجم وسمية النفايات.

وبالرغم من أننا نستطيع إنتاج منتجات و سمع لم تكن تخطر عمى البال منذ عقود قميمة مضت

 ،بدءا من الكميات المتزايدة من عبوات الطعام إلى النفايات المشعة التي تظل خطرة لماليين السنين

فضال عن أن قدراتنا و رغباتنا لتداول و إدارة النواتج الجانبية غير المرغوبة ليذا اإلنتاج –النفايات –

قد تخمفت بدرجة كبيرة عن مستوى إنجازاتنا التكنولوجية  .ناىيك عن أن المعمومات

المتوفرة لدينا عن التأثيرات الصحية و البيئية التي تنجم عن سوء تداول وادارة النفايات كانت قاصرة.
وعمى مدى التاريخ سبب تداول و إدارة النفايات مشكالت لممجتمع  .فقد أدى طرح القمامة

بطريقة غير مناسبة إلى جذب اليوام والحشرات الحاممة لممرض (مثل  :المالريا والتيفوس) فضال

عن الممرضات (البكتيريا والفيروسات ) مما شكل تيديدا خطي ار لمصحة ( عمى . ) 2: 2005

كما أدى تزايد عدد السكان وما رافقو من تطور اجتماعي واستيالكي وتوسع عمراني وتقدم
ونوعا  ،وما نجم عن ىذا االزدياد
كما ً
صناعي وزراعي إلى ازدياد ىائل في النفايات الصمبة والسائمة ً
من آثار خطيرة صحية وبيئية واقتصادية وقد غدت مسألة النفايات من أىم وأبرزالمشاكل التي تواجو
اإلنسان في العصر الحديث وصارت إدارة النفايات في جميع دول العالم من األمور الحيوية

لممحافظة عمى البيئة والسالمة العامة ،وحظيت باىتمام بالغ في سمم األولويات التنموية لتمك الدول
خاصة وأنيا تشكل أحد متطمبات التنمية المستدامة.

وأدى ازدياد معدالت إنتاج النفايات الصمبة في كل من البمدان المتقدمة النمو والبمدان

النامية إلى خمق عوائق خطيرة في طريق تحسين األوضاع البيئية والصحية لممستوطنات
البشرية  .إذ أن اإلدارة السميمة بيئيا لمنفايات الصمبة ينبغي أن تعالج في

استراتيجيات محمية ووطنية تيدف إلى تشجيع التنمية المستدامة لممستوطنات البشرية(االمم

المتحدة .) 3 : 2001

تواجو مسألة تطبيق اإلدارة السميمة والمتكاممة لمنفايات الصلبة في الوطن العربي بشكل عام

تحديات وعوائق عمى االصعدة الفنية والمالية واالدارية  ،ماعدا بعض البمدان القميمة في المنطقة ،

فإن ما يزيد المشكمة صعوبة ىو عدم وجود بيانات معموماتية أو احصائية دقيقة  .والسودان واحد

من ىذه الدول التى تعانى من ادارة النفايات بالصورة الجيدة فكانت ىذه الدراسة عن النفايات الصمبة

والسائمة فى مدينة الدويم التى تقع فى والية النيل االبيض.
مشكمة ال حث :
تتمثل مشكمة البحث فى السؤال الرئيس التالى:
ماىى الوسائل المستخدمة فى التخمص من النفايات الصمبة والسائمة فى منطقة الدراسة ؟ وتتفرع

منو االسئمة االتية :

 – 1ىل توجد نفايات سائمة وصمبة بمدينة الدويم ؟
 - 2ماىى اآلثار المترتبة عمى عدم التخمص السميم من النفايات بمنطقة الدراسة ؟
اس يب اختيير المشكمة :
 -1رغبة الباحث االكيدة فى المساىمة فى تنمية المنطقة بالتخطيط السميم الدارة النفايات الصلبة
والسائمة .

 - 2لم تتم دراسة متخصصة لمنفايات بمنطقة الدراسة من قبل .
 -3الكثافة السكانية العالية فى منطقة الدراسة مع قلة خدمات التخلص من النفايات .
اهداف البحث :
يهدف هذا البحث الى :
 - 1التعرف عمى الوسائل المستخدمة فى التخمص من النفايات الصمبة والسائمة بمنطقة الدراسة.
 - 2والوقوف عمى االثار المترتبة عمى وجود ىذه النفايات .
 - 3مساعدة السمطات المحمية فى ايجاد حمول ليذه المشكمة وذلك بعد الوقوف عمى ابعادىا
وتوفير معمومات احصائية عنيا .
النفيييت السييمة (الفضالت ال شرية) -:
تأتى مشكمة الصر ف الصحى فى مقدمة المشكالت التى يعانى منيا سكان

احياء منطقة

الدراسة ومما ساعد عمى ازدياد ىذه المشكمة زيادة عدد سكان ىذه االحياء والتوسع العمرانى السريع

بيا  .وقد ذكر المسئولون عن صحة البيئة فى المد
الصحى ولكن يتم ذلك عبر -:

- 1مراحيض مائية .
- 2مراحيض حفرة .

ن أنيا ال يوجد بيا نظام شبكات لمصرف
ية

- 3فى العراء .

جدول رقم ( :)1التخمص من الفضالت ال شرية ومشكالتهي فى منطقة الدراسة حسب إفيدات أفراد
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المصدر :العمل الميدانى 2009
من الجدول رقم ( )1يتضح أن  %73.7من السكان لدييم مرحاض تقميدى لمتخمص من

فضالتيم  ،وترتفع ىذه النسبة فى الحى العاشر لتصل إلى  %80.4كأعمى نسبة مراحيض بمدية
بين احياء منطقة الدراسة  .يميو احياء الوحدة وابوجابرة التى بمغت نسبة السكان الذين لدييم ىذه
4

المراحيض  %73.5من جممة السكان  .وتقل فى الحى الثامن إلى أن تبمغ  %64.3من السكان .
فوجود وسائل الصرف ميم جداً وأساسى خاصة المراحيض ذات المواصفات الجيدة ( أحمد 1998 :

 ) 44 :إذ أن المراحيض المناسبة ال بد وأن تؤمن العزلة المالئمة لمن يستعمميا وأن ال تموث المياه

الجوفية وأن تبقى صالحة لالستعمال ما بين (  10الى  ) 20عاما ويجب أن تزود بأنابيب التيوية

إلزالة الرائحة التى قد تعيق استعماليا ( سياونة  . ) 392 : 1988 :بمغت نسبة السكان الذين

لدييم مراحيض سايفون  %16.7فى منطقة الدراسة .وترتفع ارتفاعاً ممحوظاً فى الحى الثامن لتصل

ى حى ابوجابره  %8.8وتنعدم
 %31.4من جممة السكان  ،كما بمغت فى الحى العاشر  %17.6وف
فى حى الوحدة .

وقد أشار مسئول صحة البيئة بالمدينة إلى أنو توجد نسبة ضئيمة من المراحيض المائية فى

بعض األحياء باإلضافة إلى المؤسسات الحكومية ومنازليا وبعض " الحمامات " داخل السوق ويتم
تفريغيا عبر تناكر تجارية تقوم بسحب المياه والعمل عمى رشيا فى خارج حدود المدينة .
أما الذين ليست ليم مراحيض ويقضون حاجتيم فى العراء فقد بمغت نسبتيم

 %9.6فى

منطقة الدراسة وتزداد ىذه النسبة فى حى الوحده لتصل إلى  %26.5من جممة األسر جدول ()1
وىى تعتبر أعمى منطقة من مناطق الدراسة ال تتوفر فييا مراحيض  .وىذا – من المؤكد – لو أثر
كبير فى صحة البيئة من خالل تموث اليواء أو الماء  ،أو من خالل نقل الذباب أو الحيوان

لمميكروبات إلى المياه والى طعام اإلنسان فى المنطقة مما يتسبب فى انتشار األمراض بصورة كبيرة

خاصة وأن ىناك أمراضاً سريعة االنتشار  ،ويمى حى الوحدة فى نسبة السكان الذينيقضون حاجتيم

فى العراء حى ابوجابرة والذى بمغت النسبة بو  ، %17.6و قد يعود ىذا ليجرة السكان ليذ هاالحياء
ولنوعية ىؤالء السكان المياجرين والقاطنين ؛ فيم يتصفون بخصائص تجعميم ال ييتمون بصحة

البيئة والذى قد يعزى لخمفيتيم الثقافية التى تحول ب ينيم وبين حفر ىذه المراحيض فى منازليم

.

وأيضاً ربما تكون مرتبطة بمستوى التعميم الذى بدوره يؤدى لالىتمام بص حة البيئة حيث يعتبر حى

الوحده هو الحى األول الذى ترتفع فيو نسبة األمية بين احياء الدراسة حيث بمغت  %37.3من جممة
سكانيا فى سن التعميم  .وان الصرف الصحى لو أثره فى الصحة وفى نسبة االصابة باألمراض ،
حيث تبمغ نسبة االصابة باألمراض المعوية فى البيوت التى ال تتوفر فييا مراحيض صحية ضعف

البيوت التى تتوفر فييا مثل ىذه المراحيض ( منظمة الصحة العالمية :

 . ) 114 : 1993ومن الجدول رقم ( )1يالحظ أن كل سكان الحى الثامن لدييم مراحيض وىى

توجد بيا أقل نسبة أمية فى المنطقة إذ تبمغ  %1.2من جممة السكان فى سن التعميم  .وبيا أعمى

نسبة تعميم جامعى  %38.1من جممة السكان فى سن التعميم خاصة وان بيا حى الموظفين حيث
يرتبط التوظيف بالتعميم .

ومن خالل الجدول السابق وما تم استعراضو

– يتضح أن ىنالك مشكمة التخمص من

الفضالت البشرية لكثير من السكان فى منطقة الدراسة مما أدى لتدخل بعض المنظمات الخارجية

لممساىمة فى الحل خاصة منظمة بالن سودان التى ساعدت بحفر مراحيض فى بعض األحياء

بالمدينة .فقد قامت منظمة بالن سودان مكتب الدويم باالىتمام بح فر المراحيض فى بعض األحياء
الطرفية وىى تقوم بدفع  %75من تكمفة المرحاض ويقوم المواطن بدفع . %25

كما ذكر أن الصرف الصحى عندما يكون غير جيد يؤدى ويسبب كثي اًر من المشكالت

الصحية فقد ذكر  %27.3جدول رقم ( )1من سكان منطقة الدراسة أن تمك الفضالت تسبب ليم
مشكالت صحية وترتفع ىذه النسبة فى حى الوحدة فتبمغ بو  %38.8من جممة السكان وتقل فى

الحى الثامن لتصل إلى  %15.7من جممة السكان  ،وىذا قد يؤكد ما سقناه سابقاً عن نوعية سكان

حى الوحدة ومدى احساسيم بالمشكالت الصحية خاصة وأن بيا  %26.5من السكان ليست لدييم

مراحيض  .ومن جممة الذين ذكروا أن التخمص من الفضالت يسبب ليم مشكالت صحية منيم

 %33.3أوضحوا بأنيا تتسبب فى توالد الذباب  ،و  %35.1منيم ذكروا بأنيا تؤدى إلى تفشى
األمراض  .وفى كل األحوال إن توالد الذباب يمكن أن يساعد فى انتشار األمراض ون قميا من مكان

إلى آخر  .وقد أوضح  %31.6من أولئك السكان بأن ىذه الفضالت تنبعث منيا رائحة كريية
جدول (. )1

النفيييت الصم ة ( الفضالت المنزلية) -:
إن التخمص من الفضالت والقمامة بالسرعة الالزمة يعد أم اًر حيوياً لكيال تشكل ىذه

الفضالت مصد اًر لألمراض واألوبئة ( البشرى  ) 13 : 1978 :فيعانى سكان منطقة الدراسة من
عدم توفر وسائل التخمص من المخمفات المنزلية والتى تشكل خط اًر عمى صحة البيئة .

جدول رقم ( :)2الفضالت المنزلية وكيفية التخمص منهي فى منطقة الدراسة حسب إفيدات أفراد
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المصدر :العمل الميدانى 2009

من الجدول السابق يتضح أن  %70.8من جممة السكان يتخمصون من الفضالت المنزلية

فى أماكن تجميع األوساخ ( الكوشة ) والتى ال يوجد فى كثير منيا وعاء لحفظ ىذه األوساخ من
التناثر فى معظم األماكن التى مر عمييا الباحث من خالل عممو الميدانى و لم يجد ىذه األوعية فى

أماكن رمى األوساخ وانما ترمى األوساخ فى العراء  .وفى بعض األحيان فى الطرق ومجارى المياه

 .فيالحظ أن نسبة الذين يرمون األوساخ فى أماكن رمى األوسا خ ( الكوشة ) ترتفع فى حى الوحدة

حتى بمغت  %91.8من جممة السكان  .وبمغت  %73.7فى حى ابوجابرة  .وبمغت فى الحى

العاشر %60.7وفى الحى الثامن  %58.6وه و يعتبر سكانو أقل السكان الذين يرمون األوساخ فى
أماكن تجميع األوساخ ( الكوشة ) ويعود ذلك كما ذكر موظف صحة البيئة

بأن ىناك براميل

ث يقوم صاحب المنزل بنقل تمك األوساخ إلى عربة
وجواالت فى المنازل يضع فييا السكان األوساخ م

نقل االوساخ التى تاتى دورياً .

رمى األوساخ فى المناطق التى تقع بالقرب من المنازل والتى حددىا المواطنون بتكرار

استخداميا وليست السمطات الصحية – لو آثاره عمى صحة البيئة  ،حيث أن بقايا الطعام

والقمامات األخرى تتعفن وتساعد فى انتشار األمراض وتوالد الحشرات التى تساعد عمى إزعاج
السكان واقالق راحتيم مما يؤدى إلى عدم الراحة النفسية والتى تعتبر نوعاً من أنواع المرض ( أحمد

. ) 69 : 1998 :

وقد ذكر مسئولو

الصحة فى مدينة الدويم أن األوساخ فى األحياء ونسبة لقمة وشح

االمكانات يتم جمعيا ومن ثم حرقيا فى الطرقات والساحات داخل األحياء  .وىذا أيضاً يترك آثاره
الصحية عمى سكان المدينة ألن ىذه األوساخ بيا كثير من المخمفات وبعض المواد الكيميائية

كأكياس البالستيك وغيرىا مما يؤدى إلى تموث البيئة بارتفاع ثانى اكسيد الكربون أو بعض الغازات
والمواد الكيميائية األخرى فى الجو مما يؤدى إلى تموث اليواء فينتج عنو اختناقات واصابة بعض

السكان بأمراض مختمفة .

أما الذين يحتفظون باألوساخ فى أكياس فى منازليم ثم يقومون بالتخمص منيا فقد بمغت

نسبتيم  %19.6من جممة سكان منطقة الدراسة  .وترتفع ىذه النسبة ارتفاعاً ممحوظاً فى الحى

الثامن جدول ( )2فبمغت نسبتيم  %28.6ثم يليو الحى العاشر والذى بمغت النسبة بو %26.8
وتنخفض فى حى ابوجابرة حتى بمغت  %17.6و تنعدم فى حى الوحدة  .وقد يكون ىذا لوعى

ىؤالء السكان ولمثقافة البيئية التى يتمتعون بيا نظ اًر لمستواىم التعميمى  .فالتقدم الصحى مرتبط تماماً
بالحياة االجتماعية وتقدميا بل أن تعاليم الصحة الشخصية مثل النظافة والسكن الصحى والعناية

بإعداد الطعام وماء الشرب كميا تعتبر من وسائل ترقية الصحة والتى تعتبر كميا فى م جموعيا من

سمات المدينة والتطور االجتماعى ( عامر . ) 116 : 1980 :

أما الذين لدييم براميل بالمنزل لحفظ األوساخ فقد بمغت نسبتيم

 %7.7من سكان منطقة

الدراسة  ،وتوجد فقط فى الحى الثامن  %12.9والحى العاشر  %12.5من جممة السكان .
وبالرغم من تجميع ىذه األوساخ فى

أماكن رمييا لكن ال توجد وسيمة لنقميا إلى خارج

المدينة فقد ذكر  %66.5من جممة السكان فى منطقة الدراسة جدول رقم ( )2أنو ال توجد عربة لنقل
األوساخ من داخل الحى إلى خارجو لمعالجتيا  .وترتفع ىذه النسبة فى الحى العاشر لتصل إلى

 ، %80.4يميو حى الوحدة  ، %79.6وبمغت ىذه النسبة  %67.6فى حى ابوجابرة  .كما بمغت
عرب لنقل األوساخ من الحى .
 %42.9من سكان الحى الثامن ويعود ذلك لتوفر ة

ومن ذلك كمو يتضح أن  %67.6من سكان منطقة الدراسة ىم الذين تصميم خدمات نقل

األوساخ بواسطة العربة إلى خارج المدينة وىى تعتبر نسبة ضئيمة جداً م ما يؤثر فى صحة البيئة

بيذه االحياء وفى شكميا ومظيرىا العام  .فوجود األوساخ ورمييا فى المواقع واألماكن المختمفة داخل
المدينة يؤدى فى كثير من األحيان إلى إغالق الشوارع  ،ويزداد خطرىا فى الخريف عندما تعمل

عمى منع تصريف مياه األمطار التى تتراكم وتتجمع مما يؤدى إلى توالد البعوض والذباب فيؤثر فى

البيئة الصحية لمسكان وتفشى األمراض .

وعندما سئل الذين ال توجد عربات لنقل أوساخ وفضالت منازليم إلى خارج المدينة عن

كيفية التخمص من ىذه الفضالت ؟ فقد أجاب  %81.1منيم أنو يمكن أن يتم التخمص منيا بواسطة
الحرق  .وتزداد ىذه النسبة فى الحى العاشر لتصل إلى  %90.5من جممة سكانو .يليو الحى الثامن
والذى بمغت نسبتو  %88.5جدول ( . )2أما الذين يقومون بالتخمص من الفضالت بنقميا إلى خارج

المدينة فقد بمغت نسبتيم فى منطقة الدراسة  %14.6من جممة سكانيا  .وىناك نسبة  %4.3من

السكان يتخمصون من ىذه األوساخ بطرق تختمف عن الطرق السابقة وىى نقل األوساخ إل ى أماكن
تجميع األوساخ .

ومن مشكالت صحة البيئة فى منطقة الدراسة كما ذكرىا المسئولون عنيا -:

- 1عدم توفر اإلمكانيات والمعدا ت خاصة عربات نقل األوساخ فتوجد عربتان فقط فى
مدينة الدويم  ،وىذه تعتبر قميمة جداً ال يمكنيا أن تخدم كل األحياء بالمدينة مما

أدى إلى حصر عمميا فى األسواق وقميل من األحياء

- 2نقص األطر العاممة فى ىذا المجال خاصة عمال الكنس وعمال الناموس فيوجد
( )21عامالً من عمال الكنس فى مدينة الدويم و ( )9عمال ناموس .فكل ذلك

ن
يوضح النقص الكبير فى ىذه العمالة التى تؤثر فى صحة البيئة فى ىذه المد ية

مما أدى إلى تراكم األوساخ والنفايات فى طرقىا وأسواقىا .

- 3العاممون فى مجال الكنس أو رش الناموس ىم من كبار السن مما ينعكس عمى

أدائيم فيتميز بالبطء والقمة  .وال يقبل الشباب عمى التعيين فى ىذه المين وذلك

لضعف األجور .

- 4ال توجد ميزانيات لتوفير الوقود وكل ما تحتاجو عربات نقل األوساخ مما يؤدى إلى
تعطيميا وتوقفيا لفترة من الزمن .

كل ىذه المشكالت تؤدى إلى تموث البيئة مما ينتج عنيا توالد الحشرات الناقمة لألمراض ،

فتنتشر بعض األمراض فى المنطقة ويوضح عدم االدارة السميمة ليذة النفايات.

النتييج :

بعد االستعراض السابق لمبيانات توصمت الدراسةالى عدد من النتائج اىميا :

 - 1وجود نفايات صمبة تمثمت فى الفضالت المنزلية ونفايات سائمة ممثمة فى الفضالت
البشرية .

 - 2اليوجد نظام لمصرف الصحى بمدينة الدويم  ،وانما يتم التخمص من

الفضالت البشرية عبر مراحيض مائية ( سايفون ) ومراحيض مصاصة وأخرى
بمدية ( حفرة ) وبعضيم ال يوجد لديو مرحاض وانما يقضى حاجتو فى العراء وىو
يعتبر من الخطورة بمكان عمى صحة البيئة .

 -3بمغت نسبة السكان الذين أفادوا بان الفضالت تسبب ليم مشكالت صحية
 % 72.7من جممة أفراد العينة

 -4يعانى سكان منطقة الدراسة من عدم توفر وسائل التخمص من المخمفات
المنزلية والتى تشكل خط اًر عمى صحة البيئة اذ أن  % 70.8من جممة السكان
يتخمصون من الفضالت المنزلية فى أماكن تجميع االوساخ ( الكوشة ) والتى

اليوجد فى كثير منيا وعاء لحفظ ىذه االوساخ من التناثر .

 -5ذكر  %66.5من جممة افراد العينة انو التوجد عربة لنقل االوساخ من داخل
المدينة الى خارجيا لمعالجتيا .
التوصييت :

وصالً لما تقدم من نتائج فقد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية :

 -1انشاء نظام صرف صحى بالمدينة يشمل جميع االحياء .

 -2مساعدة السكان الذين التتوفر ليم مراحيض بتوفيرىا أو المساىمة فى تكمفتيا
والزاميم عمى انشاءىا .

 -3توفير عدد كافى من العاممين ووسائل نقل المخمفات المنزلية .
 -4توفير مناطق طمر مأمونة تشرف عمييا المحمية حتى يتم معالجة ىذه
ي مستدامة .
الفضالت وادارتيا اداره سميمة بيئياً من اجل مستوطنة بشر ة

المراجع والمصادر :
 -البشرى  ،السيد 1979

بعض المشكالت البيئية فى المدن الصحراوية  ،دراسة لمدينتى الخرطوم والرياض ،

مجمة البحوث والدراسات العربية  -العدد التاسع .
 -سياونو وآخرون  ،فوزى 1988

أوضاع العالم  .تقرير معيد المراقبة الدولى عمى التقدم نحو مجتمع قابل لمبقاء  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيروت .
-

احمد  ،عبدالرحمن محمد الحسن 1998

الجغرافيا الطبية لمشروع الجزيرة  ،دراسة حالة محمية المدينة عرب  ،رسالة ماجستير غير

منشورة  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة الخرطوم .
 -عامر  ،التجاني 1980

النيل األبيض قديما وحديثا  ،دار الصحافة لمطباعة والنشر  ،الخرطوم

_ عمى  ،سيد منصور 2005

المخمفات المنزلية www.fekrzad.com

 -منظمة الصحة العالمية 1993

تنفيذ اإلستراتيجية العالمية لتوفير الصحة لمجميع بحمول عام  ، 2000التقرير الثامن عن

الحالة الصحية بالعالم  ،المجمد األول  ،جنيف .
_ االمم المتحدة 2001

التنمية المستدامة لممستوطنات البشرية واالدارة السميمة لمنفايمت الصمبة  ،المجمس

االقتصادى واالجتماعى ،تقرير االمين العام

