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Disclaimer

Integrated Community Based Solid Waste Management in Qalyubeya

 This project is funded by the Bill & Melinda Gates Foundation, as part of the Egyptian-German development measure “Participatory
 Development Programme in Urban Areas”. It is financed by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development
 (BMZ) and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. The content of the report is
the responsibility of the authors and does not reflect the opinion of the financing organisations.
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  Cairo, December 2014

المشروع المجتمعى المتكامل إلدارةالمخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية  
التحدى فى إقليم القاهرة الكبرى 

الخبرات المكتسبة فى مدينتي الخصوص والخانكة بمحافظة القليوبية 

هذا المشروع ممول من مؤسسة بيل وميليندا جيتس فى إطار البرنامج التنموى المصرى األلمانى - "برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية"–الممول 
من الوزارة األلمانية الفيدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية والذى تنفذه هيئة التعاون الدولى األلمانى (جى. آى. زد). وتقع مسئولية محتوى التقرير على 

المؤلفين وال يعكس تلقائياً رأى المنظمات الممولة. 

القاهرة، ديسمبر ٢٠١٤      ٢٠١٤      
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يتولد فى مصر أكثر من ٢١ مليون طن من المخلفات البلدية كل عام، بزيادة 
سنوية تبلغ ٣,٤٪. تنتج القاهرة الكبرى وحدها ٤٥٪ من اجمالي مخلفات البلدية. 
هذه الكمية الهائلة ال يقابلها من الموارد والقدرات ما يكفى إلدارة المخلفات 
بطريقة فعالة وصديقة للبيئة. وتركز الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة على 
إلقاء القمامة أو حرقها، ولكنها طرق تسبب مشكالت بيئية وصحية جسيمة لسكان 
الحضر. وتتضمن المشكالت الصحية ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض الجهاز 
التنفسى وانتشار الحشرات. وتمتد هذه اآلثار أيضًا لتتضمن تلوث الهواء والتربة 
والمياه الجوفية وتدمير األراضى الزراعية. إن مشكلة إدارة المخلفات متعددة والمياه الجوفية وتدمير األراضى الزراعية. إن مشكلة إدارة المخلفات متعددة 
الجوانب، منها عدم كفاية التخطيط والتشريعات والتحديات المؤسسية الكبيرة، 

وعدم توافر الموارد المالية أو سوء استخدامها. 

وقد ركزت الجهود المبذولة على مدى العقدين الماضيين على دور شركات القطاع 
الخاص - خصوصًا الشركات الدولية - فى تقديم خدمات إدارة المخلفات فى مصر. 
غير إن نجاح هذه التجربة كان محدودًا. ولم يتم بحث دور العاملين غير الرسميين 

والمجتمعات المحلية فى إدارة المخلفات أو اإلفادة منها بالشكل الكامل. 

ويزداد تركيز مناهج اإلدارة المتكاملة للمخلفات على استرجاع الموارد ذات القيمة ويزداد تركيز مناهج اإلدارة المتكاملة للمخلفات على استرجاع الموارد ذات القيمة 
الموجودة بها. ومن الممكن أن يسهم منهج سلسلة القيمة إلدارة المخلفات والذى 
يركز على إنتاج السماد العضوى وإعادة التدوير فى الحفاظ على الموارد النادرة و 
تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وفى مصر، يقوم جامعو القمامة غير الرسميين 
(الزبالين) منذ مدة طويلة باسترجاع الموارد ذات القيمة الموجودة فى المخلفات 
التى يقومون بجمعها؛ فهم يجمعون المخلفات ويقومون بفرزها وإعادة إدخالها 
مرة أخرى فى سلسلة القيمة. غير إن هذه العملية تتم فى معظم األحيان فى ظروف 
عمل سيئة وغير صحية للغاية ويكون فيها نسبة كبيرة من عمالة األطفال. وفى عمل سيئة وغير صحية للغاية ويكون فيها نسبة كبيرة من عمالة األطفال. وفى 
إطار هذا السياق، تحمست مؤسسة بيل وميليندا جيتس لدعم برنامج التنمية 
بالمشاركة فى المناطق الحضرية فى بحثه عن حلول لهذه المشكلة وتنفيذها من 
خالل تمويل مشروعات ملموسة لتحسين اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى 

مدينتى الخصوص والخانكة بمحافظة القليوبية.  



قصة لكل وجه 



يعد المشروع المجتمعى المتكامل إلدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية أحد 
المكونات الرئيسية لبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية. المشروع تم 
تمويله من قبل مؤسسة بيل وميليندا جيتس بمبلغ إجمالى بلغ ٥ مليون دوالر 
أمريكى، وتولى التعاون الدولى األلمانى إدارة هذا المشروع بدعم من محافظة 

القليوبية. 

وكانت الرؤية الخاصة بالمشروع كما يلى: 
على المستوى الوطنى،أن تصبح تجربة محافظة القليوبية نموذجًا لالستراتيجية على المستوى الوطنى،أن تصبح تجربة محافظة القليوبية نموذجًا لالستراتيجية 

القومية إلدارة المخلفات الصلبة خالل عشر سنوات. 
وعلى المستوىالمحلى، يوفرالمشروع فرص لكسب العيش لفقراء المناطق 
الحضرية فى الخصوص والخانكة ويحسن الظروف البيئية العامة من أجل خلق بيئة 

معيشية أفضل. 

ومن أجل تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، ساهم مشروع إدارة المخلفات ومن أجل تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، ساهم مشروع إدارة المخلفات 
الصلبة فى إنشاء منظومة متكاملة إلدارة المخلفات الصلبة تعتمد على مشاركة 
المجتمع المحلى فى الخصوص والخانكة والبالغ تعدادهما ٧٥٠٠٠٠ نسمة تقريباً. 

ويتضمن المكون خمسة أهداف رئيسية: 

١- وضع استراتيجيات متكاملة إلدارة المخلفات الصلبة  بمشاركة كافة األطراف  
      المعنية 

٢- رفع الوعى بين كافة األطراف المعنية حول المشكالت القائمة وباألدوار  
      و المسئوليات المنوطة بهم لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة       و المسئوليات المنوطة بهم لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة 

٣- بناء قدرات كافة األطراف المعنية على الطرق المستدامة الصديقة للبيئة  
      إلدارة المخلفات 

٤- تحسين ظروف المعيشة وبيئة العمل لعمال جمع وتدوير القمامة غير  
      الرسميين 

٥- إنشاء هياكل مستدامة لإلستفادة من المخلفات كمورد واعادة تدويرها 







Integrated Solid Waste Management Strategies

To achieve a sustainable SWM system on the 
local, regional or national level, all aspects of 
this complex sector have to be integrated. 
Planning and implementing integrated 
community based SWM systems in the Cities 
of Khosoos and Khanka has been one of the 
core objectives of the project.

A baseline study conducted by the project on A baseline study conducted by the project on 
the status of SWM in these areas stressed the 
urgent need for developing integrated SWM 
strategies that take into account the legal, 
institutional, technical, environmental, social 
and financial aspects related to SWM. The 
strategies were anchored using a 
participatory approach by involving all 
stakeholders in the system in both cities.

After the agreement of all involved actors and After the agreement of all involved actors and 
approval by the Governorate, as well as, by 
the cities, the strategies are deployed as a 
basis for selecting, planning and 
implementing singular measures, which were 
mostly identified and recommended before.

Facts
The strategies were developed and formulated The strategies were developed and formulated 
through a consultative process with all 
stakeholders, namely, local city council, NGOs, 
private companies, and community members. A 
preliminary workshop was conducted where the 
results of the baseline study were communicated to 
all stakeholders, followed by preparatory meetings 
and outlining of the process steps. Five working 
groups were formed for different subjects: 
collection and transportation, resource recovery 
and recycling, public participation, education and 
awareness, institutional framework and final 
disposal. The strategy documents were prepared 
based on the outcome of these groups.

Finally, the strategies were endorsed by the 
respective city councils and the Governor. In light of 
Finally, the strategies were endorsed by the 
respective city councils and the Governor. In light of 
this, implementation plans were developed to adopt 
the various projects and activities outlined by the 
strategies.

Achievements
• A participatory approach to development     
  embracing all stakeholders was applied
• A common vision of the integrated SWM 
  system at the cities’ level by all 
  stakeholders has been realised
•• Trust between all stakeholders involved 
  in the SWM system has been built
• The need for participatory planning 
  before implementation of concrete 
  measures is seen and has been accepted

تــم إعــداد االســتراتيجيات وصياغتهــا ـمـن خــالل 
المشــاورات مــع كافــة االطــراف المعنيـيـن، ومنهــا 
المجلــس المحلــى، الجمعيــات األهليــة، شــركات 
القطــاع الخــاص، وأفــراد المجتمــع. وتــم عقــد ورشــة 
عمــل مبدئيــة عُرضــت خاللهــا نتائــج دراســة الوضــع 
الراهــن علــى جميــع األطــراف المعنيــة، تبعهــا عقــد 

تقســيم المشــاركين فــى ورشــة العمــل إلــى خمــس 
مجموعــات عمــل، هــى: الجمــع والنقل،اســتعادة 
المــوارد وتدويرهــا، المشــاركة العامة،التثقـيـف 
والتوعية،اإلطــار المؤسســى والتخلــص النهائــى. وتــم 
إعــداد وثائــق االســتراتيجية بنــاءً علــى النتائــج التــى 

وأخيــرًا قــام مجلــس كل مدينــة منهمــا والســيد 
المحافــ بالتصديــق علــى االســتراتيجيات، وبنــاء 
ـط لتنفيــذ المشــروعات  علـيـ تــم وضــع الخـط

اإلنجازات

الحقائق

• تطبيق منهج تشاركى لتحقيق التنمية  
  يشمل كافة األطراف المعنية 

• التوصل إلى رؤية مشتركة لكافة األطراف  
  المعنية حول منظومة إدارة المخلفات  

  الصلبة على مستوى المدن 
• بناء الثقة بين كافة األطراف المعنية  
  المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات    المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات  

  الصلبة 
• إبراز ضرورة التخطيط بالمشاركة قبل تنفيذ  

  المشروعات وتقبل ذلك 

 استراتيجيات متكاملة إلدارة المخلفات الصلبة

من أجل تحقيق منظومة مستدامة إلدارة المخلفات 
الصلبة على المستوى المحلى واإلقليمى والوطنى، 
يجب النظر لكل جوانب قطاع إدارة المخلفات الصلبة 
المعقد نظرة متكاملة. وكان أحد األهداف لتحقيق 
ذلك تخطيط منظومة متكاملة إلدارة المخلفات 
الصلبة وتنفيذها بمشاركة المجتمع المحلى بمدينتى 

الخصوص والخانكة. 

وقد أبرزت دراسة للوضع الراهن التى أجراها المشروع وقد أبرزت دراسة للوضع الراهن التى أجراها المشروع 
حول حالة إدارة المخلفات الصلبة بهذه المناطق 
ضرورة إعداد استراتيجيات متكاملة إلدارة المخلفات 
الصلبة تراعى الجوانب القانونية والمؤسسية والفنية 
والبيئية واالجتماعية والمالية ذات الصلة بهذه 
العملية. وقد تم إعداد هذه االستراتيجيات من خالل 
منهج تشاركى لكافة األطراف المعنية فى هذه 

المنظومة بالمدينتين. المنظومة بالمدينتين. 

وبعد اتفاق كافة األطراف الفاعلة وموافقة المحافظة 
والمدينتين، تم استخدام تلك االستراتيجيات كأساس 
الختيار وتخطيط وتنفيذ مشروعات فردية كان 
معظمها قد تم تحديدها والتوصية بتنفيذها من قبل. 









Community Committees

Community participation in the various stages 
of establishing a solid waste management 
system is crucial for its success. People living 
in the areas have very good knowledge about 
their areas and know what the priorities are. 
As such, the project utilised this important 
tool to translate this knowledge into concrete 
desired measures, taking into consideration 
the agreed integrated SWM strategies. The 
PDP mobilised and engaged the community in 
the process, through setting up of committees 
whose members were willing and capable of 
effectively participating in managing the 
waste system and to act as interlocutors 
between the communities and the other 
stakeholders.stakeholders.

The committees were involved in the planning 
and implementation of the strategies and 
environmental campaigns in the 2 cities, and 
it is expected that they continue with their 
engagement after the project ends.

Achievements
•  7 community committees were established 
  with 56 members
•  10 environmental campaigns were 
  conducted including removing waste, 
  planting trees and disseminating 
  awareness tools with their support  awareness tools with their support
•  More than 1,000 citizens from the 
  community participated actively in the 
  different measures
•  Students, teachers, City Council 
  representatives, NGOs and local  
  committees participated and were highly 
  engaged  engaged
•  Awareness tools and materials were 
  utilised and distributed during campaigns 
  with support of the community committees

اإلنجازات

الحقائق

•  تشكيل ٧ لجان مجتمعية بلغ إجمالى  
   أعضائها ٥٦ عضوًا 

•  تنفيذ ١٠حمالت بيئية، منها حمالت  
   إلزالة المخلفات والتشجير وتوزيع  
   مواد التوعية  بدعمٍ من تلك اللجان 

•  مشاركة أكثر من ١٠٠٠ مواطن من أفراد  
   المجتمع المحلى مشاركة فعالة فى     المجتمع المحلى مشاركة فعالة فى  

   األنشطة المختلفة 
•  مشاركة الطلبة والمدرسين وممثلوا مجلس  
   المدينة والمنظمات غير الحكومية واللجان  

   المحلية بدرجة كبيرة فى األنشطة 
•  استغالل أدوات ومواد التوعية وتوزيعها  
   خالل الحمالت بدعمٍ من اللجان المجتمعية 

اللجان المجتمعية

تعتبــر المشــاركة المجتمعيــة فــى مختـلـف مراحــل 
عمليــة وضــع منظومــة إلدارة المخلفــات الصلبــة أمــر 
حيــوى إلنجاحهــا. واألهالــى القاطنيــن بتلــك المناطــق 
لديهــم معرفــة جيــدة بهــا و بأولوياتهــا. وهكــذا، فقــد 
قــام المشــروع باالســتفادة مــن هــذه األداة الهامــة 
لترجمــة هــذه المعرفــة إلــى مشــروعات ملموســة 

المتكاملــة إلدارة المخلفــات الصلبــة المتفــق عليهــا. 
وقــد قــام برنامــج التنميــة بالمشــاركة فــى المناطــق 
الحضريــة بحشــد المجتمــع المحلــى وإشــراكه فــى 
العمليــة عــن طريــق تشــكيل لجــان يكــون أعضاؤهــا 
علــى اســتعداد للمشــاركة الفعالــة فــى إدارة منظومــة 
المخلفــات وأن يشــكلوا حلقــة الوصــل بـيـن 

وقــد شــارك هــذه اللجــان فــى تخطيــ وتنفيــذ 
االســتراتيجيات والحمــالت البيئيــة فــى المدينتـيـن، 
وـمـن المتوقــع أن تواصــل مهمتهــا بعــد انتهــا 





Schools and Educational Facilities 

Awareness building is an essential tool to 
create a change in a populations’ behaviour, 
especially when it comes to environment and 
SWM. As scientifically suggested, it is easier 
to instill values in the early stages of human 
development. Therefore, children are viewed 
as agents of change, acting as effective 
relators of good behaviour. In any case,  
society as a whole has to be aware of 
indispensable measures needed to be taken in 
order to save the environment for the future.

The project targeted schools as part of its The project targeted schools as part of its 
awareness activities due to their high 
potential of being an excellent catalyst for 
positive behavioural change. The value and 
importance of recycling was explained to 
students and teachers through various 
participatory activities. This even reflected 
positively on the whole community. Students 
participated in campaigns, distributing 
information and explaining to neighbours the 
relevance of adequate SWM treatment.

Facts
The project worked with a total of eight schools in The project worked with a total of eight schools in 
both cities. Environmental guardian groups were 
established by students to advocate participation in 
environmental activities especially issues linked to 
waste. Capacity building seminars and workshops 
were conducted for both students and teachers to 
instruct them on simple paper recycling techniques.

Activities focused on employing art to deliver Activities focused on employing art to deliver 
environmental messages and students’ creativity 
was unleashed with the support of specialised 
artists. Schools participated in world environment 
day celebrations in Khosoos and Khanka through 
environmental campaigns. Trees were planted, 
waste accumulations removed and awareness 
material such as posters flyers, backpacks and 
T-shirts for school children were produced and 
distributed.

الحقائق

Achievements
• 8 environmental guardians groups  
  established in schools to handle 
  environmental issues
• 8 successful paper recycling initiatives in 
  schools were established with 2 
  environmental exhibitions undertaken  environmental exhibitions undertaken
• 2 environmental camps with more than 
  250 students and 60 teachers realized
• 1 composting scheme from organic waste 
  undertaken in one school
• 2 environmental exhibitions were 
  organised
•• Source separation schemes were 
  implemented in 5 schools

• تكوين ٨ مجموعات من حراس البيئة  
  فى المدارس لمعالجة المشكالت البيئية 

• تنفيذ ٨ مبادرات ناجحة فى المدارس حول  
  إعادة تدوير الورق، باإلضافة إلى إقامة  

  معرضين للبيئة 
• إقامة معسكرين للبيئة بمشاركة ٢٥٠  

  طالب و ٦٠ مدرس  مدرس 
• تنفيذ تجربة لتحويل المخلفات العضوية إلى  

  سماد فى مدرسة واحدة 
• تنظيم معرضين للبيئة 

• تنفيذ خطط للفصل من المنبع فى خمس 
مدارس 

اإلنجازات

يعد بناء الوعى أداة أساسية إلحداث تغيير فى 
سلوكيات السكان، خصوصًا عندما يتعلق األمر بالبيئة 
وبإدارة المخلفات الصلبة. و عليه و وفقًا لرأى العلم، 
من األسهل غرس القيم فى اإلنسان منذ المراحل 
األولى من عمره. لذلك، ينظر إلى األطفال على أنهم 
عناصر تشارك فى التغيير؛ حيث أنهم يؤدون دورًا 
فعاالً فى نقل السلوكيات الجيدة. ولكن فى جميع 
األحوال، يجب أن يكون المجتمع على دراية بالتدابير األحوال، يجب أن يكون المجتمع على دراية بالتدابير 

الواجب اتخاذها للحفاظ على البيئة. 

وقد استهدف المشروع عددًا من المدارس كجزء من وقد استهدف المشروع عددًا من المدارس كجزء من 
أنشطة التوعية التى يقدمها وذلك نظرًا المكانية 
قيامها بدور ممتاز كعامل محفز لتغيير السلوك 
السلبى إلى سلوك إيجابى. وقد تم شرح قيمة إعادة 
التدوير وأهميته للطلبة والمدرسين من خالل العديد 
من األنشطة التفاعلية؛ مما انعكس بشكلٍ إيجابى 
على المجتمع ككل، حيث شارك الطلبة فى الحمالت 
ونشر المعلومات بين الجيران وشرح أهمية المعالجة ونشر المعلومات بين الجيران وشرح أهمية المعالجة 
السليمة التى تتم فى إطار إدارة المخلفات الصلبة. 

عمل المشروع مع ثمانى مدارس فى المدينتين 
المعنيتين. و تم تشكيل مجموعات حراس البيئة من 
الطلبة للتشجيع على المشاركة فى األنشطة البيئية، 
خصوصًا تلك المتعلقة بالمخلفات. كما عقدت ندوات 
و ورش عمل لبناء القدرات للطلبة والمدرسين 
لتعريفهم باألساليب البسيطة إلعادة تدوير الورق. 

وركزت األنشطة على استخدام الرسم لتوصيل رسائل وركزت األنشطة على استخدام الرسم لتوصيل رسائل 
بيئية وتم الكشف بمساعدة فنانين متخصصين عن 
المهارات االبتكارية التى يتمتع بها الطالب. وشاركت 
هذه المدارس فى احتفاالت يوم البيئة العالمى فى 
الخصوص والخانكة من خالل الحمالت البيئية. وتمت 
زراعة األشجار و إزالة أكوام القمامة وتوزيع مواد 
التوعية مثل الملصقات و النشرات و الشنط 
المدرسية وأنتجت تى شيرتات و تم توزيعها على المدرسية وأنتجت تى شيرتات و تم توزيعها على 

األطفال. 

 دور المدارس والمرافق التعليمية





Separation at Source - Pilot Project in the City of Khosoos

Even though in most developed countries, 
separation at source of recyclables is a 
common practice it still remains uncommon 
in developing countries, such as,  Egypt. The 
importance of advocating this culture 
among waste generators needs to be 
addressed through awareness raising 
programmes. The separation at source 
project was introduced as an innovative 
measure for raising the public’s awareness 
for this issue.

Additionally, the project aimed at 
maximising the use of waste as a resource 
Additionally, the project aimed at 
maximising the use of waste as a resource 
by generating awareness of the importance 
of recycling and introducing the culture of 
waste separation among the community 
members. It would also lead to the 
protection of the environment and 
contribute to mitigating climate change.contribute to mitigating climate change.

Facts
As part of improving the waste collection system, a As part of improving the waste collection system, a 
plan was developed to work on one out of the five 
geographically divided sectors in Khosoos City to be 
used as a pilot for replication. The success achieved 
in the collection system in this sector encouraged 
the project to initiate waste separation at source on 
a pilot basis as a means of raising community 
awareness of the process.

A rapid survey was undertaken on the citizens’ A rapid survey was undertaken on the citizens’ 
willingness to participate in the waste separation 
at source. Almost 90% of the households agreed to 
participate, with a total of 220 participants and 2 
awareness campaigns were conducted in the 
project area. A participants’ database was created 
to monitor the process 3 times a week. In the first 
phase differently coloured plastic bags were 
redistributed to participants to facilitate the 
separation process. Gradual phasing out of bag 
distribution took place and was substituted with 
household bags to ensure sustainability of the 
project. An institutionalisation process took place 
including a monitoring and feedback mechanism.

• زيادة وعى المواطنين حول أهمية فصل  
  المخلفات من المنبع 

• فصل أكثر من ٧٠٪ من المخلفات إلى  
  مخلفات عضوية ومخلفات غير عضوية  فى  
  المنطقة التي يتم بها تنفيذ المشروع 

• أصبحت هناك ثقة متبادلة بين متلقى الخدمة  
  (المواطن) ومقدم الخدمة (مجلس المدينة)   (المواطن) ومقدم الخدمة (مجلس المدينة) 
• تحسنت نوعية المخلفات المجمعة؛ مما أدى  

  إلى زيادة قيمتها االقتصادية 
• زيادة اهتمام المجتمعات المحلية المجاورة  

  بتكرار تجربة المشروع 

Achievements
• Increased citizens’ awareness of the 
  importance of separating waste at source
• More than 70% of the waste was separated in 
  organic and non-organic in the pilot area
• Trust between service receiver (citizen) 
  and service provider (city council) was forged  and service provider (city council) was forged
• Quality of collected waste material improved 
  and hence its economic value increased
• Great interest among neighbouring 
  communities to replicate the project was 
  created

اإلنجازات

الحقائق
الفصل من المنبع - مشروع تجريبى فى مدينة الخصوص

فى إطار تحسين منظومة جمع المخلفات؛ تم وضع 
خطة تركز على قطاع واحد من القطاعات الجغرافية 
الخمسة لمدينة الخصوص تستخدم كنموذج تجريبى 
يمكن تكراره فى مواقع أخرى، كجزء. وقد ساهم 
النجاح الذى حققته منظومة الجمع فى هذا القطاع فى 
تشجيع القائمين على المشروع على البدء فى تنفيذ 
نظام الفصل من المنبع كمشروع تجريبى، باعتباره 

وسيلة لرفع وعى المجتمع بشأن هذه العملية. وسيلة لرفع وعى المجتمع بشأن هذه العملية. 

وقد تم عمل استبيان سريع عن استعداد المواطنين 
للمشاركة فى عملية فصل المخلفات من المنبع والذى 
أظهر أن حوالى ٩٠٪ من األسر - أى ما يعادل ٢٢٠ 
مشارك - وافقوا على المشاركة فى العملية وأطلقت 
حملتين للتوعية فى منطقة المشروع. و من ناحيةٍ 
اخرى، تم إعداد قاعدة بيانات للمشاركين لمتابعة 
العملية بمعدل ثالث مرات فى األسبوع. وقد شهدت 
المرحلة األولى توزيع أكياس بالستيكية بألوان المرحلة األولى توزيع أكياس بالستيكية بألوان 
مختلفة على المشاركين لتسهيل عملية الفصل. وتم 
االستغناء بالتدريج عن توزيع ااألكياس على 
المشاركين ليحل محلها األكياس المنزلية من أجل 
ضمان استدامة المشروع. وتم تطبيق عملية منهجيه 
فى التنفيذ تضمنت تطبيق آليات للمتابعة والتعرف 

على أراء المشاركين . 

علــى الرغــم مــن أن نظــام فصــل المــواد القابلــة 
للتدويــر مــن المنبــع يعــد إجــراء شــائع فــى معظــم 
البلــدان المتقدمــة، فإنــه ال يــزال غيــر متعــارف عليــه 
فــى الــدول الناميــة وعليــه فيجــب العمــل علــى نشــر 
هــذه الثقافــة ـمـن خــالل برامــج لرفــع الوعــى. 
وهكــذا، تــم ُطــرح مشــروع الفصــل ـمـن المنبــع 

القضية. 

ويهــدف المشــروع إلــى تعظيــم اســتخدام 
المخلفــات باعتبارهــا مــوردًا فعــاالً ونشــر الوعــى 
حــول أهميــة إعــادة التدويــر وتعرـيـف المجتمــع 
بثقافــة فصــل المخلفــات. ويــدى هــذا المشــروع 
أيضــاً إلــى حمايــة البيــة ويســهم فــى الحــد مــن 









Establishment of Solid Waste Management Units

The responsibility of SWM at the city level in 
Egypt is usually scattered and not 
standardised. In most cities, the responsibility 
is undertaken by the cleansing departments, 
which are generally concerned with public 
street cleaning only. Cities generally lack a 
specialised unit capable of undertaking 
planning and monitoring for the sector, as 
well as, the follow up of its implementation.

In order to address the institutional 
deficiencies in the management and 
In order to address the institutional 
deficiencies in the management and 
administration at the city level and to 
consolidate functions related to the SWM 
under one unit, the PDP provided technical and 
financial support to the local city councils in 
the establishment of SWM units in Khosoos 
and Khanka Cities.

Furthermore, the introduction of a 
Geographical Information System (GIS) led to 
an increase of efficiency in the collection 
service.

Facts
Two SWM units were established by a Governor Two SWM units were established by a Governor 
decree in Khosoos and Khanka. The units were 
based on clear organisational structure and job 
descriptions for employees. Staff were allocated 
and trained for the two units. The main functions of 
the units include planning, information 
management, as well as, monitoring and evaluation 
of private companies contracted by the city council 
for collection. The staff received extensive training 
including adopting scientific methods of planning 
using GIS. This included downloading, matching and 
geo-referencing google maps and satellites. The 
staff was also trained on means of monitoring 
performance of waste operators through tracking of 
waste collection and transportation vehicles via 
GPS devices and on monitoring performance of GPS devices and on monitoring performance of 
waste collectors through tracking of waste sizes 
using special devices. The PDP has equipped the 
SWM units with five motorcycles to assist in the 
monitoring and follow up functions.

التأثير
• إنشاء وحدتين إلدارة المخلفات الصلبة وتزويدهما 

باألثاث والمعدات الالزمة 
• تدريب عشرة عاملين فى الخصوص وخمسة عاملين 
فى الخانكة على استخدام نظم المعلومات الجغرافية 

ألغراض التخطيط والمتابعة 
• استخدام نظم المعلومات الجغرافية بنجاح فى: 
    o إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة  
      المعلومات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة       المعلومات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة 

    o عمل خرائط تستخدم فى التخطيط والمتابعة 
    o الحصول على بيانات دقيقة عن حجم السكان  

       وبالتالى عن حجم المخلفات الممكنة 
    o اقتراح  أفضل المسارات لجمع المخلفات لتحسين  

       كفاءة الجمع 

تــم انشــاء وحدتـيـن إلدارة المخلفــات الصلبــة فــى 
مدينتــى الخصــوص والخانكــة بموجــب قــرار مــن الســيد 
ـظ. واسـسـت الوحدتــان علــى هيــكل تنظيمــى  المحاـف
وتوصيفــات وظيفيــة واضحــة. وتــم اختيــار العاملـيـن 
وتدريبهــم. وتتضـمـن الوظاـئـف األساســية للوحــدات 
التخطيــط وإدارة المعلومــات ومتابعــة وتقييــم الشــركات 

خدمــة جمــع القمامــة. وقــد تلقــى العاملــون تدريبـًـا 
مكثفـًـا شــمل تبنــى طــرق تخطـيـط علميــة باســتخدام 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة، بمــا فــى ذـلـك التنزيــل 
ـط  والمواءمــة وتحديــد المرجعيــة الجغرافيــة لخراـئ
جوجــل واألقمــار الصناعيــة. وتــدرب أيضـًـا العاملــون علــى 
وســائل متابعــة أداء العامليــن بمجــال المخلفــات عــن 

أجهــزة الـــ "جــى بــى إس" وعلــى متابعــة أداء جامعــى 
المخلفــات عــن طريــق تعقــب حجــم المخلفــات باســتخدام 
أجهــزة خاصــة. وقــد زود برنامــج التنميــة بالمشــاركة فــى 
المناطــق الحضريــة وحــدات إدارة المخلفــات الصلبــة 

الحقائق
إنشاء وحدات إدارة النفايات الصلبة

غالبـًـا تكــون مســئولية إدارة المخلفــات الصلبــة علــى 
مســتوى المدينــة فــى مصــر موزعــة بـيـن عــدة 
جهــات. ففــى معظــم المــدن، تتوالهــا إدارات 
النظافــة التــى تعنــى عمومـًـا بتنظـيـف الشــوارع 
ـط. وال يوجــد بالمــدن بوجــهٍ عــام وحــدات  فـق
ـط القطــاع ومراقبتــه  متخصصــة تتولــى تخطـي

ومــن أجــل معالجــة أوجــه القصــور المؤسســية فــى 
التنظيــم واإلدارة علــى مســتوى المدينــة ولتوكيــل 
جهــة واحــدة إلنجــاز جميــع وظائــف إدارة المخلفــات 
الصلبــة، قــدم برنامــج التنميــة بالمشــاركة فــى 
المناطــق الحضريــة الدعــم الفنــى والمالــى 
للمجالــس المحليــة بالمــدن إلنشــاء وحدتيــن إلدارة 

وقــد أدى اســتحداث أجهــزة المعلومــات الجغرافيــة، 
إلــى جانــب وســائل أخــرى، إلــى زيــادة كفــاءة خدمــة 





Integration of Informal Waste Operators in the SWM System

The presence of an informal sector in SWM is 
a worldwide phenomenon and is even common 
in many industrialised countries. The workers 
in this sector should be officially integrated in 
SWM systems and especially in separation 
and recycling, but unfortunately in many 
cases their work is not recognised and they 
operate under very poor environmental and 
health conditions. 

One of the main objectives of the SWM project, One of the main objectives of the SWM project, 
therefore, was improving living and working 
conditions of the informal waste operators. 
One approach adopted by the project was 
assisting this group to formalise itself by 
establishing an NGO called “Friends of the 
Environment”. Additionally, the project 
provided technical support to three informal 
collectors to enable them to establish their 
own private companies.

Facts
The NGO was established with ten members with The NGO was established with ten members with 
membership now reaching 40 waste collectors. The 
PDP has been supporting the NGO technically and 
building its institutional capacity. A capacity 
development strategy has been developed for the 
NGO, outlining key areas, which need strengthening 
in the organisational set up and the human and 
material resources needed.

Three private sector companies were also Three private sector companies were also 
supported technically, especially on means of 
preparing their bidding documents, and taking part 
in the tendering process of the city council. 
Currently, the NGO and the three private companies 
have been awarded official contracts by the city 
council of Khosoos for the second consecutive year 
and are covering 80% of the waste collection 
service in the city.

اإلنجازات

الحقائق
دمج العاملين غير الرسميين بمجال القمامة بمنظومة إدراة المخلفات الصلبة 

تأسست الجمعية األهلية بعشرة أعضاء، وبلغ عدد 
أعضائها اآلن ٤٠ عضواً من جامعى المخلفات. وقد قام 
برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية بتقديم 
الدعم الفنى للجمعية األهلية واإلسهام فى بناء قدراتها 
المؤسسية. وقد تم وضع استراتيجية لبناء قدرات 
الجمعية  تحدد المجاالت الرئيسية التى تحتاج فيها إلى 
تعزيز مثل الهيكل التنظيمى والموارد البشرية والمواد 

الالزمة لذلك. الالزمة لذلك. 

كما تلقت شركات القطاع الخاص الثالث دعمًا فنيًا حول كما تلقت شركات القطاع الخاص الثالث دعمًا فنيًا حول 
كيفية إعداد مستندات المناقصات والمشاركة فى 
العطاءات التى يعلنها مجلس المدينة. وحالياً وللسنة 
الثانية على التوالى فازت جمعية أصدقاء البيئة وشركات 
القطاع الخاص الثالث بمناقصة خدمة الجمع فى مدينة 
الخصوص وهم يغطون ٨٠٪ من خدمة جمع المخلفات 

إن وجود قطاع غير رسمى فى إدراة المخلفات الصلبة بالمدينة حالياً. 
ظاهرة تنتشر فى جميع أنحاء العالم حتى فى البلدان 
الصناعية. ويجب أن يتم دمج العاملين بهذا القطاع 
رسميًا فى منظومة إدارة المخلفات الصلبة، 
وخصوصًا  فى عملية الفصل وإعادة التدوير، ولكن  
فى كثير من األحيان ال يتم االعتراف بالعمل الذى 
يؤدونه ويعملون فى ظروف بيئية وصحية سيئة 

للغاية. للغاية. 

وبالتالى فمن بين األهداف الرئيسية لمشروع إدارة 
المخلفات الصلبة تحسين ظروف المعيشة والعمل 
للعاملين غير الرسميين بمجال المخلفات. وتبنى 
المشروع منهج مساعدة هذه الفئة على التحول إلى 
القطاع الرسمى عن طريق إنشاء جمعية أهلية لهم 
تعرف"بأصدقاء البيئة". كما قدم المشروع الدعم 
الفنى لثالثة من جامعى المخلفات غير الرسميين 

لتمكينهم من تأسيس شركاتهم الخاصة. لتمكينهم من تأسيس شركاتهم الخاصة. 









Micro-Scale Recycling Based Income Generation Initiatives

In Egypt waste sorting is widely undertaken 
by females. However, they seldom have 
ownership over the waste. They either sort for 
their families or against a low daily wage for 
others. The project extended the opportunity 
for women to launch their own microbusiness 
initiatives in the field of recycling.

It focused on helping women perform initial It focused on helping women perform initial 
simple phases of the recycling process that 
would increase the value added per ton of 
waste (e.g. cardboard compaction, secondary 
metal sorting, etc.). This helped provide 
women with an independent source of income 
as a means for financial and social 
independence.independence.

Facts
The initiative provided 70 women with The initiative provided 70 women with 
technical and financial assistance to start 
their own microbusinesses in the field of 
sorting and recycling of waste. The initiative 
was implemented jointly with 2 local NGOs 
from the informal waste operator’s area.

الحقائق

المبادرات متناهيه الصغر لتوليد الدخل من إعادة التدوير

قدمت المباردة الدعم الفنى والمالى لعدد ٧٠ 
سيدة لتمكينهن من تأسيس مشروعات متناهية 
الصغرفى مجال فرز المخلفات وإعاة تدويرها. 
وقد تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع 
جمعيتين أهليتين من داخل المنطقة التى 

يعيش فيها  عمال الجمع غير الرسميين. 

Achievements
• 70 women have their own microbusiness 
  established in the field of recycling
• 70 direct families’ living conditions 
  enhanced
• Technical and management capabilities of 
  2 NGOs enhanced  2 NGOs enhanced
• A crusher and hydraulic press made 
  available to the women to add value to 
  their recycling work
• An estimated 150 recycling job 
  opportunities created

اإلنجازات
• حصول ٧٠ سيدة على فرصة إلقامة مشروعات  

  متناهية الصغرفى مجال إعادة التدوير 
• تحسن الظروف المعيشية لسبعين أسرة 

• تحسن القدرات الفنية واإلدارية للجمعيتين  
  األهليتين 

• تقديم كسارة ومكبس للسيدات إلضافة قيمة  
  لعمليات إعادة التدوير التى يؤدونها   لعمليات إعادة التدوير التى يؤدونها 

• توفير ما يقرب من ١٥٠ فرصة عمل بمجال  
  إعادة التدوير 

تتولى اإلناث بنسبة كبيرة فى مصر عملية فرز 
المخلفات، ولكن نادرًا ما تؤول إليهن ملكية 
المخلفات. فهن إما يقمن بفرز المخلفات لصالح 
أسرهن أو للغير مقابل أجر يومى زهيد. منح المشروع 
الفرصة للمرأة لتأسيس مشروعات متناهيه الصغر 

خاصه بها فى مجال إعادة التدوير. 

وركز على مساعدة المرأة فى القيام بالمراحل األولية وركز على مساعدة المرأة فى القيام بالمراحل األولية 
البسيطة فى عملية إعادة التدوير والتى تزيد القيمة 
المضافة لكل طن من المخلفات (مثل دمج الكرتون 
وفرز المعادن الثانوية، إلخ)، مما أدى إلى توفير مصدر 
دخل مستقل للمرأة كوسيلة لتحقيق استقاللها 

المالى واالجتماعى.  





Emergency Unit in the Public Hospital in the City of Khosoos

A rapid needs assessment was conducted in 
the informal waste collectors’ area to pinpoint 
the main challenges facing this group. It 
indicated that the informal waste collectors, 
so called “Zabaleen”, are facing challenges 
related to health services. Dealing with waste, 
especially with elements like glass, metals, 
etc. expose waste workers to particular 
hazardous situations. Amongst the challenges 
uncovered by the study is the fact that the city 
lacks an emergency unit that can deal with 
urgent health cases, in general, and with 
occupational injuries that confront this group 
of waste workers, in particular.
In case of emergency, they have to travel long In case of emergency, they have to travel long 
distances to the closest facility to get 
immediate help which can be life threatening 
at times. With support of the PDP, a small 
emergency unit within the public hospital in 
Khosoos was established with an agreement 
to give special preference to the waste 
workers. But the emergency unit also provides 
benefit to the community of Khosoos, at large, 
which is facing the same problem.

Facts
The initiative targeted the establishment of an The initiative targeted the establishment of an 
emergency unit within the public hospital in 
Khosoos. It made available an efficient 
emergency health service within the Khosoos 
public hospital to a community of 20,000 
informal waste operators and up to 600,000 
inhabitants in Khosoos’ community at large.

الحقائق
استهدفت المبادرة إنشاء وحدة طوارئ داخل 
مستشفى الخصوص العام. وتقدم الوحدة 
خدمات الطوارئ لـعدد ٢٠٠٠٠ من العاملين 
غيرالرسميين بمجال المخلفات بوجه خاص وما 
يقرب من ٦٠٠٠٠٠ من سكان مدينة الخصوص 

بوجه عام. 

Achievements
• A highly equipped and efficiently running 
  emergency unit available in Khosoos 
  including: reception area, X-Ray unit, 2 
  intensive care units (female and male) and 
  an operation theatre for emergency cases
• Trained physicians and nurses available on • Trained physicians and nurses available on 
  a 24/7 basis
• Community access to emergency health 
  services, especially for informal waste 
  workers
• Reduced possible damage or fatality 
  resulting from lack of access to emergency 
  services  services
• Networking with neighbouring specialised 
  hospitals to transfer cases if needed

اإلنجازات
• وجود وحدة طوارئ مزودة بأحدث التجهيزات  
  تتم إداراتها بكفاءة فى الخصوص، تتضمن:  
  قسم استقبال، وحدة أشعة سينية، وحدتى  
  عناية مركزة (لإلناث والذكور) وغرفة عمليات  

  للحاالت الطارئة 
• وجود أطباء وممرضات مدربين طوال اليوم  

  وعلى مدار األسبوع    وعلى مدار األسبوع  
• حصول أفراد المجتمع، خصوصًا عمال جمع  

  القمامة غير الرسميين، على الخدمات الصحية  
  الطارئة 

• تقليل األضرار أو حاالت الوفاة المحتملة نتيجة  
  لعدم توفر خدمات الطوارئ واإلغاثة 

• التشبيك مع المستشفيات المجاورة المتخصصة  
  لتحويل الحاالت إليها عند الحاجة   لتحويل الحاالت إليها عند الحاجة 

إنشاء وحدة طوارئ بمستشفى الخصوص العام 

تم إجراء دراسة تقييم عاجل لالحتياجات فى منطقة 
جامعى القمامة غير الرسميين لتحديد التحديات 
الرئيسية التى تواجههم. أوضح التقييم أن جامعى 
القمامة غير الرسميين "الزبالين" يواجهون تحديات فى 
الخدمات الصحية، حيث يتعرض العاملون فى المخلفات 
لمواقف خطيرة جدًا عند التعامل مع المخلفات، خاصةً 
مع عناصر مثل الزجاج والمعادن والسوائل غير المعروفة 
الموجودة فى الزجاجات التى يتم التخلص منها. ومن الموجودة فى الزجاجات التى يتم التخلص منها. ومن 
بين التحديات التى توصلت إليها الدراسة عدم وجود 
وحدة طوارئ بالمدينة لتستقبل الحاالت الصحية 
الخطرة، وتحديدًا إصابات العمل المتكررة التى يتعرض 

لها العاملون بمجال المخلفات. 

ففى حاالت الطوارئ، يضطر هؤالء العاملون إلى السفر ففى حاالت الطوارئ، يضطر هؤالء العاملون إلى السفر 
مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مكان يقدم لهم 
المساعدة الفورية، وهو األمر الذى قد يهدد حياتهم فى 
بعض األحيان. وقد تم إنشاء وحدة طوارئ صغيرة 
بمستشفى الخصوص العام، بدعمٍ من برنامج التنمية 
بالمشاركة فى المناطق الحضرية الستقبال العاملين 
بمجال المخلفات تحديدًا. وتقدم هذه الوحدة فى الوقت 
نفسه الخدمة للمجتمع المحلى بالخصوص ككل والذى نفسه الخدمة للمجتمع المحلى بالخصوص ككل والذى 

يواجه المشكلة ذاتها. 





Health Conditions for Informal Waste Operators

Informal waste collectors and sorters are at 
high risk of infection and contracting diseases 
as a result of their working conditions such as 
eye infections, hepatic infections, 
gastroenteritis and chronic asthma. They have 
little awareness of simple health precautions 
to protect themselves while they are in 
contact with waste.

Needs assessment analysis, conducted by the Needs assessment analysis, conducted by the 
PDP in Khosoos City, indicated the urgent need 
for health interventions through health 
awareness, screening, vaccination and/or 
treatment. The detailed knowledge of the 
health situation and risks for individuals, 
allows for better follow up and for improved 
medical services.

Additionally, prevention measures like health 
education and vaccination campaigns could be 
better identified and implemented.

• إنشاء لجنة دائمة للتوعية الصحية 
• تدريب عشرة زائرات  صحيات  على طرق متابعة  
  البيانات الصحية والتحقق من البيانات وإدخالها  

  وتحليلها 
• فحص ٦٠٠ من العاملين غير الرسميين بمجال  
  المخلفات للكشف عن أمراض الربو المزمنة  

  وأمراض العين والنزالت المعوية   وأمراض العين والنزالت المعوية 
• حصول ٣٠٠٠ من العاملين غير الرسميين  
  بمجال المخلفات على بطاقة متابعة تتضمن  
  الشكل العام وتاريخ العائلة الصحى واألمراض  

  المزمنة وتاريخ تطعيم األطفال 
• عقد ٩ ندوات وورش عمل لرفع الوعى حول  
  السيطرة على األمراض الكبدية شارك فيها  

  أكثر من ٧٠٠ شخص  شخص 
• تلقى ٤٦٠ شخص التطعيم ضد االلتهاب  

B الكبدى الوبائى  
• فحص ٤٦٠ شخص للكشف عن االلتهاب    

C الكبدى الوبائى  
• وضع نظام لإلحالة إلى الخدمات الصحية التى  
  تقدمها الحكومة مجانًا على نفقة الدولة  

  واستفاد منها 40 مريض من مرضى االلتهاب    مريض من مرضى االلتهاب   
C الكبدى الوبائى  

Achievements
• A permanent health awareness committee 
  established
• 10 health visitors trained on means to 
  follow up health data, data verification, 
  data entry and data analysis
• 600 informal waste operators screened • 600 informal waste operators screened 
  against chronic asthmatic diseases, eye 
  infection diseases and gastroenteritis
• 3,000 informal waste operators have a 
  follow-up card that entails physical 
  appearance, family history, chronic 
  diseases and children history vaccination
•• 9 awareness raising seminars and 
  workshops conducted on controlling 
  hepatic diseases with more than 700 
  participants
• 460 persons vaccinated against Hepatitis B
• 460 persons screened against Hepatitis C
• A referral system to the free governmental 
  health services established, 40 Hepatitis C   health services established, 40 Hepatitis C 
  patients utilised it

اإلنجازات

أدت المبادرة إلى إنشاء لجنة دائمة للتوعية بالصحة 
تقدم النصائح وتتولى الرصد الصحى للعاملين غير 
الرسميين بمجال المخلفات وتقوم بالتشبيك مع 
المرافق الصحية األخرى بشأن مختلف القضايا 
الصحية والبيئية. وتتكون هذه اللجنة من مستشفى 
الخصوص العام وجمعيات حورس والخليل إبراهيم، 
وهما منظمتان غير حكوميتان تعمالن فى منطقة 

العاملين غير الرسميين بمجال المخلفات.  العاملين غير الرسميين بمجال المخلفات.  

Factsالحقائق
The initiative established a permanent health The initiative established a permanent health 
awareness committee able to provide advice, 
undertake health mapping for the informal waste 
operators’ community, and provide networking 
with other health facilities on different health and 
environmental issues. The committee consists of 
Khosoos Public Hospital, Horus NGO and El-Khalil 
Ibrahim NGO, two  active NGOs in the informal 
waste operators’ area.

تحسين الظروف الصحية للعاملين غير الرسميين بمجال المخلفات

يتعرض العاملون غير الرسميين بجمع وفرز المخلفات 
بشكلٍ كبير لخطر اإلصابة بالعدوى واألمراض نتيجة 
لظروف عملهم، مثل عدوى العين والعدوى الكبدية 
والنزالت المعوية والربو المزمن. فتعانى هذه الفئة 
من عدم وجود وعى كافٍ باالحتياطات الصحية 
البسيطة التى يجب مراعاتها لحماية أنفسهم أثناء 

التعامل مع المخلفات. 

وقد أوضح تقييم االحتياجات بالمشاركة الذى أجراه وقد أوضح تقييم االحتياجات بالمشاركة الذى أجراه 
البرنامج فى مدينة الخصوص ضرورة التدخالت 
الصحية عن طريق رفع الوعى الصحى وإجراء 
الفحوصات والتطعيم والمعالجة. وتتيح المعرفة 
المفصلة بالوضع الصحى والمخاطر الصحية المتابعة 
بشكلٍ أفضل وتقديم الخدمات الصحية المحسنة. 

كما يمكن تحديد التدابير الوقائية، مثل حمالت كما يمكن تحديد التدابير الوقائية، مثل حمالت 
التثقيف الصحى وحمالت التطعيم، وتنفيذها بشكلٍ 

أفضل. 





Cement Companies and Informal Waste Collectors Partnerships

Waste accumulation is a problem inside the 
informal waste operators’ living and working 
area. More than 40 tons of waste, in the form of 
rejects (with still high calorific value), lay on 
the streets daily after all sorting processes are 
finalized. This represents an economic burden 
on the informal waste workers who each pay an 
average monthly fee of LE 300 (USD 42) to 
dispose of the waste outside of their areas.

Additionally, this waste is mostly disposed of Additionally, this waste is mostly disposed of 
on main roads and in the vicinity of public 
buildings and schools. The problem poses a 
threat to the public health of the informal 
operators’ society and contributes to the waste 
accumulations problem in Khosoos City at 
large. In order to contribute to solving the 
problem, the initiative promoted a win-win 
situation and capitalised on the fact that 
rejects can be used in co-processing as an 
alternative source of fuel in cement kilns and 
serve as one complementary solution to 
addressing the energy crisis in Egypt.

This type of reject, known as Refused Derived This type of reject, known as Refused Derived 
Fuel (RDF), is a proven technology in Europe 
and is gaining its market in developed, as well, 
as in emerging countries. For waste workers, 
this provides them with an additional 
opportunity to increase their income. At the 
same time, it reduces the quantities of rejected 
material which otherwise require disposal in 
dumpsites and landfills.

تكوين الشراكات بين شركات األسمنت وعمال جمع المخلفات غير الرسميين

• استفادة ١٠٠٠ أسرة فى المنطقة من رفع  
  تراكمات القمامة مما يؤدىإلى تحسين األحوال    

  الصحية بشكل مباشر 
• خلق فرص عمل جديدة للعاملين غير   
  الرسميين فى مجال جمع القمامة 

• التقليل من أكوام القمامة فى الشوارع  
  والمناطق الحيوية   والمناطق الحيوية 

• زيادة استخدام الوقود الصلب كمصدر بديل  
  للوقود 

• توقيع عقد بين شركة خاصة عاملة فى مجال  
  جمع المخلفات وشركة "الفارج" لألسمنت 
• تمكين الشركات العاملة فى مجال جمع  

  المخلفات من إدارة المبادرة 
• خلق ما يزيد عن ٤٠ فرصة عمل  فرصة عمل 

• تدريب ١٠ عاملين على عمليات الفرز وفقاً  
  لمعايير شركة "الفارج" 

التأثير

تراكم المخلفات يمثل مشكلة داخل منطقة العمل 
والعيش الخاص بالقطاع الغير رسمى لجامعى القمامة. 
أكثر من ٤٠ طن من المخلفات تلقى فى الشوارع يومياً 
بعد االنتهاء من كل عمليات الفرز فى صورة مرفوضات، 
مما يمثل عبأً اقتصادياً على العاملين غير الرسميين فى 
مجال جمع المخلفات إذ يدفع كل منهم مايقرب من 
٣٠٠ جنيهاً مصرياً شهرياً (ما يعادل ٤٢ دوالراً أمريكياً) 

للتخلص منها خارج المناطق الخاصة بهم. للتخلص منها خارج المناطق الخاصة بهم. 

فضالً عن ذلك يتم التخلص من هذه المرفوضات  فى 
غالبية الوقت بإلقائها على الطرق الرئيسية وحول 
المنشآت العامة والمدارس، وهذه المشكلة تمثل 
تهديداً على الصحة فى مجتمع العاملين غير الرسميين 
وتسهم بشكل كبير فى مشكلة تراكم المخلفات 
بمدينة الخصوص، وللمساهمة فى حل هذه المشكلة 
قدمت المبادرة حل يحقق النفع لكافة األطراف، 
واستفادت من إمكانية استخدام هذه المرفوضات واستفادت من إمكانية استخدام هذه المرفوضات 
كمصدر بديل للوقود فى قمائن األسمنت، وبالتالى 
يمكن أن تكون أحد الحلول التكميلية لمواجهة أزمة 

الطاقة فى مصر. 

وهذا النوع من الوقود – والذى يعرف بالوقود الصلب – وهذا النوع من الوقود – والذى يعرف بالوقود الصلب – 
هو أحد التكنولوجيات المختبرة فى أوروبا ويأخذ طريقه 
إلى داخل األسواق فى البلدان النامية والبلدان الناشئة 
أيضاً، وهذا النهج يمنح العاملين فى مجال المخلفات 
فرصة لزيادة دخلهم، وفى ذات الوقت يعمل على الحد 
من كميات المرفوضات والتى – بخالف ذلك – تتطلب 
التخلص منها فى مقالب النفايات ومدافن القمامة. 

Facts
The initiative focused on providing institutional The initiative focused on providing institutional 
and technical support to one of the formalised 
waste collectors (private company) in 
establishing an entity to collect, sort and sell RDF 
material. The company was then supported by the 
PDP to go into a contractual agreement with 
Lafarge Cement Company to supply them with RDF 
material. El-Ekhwa company will provide Lafarge 
with 10 tons of RDF per day for the first month 
and this will be increased to 25 tons per day after 
3 months. The contract duration is for 5 years.

ركزت المبادرة على تقديم الدعم المؤسسى والفنى 
إلحدى الشركات العاملة فى مجال جمع المخلفات 
داخل منطقة القطاع الغير رسمى لجامعى القمامة 
(شركة خاصة) فى تأسيس كيان لجمع، وفرز، وبيع 
الوقود الصلب من  المرفوضات، ثم حصلت الشركة 
بعد ذلك على دعم فنى من البرنامج لتوقيع عقد مع 
شركة "الفارج" لألسمنت لتمدها بالوقود الصلب. 
ستقوم الشركة بإمداد "الفارج" ب ١٠ طن من الوقود  طن من الوقود 
الصلب  يومياً خالل الشهر األول، على أن تزيد هذه 
الكمية إلى ٢٥ طن يومياً بعد ثالثة شهور، ومدة 

التعاقد ٥ سنوات. 

الحقائق





Marginalised Informal Waste Collectors and Recyclers

There is the “poor of the poor” group among 
the informal waste collectors, who suffer 
mostly from the lack of financial and 
technical capacities to improve their working 
and living conditions. Small informal waste 
collectors are subcontracted by major 
contractors and owners of private companies 
to collect waste from households, commercial 
units or public markets and are paid humbly. 
They are collecting waste mostly manually or 
using donkey carts. 

Separation of waste is mainly done in the 
backyards and within the workers’ direct 
Separation of waste is mainly done in the 
backyards and within the workers’ direct 
living environment. Additionally, there are 
recycling workshops which work under 
severly hazardous conditions and are 
suffering from the lack of financial and 
technical capabilities to develop their work. 
The PDP gave them orientation, training and The PDP gave them orientation, training and 
minor support, in direct coordination with 
Qalyubeya Governorate, to improve their daily 
living conditions.

Facts
The initiative aimed at providing financial and The initiative aimed at providing financial and 
technical support to 10 collectors of this 
marginalised groups to enhance their living and 
working conditions. Together with the Qalyubeya 
Governorate, the PDP provided 10 collectors with 
tricycles and trained them on their usage to help 
them improve their waste collection and provide 
them with better negotiating grounds with their 
contractors.

A complementary initiative targeted 20 informal A complementary initiative targeted 20 informal 
plastic recycling workshops in the area on two 
phases. The first phase covered eleven workshops 
and the second phase covered nine workshops. The 
initiative focused on improving health and safety 
conditions in the workshops with improved 
ventilation and the provision of health and safety 
equipment. Minor technical interventions in some 
workshops were undertaken to upgrade the 
production process. Selection of the beneficiaries 
was undertaken based on clear criteria and through 
a committee comprising of representatives from the 
City Council, NGOs in the area and the project.

الحقائق
عمال جمع وتدوير القمامة غير الرسميين المهمشين

كان الهدف من المبادرة تقديم الدعم المالى والفنى 
لعشرة من جامعى القمامة الذين ينتمون إلى هذه 
الفئة المهمشة لتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، 
وقام برنامج التنمية بالمشاركة بالتعاون مع محافظة 
القليوبية بتقديم ١٠ دراجات ثالثية لهم (تريسكالت) 
وتدريبهم على استخدامها، لتعينهم على عملهم 
وتعطيهم فرص أفضل للتفاوض مع المتعاقدين 

معهم. معهم. 

باإلضافة إلى ذلك هناك مبادرة تكميلية أخرى 
استهدفت ٢٠ ورشة غير رسمية لتدوير البالستيك فى 
المنطقة على مرحلتين، غطت المرحلة األولى ١١ 
ورشة، بينما غطت المرحلة الثانية ٩ ورش، ركزت 
المبادرة على تحسين الظروف المتعلقة بالصحة 
والسالمة المهنية داخل الورش وذلك بتحسين 
التهوية، وتوفير أجهزة تضمن الصحة والسالمة، 
وأجريت تدخالت فنية بسيطة فى بعض الورش لتطوير وأجريت تدخالت فنية بسيطة فى بعض الورش لتطوير 
عملية االنتاج. تمت عملية اختيار المستفيدين على 
أسس ومعايير واضحة ومن خالل لجنة تضم ممثلين 
من المنظمات غير الحكومية ومجلس المدينة و 

المشروع. 

• ارتفاع دخل أسر جامعى القمامة غير الرسميين  
  المهمشين واألكثر فقراً 

• تمكين العاملين بعملية الجمع و على تعزيز   
  قدرتهم على التفاوض مع المتعهدين 
• تحقيق دمج أفضل لجامعى القمامة غير  
  الرسميين فى نظام إدارة المخلفات الصلبة 
• تحسين ظروف العمل الخاصة بعمال التدوير  تحسين ظروف العمل الخاصة بعمال التدوير  

  غير الرسميين فى هذا المجال 

اإلنجازات

هناك مجموعة "أفقر الفقراء" داخل مجتمع جامعى 
القمامة غير الرسميين وهم الذين يعانون أشد 
المعاناة من نقص اإلمكانات المالية والفنية لتحسين 
ظروف عملهم وظروف معيشتهم، ويقوم كبار 
المتعهدين وأصحاب الشركات الخاصة بالتعاقد من 
الباطن مع جامعى القمامة الغير رسميين لجمعها من 
المنازل، أو المحال التجارية، أو األسواق، وذلك مقابل 
مبالغ زهيدة، وغالباً ما يقوموا بجمعها يدوياً أو مبالغ زهيدة، وغالباً ما يقوموا بجمعها يدوياً أو 

باستخدام عربة يجرها حمار. 

ويتم فصل المخلفات فى األفنية الخلفية وفى أماكن 
معيشتهم، فضالً عن ذلك – هناك ورش تعمل فى 
ظروف خطيرة غير آمنة وتفتقر إلى القدرة المالية أو 
الفنية الالزمة لتطوير عملها.وقد استهدف البرنامج  
تلك الفئات بتقديم دورات تعريفية، و تدريبية، ودعماً 
بسيطاً بالتنسيق المباشر مع محافظة القليوبية 

لتحسين أحوالهم المعيشية. 









Integrated Resource and Recovery Center (IRRC)

In order to protect resources and reduce 
greenhouse gas emissions there is a global move 
from landfilling of waste to resource recovery 
management. Recovery of waste is complemented 
with material recycling and composting of the 
organic fractions. Part of the rejected material can 
be used as Refuse Derived Fuel (RDF). RDF is an 
alternative fuel produced by sorting and 
dehydrating solid waste and this technology is 
gaining increasing importance also in Egypt. It can 
be used in energy intensive industries like cement 
or steel.

RDF consists largely of combustible components of RDF consists largely of combustible components of 
municipal waste such as paper, plastics and dried 
biodegradable waste, but also hazardous waste can 
be partly used in the processes. Good quality RDF 
contains a heating value similar to coal.

Furthermore, the energetic utilisation of RDF has Furthermore, the energetic utilisation of RDF has 
clearly a better overall CO2 balance than the 
incineration of fossil fuels (reduction of greenhouse 
gas emissions). The cement industry, which has a 
very high energy demand, is one of the important 
buyers of RDF. In some European countries, 
alternative fuels already make up for more than 
80% of the overall fuel consumption in the cement 
industry. In light of this concept, came the idea of 
establishing an IRRC in the City of Khanka for the 
purpose of the separation of recyclables, the 
production of compost and RDF.

Facts
The IRRC facility was designed and tendered out The IRRC facility was designed and tendered out 
following international standards with a total 
investment cost of about USD 1 million. The facility 
comprises the supply, installation and 
commissioning of a composting, sorting and RDF 
line. The facility is established at the location of the 
existing sorting and composting plant in Arab 
El-Olaikat local unit in the City of Khanka. The line 
was constructed in parallel to an existing 
separation line, which is currently being renovated. 

The IRRC has a processing capacity of 100 tons of 
waste per shift. The operational model foresees the 
The IRRC has a processing capacity of 100 tons of 
waste per shift. The operational model foresees the 
possibility of running the facility for two shifts and 
for the possible utilisation of the two lines in the 
future. The IRRC was handed over to the Qalyubeya 
Governorate. An operational model has been 
developed by the project recommending the facility 
is tendered out to the private sector for operation 
with clear conditions to provide the informal sector 
with working opportunities (direct or indirect ones). 
It is perceived that cement companies would be the 
main buyers of the RDF products.

• تحسن الظروف المعيشية للقطاع غير الرسمى من  
  خالل خلق فرص عمل إنتاج وقود صلب كمصدر  

  بديل للطاقة 
• تشجيع استخدام المخلفات كوقود بديل فى قطاع  

  األسمنت 
• تقليل كميات المخلفات التى يتم التخلص منها  

  بشكل نهائى   بشكل نهائى 
• تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى إدارة  

  المخلفات 
• خلق نموذج يمكن تكراره فى المحافظات األخرى  

  فى مصر 

Achievements
• Living conditions of the informal sector   
  improved by creating job
• Production of RDF material as alternative 
  energy
• Advocate co-processing in the cement 
  industries  industries
• Reduced quantities of waste going for final 
  disposal
• Private sector participation in waste 
  management encouraged
• Model for other Governorates in Egypt created

اإلنجازات

الحقائق
المركز المتكامل الستعادة وتدوير المخلفات

صمم المركز المتكامل الستعادة وتدوير المخلفات 
وطرحت مناقصته طبقاً للمعايير الدولية  بحجم 
استثمارات بلغت قيمتها اإلجمالية حوالى ١ مليون 
دوالر أمريكى. ويعنى هذا المركز بتوفير خط للسماد 
العضوى وإنتاج الوقود الصلب. وقد أُنشئ المركز 
داخل مصنع  قائم إلنتاج السماد العضوى فى وحدة 
عرب العليقات بمدينة الخانكة والذى يتم تجديده 

حالياً. حالياً. 

يمتلك المركز قدرة معالجة تصل إلى ١٠٠ طن من 
المخلفات فى الوردية الواحدة. وطبقًا للنموذج 
التشغيلى، من المتوقع أن تكون هناك إمكانية 
لتقسيم عمل المركز إلى ورديتين ولتشغيل الخطين 
معًا فى المستقبل. وقد تم تسليم المركز إلى محافظة 
القليوبية. وقد قام المشروع بوضع نموذجًا تشغيليًا 
للمركز يوصى بإجراء مناقصة بين شركات القطاع 
الخاص لتقوم بتشغيله مع وضع شروط واضحة تنص الخاص لتقوم بتشغيله مع وضع شروط واضحة تنص 
على ضرورة توفير فرص عمل للقطاع الغير رسمى 
(سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة). ومن المرجح أن 
تكون شركات األسمنت هى المشترى الرئيسى 

لمنتجات خط إنتاج الوقود الصلب.  

هناك اتجاهاُ عالمياُ نحو البعد عن دفن المخلفات 
والتركيز على استعادة الموارد وذلك لحماية الموارد 
والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ويتكامل هذا النهج 
مع إعادة تدوير المواد وتحويل البقايا العضوية إلى 
أسمدة، ويمكن استخدام جزء من المخلفات كمصدر 
للوقود الصلب، وهو أحد أنواع الوقود البديل الذى 
يمكن انتاجه من فرز المخلفات الصلبة ثم تجفيفها، و 
وأهمية هذه التكنولوجيا فى تزايد حالياً فى مصر، وأهمية هذه التكنولوجيا فى تزايد حالياً فى مصر، 
ويمكن استخدامها فى الصناعات ذات االستهالك 
الكثيف للطاقة مثل صناعة األسمنت وصناعة الصلب. 

هذا و يتكون معظم هذا الوقود من المكونات القابلة هذا و يتكون معظم هذا الوقود من المكونات القابلة 
لالحتراق والتى توجد فى النفايات البلدية مثل الورق، 
والبالستيك، والمخلفات القابلة للتحلل المجففة، كما 
أن المخلفات الخطرة يمكن استخدامها جزئياً فى هذه 
العمليات، واألنواع الجيدة من هذا الوقود لها قيمة 

حرارية مماثلة للقيمة الحرارية للفحم. 

باإلضافة لذلك استخدام هذا النوع من الوقود باإلضافة لذلك استخدام هذا النوع من الوقود 
كمصدر للطاقة له أثر واضح على تحقيق توازن فى 
إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أفضل من 
الناتج عن احتراق الوقود الحفرى (الحد من انبعاثات 
غاز الدفيئة)، وصناعة األسمنت من الصناعات التى 
تتطلب كم هائل من الطاقة لذا فهى واحدة من أهم 
االمستهلكين لهذا الوقود، وفى بعض الدول 
األوروبية تغطى أنواع الوقود البديل أكثر من ٨٠% ٨٠% 
من إجمالى استهالك الوقود فى صناعة األسمنت، 
ومن منطلق هذا المفهوم ظهرت فكرة إنشاء المركز 
المتكامل السترجاع الموارد بمدينة الخانكة بهدف 
فصل المكونات القابلة للتدوير وإنتاج األسمدة 

والوقود الصلب.  





Transfer Station

In Khosoos, waste collection in five out of its 
six sectors is contracted out to three private 
companies and one NGO. The four entities 
were all belonging to the informal waste 
collectors and were supported by the PDP to 
be formalised. One challenge facing their work 
in collection was directly related to the 
transportation and final disposal of waste. 

According to their contractual agreement with According to their contractual agreement with 
the City Council, they had to transport the 
waste to the landfill using their own 
collection equipment. This involved travelling 
for long distances and incurring high costs. It 
also encouraged negative attitudes like illegal 
dumping on the outskirts of Khosoos.

In order to address this problem, the project In order to address this problem, the project 
established a transfer station inside Khosoos 
City, where the private collectors can transfer 
their waste instead of going the long way to 
the landfill. The transfer station contributes 
significantly to the increase of the efficiency 
of the whole SWM system.

Facts
The transfer station was constructed in Khosoos The transfer station was constructed in Khosoos 
with a total investment cost amounting to USD 
420,000. In addition, 3 trucks and 10 containers 
have been acquired for the transport. The initiative 
consists of a ramp with a loading platform from 
where the waste from the collection vehicles is 
unloaded into up to 4 large volume containers (each 
32 m³) in parallel.

The containers are loaded by up to 3 trucks and The containers are loaded by up to 3 trucks and 
immediately transported to the landfill. At the 
entrance of the transfer station, all vehicles are 
weighed at a weighbridge and the relevant data is 
recorded (source of waste, name of contractor, etc.) 
for administrative and monitoring issues. The 
transfer station was handed over to the City Council 
of Khosoos which will be taking over the 
responsibility of operating the facility.

Achievements
• Duration of one collection tour reduced by 
  approximately 50%
• Increased capacity of existing waste collection 
  by increasing the number of tours, and hence, 
  enhancing the collection system
•• Reduction of illegal dumping on the outskirts 
  of the city by collection vehicles, and hence, 
  reduction of health hazard and environmental 
  contamination
• Reduction in the cost of transportation of 
  waste which means more income to the waste 
  collectors
•• Better monitoring of waste collection 
  especially with the installation of a 
  weighbridge achieved
• Reduced waste accumulations at the landfill 
  and hence reduced pollution

اإلنجازات

الحقائق
 المحطة الوسيطة

 أُنشأت المحطة الوسيطة فى الخصوص 
باستثمارات إجمالية يبلغ قدرها ٤٢٠٠٠٠ دوالر 
أمريكى. باإلضافة إلى ذلك، تم ٣ شاحنات و ١٠ 
حاويات لتستخدم فى نقل المخلفات. وتشمل هذه 

المبادرة إنشاء سطح منحدر ومنصة تحميل 
تستخدم فى تفريغ حمولة الشاحنات التى تحتوى 
على المخلفات المجمعة فى ٤ حاويات كبيرة 

بالتوازى (تبلغ مساحة كل منها ٣٢ متر مكعب).  متر مكعب). 

يتم بعد ذلك استخدام ٣ شاحنات لتحميل 
المخلفات فى الحاويات ونقلها فورًا إلى المدفن. 
ويتم وزن جميع الشاحنات على بوابة المحطة 
الوسيطة بعد وضعها على منصة الميزان حيث 

تسجل البيانات الخاصة بها (مثل مصدر المخلفات، 
واسم المتعهد، إلخ) ألغراض اإلدراة والمتابعة. 
وقد تم تسليم المحطة الوسيطة إلى مجلس 

مدينة الخصوص الذى سيتولى مسئولية تشغيلها.   مدينة الخصوص الذى سيتولى مسئولية تشغيلها.   

• تقليل المدة التى تستغرقها جولة جمع المخلفات  
  بنسبة ٥٠%. 

• زيادة قدرة النظام الحالى لجمع المخلفات من خالل  
  زيادة عدد رحالت الجمع 

• تقليل نسبة تخلص شاحنات الجمع من المخلفات  
  بصورة غير قانونية فى ضواحى المدينة مما يقلل  

  من المخاطر الصحية والثلوث البيئى   من المخاطر الصحية والثلوث البيئى 
• تقليل تكلفة نقل المخلفات مما يعنى إدرار المزيد  

  من الدخل على جامعى المخلفات 
• متابعة عملية جمع المخلفات بشكل أفضل خاصة  

 بعد تركيب ميزان 
• التقليل من تراكم المخلفات فى المدفن مما يقلل  

  من نسبة التلوث 

تتم عملية جمع المخلفات فى مدينة الخصوص فى 
خمسة قطاعات من قطاعاتها الستة عن طريق التعاقد 
مع ثالث شركات خاصة وجمعية أهلية واحدة للقيام 
بهذه المهمة. وتنتمى هذه الجهات األربع إلى مجموعة 
جامعى المخلفات من القطاع غير الرسمى الذين حصلوا 
على دعم برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق 
الحضرية ليتمكنوا من االنضمام إلى القطاع الرسمى. 

ويرتبط أحد التحديات التى تواجه عمل هذه الجهات فى ويرتبط أحد التحديات التى تواجه عمل هذه الجهات فى 
جمع المخلفات ارتباطًا مباشرًا بالنقل والتخلص النهائى 
من المخلفات، إذ أنه يتحتم عليهم نقل هذه المخلفات 
إلى المدفن باستخدام معداتهم الخاصة وفقًا لالتفاق 
التعاقدى الذى أبرموه مع مجلس المدينة، مما يؤدى 
إلى اضطرارهم للسير لمسافات طويلة وتكبد تكاليف 
باهظة إلتمام عملهم. باإلضافة إلى ذلك، شجع هذا 
األمر جامعى القمامة على تبنى سلوكيات سلبية مثل األمر جامعى القمامة على تبنى سلوكيات سلبية مثل 
التخلص من المخلفات بصورة غير قانونية فى ضواحى 

مدينة الخصوص. 

وحرصًا منه على حل هذه المشكلة، أنشأ المشروع وحرصًا منه على حل هذه المشكلة، أنشأ المشروع 
محطة وسيطة داخل مدينة الخصوص يمكن لجامعى 
المخلفات من القطاع الخاص أن ينقلوا المخلفات لها 
دون الحاجة إلى قطع مسافات بعيدة للتخلص منها فى 
المدفن. وتسهم المحطة الوسيطة بشكل كبير فى 

زيادة فعالية نظام إدارة المخلفات الصلبة ككل.  
















