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 تضامن بوزارة ال5676 تحت رقم 4/7/2004 ىتأسست الجمعية ف
 ى إيمانا منهم بإنشاء كيان شبابىبواسطة مجموعة من شباب الحى جتماعلال

. الزبالين وتنميتهىيعبر عنهم وعن أحلمهم للنهوض بح
   عضو42: المؤسسيند عد 

اء أعض7فراد مجلس إدارة الجمعية: أعدد   

 مبادرة لتحسين نظام إدارة المخلفات الصلبة
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 مبادرة لتحسين نظام إدارة المخلفات الصلبة

رؤية الجمعية          
 والمحرومين من          المهمشينتمكين الطفال والشباب وعمال الجمع           

تهماساسية ليصبح لهم أدوار ايجابية فى مجتمعل              حقوقهم ال . 

رسالة الجمعية:
طفال والشباب عن طريق التعليم وربطه بزيادة لتحسين حياه ال

. والنهوض بمجتمعنامالدخل والعمل علي تطوير البيئة المحيطة به
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مبادرة لتحسين نظام إدارة المخلفات الصلبة         

: أهداف المشروع
تحسين النظام الحالي لدارة المخلفات الصلبة والذي يعاني من  -

.العديد من المشكلت
الهتمام بالمخلفات الصلبة حتى يسهل اعادة تدويرها لتصبح  -

موارد وليست مخلفات
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 طن4000حوالى الزبالين

فرز المخلفات

عضوية غير
عضوية

اعادة
تدوير فى
ورش 
بمناطق
الزبالين

فرز في الشارع - صناديق

مقالب – سماد عضوي 

جمع المخلفات مخلوطة

35%

التخلص النهائى

فرز المخلفات

سماد
عضوى

عضوية غير
عضوى

بيع
المفروزات

التخلص النهائى

80%

 طن يوميا2000حوالى 

قمامة المتبقية فى الشارع

شركات جمع المخلفات

 طن8000حوالى 

 طن14000حوالى 
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 مجهودات النقابة – الجمعية

 : قامت الجمعية بإشهار نقابة لعمال الجمع بأسم

 نقابة العاملين بمجال النظافة والتجميل
 وحماية البيئة
: ومن أهم أهدافها
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 أهداف النقابة
 مخاطبة كل الجهات المعنية بقضية النظافة والتجميل بمحافظات القاهرة الكبرى

للتعاقد مع أعضاء النقابة ( شركات النظافة المصرية ) على أعمال نظافة أحياء       
القاهرة الكبرى .

 مساعدة كل العاملين فى مجال جمع ونقل وتدوير القمامة للحصول على حقوقهم .
الساسية من تعاقدات رسمية مع المحليات وهيئة النظافة والتجميل .

 " تبنى مبادرة فصل القمامة من المنبع بفصلها إلى " بواقى أطعمة وباقى القمامة
ونشر الوعى حول هذه المبادرة بين كل سكان القاهرة الكبرى .

 التعاون مع المواطنين والمؤسسات المختلفة والمجتمع المدنى من أجل تقديم أفضل 
خدمة لنظافة مساكن ومؤسسات ومتاجر أحياء القاهرة الكبرى من خلل لجان شعبية 

من أهالى  الحياء.
تقديم خدمات شاملة لكل العاملين بمجال النظافة والتجميل وحماية البيئة

 أعضاء النقابة ) وهذه الخدمات تشمل : التأمينات الجتماعية والمعاشات والتأمين  ) 
 الصحى والمسميات الوظيفية " عامل صحى – عامل نظافة – عامل بإعادة التدوير
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 soy مجهودات الجمعية   

 : كما تقوم الجمعية بعدة مشاريع منها
تأسيس شركات نظافة وطنية لعمال الجمع -1

 تقنين ورش اعادة التدوير -2
 تطبيق نظام فصل القمامة من المنبع -3

 أعادة تدوير المخلفات اللكترونية -4
  مدرسة إعادة التدوير -5
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              إعادة تدوير البلستيك
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              إعادة تدوير البلستيك
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إعادة تدوير الكرتون والورق 
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 إعادة تدويرالقماش
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 إعادة تدوير المعادن
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إعادة تدوير المخلفات اللكترونية

استقبال أي جهاز ألكتروني قديم •
وتجميع الجزاء.

تجهيز وإختبار الجزاء الصالحة •
للستعمال. 

التأكد من إعادة التدوير المن     •
    للجزاء الغير صالحة.

 جمعية روح الشباب
لخدمة البيئة

  ش جرجس عيسى7بعنوان 
من ش الفرن منشأة ناصر

Spirit.ofyouth@yahoo.com
23434851ت : 

تنزيل برامج الويندوز •
وتجهيز الكيسات للبيع 

بأسعار رمزية.
لدعم أنشطة الجمعية•
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إعادة تدوير المخلفات العضوية
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أهم المشاكل التى تواجه عمال الجمع

وجود الشركات الجنبية وعدم قيامها بعملها بل من يقوم بالعمل  -1
. هو عامل الجمع ول يأخذ رسوم هذه الخدمة

رغم قيام بعض عمال الجمع بتأسيس شركات نظافة وطنية لهم  -2
إل أنه ل يتم تنفيذ أى تعاقد معهم وذلك لتواطئ الحكومة مع 

. الشركات الجنبية

تهميش دور عامل الجمع رغم أنه هو الخبير فى هذه المهنة منذ  -3
. قدم الزمن من جمع و نقل وفرز وإعادة تدوير المخلفات
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THANK        YOU


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	مبادرة لتحسين نظام إدارة المخلفات الصلبة
	Slide 5
	مجهودات النقابة – الجمعية
	أهداف النقابة
	مجهودات الجمعية soy
	Slide 9
	Slide 10
	إعادة تدوير الكرتون والورق
	إعادة تدويرالقماش
	إعادة تدوير المعادن
	إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
	إعادة تدوير المخلفات العضوية
	أهم المشاكل التى تواجه عمال الجمع
	Slide 17

