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 : الملخص

والبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ال يدرك الكثيرون أن  النفايات الصلبة مشكلة يجب إدارتها بشكل صحيح لحماية صحة اإلنسان  
النفايات الصلبة لها تأثير واضح على تغير المناخ. ينتج عن الشركات المصنعة والمستخدمين والموزعين للمنتجات وكذلك التخلص من 

لى بيئة األرض إلى حد كبير. عندما تتحلل  النفايات الناتجة انبعاث غازات الغالف الجوي "غازات االحتباس الحراري" التي أثرت ع
م النفايات العضوية في مدافن النفايات بشكل غير خاضع للرقابة ، فإنها تنتج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الرئيسية التي تساه

كة في ادارة النفايات الصلبة  في تغيير جذري في المناخ والبيئة المحيطة. هدف البحث الحالي في توضيح دور مجلس الخدمات المشتر 
وتقييم الوضع الحالي للنفايات في األردن وطرق تخلص من النفايات، تم اإلعتماد على المنهج االستقرائي في هذا البحث من أجل جمع 

 المعلومات وتعزيز البحث من خالل دراسات سابقة لنفس عنوان البحث.

  :المقدمة
ليه للنفايات الصلبة خطرًا كبيرًا على الصحة العامة وعلى البيئة ومصدر قلق للشعب شّكل التخلص غير الصحي وغير المسيطر ع

االردني. وتشكل النفايات الصلبة خطرًا رئيسيًا على الصحة العامة بسبب رمي النفايات بشكل عشوائي وغير صحي وحرقها مما يسبب  
الجوفية وأضرار لألراضي الزراعية القّيمة والمنظر الطبيعي العام وموطنًا   تلّوث الهواء واحتمالية تسرب العصارة الملّوثة إلى طبقات المياه

القدرة   التدني العام في  النفايات الصلبة كجزء من  النتشار األمراض المنقولة عن طريق الوبائيات. ويأتي تدني مستوى خدمات إدارة 
 .م من الصعوبة في إيجاد مواقع مالئمة لمكبات النفايات في االردنالمالية والمؤسساتية للحكومات المحلية إلدارة الخدمات العامة. بالرغ

على المستوى المؤسساتي، هناك العديد من الوكاالت المحلية والمركزية التي تهتم في إدارة النفايات الصلبة على مختلف المستويات. 
ت المحلية، وزارة التخطيط المسؤولة عن التنمية الشاملة  وتمثل هذه الوكاالت كل من وزارة الحكم المحلي التي تدير وتراقب أداء الحكوما

والتخطيط المحلي واالقليمي بما فيه المتعلق بالبنى التحتية الضخمة كمكبات النفايات، وسلطة جودة البيئة المسؤولة عن ضمان الحماية 
ايات. وأخيرًا، الحكومات المحلية التي تمثلها  البيئية من خالل تنظيم وترخيص ومراقبة المصادر االساسية للتلّوث كمواقع مكبات النف

ات البلديات والمجالس القروية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة للبلديات بما فيها الجمع والكّب. بالرغم من التقسيم الواضح للمسؤولي 
الخدمات وكذلك األمر بالنسبة لتعزيز القوانين والتفويضات، تفتقد هذه المؤسسات الوسائل المالية والفنية لتطبيق مخططات التنمية وتقديم  

 والتنظيمات. 

 ما هي النفايات الصلبة البلدية

( هــي المــواد الصلبــة وشــبه الصلبــة التــي يتــم إنتاجهــا مــن المنــازل والتجمعــات الســكنية، باإلضافــة  MSWالنفايــات الصلبــة البلديــة )
أخــرى شــبيهة لهــا مــن حيــث طبيعتهــا وتركيبهـا والناتجـة عـن أي نشـاط )المكاتـب، المؤسسـات العامـة واألنشـطة التجاريـة إلــى نفايــات  

بلديـة لطات ال وغيرهـا(. حيـث أن النفايـات الخطـرة والضـارة ال تعتبـر ضمـن فئـة النفايـات الصلبـة البلديـة، والتـي يتـم جمعهـا مـن قبـل السـ
ل إلدارة أو مـن قبـل القطـاع الخـاص )المؤسسـات والجمعيـات غيـر الربحيـة( والتـي يتـم بالتالـي التخلـص منهـا مـن خـالل النظـام المتكامـ

 النفايـات. 
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 لماذا علينا أن ندير هذه النفايات الصلبة؟

 لتقليل وإزالة اآلثار السلبية على البيئة وصحة اإلنسان.  •
 نمية اإلقتصادية وتحسين نوعية الحياة.لدعم الت •

 الوضع الحالي للنفايات الصلبة في األردن

أدت عمليـة   الماليين مـن األطنـان يتـم إنتاجهـا مـن النفايـات الصلبـة فـي األردن مـن مصـادر زراعيـة وبلديـة وصناعيـة مختلفـة سـنويا. وقـد
النمـو   المتزايـد وإرتفـاع معـدالت  إنتـاج  التصنيـع  إلـى زيـادة سـريعة فـي  الفتـرة األخيـرة  التـي حدثـت فـي  القسـرية  السـكاني بسـبب الهجـرة 

 ة النفايـات.النفايـات الصلبـة فـي األردن. والـذي أدى بالتالـي إلـى ضغـوط متزايـدة علـى البنيـة التحتيـًة القائمـة حاليـا والتـي تخـص إدار 

لنفايـات الصلبـة الحاليـة داخـل البلديـات المحليـة لـم تعـد علـى نفـس المسـتوى الـذي كانـت عليـه قبـل التدفقـات غيـر أن، خدمـات إدارة ا
 الكبيـرة للالجئيـن. كمـا وأن المعـدل اليومـي لتولـد النفايـات الصلبـة ازداد بشـكل ملحـوظ. 

القطاعات األكثر تعقيدا نتيجة لوجود مجموعات واسعة من أنواع وتركيبات ويعتبر قطاع إدارة النفايات الصلبة في األردن واحدًا من  
 مختلفة للنفايات الصلبة. عموما، إن عملية إدارة النفايا الصلبة البلدية في األردن. تتم إدارتها وتشغيلها رسميا من خالل:

واألطر التشريعية أللنظمة إدارة النفايات الصلبة البلدية ذات : هي الجهة المسؤولة عن عملية التخطيط ووضع السياسات  وزارة البيئة
 الصلة، باإلضافة إلى عملية مراقبة األداء البيئي للممارسات واألساليب الرسمية المتبعة للتخلص من النفايات.

ابعة لها وهي: البلديات )على  : وذلك على المستوى الوطني، وتقوم الوزارة بهذا العمل من خالل جهات تنفيذية توزارة الشؤون البلدية
 (،على المستوى اإلقليمي.JSCsالمستوى المحلي(، ومجالس الخدمات المشتركة )

 مجلس خدمات مشترك في األردن 21بلدية محلية و   100حاليا هناك 

 مكبا رسميًا يعمل حاليا في األردن من أجل التخلص من النفايات الصلبة:  18كما وأن 

 لمذكورة تعمل في المنطقة الشمالية. من مكبات النفايات ا 4 .1
 في المنطقة الوسطى.  5 .2
 في منطقة جنوب األردن.  9 .3

يــات الصلبــة فــي  باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك بعــض الجهات / الهيئــات العامــة األخــرى والمســؤولة بشــكل مباشــر عــن أعمــال إدارة النفا
 مناطــق محــددة فــي األردن. 

 نة عمان الكبرى أما

 هي المسؤولة بشكل أساسي عن منطقة عمان الكبرى )عاصمة األردن(. 
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 سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة 

 هي المسؤولة عن المنطقة االقتصادية الخاصة في العقبة.

 البلديـة وتقـوم بتطبيـق أنظمتهـا الخاصـة. وكال الجهتين / الهيئتيـن تعمـل بشـكل مسـتقل، وتمتلـك تفويـض مـن وزارة الشـؤون 

تصميــم هندســي وتشــغيل مكــب الغبــاوي مــن أكبــر المكبــات فــي األردن والتــي تقــوم أمانــة عمــان بإدارتــه وهــو مكــب النفايــات الوحيــد ذو  
( المواقــع  باقــي  وتختلــف  والمم17صحــي.  حالتهــا  حيــث  مــن  فــي  (،  المشــتركة  الخدمــات  مجالــس  تديرهــا  التــي  و  التشــغيلية  ارســات 

 المناطــق المعنيــة.

 مسودة خطة إلدارة النفايات الصلبة

لى تبدأ وزارة البيئة، وبالتعاون مع عدة جهات رسمية وأهلية، خالل السنة الحالية إعداد مسودة خطة إدارة النفايات الصلبة في البلديات ع
 توى األقاليم، بهدف تقييم الوضع الحالي، وتوثيق البيانات المتعلقة بالسكان والتطوير والتوجهات المستقبلية. مس

ووفق تعليمات إعداد الخطة، والتي نشرت في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي، تقوم البلدية أو مجلس الخدمات المشتركة بوضع  
ة بها، مع الجهات ذات العالقة ومنهم القطاع الخاص والجمعيات البيئية وبموافقة وزارة اإلدارة خطة لغايات االدارة في المنطقة الخاص 

 المحلية. 

ريين وال بد ان يراعى في خطة األقاليم، التي ستعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة، والبلديات والحكام اإلدا
معية العلمية الملكية، وممثلين عن القطاع الخاص والجمعيات البيئية غير الحكومية، والجامعات، تحديد في المحافظات واالقاليم، والج

 أهداف واضحة وقابلة للقياس الدارة النفايات وإتباعها ببرامج خاصة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه األهداف. 

ة أو المراد التخلص منها، وطرق التعامل معها، والمناطق المؤهلة التي كما يجب تحديد نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالج
 سيتم فيها اقامة المرافق، بناء على معايير االكتفاء الذاتي، والمعلومات الجغرافية المكانية.

في انتاج الطاقة،    وعلى تلك الجهات أن تعتمد شروط ومواصفات محددة إلدارة وتشغيل مواقع طمر النفايات وإعداد الخطط الستغاللها
 ووضع الدراسات لتحديد األسلوب االمثل لالستثمار في ادارتها، وتقييم الوضع التنظيمي والمؤسسي الحالي في األقاليم. 

ة وشددت التعليمات على الجهات ذاتها أن تضع قائمة بالتدابير المقترحة الواجب اتخاذها والتكاليف المقدرة الدارة النفايات وتطوير أنظم
 عها ونقلها، وتحديد مسؤوليات الجهات التي لها عالقة بالتنفيذ، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مراحل تنفيذها.جم

وفيما يتعلق بخطة البلدية ومجالس الخدمات المشتركة ال بد أن تشمل على تقييم الوضع الحالي لنظام ادارة النفايات الصلبة على مستوى 
لتشغيلي، واألمور المالية واالطار المؤسسي، ومسؤولياتها ومعيقاتها، وتحديد النطاق الجغرافي للمناطق التي البلديات، من حيث االداء ا

 ستقدم لها الخدمات ومتطلبات واحتياجات كل منطقة.
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التدخل والقيا لبرامج  النفايات، واعداد مقترحات  الخاص الدارة  القطاع  الخدمات من قبل  لتقديم  بالمبادرات وتعتمد مواصفات محددة  م 
الهادفة الى خفض كمياتها بشكل عام، على أن يتم تحديد موقع إدارتها والمواقع المثلى للمحطات التحويلية ودراسة االقتراحات والشكاوى  

 المقدمة من قبل المواطنين بخصوص ادارة النفايات البلدية. 

ملها خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة ضمن المراحل التشغيلية  وعلى الجهات التي ستقوم باعدادها تحليل الميزانية للخدمات التي تش
 ومنشآت ادارة النفايات، وخطة مالية تتضمن الرسوم، والقروض والتبرعات وتخصيص األموال على المدى القصير والمتوسط.

البلدية الصلبة على المهام المختلفة في كل    وأكدت التعليمات على “أهمية اجراء التقييم التنظيمي للتوزيع المنطقي لموظفي ادارة النفايات
 مرحلة من مراحل العمل ولكل فئاته، ووضع خطة رصد لتقييم إدارة الخطة المحلية لها”. 

 التسلسل الهرمي لعمليات إدارة النفايات الصلبة

يقــوم بترتيــب خيــارات إدارة النفايـات وفقـا لمـا هـو أفضـل للبيئـة.  حيــث أن التسلســل الهرمــي إلدارة النفايــات الصلبــة كمــا مبيــن فــي الشــكل  
النفايــات، ٌتعطــى األولويــة   المقــام األول. ولكــن عنــد تولــد  فـًي  النفايـات  أواًل لعمليــة إعــادة كمـا وأنـه يعطـي أولويـة قصـوى لمنـع تولـد 

 ثـم إسـتردادها، وأخيـرا التخلـص منهـا )مثـل المكبـات(.إســتخدامها، ثــم إعــادًة تدويرهـا، 

: تقــوم هــذه المرحلــة علــى تشــجيع اســتخدام كميــات أقــل مــن المـواد )ومـواد أقـل خطـورة( فـي أنشـطة التصميـم مرحلــة منــع تولــد النفايــات
 وأكثــر أمانــا مــن أجــل إعــادة إســتخدامها لفتــرة أطــول.والتصنيـع، مـع الحفـاظ علـى إسـتخدام منتجـات دائمــة 

: فهــذه الطريقــة تشــجع علــى إعــادة إســتخدام المــواد )دون مزيــد مــن المعالجــة( مثــل عمليــات التنظيــف واإلصــاح مرحلــة إعــادة اإلســتخدام
 ــا. والتجديــد للمــواد بأكملهــا أو لجــزء منه

: تعنـى بمعالجـة النفايـات وتحويلهـا إلـى مـادة أو منتـج )حيـوي( جديـد، عمليــة إعــادة تدويــر النفايــات تجعــل المــواد  مرحلــة إعــادة التدويــر
 .المســتخدمة تنافســية فــي الســوق باإلضافــة إلــى أنهــا تحافــظ علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة

: كعمليـات إعـادة إسـتخدام وإعـادة تدويـر وإعادة معالجة وإسـترداد للطاقــة، بمــا يتفــق مــع اإلســتخدام األمثــل أنشـطة اإلسـترداد األخـرى 
 واألكفــئ للمــوارد التــي تــم إســتردادها.

لصلبــة يشــير إلــى أن التخلـص مـن النفايـات )الطمـر فـي المكبـات( هـو : إن التسلســل الهرمــي لعمليــات إدارة النفايــات امرحلــة التخليــص
 خيـار اإلدارة األنسـب خصيصـًا لبعـض أنـواع النفايـات التــي ال يمكــن إعــادة تدويرهــا بشــكل آمــن. 

 تقليل وإعادة إستخدام النفايات

 األولوية القصوى؟ 

إدارة النفايات الصلبة، األولوية القصوى هي تجنب وتقليل إنتاج النفايات، كما ويشجع المجتمع )األسر في التسلسل الهرمي لعمليات  
 والعائالت، والقطاع التجاري، الخ(، إلى تقليل كمية المواد الخام المستخدمة والمستخرجة.
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 ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ 

إستصالحها، وإعادة استخدامها، بيعها أو التبرع بها للجمعيات الخيرية. والهدف    فعلى سبيل المثال، العديد من فئات النفايات البلدية يمكن
 من ذلك هو تحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتجنب اإلستهالك غير الضروري من خالل بعض السلوكيات مثل:

محــركات األقــراص  الصلبــة أو البريــد اإللكترونــي قــم بحفــظ المســتندات والملفــات الخاصــة بــك علــى شــكل رقمــي: مثــل الكمبيوتــر أو   .1
 بــداًل مــن طباعــة ُنســخ مطبوعــة مــن المســتندات الخاصــة بــك.

 قبل طباعة أي مستند أو ملف قم بقراءة النص وذلك لتجنب طباعة مستند خاطئ وتوليد نفايات ورقية. .2
ال .3 الطابعــة لجعــل  إعــدادات  إلــى  قــم بتغييــر  الخـاص  الوجهيـن مـن أجـل خفـض اإلسـتهالك  تقــوم بطباعــة الصفحـات علـى  طابعــة 

 النصــف، واســتخدام خيــار )طباعــة مســودة(، وهــو وضــع توفيــري للحبــر )إن كان ذلــك ممكنــا(. 
 جنــب الطباعــة الملونــة. قــم بالطباعــة باللونيــن األبيــض  واألســود إذا كان ذلــك ممكنــا، وت  .4
قم بتعميم المذكرات للموظفين عبر البريد اإللكتروني / اإلنترنت وهم من يقررون ما إذا كانوا بحاجة لطباعتها أم ال، وذلك من أجل  .5

 تقليل إستخدام الورق. 
مشـاركتها مـع اآلخريـن بـدال مـن صنـع نسـخ فرديــة   قــم بحفــظ الكتيبــات والسياســات وغيرهــا مــن الوثائــق علــى اإلنترنــت مــن أجــل .6

 لجميــع الموظفيــن.
 قــم بإعــادة إســتخدام المغلفــات ومجلــدات الملفـات عـن طريـق لصـق عنـوان أو تسـمية جديـدة على فـوق العنـوان القديـم. .7
 قـم بإعـادة إسـتخدام الـورق غيـر المرغـوب فيـه كمـواد للتغليـف. .8
 قم بتقليل نفايات المناشف والمناديل الورقية في المراحيض من خالل توفير مجففات هواء كبديل.  .9

 قم بتدوير النفايات اإللكترونية )الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والطابعات وغيرها من المعدات(. .10
 ـر إال إذا كنــت حقــا فــي حاجــة إليهــا. ال تقبــل بــأن تحمــل أكيــاس بالســتيكية أثنــاء التســوق فــي المتاجـ .11

 تدوير النفايات 

 ما هي إعادة تدوير النفايات؟

خدام المــواد المســتخدمة بشــكل أساســي، يمكــن تعريــف عمليــة إعــادة تدويــر النفايــات بأنهــا عمليــة أو آليــة يتــم مــن خاللهــا إعــادة إســت
 لصنـع منتجـات جديـدة مـن أجـل تقليـل إســتخدام المــواد الخــام.والالزمـة 

ـن العناصــر الثالثــة حيـث أنـه فـي السـنوات األخيـرة أصبحـت عمليـة إعـادة التدويـر أولويـة فـي عمليـة إدارة النفايـات الحديثــة ألنهــا واحــدة مـ
 يــات: الرئيســية للتسلســل الهرمــي لإلدارة النفا

أخــرى، فــإن فــرز أو  تقليــل، إعــادة اســتخدام، إعــادة تدويــر، والـذي يعـد أحـد عناصـر نظـام اإلدارة المتكاملـة للنفايــات الصلبــة، وبعبــارة  
إعــادة تدويــر المــواد. وهــذا يعنــًي  أيضـا تقسـيم فصــل النفايــات هــي عمليــة تقســيم القمامــة والنفايــات مــن أجــل تقليــل، وإعــادة اســتخدام، و 

 النفايـات إلـى أجـزاء جافـة ورطبـة. 
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 النفايات الجافة

 الخشــب والمنتجــات الخشــبية ذات الصلــة، بإإلضافــة إلــى المعــادن والزجــاج. 

 النفايات الرطبة

رئيســي مــن قبــل المؤسســات الغذائيــة، كمـا وتتميـز النفايـات العضويـة بأنهــا ثقيلــة الــوزن  تشمل عادة النفايات العضوية المنتجــة بشــكل  
 بســبب رطوبتهــا العاليــة نســبيا. 

 ويمكـن أيضـا أن يتـم فصـل وفـرز النفايـات إلى:

 نفايات قابلة للتحليل. •
 نفايات غير قابلة للتحليل.  •

 مشاريع تجريبية 

ق اركة القطـاع المحلـي األردني الخاص فــي مجــاالت العمــل المختلفــة إلدارة النفايــاًت الصلبـة محـدودة. حيـث تـم مؤخـرا تحقيـال تـزال مشـ
ـر أنـه، تعتبـر ، غيتنميـة للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والتــي تخــص مفاهيــم ونمــاذج إعــادة تدويــر وفـرز النفايـات فـي األردن

ر. بحيـث أغلـب أنشــطة إعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة فــي األردن، فـي الوقـت الحاضـر والماضـي، مشـاريع تجريبيـة علـى مسـتوى صغيـ
مــن ُتدعــم  األردن  فــي  الحاليــة  النفايــات  تدويـر  إلعـادة  التجريبيـة  المشـاريع  مـن  العظمـى  الغالبيـة  الحكوميــة   أن  غيــر  المنظمــات  قبــل 

مبـادرا الضــوء علـى  تســليط  المتوســط. وينبغــي  القصيــر والمــدى  للمــدى  التمويــل  بأهــداف  األخــرى؛  الدوليــة  المسـؤولية والمنظمــات  ت 
المتعلقــة بفــرز وإعــادة تدويــر النفايــات علــى المــدى    اإلجتماعيـة للشـركات فــي المجتمــع المحلــي لضمــان تنفيــذ الممارســات واألنشــطة

 الطويــل وبشــكل مســتدام مــن حيــث اإلســتثمارات واألداء والنتائــج.

 التحديات 

مـة إدارة النفايـات إلـى اآلن، ال توجـد أنشـطة إعـادة تدويـر أو فصل أو بنــى تحتيــة رســمية لهــذه األنشــطة ضمــن كامـل سلسـلة أو أنظ
فــي األردن تعتبــر  الصلبـة البلديــة العامــة فــي األردن، كمــا وأن معظــم أنشـطة إعـادة تدويـر وفصـل النفايـات التـي يتـًم  تشــغيلها حاليــا  

 غيــر رســمية ويجـري تنفيذهـا مـن قبـل القطـاع الخـاص أو أفــراد مــن المجتمــع المحلــي.

يــر وفصــل النفايــات ال يــزال قطــاع صناعــات إعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة فــي األردن غيــر مســتغل. كمــا وأن معظــم أنشــطة إعــادة تدو و 
تمعيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي يتــم تشــغيلها حاليــا فــي األردن غيــر رســمية، وتقتصــر علــى الشــركات الخاصــة والمنظمــات المج

 باألضافــة إلــى األفــراد. 

% تقديريا من النفايات الصلبة في األردن يتم إعادة تدويرها في الوقت الراهن، حيث أنه ال يوجد نظام واسع النطاق تقوم الحكومة 5-10
 ها بعد.بإدارته بشكل فعال متعلق بممارسات فرز النفايات الصلبة أو إعادة تدوير 
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 :الخاتمة

تتداخل عمليات جمع النفايات ونقلها بحيث قد ال نستطيع التفرقة في الحدود الفاصلة بين كل من العمليتين أو المرحلتين لذلك فان معظم 
هي أولى  التشريعات قد عالجتهما في أحكام مشتركة، فإذا كان النقل هو المرحلة الثانية من مراحل إدارة النفايات، فان عملية الجمع  

العمليات في إدارة النفايات، ويمكن التعبير عن هذه العملية بأنها العمليات التي يقوم بها عمال هيئات الحكم المحلي وموظفوها سواء 
عن طريق مركبات النقل أو بواسطة عربات اليد التي تستهدف جمع النفايات وتجميعها من أماكن تولدها وإنتاجها بهدف جعلها جاهزة 

سواء إلى محطات الترحيل أو أماكن التخلص النهائي منها، وقد عرف نموذج التشريع العربي هذه العملية بأنها تجميع وفرز أو للنقل  
خلط النفايات بهدف نقلها، أما النقل فهو عبارة عن العمليات التي تهدف إلى إيصال النفايات إلى محطات الترحيل، أو التخلص النهائي 

 منها. 
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Abstract: 

Solid waste is a problem that must be managed properly to protect human health, the environment, and preserve natural 

resources. Not many are aware that solid waste has a clear impact on climate change. The manufacturers, users and 

distributors of the products as well as the disposal of the resulting waste results in the emission of atmospheric gases 

“greenhouse gases” that have affected the Earth's environment to a great extent. When organic waste in landfills decomposes 

uncontrollably, it produces methane, one of the major greenhouse gases that contribute to drastically changing the climate 

and the surrounding environment. The aim of the current research is to clarify the role of the Joint Services Council in solid 

waste management and to assess the current situation of waste in Jordan and methods of waste disposal. 
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