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  أشارة بخصوص التحریر
  

المشروع المكونھ من حررت ھذه الوثیقة مشاركة بواسطة السید الدكتور أشرف المغربى بالتعاون مع ادارة 
و قد قام االستاذ الدكتور مرتضى مراد العارف و . السید الدكتور سعید دحروج و الجیولوجى أحمد فاروق

  .أخرون بمراجعة المحتوى الفنى للوثیقة
  

 الذى یتضمن قائمة ١-راجع ملحق ( و تجدر االشارة الى أن الوثیقة قد روجعت أیضا أثناء أجتماعات الخبراء 
).المشاركین من الدول العربیة األعضاء بالمركز و سكرتاریة األتفاقیةاسماء 
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  تقدیم
  
  

أعداد مجموعة من "المركز األقلیمى للتدریب و نقل التكنولوجیا للدول العربیة فى أطار تنفیذه لمشروع 
 فى  اطار   الممول-" الوسائل ألختیار و تصمیم و تشغیل  مدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شدیدة الجفاف

الخطة اإلستراتیجیة و بدعم فني و مالي من سكرتاریة اتفاقیة بازل الدولیة للتحكم فى و نقل المخلفات الخطرة 
  :احد المخرجات الھامة لھ مجموعة من االدلة األرشادیة  ذات الصلة : أعد -عبر الحدود

خلفات الخطرة بالمناطق شدیدة األدلة األرشادیة الختیار المواقع و تقییم األثر البیئى لمدافن الم •
  الجفاف

  األدلة األرشادیة لتصمیم مدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شدیدة الجفاف •
األدلة األرشادیة لتشغیل و مراقبة أداء و العنایة الالحقة  لمدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شدیدة  •

  الجفاف
  

رسات و األدارة البیئیة السلیمة للمخلفات الخطرة فى ھذه األدلة األرشادیة تم أعدادھا بھدف الترویج للمما
كل  الشائعة للمخلفات الخطرة  و الحاجة الملحة احیث تتناول ھذه األدلة بصفة خاصة المش، المنطقة العربیة

حیث توفر األدلة االرشادیة التوجیھ فیما یتعلق بأختیار أماكن و كیفیة تقییم . ألحتوائھا و التخلص السلیم منھا
كما تحذر من التخلص .  كیفیة التصمیم و التشغیل و الرصد و ذلك للمناطق الشدیدة الجفاف وثر البیئىاأل

العشوائى و الممارسات الخاطئة و التى تؤدى الى عواقب بیئیة و صحیة  وخیمة تضاعف تكالیف مجابھتھا 
  . و التخلص األمن منھالتفوق كثیرا ما یمكن انفاقھ فى الممارسة السلیمة ألدارة المخلفات الخطرة

  
 العربیة و اضیف الى كل دلیل الفھرس الخاص  اللغةأعدت األدلة األرشادیة باللغة األنجلیزیة و ترجمت الى

لقد صممت ھذه األدلة األرشادیة لكى تستخدم . بھ و بعض اللوحات السھلة األستخدام لدعم اتخاذ القرارات
 مصممى المدافن و الكیمیائیین و طرة ادارتھا و التخلص منھا وات الخبواسطة ھؤالء المتعاملین مع المخلف

مھندسى العملیات و مسؤولى أنظمة المعالجة و موظفى العموم المسؤولین عن التخطیط الدارة المخلفات و 
مخططى العمران و كذلك لھؤالء العاملین بالقطاعات الحكومیة المسؤلة عن ادارة المخلفات الخطرة و التحكم 

و على ھذا فانھ البد و أن ینظر لھذه األدلة األرشادیة على أنھا وسیلة اضافیة لتعزیز . لوث الكیمائىفى الت
األنفاذ الدارة المخلفات الخطرة بشكل سلیم بواسطة الھیئات و المحلیات، ھذا و الیجب استخدامھا كبدیل 

  .یینلالستشارات التى یمكن ان تؤدیھا الجھات المتخصصة و األستشاریین الفن
  

و تحمل البیانات التقنیة و التوصیات المدرجة باالدلة االرشادیة الحالیة  صفة النھائیة بمعنى أنھا تمت 
مراجعتھا من قبل ھیئة من الخبراء تم ترشیحھم من قبل المركز األقلیمى للتدریب و نقل التكنولوجیا و 

ى اطار المشروع  ھذا باالضافة الى الخبراء العرب الذین شاركوا فى أجتماعات الخبراء التى عقدت ف
و مع ذلك فأن ھذه األدلة االرشادیة سوف تخضع للتحدیث بشكل . المساھمة الفنیة من سكرتاریة األتفاقیة

 ةمستمر كلما جد جدید و توافرت معلومات و استحدثت تقنیات و اصبحت متاحة لالستخدام بجدوى اقتصادی
  .مناسبة فى منطقتنا العربیة

  
دواعى سرورى أن یتم توزیع ھذه النسخة لتحل محل المسودات التى أطلقت من قبل أثناء أجتماعات انھ لمن 
  .  الخبراء

  
  
  مرتضى مراد العارف. د .أ

  مدیر المركز األقلیمى للتدریب و نقل التكنولوجیا للدول العربیة
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  متهيد
  

.  العديد من بالد املنطقة العربيةن التطوير ىفمازالت السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بإدارة النفايات اخلطرة ره
 Land)ورغم أن معظم تلك البالد تركز ىف تعاملها مع النفايات اخلطرة على خيار التخلص بالدفن األرضى 

disposal option) البدائل التكنولوجية األكثر نظافة،  فغالباً ما تكون االعتبار إال إن قلة منها فقط تأخذ ىف 
  .إجراءات أو توجيهات سياسية فوريةلة التمويل عندما يتعني على املؤسسات واألجهزة التنظيمية تنفيذ الغلبة ملشك

قدم العديد من الدول املاحنة مساعدات قيمة باجتاه تطوير سياسات واستراتيجيات فضالً عن التدريب بغرض بناء                وت
  . التحتية األساسيةنيةالبا ىف ذلك القدرة الفنية وأحياناً إدارة النفايات اخلطرة مب

أو ناجحة إلدارة النفايات ىف املنطقة العربية ىف ثالث /  فعالة و تواستراتيجياوتتمثل املشكلة ىف تنفيذ سياسات 
  :قضايا رئيسية 

   إىل املوارد املاليةاالفتقار -١
 ية الفنية واملوارد التقنية إىل الدرااالفتقار -٢
 ألولوياتوترتيب ا/  مقابل الوعى ة السياسيةاداإلر -٣

  
وتتباين املشكلة املتعلقة باملوارد املالية من بلد إىل آخر فيمكننا مثالً أن جند التقنية الراقية والوحدات الصناعية الىت 

 اجليد إال أن ختصيص األموال املناسبة األقتصادىتلتزم باملقاييس البيئية الدولية ىف بعض الدول اخلليجية نظراً لوضعها 
اية البيئة مبا ىف ذلك اإلدارة السليمة للنفايات اخلطرة مازالت تشكل مشكلة بارزة ىف البالد الىت لتنفيذ سياسات مح

  ! ىف املنطقة وما أكثرها اقتصاديةتعاىن مشاكل 
  

 صناع القرار ىف البالد النامية خاصة فالعديد منهم يعطى احلوافز اهتماموالتقنية كلمة زاهية وبراقة جتتذب 
كمى حبثاً عن التنمية  التقنية وذلك حتت إغراء التحسني الكيفى والاستريادتشجيعهم على للمستثمرين بغرض 

  .ةإال أن تقييم مدى نظافة التقنية املستوردة مازال قضية مستعصية تطرح حتديات عدة ىف البالد النامي. االقتصادية
  

 مدى العقدين املاضيني ىف كل من وجدير بالذكر أن فشل تلك التقنيات وماصاحبها من حوادث مت تسجيلها على
 مادية وكنتيجة لذلك الحظنا تكلفة بشرية باهظة وأحياناً خسائر. البالد النامية واملتقدمة قد أحلق آثاراً بيئية سلبية 

دائما ما ترتبط التقنية والدراية الفنية باملوارد الفنية واملالية وغالباً ما ترتبط باالحتكار . شاملة
monopolization الىت تتمتع باملوارد املالية ىف املنطقة جيب أن تتعامل مع ) العواصم (   ولكن حىت البالد

وتنبع تلك املخاوف من أن تكلفة تشغيل وصيانة التقنية .  إىل املوارد الفنيةلالفتقارالتقنيات الصناعية حبذر بالغ نظراً 
برية مما يرهق امليزانيات بدرجة تؤدى ىف بعض احلاالت ىف غياب الدراية الفنية ميكن أن تكون مبالغاً فيها بدرجة ك

  .النشاط وفقدان املبالغ املستثمرةإىل إغالق أو تعليق 
  

وىف ظل تفهم املتغريات املختلفة الىت تعيق التحول احلماسى حنو التقنية املتقدمة واإلدارة السليمة للنفايات اخلطـرة                 
 حال وسطاً فيما يتعلق بإدارة النفايات اخلطـرة مـن           BCRC-Egypt تفاقية بازل بالقاهرة  إل  اإلقليمى ركزاملقدم  
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 ويشجع املركز خيار الـتخلص مـن النفايـات          .خالل تناول خيار التخلص من النفايات عن طريق الدفن األمن         
 جيب أال يتم اللجوء اليه اال بعد استنفاذ كافة السبل للحد من خطورة              كسياسة قصرية أو متوسطة األمد وهو خيار      

  .شعبية ىف املنطقة ىف ظل الظروف السابق ذكرهاعلى الرغم من أن هذا اخليار يلقى  ملخلفات ا
  

، بعد SBC بازل اتفاقية بالتعاون مع أمانة  BCRC-Egyptجبامعة القاهرة  اإلقليمى التفاقية بازل ركزاملوقد قرر 
 تطوير اخلطوط -اع النفايات املختلفة أخذ ظروف املنطقة واملمارسات احلالية غري احملددة ىف التعامل مع أنو

اإلرشادية اخلاصة بالتخلص من النفايات اخلطرة عن طريق الدفن الصحى وذلك سعياً لتحسني املمارسات احلالية 
ويعد العمل املقدم .  بازلالتفاقيةللتخلص من النفايات ومسامهة ىف اإلدارة السليمة للنفايات اخلطرة كهدف أمسى 

 لتدريب و نقل التكنولوجيال اإلقليمى ركزامل بازل اتفاقيةنتاجاً للمشروع الذى كلفت به أمانة ىف هذه الوثيقة 
  . القاهرة جبامعةللدول العربية

  
. ف املنطقة االقتصادية واجلغرافية إىل اخلطوط اإلرشادية الفنية املالئمة لظرواالفتقارويتعامل املشروع مع مشكلة 

) ١٩٩٦( بازل اتفاقيةة ي كما أوردت دراسة اجلدوى الىت أجرا سكرتار-نطقة وقد عربت عدة دول أعضاء من امل
عن احلاجة لتطوير خطوط إرشادية فيما يتعلق  BCRC-Cairo التكنولوجياإلقامة املركز اإلقليمى للتدريب و نقل 

  . الدفن الصحى كسياسة قصرية األمدخبيار
  

) رضاألشكل (جليومورفولوجية التحت سطحية واو) الدميوغرافية ( افية والسكانية وبعد أخذ ظروف املنطقة اجلغر
طبيعية الرئيسية ركز املشروع على تطوير مقاييس خليار الدفن األمن ىف املناطق الشديدة اجلفاف بصفتها الصفة ال

  .املميزة للمنطقة
  

 بازل ىف اجلزء األخري من عام قيةالتفاوقد مت إعداد وتقدمي تصور للمشروع للتمويل إىل جمموعة العمل الفىن التابعة 
  .٢٠٠٤بدأ تنفيذه ىف مطلع مارس ، و  ٢٠٠٣  وقد متت املوافقة عليه ىف اجلزء األخري من عام  ، ٢٠٠٢

  
  :وكان املشروع يهدف إىل تطوير خطوط إرشادية خليار الدفن األمن ىف املناطق الشديدة اجلفاف مبا ىف ذلك 

  يم األثر البيئى للمدافنقع وتقي املوالختيارخطوط إرشادية  §
 خطوط إرشادية لتصميم املدافن §
 اإلغالقخطوط إرشادية لتشغيل املدافن ومراقبتها والعناية ا فيما بعد  §

  
 شهر وقد ١٤ مؤمترات للخرباء عقدت على مدى ٣وقد مت إعداد هذه اخلطوط اإلرشادية واملوافقة عليها ىف 

قدرات و تبادل املعلومات بني دول املنطقة الىت شاركت يف هذه أسهمت تلك املؤمترات بشكل كبري ىف بناء ال
  .ما يتعلق بإدارة النفايات اخلطرةكما ساعدت هذه االجتماعات  أيضا على رفع مستوى الوعى في. االجتماعات 

  .ثائق  يتم نشرها من خالل املشروعو ثالث وثيقة من أيديكم بني ومتثل اخلطوط اإلرشادية الىت
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ها تلك اخلطوط اإلرشادية هى نتيجة عمل شاق متواصل من جانب فريق عمل املـشروع منـذ          ابنتىت ت واملقاييس ال 
ص وأخرياً نتيجة للتدقيق والتمحـي .  تنفيذ املشروعأثناءبدايته واملناقشات احلامية خالل مؤمترات اخلرباء الىت عقدت  

  .من جانب االستشاريني املرموقني
  

 وأيضا من قبل الفنيني وغري الفنيني استخدامهاملة ىف بساطة حبيث ميكن وقد قصد أن تكون هذه الوثائق شا
قيح مع ومن اجلدير بالذكر هنا أن هذه الوثائق ستظل ملفات مفتوحة للتحديث والتحسني والتن .ألغراض التدريب

حظات  يرحب دائماً بتلقى أى مالBCRC-Cairo اإلقليمىكما إن مركز القاهرة . تزايد املعلومات واملعرفة
  .ن الطبعات املستقبلية أكثر إفادةمرتدة من قبل مستخدمى تلك اخلطوط اإلرشادية حبيث تكو

  
و قد قسمت كل وثيقة من وثائق األدلة اإلرشادية إىل فصول مستقلة تبدأ باملفاهيم و تعرب إىل األساليب مث املعايري 

الوثائق على قائمة مراجع ملن يرغب ىف التوسع ىف  مجيع احتوت و قد .ة و ذلك لتسهيل عملية القراءة والفهمالفني
  .البحث ىف املوضوعات ذات الصلة

  
  سعيد دحروج. د

  مدير املشروع
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ACRONYMS 
 
B-   Water deficit climate, resulting in only sporadic leachate generation 
B+   Water surplus climate, resulting in significant leachate generation 
C   Communal Landfill 
CR   Co-disposal Ratio 
EIA   Environment Impact Assessment 
G   General Waste or Landfill for General Waste 
H   Hazardous Waste or Landfill for Hazardous Waste 
H:h   Hazardous Waste Landfill that can receive wastes with a hazard rating of 3 and 4 
H:H   Hazardous Waste Landfill that can receive wastes with a hazard rating of 1 and 2 
HELP   Hydrological Evaluation of Landfill Performance 
IAPs  Interest and Affected Parties 
IRD   Initial Rate of Deposition 
L   Large Landfills 
M   Medium Landfill 
MRD   Maximum Rate of Deposition 
NGO  Non Governmental Organization 
RILC   Representative IAP Liaison Committee 
S   Small Landfill 
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  مقدمة - ١
  

 عملية لدفن فأي النفايات اخلطرة ىف مدفن ما ولكل منها ميزات وعيوب وضعهناك عدد من الطرق املختلفة ل
فالكفاءة التقنية على  .ئة والبد أن تباشر مبنتهى احلرصايات اخلطرة تشكل خطراً على صحة اإلنسان وسالمة البيالنف

وتوصى اخلطوط اإلرشادية الفنية التفاقية .  املدفن من املتطلبات اهلامة لتشغيل ومراقبة موقع تعدأعلى املستويات
 -ا أمكنكلم- بضرورة املعاجلة املسبقة للنفايات اخلطرة يااملصممة هندس املتعلقة باملدافن ١٩٩٧لعام " بازل"

وهناك العديد من اإلمكانيات املتاحة للمعاجلة املسبقة إال أن مناقشتها . جلعلها إما أقل خطورة أو خاملة قبل الدفن 
يات الفيزيقية والعمل) الترميد( احلرق هي استخداما املعاجلة املسبقة األوسع على أنليست ضمن نطاق هذه الوثيقة 

  .  بشكل خاصالكيماوية -
  

 مبواقع )اإلغالق و ما بعد اإلغالق (وتورد الوثيقة احلالية احلد األدىن ملتطلبات التشغيل واملراقبة والعناية الالحقة
وميكن احلصول على املزيد من املعلومات حول التشغيل واملراقبة . شديدة اجلفاف املناطق يف  اخلطرةمدافن النفايات

 من اخلطوط اإلرشادية إلدارة البيئة  بشكل عام مبدافن النفايات)اإلغالق و ما بعد اإلغالق (مث العناية الالحقة
 الدويلوالبنك ) ١٩٩٨ (أفريقياوإدارة املوارد املائية والغابات جبمهورية جنوب ) ١٩٩٥(باململكة املتحدة 

 اخلطوط  هيكلتهيف تبعي احلايلاجلدير بالذكر أن النص ومن   .١٩٩٧ "بازل "التفاقيةواخلطوط اإلرشادية ) ٢٠٠٢(
 مع إدخال التعديالت املناسبة حبيث ١٩٩٨اإلرشادية إلدارة املوارد املائية والغابات جبمهورية جنوب أفريقيا لعام 

  . الشديدة اجلفافتتالءم ومفهوم املناطق 
  

إعادة (ى التشغيل ومراقبة التشغيل والعناية الالحقة  وهفصول  ثالثة إىل-باإلضافة إىل املقدمة- تنقسم هذه الوثيقة
باإلضافة إىل جدول احملتويات وقائمة اجلداول وقائمة األشكال واملالحق )  بعد اإلغالقالنهائي واالستخدامالتأهيل 

رتبطة التشغيل أهداف التشغيل والعناصر األساسية املتعلقة واملالفصل اخلاص بويناقش . والكتب واملقاالت املرجعية
 ذلك وسائل الدفن وإجراءات يفبالتشغيل ويقدم نظرة شاملة للحد األدىن من متطلبات عملية دفن النفايات مبا 

 مراقبة التشغيل فيتعامل مع أهداف املراقبة واألوجه املؤسسية فصلأما .  اآلثار املترتبة على التشغيليفالتحكم 
مرحلة اإلغالق و ما بعد  ( العناية الالحقةالنهائي الفصل ويناقش دقييوالت االلتزامللمراقبة فضالً عن عناصر مراقبة 

 بعد إغالق النهائي بصفتها اخلطوة األخرية للعملية وتشمل إعادة التأهيل واإلغالق وأوجه االستخدام )اإلغالق
  .املدفن
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   التشغیل- ٢
  

 اإلدارة  منتصريح بالتشغيلالإال بعد  مدفن أيمن منطلق محاية البيئة وممارسات احلفاظ عليها ال يسمح بتشغيل 
  . و التوسعاتأ حالة املدافن اجلديدة يفوذلك  املختصة

  
  : اآليتتشمل  أهداف احلد األدىن من متطلبات تشغيل املدفن 

  اجتماعياضمان التخلص من مجيع النفايات بطريقة سليمة بيئياً ومقبولة  §
 لية التخلص من قبل املتأثرين اضمان  قبول عم §

هكذا فالبد أن تتقيد عملية التشغيل بكل من شروط الترخيص واحلد األدىن من املتطلبات املقترنة بتصنيف و
  ومن واجب املسئول ضمان فعالية احلد األدىن من متطلبات تشغيل موقع املدفن فضالً عن تطبيقها بالدرجة .املوقع
ية مبكان أن يتم تشغيل مدافن النفايات اخلطرة  حتت  ومن األمه.املختصة تتناسب مع تصنيفه وترتضيها اإلدارة اليت

  . مبدافن النفايات البلدية والصلبةمظلة إدارة تشغيل صارمة لتجنب املشاكل الشائعة املقترنة 
  

 أي- لضمان سالمة إدارة تشغيل املدافن إذ أا ةً أساسيوسيلةوتعترب خطة التشغيل املعدة كجزء من التصميم 
 ونظراً ألن عملية .ة املختلفةيندسءات إنشاء العناصر اهلم التفاصيل الفنية للدفن فضالً عن إجرا تقد -خطة التشغيل

ستمر مبراجعة اخلطة للتأكد من إنشاء وتشغيل املدفن متتد على مدى عدة سنوات فالبد أن يقوم األفراد وبشكل م
  . بكافة عناصرها والتقيد طويل املدىلتزاماال

  ت والموارد الالزمة لتشغیل المدفن التسھیالت والمعدا١-٢
(Facilities, Equipment & Resources)    

احلد األدىن  وأ واملعدات واملوارد بدرجة كافية لضمان التزام تشغيل املدفن بشروط الترخيص املنشآتالبد من توفر 
ة للتشغيل واملراقبة فر طاقم كاف مدرب مدعوم باملعدات املناسبامن املتطلبات ذات الصلة فمثالً البد من تو

  .الوقتوالتحكم وتسجيل النفايات الواردة طوال 
  

خلص من النفايات اخلطرة تعد اخلدمات املختلفة مثل املياه والصرف والكهرباء واهلواتف واألمن التمواقع وىف 
املوقع ضمن احلد ب) خمترب( إىل وجود معمل باإلضافة ،املغطاةو الساحات  واملكاتب وازين املوالبنية التحتية مثل 

  .دىن من املتطلباتاأل
  

 واملعدات املوجودة باملوقع متناسبة مع حجم ونوع عملية التشغيل وعادة ما تضم مواقع دفن املنشأةكون توالبد أن 
الىت بنيت خصيصاً بغرض العمل ىف مدافن النفايات ) الكبس( الدمج معداتالنفايات اخلطرة النمطية مزجياً من 

 واملعدات الوسائل املنشأةوفر كل من والبد أن ت. ت لنقل مواد التغطيةدر أمامية التحميل والشاحناالوواجلرافات وال
  . طبقاً للحد األدىن من املتطلبات ميكن عن طريقها التخلص من النفاياتاليت
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  لعالمات اإلرشادیة وطرق الوصول ا ١-١-٢
ملنع الدخول بدون تصريح والتخلص غري القانوىن من ) اجبوابات أمن وسي( إجراءات لتأمني املوقع اختاذالبد من 

  .النفايات وممارسات فرز النفايات
 طريق لتوضحجيب إقامة عالمات إرشادية باللغات الرمسية املناسبة وبأحجام وألوان مالئمة جبوار مدفن النفايات 

أن تلتزم تلك اإلشارات مبتطلبات  تفصل مدفن النفايات عن أقرب الطرق الرئيسية والبد اليتالوصول واملسافات 
 املركبات بشكل مناسب سائقي املوقع لتوجيه يفالقوانني املرورية والبد أيضاً من إقامة عالمات إرشادية مناسبة 

 إقامة لوحة عامة عند مدخل املوقع وهى األخرى باللغات الرمسية املناسبة حبيث تبني ينبغي السرعة كما يفوللتحكم 
 فضالً عن ساعات التشغيل ورقم ،التشغيل عن األرقام اهلاتفية حلامل الترخيص والشخص املسئولأمساء وعناوين و

 ميكن قبوهلا اليت ومن األمهية مبكان أن تبني العالمة اإلرشادية فئة وتصنيف املدفن وأنواع النفايات .الطوارئهاتف 
  . ال ميكن قبوهلااليتوكذا النفايات 

. ويعرض مرتكبه للمالحقة القانونية األنواع غري املقبولة من النفايات خمالف للقانون ذكر أن التخلص مننوالبد أن 
مسافة وىف حالة مدافن النفايات اخلطرة جيب إقامة عالمات إرشادية ميكن رؤيتها بوضوح مبحاذاة السياج وعلى 

   .باملدفنم للتحذير من األخطار املقترنة ١٠٠زيد عن ت ال بينية بني العالمات
تصل  يتوقع أن اليت مجيع األوقات الستيعاب املركبات يف حالة صاحلة يفب احملافظة على طريق الوصول إىل املوقع جي
 وصيانتها حبيث تضمن -وخاصة الطرق املوجودة داخل املوقع- املعتاد كما جيب تسوية مجيع الطرق يف املنشأة إىل

 والبد أيضاً من تأمني حركة مرورية سلسة .أو املعوقات/ و  بأدىن حد من املضايقةمنطقة العملوصول النفايات إىل 
  . مجيع الظروف اجلويةيف  و)من وإىل املوقع( كال االجتاهني يف

 وال يسمح ألوحال املوقع .الغبارفيجب تدرجيها بشكل منتظم للسيطرة على ) الترابية (املعبدةأما بالنسبة للطرق غري 
 إذا كانت الطرق املوصلة إىل املوقع متفرعة ة عجالت السيارات والشاحناتبواسطبأن تنتقل إىل الطرق العمومية 

  . السريع مباشرةالعموميمن الطريق 
  

 إىل مدخل العمومي من الطريق خاص خدمة ملركبات للمدفن ينصح بإنشاء طريق أعداد كبرية من ااستخدام مع 
  .ا املوقعبرية لدى دخوهل باملركبات الكالعمومياملوقع لتجنب املخاطرة باختناق الطريق 

   (Controls of Waste Acceptance) ضوابط قبول النفایات ٢-١-٢
 ألجله مع التخلص من الذى صممنوع النفايات صنيف املدافن هو ضمان تلقى املواقع أحد األغراض من نظام ت

  . مواقع التخلص من النفايات اخلطرةيفالنفايات اخلطرة 
 موقع التخلص من النفايات كما جيب أن يقوم يف النفاية قبل قبوهلا بفحص مناسبة جيب أن يقوم طاقم ذو مؤهالت

 .العكس نفاية صناعية نفايات ذات خطورة حمتملة حىت يثبت أيالناقل بتأكيد نوع النفاية وىف حالة الشك تعترب 
 العامة أال يتم التخلص من التشغيل مبواقع النفايات) أو سطح ( خليةعند ) املشغل(والبد أن يتأكد عامل التشغيل 

وتأتى أمهية تلك ). احملكمة الغلقكالسوائل اخلطرة والوحل الراسب واملواد الصلبة أو حىت الرباميل (النفايات اخلطرة 
  .ت العامة جبوار املناطق الصناعيةالضوابط بشكل خاص ىف مواقع دفن النفايا

دفن النفايات اخلطرة مع مامة جيب حتويلها إىل موقع وىف حالة ضبط نفايات خطرة ىف موقع لدفن النفايات الع
وىف حالة ضبط نفايات طبية ىف موقع لدفن  . وصف للنفايةمع اإلبالغ فوراً عن املصدر ورقم تسجيل املركبة 
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 الستصدار توجيه ىف هذا املختصةالنفايات العامة أو اخلطرة فالبد أن يتصل املسئول أو حامل الترخيص باإلدارة 
   .الصدد

 مدافن النفايات اخلطرة إىل املسئول مصحوبة بعينات يف التخلص من النفايات اخلطرة اجلافة والسائلة تقدم طلبات
ممثلة ومعلومات كاملة عن النفاية مبوجب ورقة تعريف مستوفاة وجيب أخذ عينات من كل شحنة من تلك النفاية 

  .ئج التحقيقات األولية قبل التخلص ستصل إىل املوقع الحقاً الختبارها ومضاهاا بنتااليت
  

 املعملى قبل االختبار جيب التعرف على النفاية الىت ال تضاهى املواصفات األصلية بالوسائل املناسبة أى بواسطة 
 اخلطوات املناسبة لضمان اختاذ أو تفاوت مع اختالفالتخلص منها ىف املوقع مع ضرورة إبالغ العميل بأى 

 التعرف على هوية النفاية فالبد من تطبيق املبدأ الوقائى صعوبةىف حالة  .ل مناسبنفاية بشكالتخلص من ال
 H:hوذلك باعتبار النفاية ضمن التصنيف العاىل اخلطورة وهو أمر هام بصفة خاصة ىف حالة املواقع ) االحترازى(

جمهولة اهلوية أو ذات  كما حيظر قبول النفايات ، فقط٤ و ٣الىت يسمح هلا بقبول نفايات ذات تصنيف خطورة 
  .H:H مع حتويلها إىل موقع H:h الىت تصل إىل موقع ٢ و ١تصنيف خطورة 

  
موقع التخلص من النفايات اخلطرة أن يقوم بإرسال سجل كامل وتقرير مستوىف بشكل دورى عن إدارة  جيب على 

خلطرة طبقاً لنظام تصنيف النفايات جيب تصنيف مجيع النفايات ا. الىت تلقاها إىل اإلدارة املختصةمجيع النفايات 
 احلرص والتشاور مع اإلدارة املختصة توخىاخلطرة مع وصف موجز ألسلوب التخلص املستخدم مع ضرورة 

  . +G:M:B و +G:L:B و H:hخبصوص التخلص من النفايات اخلطرة غري املسجلة أو الساقطة القيد ىف مواقع 
  

  مراقبة الوصول 
  

 من قتراباال يقتصرول إىل املوقع تسهيالً إلجراءات قبول النفايات السابقة الذكر وهلذا البد من التحكم ىف الوص
غري ال و التخلصمراقبة كحد أدىن من املتطلبات وذلك ملنع الدخول بدون تصريح لل  ختضعحدةااملوقع على بوابة و
ن إغالقها بقفل وتكون حتت ميك) م٧,٥بعرض ( والبد أن يشتمل مدخل املوقع على بوابة. القانوىن للنفايات

مواقع التخلص  إجراءات أمن إضافية بعد ساعات التشغيل ىف مجيع اختاذاحلراسة طوال ساعات التشغيل مع ضرورة 
 من استخدامهأو تأمني اجلزء اجلارى / و)أى عمل سياج( تسويروباإلضافة إىل البوابة جيب  .من النفايات اخلطرة
 متر على أن يصنع من سلك صلب جملفن أو أى مادة ١,٨ السياج ارتفاع  أن يكونو جيباملوقع بشكل كاف 

 نتيجة للسرقة املستمرة رغم اختفاؤهوىف حالة إزالة السياج العادى أو . متينة وطويلة البقاء ويزود بساترمناسبة 
 املناسبة اخلنادق أو/الترابية و) السواتر( أسيجة من السلك الشائك أو احلوائل استخدام جيب ،اإلجراءات األمنية

 اإلجراءات اختاذ املركبات وىف مجيع األحوال فالبد من ترسيم حدود املوقع بشكل واضح مع اقترابوذلك ملنع 
  . املركبات بدون تصريحاقترابالالزمة ملنع 
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   التخلصرسوم تحصیل 
   

 . لتبعية إىل زيادة التكلفةرغم أن احلد األدىن للمتطلبات حيسن مقاييس التخلص من النفايات إال أا تؤدى با
 للتخلص من النفايات ىف مجيع مواقع الدفن املتوسطة واألكرب رسوموملوازنة تلك التكاليف فالبد من فرض وحتصيل 

 أو على األحجام الوزنوحتدد التعريفة بناء على .  بشكل واضح على لوحة املعلوماتالرسومحجماً ويتم كتابة 
  . املناسبةوازين امل وجود  عدمالتقديرية ىف حالة

  
  األمن

  
 واملرافق واملوارد املوجودة باملوقع املنشآتباإلضافة ملراقبة الوصول إىل املوقع فالبد من توفري األمن املناسب حلماية 

 ىف مدافن النفايات بالتواجد )رغم صعوبة ذلك ىف بعض احلاالت ( غري املصرح هلم  املشاهاقترابوحيظر متاماً 
  .ىن من املتطلباتاخلطرة كحد أد

 وذلك حلماية الصحة اخلطرة النفايات ىف مواقع التخلص من النفايات  استخالصاسترجاعجيب عدم تشجيع 
 النفايات ىف مواقع التخلص من النفايات  استخالصاسترجاعكما يعد حظر .  ىف املقام األولللعاملنيواألمان 

 اختاذ يكون فعاالً بصفة دائمة فقد يكون من الضرورى وحيث أن السياج قد ال. اخلطرة حداً أدىن للمتطلبات
  . األمنإجراءات إضافية لتحقيق هذا احلد األدىن من 

   (Operation Plan) خطة التشغیل ٣-١-٢
 كجزء من إجراءات ترخيص املدفن وتصف بالتفصيل وثيقة خاصة باملوقع حتديداً يتم إعدادهاخطة التشغيل هى 

 الزمن، املدفن ا بدًء من مستوى إنشاء اخللية اليومى ومروراً بالتطور املتوقع للمدفن مبرور الطريقة الىت يعتزم تشغيل
.  على أن ختضع للتحديث بشكل منتظموهلذا جيب أن تتضمن خطة التشغيل كل ما هو متعلق بتشغيل املدفن

وا خطة بالغة البساطة ىف حالة وتتباين خطة التشغيل من حيث التعقيد تبعاً لتصنيف املوقع أى أا تتباين من ك
  .  للمخلفات اخلطرة H:Hإىل وثيقة بالغة التفصيل والتعقيد بالنسبة ملوقع فئة صغري للمخلفات الصلبة موقع 

اخلاصة ) النصوص( املراحل وتسلسل عمليات احلفر والشروط -على سبيل املثال ال احلصر-تتضمن خطة التشغيل 
ىل املوقع والصرف كما تتضمن أيضاً مجيع إجراءات مراقبة التشغيل فضالً عن خطة خباليا اجلو املطري والوصول إ

وأثناء إعداد خطة التشغيل البد أن .  عن طريق املراقبةاكتشافها ألى مشاكل يتم استجابةلفعاليات احلد من املخاطر 
ة اجلدوى وإجراءات  خالل دراس(I & AP) املتأثرة مداخالت أصحاب املصلحة واألطراف االعتباريؤخذ ىف 
 عليها مع أصحاب واالتفاقوىف حالة الضرورة جيب مناقشة قضايا معينة كمراحل التشغيل .  الترخيصاستصدار

 وعند التعامل مع مراقبة التشغيل فالبد أن .اخلطةاملصلحة واألطراف املتأثرة الذين سيتم متكينهم من اإلطالع على 
 .) اخلاص مبراقبة التشغيلالفصل الثالث أنظر(ب املصلحة واألطراف املتأثرة تضم أصحاتشري اخلطة إىل جلنة مراقبة 

راجع األقسام اخلاصة بتقييم األثر البيئى (جزءاً من خطة التشغيل ) االستجابة(ومن الضرورى أن تشكل خطة التلبية 
لتلبية اإلجراءات الىت يتعني وجيب أن تورد خطة ا. )EIA األثر البيئى ىف اخلطوط اإلرشادية الختيار املوقع وتقييم

  .الطوارئإتباعها ىف حالة فشل التصميم أو التشغيل كما جيب أن تتضمن خطة إخالء ىف حالة 
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 عليها ىف اللوائح التنظيمية وبالنسبة ملدافن النفايات اخلطرة جيب أن تتعامل خطة التشغيل مع مجيع البنود املنصوص
كما جيب القيام . منة اللوائح التنظيمية احمللية لألمان والصحة املهنية عالية اخلطورة والواقعة حتت هيللمنشآت

  .  ىف املوقع أو خارجهسواء طوارئبتحديد كمى ألنساق الفشل وآثارها ضمن تقييم املخاطر مع تطوير خطط 

  الموارد  ٤-١-٢
ية جارية ومقبولة بيئياً  واملعدات الكافية فضالً عن طاقم عمل مدرب بشكل مناسب لضمان عملاملرافقجيب توفري 

  .  وحتمىضرورىفية لسالمة التشغيل هو متطلب  ولذلك فإن توفري موارد كا،للتخلص من النفايات
  

   )Infrastructure(البنیة التحتیة 
  

  تعد الرقابة على الوصول G:C املوجودة مبوقع املدفن تبعاً حلجم العملية ففى حالة موقع من الفئة املنشآتوتتباين 
 املوقع فقط متطلباً أدىن أما املواقع األكرب حجماً فالبد أن تتوفر ا ىف احلاالت النمطية خدمات مثل املاء إىل

 امللحقة واملالجئواملكاتب " الطبلية"والصرف الصحى والكهرباء واهلواتف واألمن والبنية التحتية كموازين 
  .ىف املوقع متطلباً أدىن) و خمتربأ(د وجود معمل وىف حالة مواقع التخلص من النفايات اخلطرة يع. املنشأةب

  
  ) Equipment& Plant( والمعدات المنشأة

   
 واملعدات ىف املوقع متناسبة مع نوع العملية وحجمها وبالتاىل فالبد أن تكون املعدات املنشأةكون جيب أن ت

  . اءنشاملستخدمة ىف مجيع مراحل العملية مناسبة من حيث السعة واملواصفات واإل
 ذات التحميل األمامى واملدجمات املبنية خصيصاً ادروعادة ما يوجد باملوقع األكرب حجماً مزجياً من اجلرافات واللو

إال أنه ىف حالة املواقع األصغر حجماً تكون .  والشاحنات لنقل مواد التغطية،بغرض االستخدام ىف مدافن النفايات
  .  G:Sة أو جرار قد يكون كافياً لدمج وتغطية النفايات ىف موقع من فئة املتطلبات أقل بطبيعة احلال فجرافة صغري

 وبدالء لضمان التخلص من النفايات بشكل مقبول بيئياً ىف مجيع وسائقني وكافيةكما يعد توفري معدات مناسبة 
 النفايات تبعاً للحد  واملعدات الوسائل الىت ميكن عن طريقها التخلص مناملنشأة جيب أن توفر. األوقات متطلباً أدىن

 إزعاجاً ىف حالة تشغيل جيدة حبيث ال تسبب) أى املعدات(األدىن من املتطلبات كما جيب احلفاظ عليها 
  . كالضوضاء والتلوث اجلوى

  
   )Staff( العمل فریق

  
اقب ويعترب تشغيل مجيع مواقع الدفن حتت إدارة وتوجيه شخص مسئول متطلب أدىن وقد يكون هذا املسئول هو مر

 أو املشرف ىف حالة موقع G:S أو رئيس عمال املوقع ىف حالة موقع من الفئة G:Cالبوابة ىف حالة موقع من الفئة 
 H:h أما ىف حالة املواقع من الفئة G:L ىف حالة موقع من الفئة خاصة أو مدير مدفن ذو مؤهالت G:Mمن الفئة 

فيجب أن يكون املسئول حاصالً على درجة معادلة  اخلاصة بالنفايات اخلطرة و الشديدة اخلطورة H:Hأو 
تكون على دراية بنظام تصنيف /للبكالوريوس ىف العلوم ختصص كيمياء ولديه خربة مناسبة كما جيب أن يكون
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طاقم عمل مؤهل وكفء يتناسب مع حجم بوىف مجيع احلاالت جيب أن يكون املسئول مدعوماً . اخلطورة وتطبيقاته
  .املعنية) املنشأة( ووحدة التصنيع املنشآتعن ونوع العملية فضالً 

كما .  عمل مؤهل بشكل كاف لضمان حتقيق احلد األدىن من املتطلبات املتعلقة بالعمليةفريقومن الضرورى توفري 
 باللوائح التنظيمية احمللية اخلاصة بالصحة املهنية االلتزام -كن التطبيقكلما أم-جيب أن يضمن املسئول عن املدفن 

   .باملوقع فيما يتعلق بالزوار وطاقم العمل مانواأل

  تشغیل مدفن النفایات  ٢ -٢
الدفن الصحى ولكن ىف حالة النفايات اخلطرة فالبد من مبادئ النفايات بشكل أساسى من حيث وضعنظر إىل ي 

 مبادئ وهكذا فإن التعامل مع إجراءات أكثر صرامة لقبول النفايات واملعاجلة املسبقة والتخلص املشترك والتغليف
 تطبق غالباً على النفايات العامة وكذلك على مدافن النفايات األسلوبالدفن الصحى والتنويعات املختلفة على هذا 

   .اخل....... اخلطرة مقترنة بإجراءات أخرى مثل التخلص املشترك وخمصصات أمحال النفايات واملعاجلة املسبقة 

   (Standard Operation) يالصح للدفن القیاسيالتشغیل  ١-٢-٢
 والبيئية والقبول اجلماهريى جيب تشغيل مجيع املدافن مبا فيها مدافن النفايات اخلطرة االقتصاديةلتحقيق املتطلبات 

  : على النحو التاىل جيب دمج وتغطية النفايات ىف اية كل يوم تشغيلأى ،  الصحية لتشغيل املدافنللمبادئطبقاً 
  

  الدمج 
  
ل درجة من الدمج إذا نشرت النفايات ىف طبقات رقيقة مث دجمت بواسطة ماكينة دمج بنيت خصيصاً تتحقق أفض

مواقع  وG:L و G:Mوإجراء متطلب أدىن ىف مدافن النفايات من فئة .  ىف مدافن النفاياتاالستخدامبغرض 
 املبنية خصيصاً هلذا الغرض أما ىف املواقع األصغر حجماً حيث ال تتوفر املعدات. التخلص من النفايات اخلطرة

  .رجة ممكنة من الدمجيكتفى بأفضل د
   

  التغطیة الیومیة 
  

متطلب أدىن وىف بعض افن الصحية و مدافن النفايات اخلطرة املد تعد التغطية اليومية و املستمرة للنفايات ىف  
مح اإلدارة املعنية بتعديل هذا املتطلب احلاالت املعينة مثل املواقع النائية الىت تعاىن من نقص مادة التغطية فقد تس

 قبل النظر ىف املتأثرةاألدىن بشكل مناسب ولكن من الضرورى احلصول على موافقة أصحاب املصلحة واألطراف 
وىف كلتا احلالتني . اتتقوم معظم عمليات الدفن على سلسلة من اخلنادق أو اخلاليا املعدة الستقبال النفاي. التساهل
 النفايات ىف خنادق أو خاليا مث تنشر وتدمج وضع التصميم التخطيطى مطابقاً خلطة التشغيل ويتم  يكونأنفالبد 

أما املادة املستخدمة ىف التغطية فقد تكون من تربة املوقع أو  .ل نفاية كل يوم فعلياً عن البيئةوتغطى حبيث يتم عز
وافقة ماد أو أى مادة تغطية صناعية أخرى بعد م الراستخدامأو النفايات اإلنشائية كما ميكن  (Rubble)  الدبش

  . اإلدارة املعنية
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 أيام على األقل بالقرب من ٣دة مل مبخزون إستراتيجى من مادة التغطية يكفى االحتفاظوىف مجيع احلاالت فالبد من 
ود مادة تغطية  املوارد واملعدات املناسبة لضمان وجوجيب توفري . الطوارئ ىف حاالت لالستخدام التشغيل واجهة

منطقة بدون تغطية ىف اية اليوم وىف حالة املواقع املقترحة يعد النص على تغطية كاملة  كافية حىت ال تترك أى
 املوقع والتصميم وكذلك فإن كفاية التغطية اختيار طوال العمر املتوقع للمنشأة متطلباً أدىن من حيث للنفايات

-ملم ١٥٠ البيئة متطلب أدىن باإلضافة إىل تغطية فعلية بسمك معادل لــ اليومية أو الدورية لعزل النفايات عن
إذا كان من املعتزم .  من التربة املدجمة إال أن هذا السمك قد يتعني زيادته ىف حالة رداءة نوعية الغطاء-كحد أدىن

ة السمك املدمج هلذا الغطاء  فالبد من زياداألمرترك املنطقة لفترة مطولة على أن يتم تغطيتها بالنفايات ىف اية 
 ةاإلضافية املطلوبورغم أن هذا السمك ال يعادل مسك الغطاء النهائى إال أنه مينح الوقاية .  ملم٣٠٠الوسيط إىل 

  .على املدى الطويل

  أسلوب الدفن   ٢-٢-٢
  : ميكن تطبيق مقاييس الدفن الصحى باستخدام األساليب التالية 

  
  )mTrench Syste(نظام الخنادق 

  
 حيث يتم التخلص من أحجام صغرية نسبياً من النفايات تفضل اخلنادق G:S والفئة G:C املدافن من الفئة يف

على اخلاليا وجيب حفر تلك اخلنادق بشكل مستمر خالل عملية التشغيل ومع ذلك فالبد أن يتم ذلك طبقاً 
ة اخلنادق باملوقع كافية الستيعاب نفايات ددات التصميم االصلى وخطة التشغيل كما جيب دائماً أن تكون سعحمل

 يتم التفريغ بشكل حيول آنوجيب أن تكون اخلنادق حممية أو حماطة بسياج دائماً كما جيب . األقلأسبوعني على 
 أو املركبات ىف احلفر عن غري قصد وتودع النفايات ىف اخلندق مث تنشر وتدمج بقدر اإلمكان األفراددون سقوط 

متر وىف حالة اخلنادق فإن التغطية اليومية هى دائماً متطلب أدىن حيث ١ م و ٠,٥ يتراوح بني مكسحىت تصل إىل 
  .الناتج عن حفر اخلندق ذلك ممكناًجيعل التراب 

  
  ) perationOell CStandard( )النطاقأسلوب (عملیة الخلیة القیاسیة 

   
 بنهاية كل يوم اكتماهلاون حمتواه متاماً مبادة التغطية لدى وحدة املدفن األساسية هى خلية من النفايات املدجمة الىت تك

 التربة أو الدبش أو م يتم إنشاؤها من٢ إىل ١,٥ بارتفاعوتشكل اجلوانب عادة بواسطة برمات أو حوائل ترابية 
 أما االرتفاععلى سلسلة من اخلاليا املتجاورة املتماثلة " مصطبة "اصطالح املغطاه بغطاء يومى ويطلق النفاية اخلاملة

  . لنفايات بواسطة املركبات القادمة اتشوينل من املدفن حيث يتم عاف التشغيل فهو اجلزء النشط أو الواجهة
 التشغيل أصغر ما ميكن مبا يتناسب وأغراض املناورة والتغطية أما العرض فيتحدد بناء على واجهةوجيب احلفاظ على 

 يكون عريضاً بدرجة كافية لتجنب أنولذلك فالبد .  النفاياتوضعتقوم بمتطلبات املناورة الالزمة للمركبات الىت 
  .عاب نفايات أسبوع واحد على األقل املرورى كما جيب أيضاً أن تكون سعة اخللية باملوقع كافية الستياالختناق

ند قاع  النفايات عوضعوعند تطبيق نظام اخللية ميكن احلصول على أفضل النتائج من حيث الدمج عندما يتم 
ع الغطاء بعد ذلك وينشر فوق اخللية أثناء اليوم وميد لتغطية  مث يوض٣ إىل ١ التشغيل مث يعلى مبيل واجهة) سفح(

  ) :١( أو املمر املنحدر شكل النطاق التشغيل بنهاية اليوم وهو ما يطلق عليه أسلوب واجهة
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  ات لدفن املخلف– النطاقات –طريقة اخلاليا القياسية ) ١(الشكل 

  
   ) ellCeather WWet(خلیة الجو الممطر 

  
البد أن تنشأ خلية اجلو املمطر حبيث يسهل الوصول إليها بالقرب من مدخل املوقع أو على مقربة من طريق يصلح 

 حتت الظروف اجلوية املمطرة بشكل غري إعتيادى كما جيب أن تكون سعتها لالستخدامجلميع الظروف اجلوية 
يات أسبوع كامل وتنشأ اخللية بنفس طريقة اخللية القياسية على أن تكون ذات قاعدة من النوع كافية الستيعاب نفا

  .من وصول املركبات ىف اجلو املمطراحلصوى جيد الصرف حبيث تض
  

  أسالیب أخرى بخالف عملیة الخلیة 
  

قدم وهو أسلوب ممتد ومت) ههجاو( هو أسلوب يتم مبوجبه دفع النفايات فوق سطح (End-tipping)" القلب"
ليس مسموحاً به ىف أى مدفن عادى ألنه يتسبب ىف عدم ثبات االحندار فضالً عن حد أدىن من الدمج والعديد من 

  .  ذات الصلةاملشاكل األخرى

  النفایات الخطرة ب الخاصةسالیب الدفن أ٣-٢-٢
 H:Hخطورا فاملدفن من فئة  تبعاً لتصنيف H:h أو H:Hيتم التخلص من النفايات اخلطرة ىف املدافن من فئة 

 كما ميكنها أن تقبل مجيع النفايات األخرى مبا ىف ٢ أو ١مصممة حتديداً لقبول النفايات ذات تصنيف خطورة 
 فمصممة لتقبل نفايات H:h والنفايات العامة أما املدافن من الفئة ٤ أو ٣ذلك النفايات ذات تصنيف اخلطورة 

ا ميكن أن تقبل النفايات العامة إال أا ال تقبل نفايات ذات تصنيف  كم٤ أو ٣خطرة ذات تصنيف خطورة 
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 إىل ارجع(وافتراض أسوا الفروض ) األحترازى( وىف حالة النفاية جمهولة اهلوية يطبق املبدأ التحفظى ٢ أو ١خطورة 
 إسناد تصنيف خطورة  يتم،ولذلك) احلد االدىن من املتطلبات للتعامل مع النفايات اخلطرة وتصنيفها والتخلص منها

  .H:H إىل النفاية وحتويلها إىل موقع ١
  

وتستهدف املتطلبات ،  متطلب أدىن H:hو  H:H ويعد تصميم وتبطني مدافن النفايات اخلطرة حسب مقاييس 
 صارم وتنطبق تلك املتطلبات على احتواءاخلاصة مبوقع النفايات اخلطرة من حيث التصميم واإلنشاء توفري مستوى 

ديداً الستيعاب قع ككل أو على خلية مبطنة أو مهندسة بشكل خاص أو على قطاع من املدفن مصمم حتاملو
  .النفايات اخلطرة

  
  عالجة المسبقة للنفایات الخطرة الم
  

ها بشكل آمن ىف املدفن مباشرة وىف هذه احلاالت جيب وضعقد حتول خواص بعض النفايات اخلطرة املعينة دون 
 أيضاً للحد األدىن ارجع (- ختفيض درجة اخلطورة-لنفايات جلعلها ثابتة وأقل مسية وتفاعليةعمل معاجلة مسبقة ل

وتوجد خيارات متنوعة للمعاجلة وهى غالباً مرتبطة وميكن تصنيفها بصفة ) من متطلبات التعامل مع النفايات اخلطرة
  . وفيزيائيةعامة إىل أساليب معاجلة حيوية وكيماوية

  
) الترميد(الكيماوية املعادلة والترسيب والتثبيت واألكسدة أما العمليات الفيزيائية فتشمل احلرق  وتشمل العمليات 

 استكمالومبجرد . واخللط والتغليف كما تشمل العمليات العضوية التكسري اهلوائى والالهوائى للمواد العضوية
وينظر إىل النفايات . نيف خطورا ىف املدفن املالئماملعاجلة املسبقة للنفاية يتم التخلص من البقية املتخلفة تبعاً لتص

 أو املعاجلة املسبقة أو جمهولة اهلوية أيضاً على أا غري مقبولة للدفن مما يتطلب التعرف متبوعاً باملعاجلة املناسبة
  .التغليف

  
   )Delisting(إسقاط قید النفایات الخطرة 

  
 تصنيف اخلطورة للتأكد من أن النفاية ذات اختباراتأو /ة وعلى املعاجل  إسقاط قيد النفايات اخلطرةوينطوي

 حبيث ميكن إعادة تصنيف وختفيض درجة خطورا وعندئذ ميكن التخلص من هذه االخنفاضبالغ  حركية أو تركيز
النفايات الىت اسقط قيدها بشكل آمن ىف مدفن أقل تصنيفاً وىف هذا الشأن ال جيب أن يكون مبطن وتصميم نظام 

  . +G:M:Bرة رشيح املدفن أقل من إدا
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   )disposal-Co(التخلص المشترك 
  

 وسيتم تناول نسب .واخلطرةويشري التخلص املشترك إىل خلط النفايات اجلافة أو السائلة أو خلط النفايات العامة 
حبساب نسب التخلص  الشارح للربنامج احلاسوىب اخلاص النفاية السائلة ىف امللحق:التخلص املشترك للنفاية الصلبة 

  )١ملحق  (.املشترك
  
جتنب تكون الربك و  السائل الزائد الىت متتصميكن التخلص من النفايات السائلة بشكل مشترك مع النفايات اجلافة  

وكثرياً ما يتم التخلص من النفايات العامة ىف مدافن النفايات اخلطرة بغية . Ponding/Lagooning)أو البحريات 
 التخلص املشترك لتبكري استخداموميكن . تية ميكن فيها حفر خنادق يودع ا النفايات اخلطرة السائلةإقامة طبقة حت

  . التكسري الالهوائى للرشيح وختفيض مسيته ومسية أى نفايات خطرة ذات صلة
  

ا مل يكن ذلك  النفايات اخلاصة اخلاضعة للتخلص املشترك ىف مدافن مؤمنة للنفايات اخلطرة م نوجز بيانوفيما يلى
  - : احمللىحمظوراً من قبل أجهزة الشئون البيئية أو بنص القانون

  حرةوحال الراسبة شبه الصلبة الىت حتوى سوائلالسوائل اجلرمة واأل §
النفايات السائلة وشبه الصلبة وتشمل املياه السوداء ومعاجلة اارى والوحل الراسب والسميات القيحية  §

 اخل...... 
ألسلحة البيضاء وغريها من األجسام املعدنية الكبرية واإلطارات ما مل تكن هناك خيارات السيارات وا §

 التدويرمتاحة أو جمدية إلعادة 
 احملليةالنفايات الطبية احليوية وفقاً لتعريف أجهزة الشئون البيئية  §
 التعليب واملنتجات الثانوية احليوانات النافقة أو اازر أو املزارع السمكية أو النفايات الزراعية أو نفايات §

 اجلانبيةأو 
إذا مل يكن هناك ) مبعىن تفادى التخلص املشترك(وميكن املوافقة على دفن هذه النفايات ىف مواقع خمصصة باملدفن 

إعادة املعاجلة أو التسميد على أن يترك  التخلص أو إعادة التدوير أو/بديل آخر قابل للبقاء واالستمرار مثل املعاجلة
  .ئل وقابليتها للتطبيق إىل املديرديد استمرارية البداحت
 

  متفرقات 
  

 أنواع بديلة للتخلص من النفايات حيث أا ال تشكل ممارسات قياسية للدفن وهى ٣وتندرج حتت هذا العنوان 
ويشري مصطلح التخلص األحادى إىل التخلص من نوع واحد من . التخلص األحادى وعمل البحريات والتغليف 

 النفاية ممكنة ألا تسمح استخدامنفاية ىف منشأة خمصصة ويعد التخلص األحادى خياراً مفضالً حينما تكون إعادة ال
 قيد نفايات خطرة معينة إلسقاطوقد يستخدم التخلص األحادى أيضاً كطريقة .  النفاية بسهولة مستقبالً باسترجاع

ورغم أننا بصدد نوع واحد فقط من النفايات . تهاكحربضمان عدم التخلص منها مع نفايات أخرى مما حيسن 
   . يتقيد مدفن التخلص األحادى جبميع املتطلبات الدنيا املتعلقة بفئتهأنفالبد 
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 فتصنف أحياناً "Lagooning "اسمأما التخلص من النفايات السائلة ىف حبريات مبطنة وهو ممارسة يطلق عليها 
 خارج نطاق هذه الوثيقة حيث أنه ليس لدينا معلومات عنملمارسة  هذه او تناول معايريكعملية دفن صحى 

قبل البدء املختصة إجراءات موضوعه لتشغيل البحريات إال أنه البد من املوافقة على تلك العمليات من قبل اإلدارة 
لنفايات  ااحتواء فهو (Encapsulation) الكبسلةأما .كمتطلب أدىن وذلك لضمان محاية البيئة والصحة العامة 

ىف أغلفة أو حمافظ خرسانية وذلك ألنه ال ميكن التخلص من نفايات معينة بشكل مباشر ىف املدفن بسبب اخلطورة 
 فالبد أن يقوم حامل الترخيص بتقدمي التغليف اخلرساىن أو لةارس الكبسمتالبالغة الىت ينطوى عليها ذلك وحيثما 

ات  إىل متطلبات التعامل والتصنيف والتخلص من النفايارجع(البدء املواصفات إىل اإلدارة املعنية للموافقة قبل 
  .)اخلطرة ىف املراجع املذكورة

  
  إجراءات التشغیل القیاسیة

  
البد أن تنفذ عمليات تفريغ النفايات اخلطرة والتخلص املشترك حتت إشراف الشخص املسئول وىف نطاق سلطته 

  :  األوجه التالية اإلجراءات هذه ة وتشملوذلك لضمان التقيد بإجراءات التشغيل القياسي
 )التنفسكالقفازات والنظارات وأجهزة ( العمال للمالبس الواقية استخدامالتأكد من  §
 تسبب إنفجارات أو توليد أنالتأكد من عدم التخلص املشترك من النفايات غري املتوافقة كالىت ميكن  §

 )كالسيانيد ومحض االيدروكلوريد(غازات سامة 
د من عدم جتاوز خمصصات شحنات النفايات اخلطرة احلدود املسموح ا والتأكد من االلتزام بنسب التأك §

 الىت ال تشجع تولد الرشيح) صلبةأى املواد السائلة إىل املواد ال(التخلص املشترك الصحيحة 
 اليوميةأو /التأكد من التغطية الفورية و §
 يوم التشغيلالتأكد من عدم ترك أى أسطح سائلة حرة بنهاية  §

 مبحتوى ومتطلبات خطة التلبية اخلاصة باملوقع دراية كافية ومن املهم أيضاً أن يكون املسئول والعاملني على 
   .الطوارئويستطيعون تنفيذها ىف حالة 

   (Co-disposal) التخلص المشترك ٤-٢-٢
للسوائل متطلباً أدىن لضبط يعترب إعداد وثائق مفصلة تصف خمصصات شحنات النفايات ونسب التخلص املشترك 

وتنظيم ممارسة التخلص املشترك وكذلك فإن إجراءات التشغيل وخطة التلبية املناسبة لعملية التخلص من النفايات 
  .دنياالتطلبات امل  هى أحداخلطرة

 النفايات ونسب التخلص املشترك للسوائل وإجراءات التشغيل وخطة التلبية ردموالبد من إدراج خمصصات 
  . املعنية قبل بدء التشغيلاإلدارة قبل منو ي البيئى الذى جيب أن يقدم األثرسريعة ىف تقرير التحكم ىف ال
  

 )disposal of General -Co & التخلص المشترك من النفایات العامة والخطرة
)astesWHazardous    

  
 هو اخلاليا أو األنسب التشغيل وبأسل مبدافن املخلفات اخلطرة فأن  النفايات العامةعند السماح بقبول دفن

وقد يتم التخلص املشترك خبلط النفايات العامة .  النفايات العامةالوحدات القياسية الشائع استخدامه ىف مدافن
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ر ىف فحت قبل التغطية أو اخللط ىف خنادق الىت مت تفريغها التشغيل أو النشر على النفايات واجهةواخلطرة على 
 فالبد من أن يتم محايتها بشكل مناسب )احلاوية ( اخلنادق أو اخلاليا املهندسةاستخدام يتم ندماعالنفايات املوضعية 

  .ملركبات دون قصد ىف خندق أو خليةكما جيب أن يتم التفريغ بشكل حيول دون سقوط األفراد أو ا
  

  التخلص المشترك من النفایات الصلبة والسائلة 
  

 احتواء الرشيح ميكنه  يبطن ويزود بنظام للتعامل معأنمن السوائل البد اى مدفن يسمح فيه بالتخلص املشترك 
وميكن التخلص املشترك من النفايات السائلة بالقلب .  التدفق الرشيحى الناتج ومعاجلته إن أمكنستخالصوا

(End-tipping)تغطى  ىف خنادق حفرت ىف جسم النفاية أو ىف خاليا مهندسة حتوى نفايات صلبة بصفة غالبة مث 
 توالبد من وجود نفايا. النفايات الىت مت التخلص منها بشكل مشترك بنفايات عامة صلبة ميكن قلبها هى األخرى

 حبريات أو أسطح بتكونوال يسمح .  تسمح حبركة املركبات وفعاليات التغطية كحد أدىنىتجافة كافية ىف اخللية ح
وحىت يتحقق ذلك فالبد من نسبة مناسبة للتخلص املشترك . ائياًكريهة أو قد تسبب تلوثاً هوسائلة حرة تولد روائح 

وىف حالة بقاء اخلنادق احملفورة ىف جسم النفاية مليئة بالسائل فالبد من . النفايات السائلة: فايات الصلبة من الن
  . يعد خصيصا لذلكتأمينها وتغطيتها بغطاء إطارى

  
   للموقع تحدیدًاالسائلة: حساب نسبة تخلص مشترك للمواد الصلبة 

   
 اقتصادية وآثار اعتبارات  له) النفايات السائلةإىلاى نسبة النفايات الصلبة ( نسبة التخلص املشترك اختالفأن 

د الرشيح واآلثار البيئية احملتملة وتكاليف إدارة الرشيح ولكن ذلك دة حجم النفايات اجلافة خيفض تولفزيا. وبيئية
املدافن املبطنة بواسطة النفايات اجلافة العامة أما ختفيض حجم ذو كلفة عالية ىف  حيز أكربيؤدى أيضاً إىل شغل 

 مبطن إضاىف حيز إال انه خيلق حاجة أكرب إىل إدارة الرشيح مبا ىف ذلك احليز، استغاللالنفايات اجلافة فيوفر ىف 
كثر مما ينبغى من النفايات السائلة أما إذا مت التخلص من كميات أ. تبخري و معاجلة الرشيحلتخزين الرشيح ىف برك 

  . ارة الرشيح باهظة التكلفة للغايةفقد يؤدى ذلك إىل وضع غري مقبول بيئياً كما قد تصبح إد
  

ولذلك فمن مصلحة مشغل املدفن أن يصل إىل نسبة التخلص املشترك املثالية وذلك بالتقليل إىل احلد األدىن من 
إال أن نسبة التخلص املشترك املستخدمة البد أن تضمن عملية ختلص . الرشيح وتكاليف إدارة احليز استغاللجمموع 

 كريهة روائح األسطح السائلة احلرة الىت قد تسبب تفادى تكونمقبولة بيئياً مبعىن أن تتم إدارة الرشيح كامالً مع 
كن أن يؤثر على ثبات كما أن تصاعد وتراكم املنسوب اهليدروليكى بداخل املدفن مي. كل تلوث اهلواءورمبا مشا

وحىت ميكن أخذ العوامل اخلاصة . املدفن وبالتاىل فالبد من جتنبه بتشغيل املدفن بنسب التخلص املشترك املناسبة
 وللسماح باالستغالل الكفء لسعة ختزين السوائل اإلضافية ىف املدافن الواقعة ىف املناطق االعتبارباملوقع حتديداً ىف 

بة إجبارية للتخلص املشترك مع ربط التخلص املشترك مبفهوم التوازن املائى وتقليل الرشيح  ال يوصى بنس-B اجلافة
وينطبق هذا على التخلص املشترك من السوائل . االعتباراملتولد إىل كميات ميكن إدارا مع أخذ املناخ احمللى ىف 

 ىف الىت عدلت خطوراوائل غري اخلطرة أو اخلطرة ىف مدافن النفايات اخلطرة وعلى التخلص املشترك احملتمل من الس
ملم من الرشيح سنوياً ىف مدفن معني ٢٠٠د ما ال يزيد عن ولذلك فإن تول. +G:L:Bو  +G:M:Bمواقع من فئة 
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) مع تساوى الظروف( -B  جاف نسبياهو متطلب أدىن واملنطق وراء هذا املنهج هو أن مدفن يتلقى سوائل ىف مناخ
ولذلك فيمكن التخلص .  +B  رطب نسبيامدفن يشغل بطريقة متماثلة متاماً ولكن ىف مناخسينتج رشيحاً أقل من 

 دون إنتاج املزيد من الرشيح بالضرورة  -Bاملشترك من املزيد من السوائل لكل طن من النفايات اجلافة ىف منطقة 
 -Bفقد ينتج مدفن ىف منطقة وعموماً .  +Bمقارنة بذلك الذى ينتج حتت ظروف متماثلة متاماً ولكن ىف منطقة 

 األكثر مطراً +Bولكن ىف املناطق . ولكنه لن ينتج رشيحاً بالضرورة ىف سنة متوسطة) بشكل متفرق(رشيحاً متناثراً 
وىف .  مل يتم التخلص املشترك من سوائلسينتج رشيح بكمية مؤثرة حىت ىف سنة أكثر جفافاً من املتوسط حىت لو

سنة فوق منطقة جسم النفايات أو بأى / ملم٢٠٠ املعمول به هو حتديد توليد الرشيح بـ كلتا احلالتني فإن املنهج
  . الرشيح و معاجلةإدارة نظام رقم صممت ألجله سعة 

وألنه قد توجد حاجة قائمة أو مستقبلية للتخلص من النفايات السائلة ىف مناطق ممطرة يوضع حد إمسى لكمية 
سنة مما / ملم٢٠٠طية ىف موسم املطر ىف أى موقع للتخلص املشترك وهو الرشيح املنتج حتت ظروف مناخية من

يسمح بتخلص مشترك حمدود من النفايات السائلة ىف املناطق املمطرة وبتخلص مشترك أكثر فعالية من النفايات 
وميكن . ولة مقبواقتصاديةسنة هو رقم سيضمن ظروفاً بيئية /ملم٢٠٠وحد الـ .  جفافاًاألكثرالسائلة ىف املناطق 

 هذا استيعابجتاوزه فقط ىف حالة بيان قدره تصميم املدفن ككل ونظام إدارة الرشيح ونظام معاجلة الرشيح على 
وبغض النظر عن نسبة التخلص املشترك املستخدمة أو كمية الرشيح املتولد فإن عدم وجود أسطح . التدفق بسهولة

وسنوضح النظرية الىت يستند إليها منهج التعامل . ر هى متطلب أدىنسائلة حرة وقابلية املدفن الستيعاب حركة املرو
خاص مرفق بربنامج  ىف ملحق انوب أفريقيجل  منطيةمع التخلص املشترك ونورد أمثلة لتطبيقه حتت ظروف مناخية

  .حاسوىب لتسهيل حساب نسب التخلص املشترك للمخلفات السائلة و اجلافة معا
  

   (Disposal of Medical Waste) الطبیةالتخلص من النفایات  ٥-٢-٢
 مث ،حيظر التخلص من النفايات الطبية ىف أى مدفن حيث أن ترميد النفايات الطبية متطلب أو شرط مسبق للتخلص

يتم التخلص من الرماد حتت ظروف جافة وىف موقع نفايات خطرة مت املوافقة عليه مامل يتم التفاوض على خالف 
تم إنشاؤها خصيصاً يوقد تنظر اإلدارة ىف طلبات التخلص من النفايات الطبية ىف خلية جافة . ةذلك مع اإلدارة املعني

  . الصحة العامة والبيئةاعتباراتبداخل موقع متت املوافقة عليه وذلك ىف احلاالت الطارئة ولصاحل 
 باإلدارة املعنية صالاالتوسيتم ذلك التخلص حتت ظروف حمكومة ولفترة زمنية حمدودة والبد كمتطلب أدىن من 

 املعنية الرئيسية وأصحاب املصلحة واألطراف املتأثرة اجلهات مجيع استشارةالستصدار توجيهات ذا الصدد وأيضاً 
(I & AP’s).  

 هى التخلص من  ىف بعض املناطق الريفية بالبلدان العربيةاآلنحىت  و كانت املمارسة املعمول ا ىف املاضىملاو
 توجيهات إلدارة املوقف  للحصول علىواستشاراة ىف مدافن النفايات العامة فالبد من إبالغ اإلدارة النفايات الطبي

  .مستقبالً
و يوصى بالرجوع اىل األدلة االرشادية الفنية التفاقية بازل املتعلقة باالدارة السليمة بيئيا للمخلفات  الطبية احليوية و 

ليل االرشادى العداد اخلطط  الوطنية الدارة خملفات الرعاية الصحية  و الد(Y1; Y3)خملفات الرعاية الصحية 
  .باملناطق احلارة الصحراوية
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   األخرى التشغیلعناصر  ٣-٢

  غطاء تربة الستخدامھا ك ال تجریف١-٣-٢
  ىف املوقع فالبد أن يتأكد الشخص املسئول من احلفاظ على الفاصلغطاءتربة الستخدامھا ك التجریفحيثما يتم 

 للمياه اجلوفية خالل موسم املطر كما ينص التصميم مما يضمن احلفاظ منسوب بني أرضية احلفر وأعلى ) متر٥(
  .لنفايات مستقبالً احلفر للتخلص من ااستخدامعلى فاصل كاىف بني جسم النفايات واملياه اجلوفية ىف حالة 

كم وخاصة بالقرب رك من املاء السطحى املترا لتجنب تكون ب للحفرناسبو امل  اجليدصرفالالتأكد من جيب أيضاً 
ا لتوجيه الرشيح إىل وىف األحوال الىت تشكل فيها قاعدة هذه احلفر قاع للمدفن فيجب إمالته. من جسم النفايات

 جيب أن –ومدافن النفايات اخلطرة خصوصاً  +B وىف حالة املدافن من فئة -وىف مجيع احلاالت . نقطة التحكم
  ).املدفنراجع اخلطوط اإلرشادية لتصميم (طنة بشكل مالئم تكون القاعدة مب

   (Drainage) الصرف ٢-٣-٢
  :  صرف موقع الدفن مبادئوفيما يلى 
وللتقليل إىل  املنحدر بعيداً عن النفايات ملنع تلوث املياه اعلى من (Run-off)جيب حتويل املاء املنطلق  §

  د الرشيحاحلد االدىن من تول
 حىت ال يؤثر سلبا علىوقع بامل  مكان الرشيح امللوث أينما ظهر ىف أىأوياه امللوثة إدارة املو  رصدجيب §

ىف مدافن ) اباتاإلنسك(الغسيل والتسربات ) أو منافذ (أحواض ينطبق على الصرف من ذاالبيئة وه
 النفايات اخلطرة

 نظام مبادئة حجمه أما  باالختالط باملاء امللوث وزياده النظيفملياه األمطار اجلاريةال جيب أن يسمح  §
 ).راجع اخلطوط اإلرشادية لتصميم مدافن النفايات(الصرف األساسى فمقدمه ىف تصميم املوقع 

بدأ من  (toe drains) الوصل املائلة و مصارف (cut-off) القطع مصارفالبد أن يتم تركيب مجيع  §
  املدفنبدء تشغيل املنحدر قبل أعلى

  
  : تطلبات وفيما يلى احلد األدىن من امل

ة دائماً حول أحد جانىب جسم النفايات أو  املمطراصفوالبد من حتويل املاء املنطلق ومياه الع §
  القطعمصارفأو / و(Berms)" الربمات"كليهما بواسطة نظام من احلوائل الترابية أو 

 ىلإ بصرفهوىف حالة السماح .  النفايات أو الرشيح داخل املوقعمن املاء امللوث احتواءجيب  §
 فالبد أن يطابق املقاييس العامة للسوائل املخرجة املنصوص عليها ىف القوانني خارج املوقع 

 )أو يتم معاجلته ملطابقتها(ية احملل
 ومن .املودعةالبد أن تصمم قواعد اخلنادق واخلاليا حبيث ينصرف املاء بعيداً عن النفايات  §

أما املاء .  تسهل الصرف بعيداً عن النفاياتالناحية األخرى فالبد أن تكون اخلاليا موجهة حبيث
 فيجب ختزينها ىف حوض جتميع  تلوثت مبالمستها للنفاياتالىتمياه األمطار امللوث الناتج وكل 
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أو سد احتجازى حيث ميكن ضخه والتخلص منه إذا كان مطابقاً للمقاييس العامة واحملددة 
 ةنصوص عليها ىف القوانني احمللي املاملنصرفللسائل 

 متر مصمم ألجل الفيضان اخلمسيىن ٠,٥جيب احلفاظ دائماً على خلوص فوق سطح املاء قدره  §
  املاء امللوث وخنادق الصرفاحتجازىف حاالت )  عام٥٠الذى حيدث مرة كل (
  صرفجيب تدريج مجيع املناطق ذات التغطية الدائمة واملؤقتة وصيانتها واحلفاظ عليها لتشجيع §

 الركود والستبعاد تكون الربك أو ،  مفرطحنتق بدون املنطلالزائد املاء 
جيب أن يسمح للماء النظيف غري امللوث الذى مل يتصل بالنفايات بأن يتدفق خارج املوقع إىل  §

  ظروف حمكومةنظام الصرف الطبيعى حتت
 بالطمى أو انسدادهاالبد من صيانة مجيع البالوعات واحلفاظ عليها وهو ما يتطلب ضمان عدم  §

 تاتباالن

   (Nuisance Control) اإلزعاجمسببات  فيالتحكم  ٣-٣-٢
  :  الناجتة عن تشغيل املدفن كما يلى اإلزعاجمسببات جيب التحكم ىف 

  
  )Burning(حرق النفایات 

  
إال أن . حرق النفايات ممارسة شائعة ىف العديد من املدافن وذلك لتخفيض حجم النفايات وجاذبيتها للهوام واملاشية

النفايات ال يعترب مقبوالً ألسباب مجالية وبسبب الروائح واملخاطر الصحية احملتملة نتيجة لتلوث اهلواء ولذلك حرق 
 احلصول على تصريح خاص حلرق حالةوىف . ةاآلثار السلبي حرق النفايات ىف مواقع الدفن بسبب هذه حيظر

وىف حالة السماح . (IAPs)ملصلحة واألطراف املتأثرة  يكون ذلك خاضعاً لقبول أصحاب اجيب أنالنفايات 
 البيئة ولذلك فإن احلرق تدهور حالةباحلرق فالبد من إتباع إجراءات مناسبة حلماية الصحة العامة واألمان وملنع 

 املهىن ذات الصلة تعد متطلب األمن جبميع متطلبات وااللتزامالكفء للحصول على احتراق كامل دون تدخني 
  .أساسى

   )Litter(القمامة 
  

متطلب  يعد  مجيع القمامة بداخل املوقعاحتواء  خملفات عامة مبوقع  للمخلفات اخلطرة  فأن أي باستقبال مسح إذا
 التغطية والدمج اخلاصة باملدافن الصحية كما أن إقامة أسيجة قمامة متحركة مبادئأدىن وميكن حتقيق ذلك بتطبيق 
 القمامة الىت محلتها الرياح وإزالتها من فوق األسيجة التقاطتميز بالرياح القوية مع متطلب أدىن ىف املدافن الىت ت

  .والنباتات بشكل يومى
  

  )Odors(الروائح 
  

 حيد من كما إن التغطية السريعة للنفايات  جيد وبالصيانة املنتظمةجيب مكافحة الروائح الكريهة باستعمال غطاء
كما إن .  موانع الروائح مطلوباًاستخدامىف احلاالت القصوى قد يكون  و.أدىنعد متطلب  و يمشاكل الروائح

إجراء حتقيق مناسب ىف حالة حدوث خلل بالغطاء يسمح بتسرب أحجام مؤثرة من غازات املدفن الىت ميكن 
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 فتحات مهندسة  ميكن التخفيف من مشاكل الروائح بواسطة . التعرف عليها من خالل روائحها يعد متطلب أدىن
  .يتم إدارته بشكل مناسب للغازات شعالاإل و هويةللت

  
   )Noise(الضوضاء 

  
اء وساعات البد أن تتقيد مجيع املعدات املستخدمة ىف املوقع بقوانني السلطة احمللية اخلاصة مبستويات الضوض

  .  الضوضاءوطنية اخلاصة بالتحكم ىفوىف حالة غياب القوانني احمللية فالبد من التقيد باللوائح ال. التشغيل
  

   ) Disease Vectors& Vermin( األمراض و ناقالتالھوام 
  

 األمراض كالفئران ناقالت اإلجراءات املناسبة الستبعاد اختاذالبد من احملافظة على مواقع الدفن خالية من اهلوام مع 
  .ذباب أو تقليلها إىل احلد األدىنأو ال

  
   )Dust(الغبار 

  
تظم للمناطق غري املرصوفة أو غري املغطاه باحلشائش وكذلك الطرق غري املعبده الىت  املنالرش اخلفيف والبد من 

 كما جيب .تسبب مشاكل الغبار وذلك لتقييد الغبار مبستويات ال تشكل مضايقة للعمال باملنشأة أو مستخدميها
  .التغطية الفورية لبعض أنواع النفايات كاألسبستوس

  
   )ationaste ReclamW( النفایات استرجاع

  
وبينما ينبغى دعم . احملكوم ىف العديد من مدافن النفايات االسترجاع   و غري احملكوماالسترجاعوحالياً يتم كل من 
للخطر املسترجع ىف املدافن يعرض صحة وأمن االسترجاع من جمرى النفاية إال أن االسترجاع ثقافة وأخالقيات 

 فناالنفايات ىف املداسترجاع ن فإن إدارة الصحة واألمن ال تشجع وبسبب هذه املخاطر الىت تستهدف الصحة واألم
  .و خاصة مدافن النفايات اخلطرة 

  
يات البلدية حتديداً  التشغيل مبدافن النفاواجهةالنفايات ىف مواقع النفايات اخلطرة وال على استرجاع بوال يسمح 

ني تقع على عاتق مدير املوقع أو حامل جعر من املستوجتدر اإلشارة هنا إىل أن املسئولية عن أمن أى. كمتطلب أدىن
 للتعويض واإلعفاء مع اإلدارات املعنية ويعد إعطاء الصبغة الرمسية ألى عملية اتفاقالترخيص املطالب بالدخول ىف 

والتشاور معهم وتوفري إجراءات جعني راملستىف إطار خطة التشغيل متطلب أدىن ويشمل ذلك تسجيل استرجاع 
  . وتوفري املالبس الواقية كذلكعن فعاليات الدمج والتغطيةاالسترجاع املناسبة الىت تشمل فصل األمان 

  
  (Leachate & Gas Management)إدارة الغازات والرشیح   ٥-٣-٢
   



       ي المناطق الجافة ف مدافن المخلفات الخطرةلتشغیل ورصد ومتابعةاألدلة اإلرشادیة 

    ١٨                                                                                                    المركز اإلقلیمي للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة      

  وجود نظام يكون اإلنسان رشيح بكميات قد تكون مؤثرة على البيئة و صحة أوىف حالة توقع تكون غازات 
 صيانة وتطوير وتكيف مستمرين بالتوازى مع تطور املدفن -مثله مثل نظام الصرف- متطلبا أدىندارة الرشيح إل

  . بإجراء تشغيلى كامل ومنفصل يتم كتابته ىف خطة التشغيلااللتزاموحينما تكون املعاجلة الزمة فالبد من 
  

للتحكم ىف اختاذ إجراءات مناسبة ملعنية وفالبد من إبالغ اإلدارة ا -B املصنفة  اجلافة و الشديدة اجلفاف وىف املواقع
 وقد يشمل ذلك أيضاً إعادة ).أنظر القسم اخلاص بالصرف(أى رشيح متفرق يتولد بسبب ظروف غري اعتيادية 

التدوير وىف حالة وجود نظام إلدارة الغازات ىف املوقع فالبد أن يتم تشغيله وصيانته ومراقبته بشكل صحيح لضمان 
  .ألى غاز ينبعث أو يصدر من املوقع اإلدارة املالئمة 

   
   للمناطق المستكملة التصاعدي المطرد أو التأھیلإعادة  ٦-٣-٢

(Progressive Rehab. of Completed Areas)     
  

ويتم . مث االستنبات متطلب أدىن  (Capping)يعترب إعادة التأهيل املطرد ملدافن النفايات بواسطة التغطية اخلارجية 
بدأ اإلستنبات ىف  ىف مجيع املناطق الىت لن يودع ا املزيد من النفايات على أن ي(Capping)طية اخلارجية تنفيذ التغ

  .أسرع وقت ممكن
 مما يضمن (Screening berms)أما أول املناطق الىت جيب إستنباا وختضريها فهى احلوائل الترابية احلاجبة 

 ويتم متديد تلك (Vegetated berms)مستنبتة ) أو حوائل(حدوث عمليات التخلص من النفايات خلف برمات 
وجيب أن . رف مبنهج اجلدار األخضر املتصاعدالربمات ألعلى قبل عملية التخلص لضمان حجب مستمر وهو ما يع

 النهائى بعد اإلغالق هذا االستخدامالنهائية مطابقة لتصميم املدفن وخطة ) االحندارات(تكون املستويات وامليول 
  . سيزيد عمليات التعرية ألن ذلك ٢,٥ ىف ١ من احندارا ينبغى أن تكون زوايا امليل أكثر وال

  النھائيالغطاء  ٧-٣-٢
جيب أن .  أى منطقة مباشرة على أن يكون مسكه ثابتاً ومطابقاً للتصميماستكمالجيب وضع الغطاء النهائى بعد 

  .اإلغالق املطلوبة ىف خطة االستخدام النهائى بعد يشتمل الغطاء النهائى على مواد قادرة على دعم النبتات
 وحتسني التعريةبأسرع وقت ممكن بعد وضع الغطاء النهائى ملنع ) التخضري (ستنباتاإلوالبد أن تبدأ إعادة 

 للخارج املاء  جريانجيب تدريج األسطح املغطاه للمدفن حبيث تشجع. اجلماليات وإعادة  التأهيل بشكل مستمر
  .الربكومتنع تكون 

    (Public Participation)المشاركة الجماھیریة فى العملیة ٨-٣-٢
ممثلني أو مندوبني عن اإلدارات ) أى اللجنة( مبراقبة مقاييس التشغيل ىف مدفن معني وتضم متابعة و تقييمتقوم جلنة 

مبوجبها التعامل مع حاجات ودف اللجنة إىل توفري آلية ميكن . املعنية واملشغل ومندوبني عن املتأثرين باملدفن
  .املنشأة عند تشغيل IAPs) ( املتأثرة واألطرافوخماوف أصحاب املصاحل 

 املصاحل واألطراف املتأثرة من الوصول إىل املوقع ذاته وإىل أصحابومن أجل حتقيق الشفافية الكاملة جيب متكني 
احلد ) ١( و يلخص جدول .التقييم و املتابعة يتم ذلك من خالل جلنة أنمجيع املعلومات املتعلقة بالتشغيل على 

  .األدىن من متطلبات تشغيل املدافن بكافة أنواعها



       ي المناطق الجافة ف مدافن المخلفات الخطرةلتشغیل ورصد ومتابعةاألدلة اإلرشادیة 

    ١٩                                                                                                    المركز اإلقلیمي للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة      

  
  احلد األدىن من متطلبات تشغيل املدافن) : ١(جدول 

  ١٩٩٨ مجهورية جنوب أفريقيا –مأخوذة من إدارة الشئون املائية والغابات 
 نظام التصنيف 

 
H 

 نفايات خطرة 
 

G 
  نفايات عامة 

 
L 

 مدفن كبري 
M 

ط مدفن متوس  
S 

 مدفن صغري 
C 

مدفن عمومى 
) على املشاع(  

 الرمز
B-   ال رشيح مؤثر     
B+         مؤثر حيرش 
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F       اعتبار تعطى  

 خاص من قبل خبري 
ممثل لإلدارة            أو

 N/a         ال ينطبق 
   

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  
 

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  
 

B+  B- B+  B- B+  B- B+   B- متطلب أدنى 
R  R  R  R  R  R   R  R  R  R  دتسهيالت وموار  

R  R  R  R  R  R   R  R  R  R  
ــات   ــع عالم وض

  إرشادية 

R  R  R  R  R  R  F F N N 
طرق صاحلة جلميع 

 األحوال اجلوية 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
 ضوابط 

 إجراء قبول النفايات 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  إقامة سياج 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
 اقترابالتحكم ىف 

 املركبات 
R  R  R  R  F  F  F F  N  N أمن املوقع 
R  R  R  R  R  R  R  R  N  N  خطة التشغيل 
R  R  F  F  F F  N  N N  N  استجابة(خطة تلبية ( 

R  R  F  N  F  N  N  N N  N 
خمصصات شحنات 

 النفايات 

R  R  F  N  F  N  N  N N  N 
نسب التخلص 

 املشترك للسوائل 
R  R  N  N  N N  N  N  N  N  مواصفات التغليف 

 
 
 
 



       ي المناطق الجافة ف مدافن المخلفات الخطرةلتشغیل ورصد ومتابعةاألدلة اإلرشادیة 

    ٢٠                                                                                                    المركز اإلقلیمي للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة      

  احلد األدىن من متطلبات تشغيل املدافن) : ١(جدول : تابع
  ١٩٩٨ مجهورية جنوب أفريقيا –ن املائية والغابات مأخوذة من إدارة الشئو

 

R  R  R  R  R   R   F  F N N  
املوارد والبنية التحتية 

  ميزان طبلية 
 نظام التصنيف

 
H 

 نفايات خطرة 
 

G 
  نفايات عامة

L 
 مدفن كبري 

M 
 مدفن متوسط 

S 
 مدفن صغري

C 
مدفن عمومى 

)على املشاع(  

 الرمز
B-   ال رشيح مؤثر     
B+        ح مؤثر يرش 
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F       تعطى اعتبار  

 خاص من قبل خبري 
ممثل لإلدارة            أو

 N/a         ال ينطبق 
 

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  
 

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  
 

B+  B- B+  B- B+  B- B+   B-  متطلب أدنى  

R  R  R  R  R  R  F  F N N  
حتصيل تعريفه التخلص 

  من النفاية 
R  R  R  R  R  R  R  R  N N مكتب املوقع 
R  R  N N  N N  N N  N N   املخترب 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
معدات ووحدة 

  صناعية كافية 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R   شخص مسئول 

R  R  R  R  R  R   R  R  R  R  
طاقم عمل كاىف 

 ومؤهل 
R  R  R  R  R  R  R  R  N  N  خطة التشغيل 

R  R  R  R  R  R  R  R  N  N 
 دمج –تشغيل املدفن 

 النفايات 
R  R  R  R  R  R  R  R  F F  التغطية اليومية 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
سعة أسبوعني للخلية 

 أو املدفن 
  
  
  
 



       ي المناطق الجافة ف مدافن المخلفات الخطرةلتشغیل ورصد ومتابعةاألدلة اإلرشادیة 

    ٢١                                                                                                    المركز اإلقلیمي للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة      

  د األدىن من متطلبات تشغيل املدافناحل) : ١(جدول : تابع
  ١٩٩٨ مجهورية جنوب أفريقيا –مأخوذة من إدارة الشئون املائية والغابات 

  
 نظام التصنيف

H 
  نفايات خطرة

G 
  نفايات عامة

L 
 مدفن كبري 

M 
 مدفن متوسط 

S 
 مدفن صغري

C 
مدفن عمومى 

)على املشاع(  

 الرمز
B-   ال رشيح مؤثر     
B+        ح مؤثر يرش 
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F       تعطى اعتبار  

 خاص من قبل خبري 
دارة           ممثل لإل أو

 N/a         ال ينطبق 
 

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  
 

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  
 

B+  B- B+  B- B+  B- B+   B-  متطلب أدىن 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R   محاية احلفر اآلمنة 
R  R  R  R  R  R  R  F N N  سعة أسبوع خللية

 املناخ املمطر 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R   التغطية الفورية

 لقابالت التعفن 
R  R  R  R  R  R  N N N N  القلب حمظور 
R  R  R  R  R  R  R  R F F  أيام من مادة ٣خمزون 

 التغطية 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R   الغطاء النهائى 
R R F F F F F F F F ت ااستصالح النفاي

 حمظور

n/a n/a R  R  R  R  R  R  R  R  
أى عملية استصالح 

 رمسية ىف خطة التشغيل 
n/a n/a R  R  R  R  R  R  R  R   تسجيل املستصلحني 
n/a n/a R  R  R  R  R  R  R  R   محاية املستصلحني 
n/a n/a R  R  R  R  R  R  R  R   مالبس واقية 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R   التحكم ىف املضايقات 

  
  
  
  



       ي المناطق الجافة ف مدافن المخلفات الخطرةلتشغیل ورصد ومتابعةاألدلة اإلرشادیة 

    ٢٢                                                                                                    المركز اإلقلیمي للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة      

  احلد األدىن من متطلبات تشغيل املدافن) : ١(جدول : تابع
  ١٩٩٨ مجهورية جنوب أفريقيا –مأخوذة من إدارة الشئون املائية والغابات 

 
 نظام التصنيف

H 
 نفايات خطرة 

 

G 
 نفايات عامة

L 
 مدفن كبري 

M 
 مدفن متوسط 

S 
 مدفن صغري

C 
مدفن عمومى 

)على املشاع(  

 الرمز
B- ؤثر   ال رشيح م    
B+        ح مؤثر يرش 
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F       تعطى اعتبار  

 خاص من قبل خبري 
ممثل لإلدارة            أو

 N/a         ال ينطبق 
  

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  
 

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  
 

B+  B- B+  B- B+  B- B+   B- متطلب أدىن  
R  R  R  R  R  R  F F F F  حرق النفايات حمظور 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
صرف املياه بعيداً عن 

 املوقع 

R  R  R  R  R  R  F F F F 
احتواء املاء املنطلق 

  امللوث
R  R  R  F R F R F F N احتواء الرشيح 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
إجراءات حتويل مياه 

 العاصفة

R  R  R  R  R  R  R  R  F F 

م خلوص إىل ٠,٥
سطح السائل للتحويل 

 واالحتجاز 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
تفادى /تدريج الغطاء
 تكون الربك 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R   الصيانة العامة للموقع 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
اإلبالغ عن الرشيح 

 املتفرق

F  F F F F F F F N N 
التحكم ىف غازات 

 املتفرق 

R  R  R  R  R  R  R  R  F F 
إعادة التأهيل 
 واالستنبات 



       ي المناطق الجافة ف مدافن المخلفات الخطرةلتشغیل ورصد ومتابعةاألدلة اإلرشادیة 

    ٢٣                                                                                                    المركز اإلقلیمي للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة      

   مراقبة التشغیل  - ٣
  

لمدفن ال يتجاوز احلد األدىن وأن التشغيل ل األثر البيئى أن على ديالتأكاهلدف العام من مراقبة تشغيل املدفن هو 
  :أما األهداف األكثر حتديداً فهى . يتقيد مبقاييس ترخيص املوقع 

  متت املوافقة عليه بشكل مناسبالتأكد من تطبيق تصميم املوقع الذى §
 البيئة وخاصة على النظام املائىالتحديد الكمى ألى تأثري للتشغيل على  §
 قت املناسب مث إصالحها وتقوميهابكر حبيث ميكن التعرف على أى مشاكل تنشأ ىف الوامل إلنذارا §

مل دمج وتغطية النفايات وقد تش، املوقعشروط ترخيص  املتطلبات الدنيا وتلىبأما املقاييس املشار إليها فهى الىت 
 تلوث املياه (Major impact)الغ ويشمل األثر الب. ة أنظمة الصرف ودراسة أثر املوقعبشكل مناسب وسالم

  . و حدوث تسرب من املبطناتالسطحية أو اجلوفية كنتيجة خللل وظيفى ىف أنظمة الصرف أو شقوق ىف الغطاء أ
 وسيلة لألداء وبالتاىل كا مؤشرأيضا املراقبة و توفر. والبد من إصالح أى مشكلة يتم التعرف عليها بأسرع ما ميكن

 .بأعلى عام يستخدم كما ورد اصطالحوىف هذا السياق فإن املراقبة هو . سبة ملتعهد املدفنأو اإلدارة بالنللتحكم 
والبد أن تتم املراقبة بالزيارات التفتيشية للموقع أو املراجعات احملاسبية أو مجع البيانات أو أخذ العينات والتحليل 

  .   راف املتأثرة أصحاب املصلحة واألطردود أفعالوالتفسري كما تشمل املراقبة رصد 

   (Background)   عامة خلفیة١-٣
  :  وأكثرها شيوعاً هى واألدائيةهناك طرق عدة للمراقبة واملراجعة احملاسبية 

 وتشكل (IAPs) الىت تضم أصحاب املصلحة واألطراف املتأثرة ) و املتابعةالتقييم( املراقبة عن طريق جلنة §
 املدفن والتعرف على املشاكل ولتعريف اجلمهور مبا يستجد  عمليات تشغيل وتقييم للمساعدة ىف مراقبة

 مدافن النفايات الكبرية ويعد تشكيل جلان املراقبة متطلب أدىن ىف مجيع.التطورات ىف املدفن /من الفعاليات
 واخلطرة

نية وذلك  أو البيئية املعةالتنظيميعن طريق زيارات التفتيش الروتينية ملواقع دفن النفايات من قبل اإلدارات  §
 املقبولةللتعرف على األوضاع غري 

الذين كثرياً ما يقومون مبراجعة أداء مدافن النفايات اخلطرة ) أى مولدى النفايات(عن طريق العمالء  §
التابعة للقطاع اخلاص للتأكد من حسن التخلص من نفايام وذلك ألم يظلون مسئولني عن النفايات 

 " الرعايةواجب"وا مبوجب مبدأ الىت يولد
عن طريق مؤسسات إدارة النفايات الىت ميكن أن يستخدمها حامل الترخيص ملراجعة أداء موقع ما  §

  (Accreditation)ألغراض االعتماد 
إلجراء مراجعات خارجية لتسهيالم أو ملراقبة ) بواسطة محلة الترخيص( املستشارين استخدامعن طريق  §

ندوا إىل مقاولني بالنيابة وبالتاىل تطالب مجيع مدافن النفايات عمليات تشغيلها أو العمليات الىت يس
 اجعة سنويةالكربى واخلطرة باالحتفاظ بدفاتر مر

 التطبيقات السالفة الذكر استخدامعن طريق زيارات تفتيشية داخلية يقررها حاملى الترخيص وميكن  §
 ها مجيعاً  تقدم وسائل للتحكمكنللمراجعة أو املراقبة إما بشكل فردى وإما بتوافيق متنوعة ول



       ي المناطق الجافة ف مدافن المخلفات الخطرةلتشغیل ورصد ومتابعةاألدلة اإلرشادیة 

    ٢٤                                                                                                    المركز اإلقلیمي للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة      

  
، و  األداء مبدافن النفايات أو هذا وال توجد حالياً أى مناهج حمددة بوضوح ومتفق عليها ملراجعة احلسابات 

  .ميكن استخدام وسيلة تقرير األثر البيئى بشكل عام

    (Extent & Frequency) المدى والتكراریة المطلوبین للمراقبة٢-٣
ومن واجب املسئول عن املدفن أن .  وتكرارية املراقبة على تصنيف املوقع املشار إليه بالترخيصيتوقف كل من مدى

يتأكد من تطبيق احلد األدىن من متطلبات رقابة التشغيل بدرجة تتناسب مع تصنيف املدفن والوضع اجلارى النظر 
 اإلدارة أو السلطات توافقا لتوصياتاقبة وجيب القيام باملر .بيئة وبالتحديد املنظومة املائيةفيه وخطر تلويث ال

  .واألجهزة املعنية
  

 وأحجام مواد احليز استغالل هذا وقد يطلب من املسئول عن املدفن تقدمي معلومات إضافية قد تشمل تفاصيل عن 
ات املوقع  وتتحدد املعلومات املطلوبة بناء على حاج.الواردةات  النفايتياراتالتغطية املستخدمة أو حتاليل بيانات 

  . باإلدارة املعنية ىف هذا الشأناالتصالحتديداً وعلى املسئول عن املدفن 

    (Landfill Site Auditing)) محاسبة وأداء( مراجعة موقع المدفن ٣-٣
والبد من املراجعة والتفتيش على . وتتم مراقبة عملية التخلص من النفايات عادة بواسطة إجراء مراجعة ملوقع املدفن

 مدافن النفايات للتأكد من احلفاظ على مقاييس أداء مقبولة وتتكون جلنة املراجعة على مدافن النفايات اخلطرة مجيع
أو (من حامل الترخيص أو املسئول عن املدفن ومفتش تابع للمكتب القومى أو اإلقليمى لإلدارة املعنية واإلستشارى 

وتتشكل . ة ىف حالة مدافن النفايات العامة جلنة املراقبء أعضاهذا وميكن ختفيض عدد. ذوى الصلة) االستشاريني
  . جعة بالتشاور مع اإلدارة املعنيةمجيع جلان املرا

 مبدئياً بني مجيع األطراف املعنية على تكرارية املراجعة وذلك خالل مراحل التخطيط عندما تتم االتفاقوجيب 
شهر بالنسبة ١٢راجعة على فترات زمنية قدرها امل وجيب إجراء .املتأثرة أصحاب املصلحة واألطراف استشارة

 أشهر بالنسبة ملواقع دفن النفايات اخلطرة على أن ٣ أشهر بالنسبة للمواقع املتوسطة وكل ٦للمواقع الصغرية وكل 
 يعاد النظر ىف هذه التكرارية بالتشاور مع اإلدارة املعنية وأصحاب املصلحة واألطراف املتأثرة وذلك ىف حالة حدوث

  .أى مشاكل 
 وحالة الطرق والدمج اسة أمن املوقع وسهولة الوصول إليه،وتشمل األوجه العامة ملراجعة موقع لدفن النفايات در

كما يتم تناول الوضع الفعلى للنفايات من حيث إنشاء اخللية ووضع النفايات والنشر .  املرورىواالنضباط
  .  ىف حالة مدافن النفايات اخلطرةخلص املشترك أيضاًكما يتم تناول املعاجلة املسبقة والت. والتغطية

ويتم أيضاً التقييم املتأىن إلجراءات التشغيل كما هو منصوص عليها ىف خطة التشغيل باإلضافة إىل أوجه أخرى 
  .  واجلمالياتاالنبعاثاتكالصرف والتحكم ىف 

وجيب أن تقوم اإلدارة املعنية . ت التصميمية يتم تناول شروط الترخيص اخلاصة باملوقع حتديداً واملتطلباوباملثل 
  : بتطوير التفاصيل اإلجرائية للمراجعة على أن تشمل 

 مراجعتهاقائمة بالبنود املراد  §
 املراجعةتقرير يضم ما توصلت إليه  §
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 سجل األداء §
 يوصى ا إىل  املعرضة للمشاكل الىت مت التعرف عليها واإلجراءات التصحيحية الىتالعناصروالبد من تقدمي سجل 

كما جيب إطالع أصحاب املصلحة واألطراف املتأثرة على نتائج املراجعة من خالل . املسئول عن املدفن لتنفيذها
 االحتفاظوالبد من .  وتناوهلا والتعامل معها عليهاجلان مراقبة املدافن حىت ميكن مناقشة أى مشكلة مت التعرف

  .اختاذها الىت مت بسجل للشكاوى الىت مت تلقيها واإلجراءات

   عملیات مراقبة أخرى ٤-٣
 وتنص شروط .معينة جتميع ومعاجلة وتفسري بيانات  فاملراقبة ميكنها أن تشملباإلضافة إىل مراجعة أداء موقع املدفن

تضم خطة التشغيل جيب أن إصدار الترخيص على البيانات املطلوبة وصياغتها وتكرارية تقدميها إىل اإلدارة املعنية و
 ألى مشاكل يتم استجابة اختاذها تنص على إجراءات معينة البد من  جيب أنعظم اإلجراءات املوجزة هنا كمام
  . تعرف عليها أثناء املراقبةال

  و الوزن عند البوابة أسجیل  إجراءات الت١-٤-٣
فايات ألسباب قد يطلب مشغلى موقع النفايات أو مستخدمى املنشأة أو اإلدارة املعنية سجالت التخلص من الن

.  جتارية فإن تلك السجالت ضرورية إلدارة املوقع والتحكم فيهألغراضوخبالف قياس النفايات الواردة . خمتلفة
  .وميكن احلصول على هذه السجالت من أمانة السجالت عند البوابة أو امليزان

 وقع وتتوقف درجة التعقيدوالبد أن يتالءم أسلوب تسجيل النفايات مع طبيعة وحجم النفايات الىت تدخل امل
وتصنف .  النفايات الىت تدخل املوقع بسجالت لكلاالحتفاظوبصفة عامة فالبد من . املطلوبة على فئة املدفن املعىن
  .ونوع النفاية ومصدرها مع إضافة تصنيف اخلطورة) الىت حتدد إما باحلجم أو بالكتلة(النفايات تبعاً لعدد الشحنات 

فة يومية أو تراكمية على أن حتفظ تلك السجالت ىف األرشيف إال انه مع تراكم السجالت ويتم التسجيل إما بص
  .نات يتم االحتفاظ ا ىف املوقعفالبد من إنشاء قاعدة بيا

لص منها باملدفن وميتد التسجيل ىف حالة مدافن النفايات اخلطرة ليشمل موقع مجيع النفايات اخلطرة الىت مت التخ
وىف حالة تغليف نفايات ذات تصنيف ) أى حتديده بثالثة أبعاد(حيث املسقط األفقى والرأسى بصفة أسبوعية من 

  .حداثيات الدقيقة خلاليا التغليففالبد من تسجيل اإل) ١(خطورة 

   (Volume Surveys) عملیات المسح الحجمى ٢-٤-٣
كن قياس املسافات بواسطة شريط القياس مي، و مجيع مدافن النفايات تتطلب فكرة تقريبية عن السعة احلجمية الباقية 

وقد يتم مسح املوقع بأكمله قبل بدء التخلص من .  تبعا الشتراطات الترخيص باستخدام األدوات وبالدقة املالئمةأو
والبد من مجع وحتليل إحصاءات مناخية معينة ألغراض التحكم وللتشغيل الناجح . النفايات ومن مث بصفة سنوية

العاىل أو السوائل وقد ) الرطوبة(ذات احملتوى املائى   الىت يتم فيها التخلص املشترك من النفاياتملدافن النفايات
وهذه املعلومات تعطى . ة الرياح واجتاهها ومعدالت البخريشمل ذلك كمية املطر الساقط من مقاييس املطر وسرع

  .  مطلوباً إلدارة التوازن املائى للموقعمؤشرا
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   بیانات أخرى  جمع و معالجة٣-٤-٣
 التحكم و تشغيل املدفن و خاصة ىف حالة إجراءاتبغرض  عن املناخ اإلحصاءاتالبد من مجع  و حتليل بعض 

، سرعة  األمطارو قد يشمل هذا معدالت سقوط . التخلص املشترك للنفايات املشبعة بالرطوبة أو النفايات السائلة
 إلدارةمثل هذه البيانات توفر املعلومات املطلوبة .  القياسيةو اجتاه الرياح و كذلك معدالت البخر من األواىن

  .التوازن املائى للموقع

  )٥-٣أنظر قسم ( مراقبة الرشیح والجودة النوعیة للماء ٤-٤-٣
           (Monitoring Leachate & Water Quality)   

ه السطحية واجلوفية وحتليلها وتفسري جيب أن يتأكد حامل الترخيص من أخذ عينات بشكل منتظم من الرشيح وامليا
للمناطق والبد من االحتفاظ بسجالت ألى أثر تتسبب فيه عملية دفن النفايات على نوعية املنظومة املائية . النتائج 
وسيتم تناول عنية مبوجب شروط إصدار الترخيص  وهى معلومات غالباً ما تكون مطلوبة من قبل اإلدارة امل، ااورة

  . لمراقبة ىف مرافق  إدارة النفاية من هذه الوثيقة واملتطلبات الدنيا لالسادس القسمشيح واملاء ىف نوعية الر

   (Monitoring Gas Emissions)  مراقبة اإلنبعاثات الغازیة٥-٤-٣
 (I & AP's)لغاز املدافن رائحة مميزة وكريهة كثرياً ما تكون سبباً ىف شكاوى أصحاب املصلحة واألطراف املتأثرة 

إىل تركيزات تتراوح بني ) اإلستصباح(كما ميكن أن يتسبب غاز املدافن ىف خطر اإلنفجار حيث يصل غاز امليثان 
من التركيب الغازى اجلوى وبالتاىل فالبد من مراقبة خطر االنفجار باستمرار فإذا أشارت تلك % ١٥إىل % ٥

 هجرة غاز املدافن فالبد من النظر ىف وضع ضوابط أو/املراقبة إىل وجود أى خماطر دد األمان بسبب تراكم و
بالتشاور مع اإلدارات املعنية ورغم أن مراقبة الغاز متطلب أدىن ىف مجيع مدافن النفايات الكبرية واخلطرة فالبد من 
تركيب أنظمة مراقبة كلما تواجدت مشاكل حمتملة متعلقة بالغاز والبد من مراقبة تلك املشاكل كل ثالثة أشهر 

حجمى % ١وىف حالة جتاوز تركيز الغاز ىف التربة . الل التشغيل وتبعاً لتقدير اإلدارة املعنية بعد إغالق املوقعخ
  .فالبد من إبالغ اإلدارة املعنية ، حتت ظروف الضغط واحلرارة القياسية 

% ١قع أو بالقرب منه باجلو داخل املباىن الواقعة ىف املو) املثيان( تركيز غاز االستصباح يتجاوزجيب أن  وال 
 فإذا وجد أن مستويات  (Lower explosive limit)من احلد االنفجارى األدىن % ٢٠حجمى ىف اهلواء أى 
فالبد من عمل ) من احلد التفجريى األدىن% ٢٠و % ٢أى بني ( ىف اهلواء % ١و % ٠,١غاز امليثان تتراوح بني 

فالبد من إخالء ) من احلد التفجريى األدىن% ٢٠أى % (١  مستويات أعلى مناكتشفتأما إذا . مراقبة منتظمة
  . أفراد مدربني واستشارةاملبىن 

  
أو ) أى احلد التفجريى األدىن(ىف اجلو % ٥كما جيب أال تتجاوز مستويات غاز االستصباح على حدود املدفن 

(L.E.L) حفره ىف األرض على ثقب مت وينطبق ذلك على اهلواء فوق السطح وأيضاً على اهلواء املوجود ىف 
% ١٠٠و % ١٠أى بني (ىف اهلواء % ٥و % ٠,٥فإذا وجد أن مستويات غاز االستصباح تتراوح بني . احلدود

% ٥فالبد من القيام مبراقبة منتظمة للحدود أما إذا جتاوزت مستويات غاز االستصباح ) من احلد التفجريى األدىن
وخبالف إمكانية االنفجار فإن غاز املدافن حيوى أيضاً نطاقاً واسعاً من . ىف اهلواء فالبد من إقامة نظام تنفيس دائم

وىف حالة وجود مستويات مؤثرة من غاز املدافن جيب . خطرة للهواءاملركبات العضوية املتطايرة املصنفة كملوثات 
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رة مث ختضع أخذ عينات من أماكن خمتلفة مبوقع الدفن وحتليل خصائصها الكتشاف املركبات العضوية املتطاي
وميكن أخذ العينات إما بشكل مباشر من آبار . تركيباا بغاز املدافن إىل تقييم خماطرها على الصحة املهنية والبيئية

  )٦-٤-٣(الغاز وإما باستخدام األساليب التقنية املوجزة بقسم 
 مقبولة على العمال أو اتمعات ويتم التقييم وفقاً لتقديرات اإلدارة املعنية للتأكد من عدم وجود خماطر صحية غري

 اإلدارة املعنية بأن غاز املدافن مل يعد ميثل تتأكدوجيب أن تتواصل مراقبة الغاز حىت بعد إغالق املدفن حىت . السكنية
   .خطراً

   مراقبة نوعیة الھواء ٦-٤-٣
وقد تتشتت امللوثات اخلطرة من .  امللوثات وتطاير الغبار بفعل الرياحانبعاثىف مجيع مدافن النفايات توجد خماطر 

  .والبد من مراقبة هذه امللوثات كل على حدة . موقع الدفن ىف صورة غبار أو مواد غازية 
  

  مراقبة الغبار
   

 اهلواءفإن مراقبة ) امليتيورولوجية( اجلوية الظروفنظراً لتعدد مصادر الغبار وتغري خصائص الرياح وغريها من 
  . أمهيتهالتحديد مستويات تركيز الغبار ىف مواقع دفن النفايات هلا   باملدفن احمليط واخلارجى

  اخلطرة واأليونات السالبةاملعادنويفضل تصنيف املصادر املمكنة للغبار ىف موقع دفن النفايات من حيث وجود 
التشتت   منط حيث و كذلك منجسيمات ل لمصاحبة الىت عادة ما تكون املتطايرة واملركبات العضوية شبه الشحنة

  باستخدام منهج ألخذ العينات يضمن أن تكونالعالق باهلواءالنموذجى  ويستتبع هذا املنهج أخذ عينات من الغبار 
ليل الكيمائية التعرف على كافة املركبات املتعلقة او جيب أن تشمل التح. مصادر املواد اخلطرة املعنية ممثلةمجيع 

 .)QA( اجلودة لتوكيد منهج موثق ضمن تخدام طرق التحليل القياسية املولدة و ذلك باساألنشطةبالنفايات و 
 املواد  انتشار مصدر(Profiles) قطاعات باستخدام مصدر نطاقىأما عمل النماذج الرياضية للغبار املنطلق من  

  . م التعرض البشرى واملخاطر الصحية لتقدمي املعلومات الضرورية لتقييهاماخلطرة فأمر 
 استخدامىف بداية برنامج املراقبة حبيث ميكن  (Dispersion) الغبار املتطاير ذج رياضية لتشتت عمل مناومبكن

والبد أن يتم تصنيف وحتليل الغبار املوجود . ت مدخلة جديدة بعد كل مسح حتليلىالنموذج بعد ذلك مع بيانا
 املوقع إىل أنشطةو أكثر عندما تؤدى أيزة مرة واحدة سنوياً على األقل مبوقع دفن النفايات من حيث اخلصائص املم

وقد تطلب اإلدارة املعنية حتاليل ملصادر الغبار متبوعة بعمل مناذج رياضية للتشتت وتقييم . ري ىف تركيب الغباريتغ
للمخاطر الىت تستهدف صحة اإلنسان على فترات أكثر تقارباً ىف حالة وجود املواد اخلطرة بتركيزات قد تؤدى 

  . بة للعمال أو اتمعات السكانية مقبولة بالنسملخاطر صحية غري
  

   المواد المتطایرةنبعاثاتقبة إمرا
   

 للنفايات ت لغاز املدافن أو من خالل حتول كتلى كمكوناتنبعث مواد عضوية وغري عضوية  تشمل املواد املتطايرة
 املواد اخلطرة من انبعاثتقييم معدالت  مناهج أساسية ل٤وتوجد . لة أو الصلبة إىل احلالة الغازيةمن احلالة السائ
  : ى مواقع الدفن ه
 تقنيات القياس املباشر §
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 املباشرتقنيات القياس غري  §
 بة السياج وتقنيات عمل النماذجمراق §
 (Predictive Emission Modeling)نبعاثات التنبؤية مناذج اإل §
 ملصادر النطاقية لالنبعاثات الغازية داخل املنشأةأجهزة أخذ العينات املعتمدة  من ا القياس املباشر باستخدام يعترب

وجيب أن . لبة متاحة لالختبار هذا األسلوب التقىن على أى أسطح سائلة أو صاستخداموميكن . األكثر شيوعاً
  .  املواد من املساحة الكليةانبعاثيكون موقع وعدد نقاط االختبار كافياً للتمكني من حساب معدالت 

املصدر مث تستخدم البيانات ىف منوذج احملتمل انبعاثها من ماذج والتحاليل كامل نطاق املواد والبد أن تغطى الن
والبد أن .  املتوقعةتشتت رياضى للتنبؤ مبستويات التعرض وذلك للتحديد الكمى للمخاطر الصحية واملهنية والبيئية

 ودةاجل متطلبات املواد اخلطرة انبعاثعدالت ليل املستخدمة ملراقبة ماحتقق األساليب التقنية ألخذ العينات والتح
 كما جيب أن من املصادر النطاقية أى أن التقنيات جيب أن تكون قابلة للتطبيق الختبار معدالت االنبعاث ، القياسية

 (Frequency) ويتوقف معدل تكرار أو تكرارية .  املصدرنطاق تقدير مل الرئيسية الىت تؤثر ىف متغرييةتفسر العوا
 العينات والتحاليل على مستوى املخاطر الىت مت التعرف عليها على أال يقل عن مرة واحدة سنوياً عند عدم أخذ

 االنبعاثات مكوناتأما عند حدوث تغريات ميكن أن تؤثر على . النفاياتاألنشطة و مكونات حدوث تغريات ىف 
  . ذات الصلة ار الصحية واملهنية والبيئية اجلديدة وحتديد املخاطملعرفة املكونات فالبد من القيام بقياسات 

   ھاتأھیل  المعادالنطاقات أو الخالیامراقبة  ٧-٤-٣
 تفتيشاً وصيانة مستمرين مبا ىف ذلك إصالح الشقوق وخنادق التحات الىت تسمح للماء املعاد تأهيلهاتتطلب املناطق 

  . دة زمنية حتددها اإلدارة املعنيةرية ومتواصلة ملبالوصول إىل النفايات كما تتطلب النباتات املستزرعة صيانة جا

   صحة العاملین ٨-٤-٣
وهناك خماطر صحية قائمة بالفعل كلما .  األفراد العاملني ىف نطاق سلطتهصاحب العمل مسئول عن صحة وأمان

ة منها ىف  تلك املخاطر أكرب بكثري ىف مدفن للنفايات اخلطرو تكونتعرض العاملون إىل النفايات بشكل منتظم 
تقديرها الشخصى ىف تطبيق اللوائح / مدفن للنفايات العامة ولذلك فعلى املسئول عن املدفن أن يستخدم تقديره 
  .ة ىف حالة مدافن النفايات اخلطرةاملتعلقة بالصحة واألمان وىف مراقبة صحة العاملني الىت تستدعى الفحوص الطبي

   (Monitoring Quality of Water) های مراقبة الجودة النوعیة للم٥-٣
اهلدف الرئيسى للمتطلبات الدنيا للتخلص من النفايات هو ضمان احلماية الكاملة ملوارد املياه السطحية واجلوفية 

وتبدأ مراقبة نوعية املياه اجلوفية قبل إنشاء مدفن النفايات وتستمر أثناء التشغيل مث متتد حىت بعد . مالصاحلة لالستخدا
 التقيد باللوائح التنظيمية وتعمل كنظام لإلنذار  التوافق و املياه حامل الترخيص مننوعية ومتكن مراقبة .املدفنإغالق 

ومراقبة اجلودة النوعية للمياه هى مسئولية حامل الترخيص الذى يتعني عليه . املبكر من حدوث تسرب من املبطن
 ينبغى قياسها عناصر و مركباتبة املياه اجلوفية على وجيب أن يشتمل برنامج مراق.  وتنفيذ خطة مراقبة فعالةتصميم

  . بصورة منهجيةفضالً عن أخذ العينات والتحليل واإلبالغ
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   (Parameters) العناصر و المركبات التى یجب مراقبتھا ١-٥-٣
ملياه  املأخوذة من التركيب املتوقع للرشيح ونوعية االعيناتالواجب حتليلها ىف العناصر و املركبات وتستمد 

 املياه اجلوفية وقد حركة  االعتبارالتحليل فالبد من األخذ ىف عناصر و مركبات  اختياروعند . اجلوفية ىف املنطقة
  . عرف على أى تغري ىف نوعية املياه لضمان التمرجعيةمؤشرات العناصر و املركبات تشمل 

  
أخرى بواسطة عناصر و مركبات ة الواجب مراقبتها وميكن إضافالعناصر و املركبات  )٢(  جدولويلخص 

  : املسئول عن املدفن أو اإلدارة املعنية 
  مراقبة نوعية ملياه) إحداثيات ( حمددات ) ٢(جدول رقم 

 (EC)املوصلية الكهربائية  ( NH3 asN)النشادر 
 N (NH4-N)النشادر احلر وامللحى   القلوية  القلوية الكلية 

 (Mg)املاغنسيوم   (Pb)الرصاص 
 (Hg)الزئبق  (B)ورون  الب

 (NO3-N)النترات   (Cd)الكادميوم 
 PHاآلس االيدروجيىن  (COD)الطلب األكسجيىن الكيماوى 

  (.phen)املركبات الفينولية  (.CL)الكلوريد 
 +Kالبوتاسيوم    (Cr+c)الكروم السداسى 

 +Naالصوديوم   (CN)السيانيد   
  (Cr)الكروم الكلى  (So4)الكربيتات 

 (.TDs)املواد الصلبة الكلية الذائبة 
 الـتخلص   أنـشطة وبعـد   ) نوعية املياه احمليطة    ( يقيم أثر املدفن على اجلودة النوعية للمياه مبقارنة نوعية املياه قبل            

 ومن ذلك يستدل إذا ما كان التلـوث راجـع إىل ميـاه              (downstream) ودرجات التركيز عند مهبط امليل    
  .شيح يغادر املوقع ملوثة أو إىل رسطحية

  (Sampling)أخذ العینات  ٢-٥-٣
 النفايات من خالل    برشيحجيب أن تكون القياسات من الدقة حبيث تقدم معلومات عن املياه اجلوفية احملتمل تأثرها               

  ىف منطقـة الـدفق اخلـارج       واثنتني (inflow)نقطة قياس واحدة على األقل ىف منطقة دفق املياه اجلوفية الداخل            
(outflow) مائى حمـدد   - وميكن زيادة هذا العدد  بناء على مسح جيولوجى .  و وفقا للمعايري الدولية املعتمدة

 اسـتخدام هـذا وجيـب   .  املياه اجلوفيـة  إىل العرضى للرشيح    التسرب إىل التعرف املبكر على      االحتياجوىف حالة   
ملاء املراد فحصه قبل أخذ ية على أن تشطف با   زجاجات نظيفة ألخذ العينات ىف حالة كل من املياه اجلوفية والسطح          

وجيب أخذ العينات .  القياسية لتحليل نوعية املياهاألساليبفيتبع ىف ذلك أما بالنسبة ملعاجلة العينة قبل التحليل   . العينة
  .ع قيم مرجعية للعينات املستقبلية مواقع على األقل قبل عمليات الدفن لوض٣من 
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   ( Analysis & Reporting) التحلیل واإلبالغ ٣-٥-٣
املتبعة إال أنه ميكن كخيار بديل إجراء        ISO) ١٤٠٠٠( الدولية   واملناهج جيب إجراء حتليل العينات وفقاً للمقاييس     

 بواسطة خمتربات حتليل معتمـدة   والبد من إجراء التحاليل    .املعنية  لإلدارة قبولةوم وسائل معادلة    باستخدامالتحاليل  
  .  معتمدة موافقة اإلدارة املعنية خمتربات غريداماستخيتطلب على أن 

 على ضوء نتـائج     و ذلك   ليل ملراقبة املياه اجلوفية بصفة مستمرة       االبد من تقييم احلاجة لضبط وتعديل برنامج التح       
مراقبة الرشيح فمثالً ىف حالة حدوث تغريات ملحوظة ومؤثرة ىف تركيب ودرجة تلوث الرشيح فقد تكون هنـاك                  

  .ليل ابط وتعديل برنامج التححاجة لض
 مدفن النفايات فإن القاعدة األساسية لتحديد معدل تكرار أو تكرارية التحليل هى أال يكون أى            بدء تشغيل أما بعد    

 إجراءات لوقف   اختاذتلوث ناتج عن الرشيح قادراً على التحرك السريع خالل الفترة ما بني العينتني حبيث ال ميكن                 
ا يعىن أن تكرارية التحليل تتوقف على معدل تدفق املياه اجلوفية ويتم حتديدها بالنسبة لكل مدفن                التلوث ىف حينه مم   

.  للمدفنمدة التشغيل إال أن احلد األدىن للتكرارية هو فحصني للمياه اجلوفية ىف العام خالل              ،  ذلك املعدل على  بناء  
 )الذى أجرى ضمن مراقبة مـا قبـل التـشغيل         (ة  والبد من تقدمي نتائج الفحص النوعى للمياه اجلوفية والسطحي        

ص أى خطة مراقبة    لترخية املعنية كجزء من تقرير طلب ا       إىل اإلدار  الىت أقرت باإلضافة إىل تصميمات أنظمة املراقبة      
   .نوعية املياه

ا ملراقبة  احلدود الدني ) ٤(، كما يلخص جدول     احلدود الدنيا ملراقبة تشغيل املدافن بكافة أنواعها      ) ٣(يلخص جدول   
  .نوعية املياه
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  احلدود الدنيا ملراقبة تشغيل املدفن) ٣(جدول 
  ١٩٩٨مأخوذة عن إدارة شئون املوارد املائية والغابات جبمهورية جنوب أفريقا عام 

  نظام التصنيف
 

H 
  نفايات خطرة 

 

G 
  نفايات عامة

L 
 مدفن كبري 

M 
 مدفن متوسط 

S 
 مدفن صغري

C 
 مدفن عمومى

  )على املشاع(

 الرمز
B-   ال رشيح مؤثر     
B+        ح مؤثر يرش 
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F       تعطى اعتبار  

 خاص من قبل خبري 
ممثل لإلدارة            أو

 N/a         ال ينطبق 
 

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  
 

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  
 

B+  B- B+  B- B+  B- B+   B-  متطلب أدىن 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R   املسئول  
R  R  R  R  F F F F N N  جلنة مراقبة املدفن  
R  R  R  R  R  R  R  R  N N  إجراء مراقبة أداء 

R  R  R  R  N N N N N N 
إجراء مراقبة أداء 

 خارجية مرتني سنوياً 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
بة ومجع سجالت مناس

 البيانات 
R  R  R  R  R  R  R  R  N  N وضعتسجل معدل ال  

R  R  R  R  R  R  R  R  N  N 
سجالت جمرى 

 النفايات 
R  R  R  R  R  R  N  N N  N  مسح حجمى للمدفن 

R  R  R  N  R  N  F N N  N 
مجع إحصائيات 

 مناخية 
R  R  R  R  R  R  R  F F  F ياه مراقبة نوعية امل 

R  R  R  R  F  F F  F N  N 
مراقبة الغازات 

 والتحكم 
R  R  F  F  F  F  F  F N  N  مراقبة نوعية اهلواء 

R  R  R  R  R  R  R  R  F  F 
مراقبة مناطق إعادة 

 التأهيل املطرد 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R   الصيانة ملتواصلة 
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  ية املياهاحلدود الدنيا ملراقبة نوع) ٤(جدول 
  ١٩٩٨مأخوذة عن إدارة الشئون املائية والغابات جبمهورية جنوب أفريقا عام 

 نظام التصنيف 
 

H 
  نفايات خطرة

 

G 
  نفايات عامة

L 
 مدفن كبري

M 
 مدفن متوسط

S 
 مدفن صغري

C 
 مدفن عمومى

)على املشاع(  

 الرمز
B-      ال رشيح مؤثر  
B+      رشيح مؤثر    
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F         تعطى اعتبار

 خاص من قبل خبري 
أو ممثل لإلدارة           

 N/a         ال ينطبق 

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  

B+  B- B+  B- B+  B- B+   B-  متطلب أدىن 
R R R R R R R F F F  ترشيح مسئول  

R R R R R R 
 

R 
  

F F F 
 

مراقبة ما قبل التشغيل 
  املياه السطحي

R R R R R F R F N N  مراقبة املياه اجلوفية 

R R R R R R R F F F 
توثيق نوعية املياه 

 احمليطة 

R R R R R R R F F F 
 لإلحداثياتحتليل املياه 

 التحقيقية املشار إليها 

R R R R R R R F F F 
منهج التحليالت 

 القياسى

R R R R R R R F F F 
 

مراقبة التشغيل ومراقبة 
 املياه السطحية 

R R R R R R F R F  N  مراقبة املياه اجلوفية 
R R R N R N R N F N  مراقبة الرشيح 

R R R R R R R F F F  
اإلبالغ عن الرشيح 

 املتفرق 

R R R R R F R N F N 

املراقبة فيما بعد 
اإلغالق مراقبة املياه 

 السطحية 

R R R R R F R N F N 
مراقبة املياه اجلوفية بعد 

 اإلغالق 
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  الرعایة الالحقة- ٤

   )اإلغالقما بعد :  النھائىواالستخدامإعادة التأھیل واإلغالق (  
  

 للتغطية النهائية قبل اإلغالق وتشمل انتقالية األخري إذ تبدأ مرحلة االرتفاع و ال تنتهى عملية الدفن ببلوغ احمليط
راجع تصميم ( النهائى للموقع االستخدامية للنفايات مع طبقة تربة مركبة ومسيكة نسبياً مما يسهل الطبقة العلو

  .)ن األدلة اإلرشادية لتصميم املداف-الغطاء 
  

واإلغالق هو اخلطوة األخرية لعملية تشغيل املدفن إال أنه حىت ميكن إغالق املدفن بصورة مناسبة فالبد أن يسبق 
 النهائى لالستخدام والبد أيضاً من إعداد املوقع .بيئياًأهيل للتأكد من أن املوقع سيكون مقبوالً ذلك عملية إعادة ت

  .ح املوضح خبطة االستخدام النهائىاملقتر
ومبجرد توقف التشغيل تصبح الرعاية . تقوميها من خالل إجراءات إصالحيةوىف حالة حدوث ممارسات سيئة يتم 

   .(Sustained acceptability) قبول املستدامالالالحقة ضرورية للتأكد من 
  

  :وتتلخص أهداف مرحلة إغالق املدفن ىف 
   النهائى املقترحةاالستخدام اجلماهريي لتنفيذ خطة القبولالتأكد من  •
  النهائى املقترح االستخدامإعادة تأهيل املدفن للتأكد من أن املوقع مقبول مجاهريياً وبيئياً ومالئم لتنفيذ  •

بإبالغ اإلدارة املعنية بذلك ) املشغل (  إغالق مدفن للنفايات جيب أن يقوم حامل الترخيص تزاماعوعند 
 وإجراءات إعادة التأهيل طبقاً لشروط الترخيص واملتطلبات الدنيا بأنشطةقبل اإلغالق للسماح بوقت كاف للقيام 

  املتعلقة باإلغالق
راء حتقيق قبل بدء إعادة التأهيل واإلغالق وذلك للتعرف وبغض النظر عن ترخيص املوقع من عدمه فالبد من إج

  . واجبة النفاذعلى أى متطلبات لإلغالق 
 وتقدميه ىف تقرير اإلغالق الذى (Upgrade) التحديثوبناء على نتائج التحقيق يتم وضع تصميم لإلغالق أو 

يات بشأن إعادة لتوصل باإلضافة ىلنهائاالستخدام او اإلغالق يتضمن أيضاً الوضع احلاىل للمدفن مع متطلبات
  . التأهيل املطلوبة

قبل بدء إعادة  (IAPs)جيب املوافقة على تقرير اإلغالق من قبل اإلدارة املعنية وأصحاب املصاحل واألطراف املتأثرة 
املعنية كتابة  مبجرد إعادة تأهيل املدفن وفقاً لتقرير اإلغالق جيب على حامل الترخيص القيام بإبالغ اإلدارة .التأهيل

  .املعنية يوماً على األقل من تنفيذه أو وفق ما تطلب اإلدارة ٦٠بإغالق املدفن املعتزم قبل 
ىف حالة موافقة اإلدارة املعنية على حالة املدفن يتسلم حامل الترخيص تصريح كتاىب بإغالق املوقع وعندئذ ميكن 

  .اقب املوقع بصورة مستمرة وجاريةر النهائى على أن ياالستخدامإغالق املوقع وتنفيذ خطة 
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   النھائى االستخدامتحدید متطلبات  ١-٤
. د اإلغالق حبيث يتالءم مع البيئة بعد اإلغالق أى كيفية تطويره بعاالستخدام النهائى إىل االستخداميشري مصطلح 

وهناك بالطبع . ياضة والترفيةقع ملمارسة الر املساحة املفتوحة للمواستخداموأكثر االستخدامات النهائية شيوعاً هو 
 االستخدامولكن ىف املناطق الصحراوية وادبة فإن . كن قبوهلا مادامت آمنة النهائى وميلالستخدامأوجه أخرى 

وال يسمح بدخول اجلمهور أو بإقامة املنشآت فوق مدافن النفايات اخلطرة املغلقة . لنهائى األكثر شيوعاً هو الترفيةا
إال . بوضوح بواسطة العالمات اإلرشاديةوالبد أن يشار إىل ذلك . طرة للنفايات احملتواة بداخلهاخلنظراً للطبيعة ا

وتتحدد . أكثر مرونةأنه ىف الظروف االستثنائية وىف حالة وجود تصميمات متحفظة ميكن النظر ىف إجراءات 
الذين تتم  (IAPs)ألطراف املتأثرة  ومتطلبات أصحاب املصلحة وااحتياجات النهائى بناء على االستخداممتطلبات 
ستخدام النهائى كجزء وعادة ما توضع خطة اال.  النهائى أثناء دراسة اجلدوىاالستخدام بشأن متطلبات استشارم

إال أنه مبرور الزمن قد يتغري وضع املدفن وظروفه مما يستدعى إعادة تقييم وتعريف متطلبات . من التصميم
  .)االستخدام النهائى ( ثرة بشأنه  املصلحة واألطراف املتأأصحاب التشاور مع االستخدام النهائى وإعادة

  

   المدفن لتحدید متطلبات اإلغالق  وضعمنالتحقق  ٢-٤
إلغالق للتعرف على أى مشاكل قائمة وموجودة ولتوفري األسس الالزمة ملتطلبات التحقق من وضع اجيرى 

دة واألثر املشاكل املوجوطبيعة  والفحوص بالفعل من استكمالهمت اإلغالق ويتوقف مدى التحقق على القدر الذى 
  .وجيب أن يلتزم التحقق باملبادئ املوضحة ىف قسم تقييم األثر البيئى. البيئى احملتمل للموقع

  
ى  جلعل مدفن النفايات مالئماً بيئياً الستخدامه النهائاختاذهاومتطلبات اإلغالق هى إجراءات إعادة التأهيل الواجب 

مطلوباً ويشمل ذلك أعمال ) العالج (املقترح وىف حالة حدوث مشاكل نتيجة لسوء املمارسة يصبح اإلصالح 
على ) أو اإلصالح ( ويشتمل تصميم اإلغالق . صرف وإدارة الرشيح وسالمة الغطاءاإلصالح فيما خيتص بال

  .اإلغالقمتطلبات 
  

  تصمیم اإلغالق  ٣-٤
م املوضحة ىف وثيقة تصميم  مببادئ التصميااللتزامبار مجيع متطلبات اإلغالق مع ويأخذ تصميم اإلغالق ىف االعت

وقد ميثل تصميم اإلغالق تصميم املدفن األول الذى مت تقدميه ىف حالة املدافن املغلقة أو غري املرخصة أما ىف . املدفن
ة ما تستتبع تصميمات اإلغالق وعاد.  التصميم املوجودىلعحالة املدافن املرخصة فقد تتطلب إدخال تعديالت 

تصميماً عالجياً أو إصالحياً وقد تتطلب املدافن الىت مل تصمم أو تدار وفقاً للمتطلبات الدنيا أعماالً إصالحية مؤثرة 
  : النمطية الىت يتناوهلا تصميم اإلغالق ما يلي األوجهوتشمل .  اإلدارة املعنيةاستشارةولكن ىف مجيع احلاالت جيب 

  طق املشاكل الىت مت التعرف عليها للتعامل مع مناوميىتقتصميم  §
 (Landscaping)الشكل النهائى واالستنبات والتزيني اخلضرى  §
 (Final Cap)تصميم الغطاء النهائى للمدفن  §
  النهائىاالستخدامأى بنية حتتية متعلقة خبطة  §
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 وملقاومـة  (Run-off Water)إجراءات دائمة لتحويل مياه العواصف وللتحكم ىف املاء املنطلـق   §
 )التجوية (التحات

 السالفة مع تسجيل أى األوجه النهائى عند النظر ىف لالستخداموالبد من الرجوع إىل تصميم سابق 
  عن املفهوم األصلى وحتليل أثرهاتباينات 

  
ال أنه يتعني  والبد أن يضمن التصميم تقيد املدفن املغلق باملتطلبات الدنيا واملتطلبات القانونية ذات الصلة إ

وىف حالة .  مل يصمم وفقاً للمتطلبات الدنياتقييم كل السمات املذكورة عاليه ىف حالة مدفن النفايات الذى
 تقوميية إجراءات اختاذعدم وجود تلك السمات أو عدم كفايتها فقد يتعني إما تصميمها من البداية أو 

  .ات الدنيا لإلغالقملغلق باملتطلبمالئمة تضمن عند تنفيذها تقيد املدفن ا

   (Closure Report)  تقریر اإلغالق  ٤- ٤
 النهائى  املرجو كما يعكسه تصميم واالستخدامنادراً ما تكون حالة املدفن عند اإلغالق مطابقة ملتطلبات اإلغالق 

طلبات فتقرير اإلغالق يقارن الوضع احلاىل للمدفن بتصميم اإلغالق ومت.  األثر البيئىمييتقدراسة  واإلغالق
 لالزمة لرفع مستوى الوضع القائم النهائى وبناء على تلك املقارنة يتم إصدار توصيات بشأن اإلجراءات ااالستخدام

وتنصب توصيات تقرير اإلغالق عادة على تنفيذ تصميم اإلغالق كما يشمل التقرير . للمدفن إىل املستوى املرجو
  . ةتفتيش واملراقبة والصيانتفاصيل خطط اإلدارة وال

   (Written Acceptance) الموافقة الكتابیة  ٥-٤
 ويستلزم .اإلغالقمن قبل اإلدارة املعنية لكل من تصميم اإلغالق وتقرير  موافقة كتابيةجيب احلصول على  

 وفور قبول تصميم .املعنية إىل جانب مندوب عن اإلدارة املسئولاحلصول على ذلك القبول تفتيش املدفن من قبل 
كن البدء ىف إعادة تأهيل تقرير اإلغالق من قبل اإلدارة املعنية وأصحاب املصلحة واألطراف املتأثرة مياإلغالق و

  . املوقع

  إعادة تأھیل المدفن    ٦-٤
 آثار سلبية أو طويلة املدى أى إعادة تأهيل املدفن أن تكون حالة املوقع النهائية مقبولة بيئياً وأال يكون له دف

طاء اخلارجى ووضع وتشمل إعادة التأهيل الغطاء النهائى والغ. نيةة أو املنظومة املائية أو السكايطعلى املناطق احمل
جيب أن تكون أى أنظمة مطلوبة للتحكم طويل املدى ىف الرشيح والغاز ومياه . استزراعهاالتربة السطحية و

فن وىف املدافن الىت مت تصميمها وتشغيلها العاصفة والتحات قد مت تركيبها وىف حالة صاحلة للتشغيل قبل إغالق املد
أو سوء / واختيارأما ىف حاالت سوء .  تأهيل مطردة قد متت قبل اإلغالقوفقاً للمتطلبات الدنيا تكون عملية إعادة

 جيب أن توضحأو سوء تشغيل املدفن فقد تتطلب أعمال إصالحية مكثفة قبل اإلغالق وهى أعمال /تصميم و
  . تصميم اإلغالق وتقرير اإلغالقمنبالتفصيل ىف كالً 

   النھائي االستخداماإلغالق وتنفیذ خطة   ٧-٤ 
 بأن عملية إعادة تأهيل املوقع قد مت تنفيـذها بـشكل            اقتنعت تنظر اإلدارة املعنية ىف إغالق املدفن إال إذا          جيب أال 

يتم تقييم ذلك خالل    لى أن   ع. تقرير اإلغالق مناسب ويشمل ذلك تنفيذ تصميم اإلغالق والتوصيات الىت تضمنها          
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ونادراً ما يكون من املمكـن أو مـن   . اإلدارات املعنية وجلنة املراقبة تفتيش ائى للموقع حبضور مندوبني عن مجيع        
  .  على اإلغالق الكتابية النهائى قبل احلصول على املوافقةاالستخدامالضرورى تنفيذ خطة 

 النهائى وللحفـاظ علـى      االستخدامرورية لتنفيذ وتطبيق خطة     وعلى كل فالبد أن تكون مجيع االستعدادات الض       
  . قبل اإلغالقاستكملتاملدفن ىف حالة مقبولة بيئياً قد 

  
 تقوم بإرسال خطاب موافقة على إغالق املنـشأة إىل حامـل     ،تأهيله اإلدارة بوضع موقع الدفن املعاد       اقتناع وفور  

 من تارخيـه  اتلياً ويفيد بأن املوقع لن يقبل املزيد من النفايالترخيص وهو خطاب يسمح للمشغل بإغالق املدفن فع      
  .هائى والتفتيش املتواصل والصيانة الناالستخدامكما يضع شروطاً لتنفيذ خطة 

  زیارات التفتیش المتواصل وصیانة المدفن   ٨-٤
  مـان أو اهلـدوء   وقد تدوم اآلثار طويلة املدى املقترنة باملـدفن سـواء علـى البيئـة أو الـصحة العامـة أو األ           

فترة طويلة بعد إغالق املدفن ولذلك فإن الزيارات التفتيشية املتواصلة والصيانة أمور مطلوبـة            ) مشاكل اإلزعاج   ( 
 تلك املشاكل دون التعرف عليها واحلد منها وللتأكد من تطبيـق  استمراروالزمة بعد إغالق املوقع للتأكد من عدم      

و جيب إجراء الزيارات التفتيشية املتواصلة على فترات منتظمة ملراقبة سالمة الغطاء و.  النهائى أيضاً    االستخدامخطة  
 واحلرائق والنبتات والصرف والتحات وغريها من أوجه اإلزعاج املرتبطة مبوقـع            (Subsidence)ألرضى  اهلبوط ا 

لتفتيشية علـى فتـرات زمنيـة    مغلق والبد أيضاً من مراقبة نوعية املياه فيما بعد اإلغالق على أن جترى الزيارات ا            
   ).٣ راجع جدول ( شهر كما ينص على ذلك جدول املتطلبات الدنيا ١٢ إىل ٦تتراوح بني 

  
 تتحدد تكرارية التفتيش واملراجعة فيما بعـد  +G : L :Bوىف حالة مواقع التخلص من النفايات اخلطرة أو املصنفة 

وتتواصل املراقبة للفترة الزمنية املنصوص     .  كل موقع حتديداً      وبناء على ظروف   اجلهة املختصة اإلغالق بالتشاور مع    
وبناء على نتائج الزيارات التفتيشية املتواصلة سـتتناول        . ىف تقرير إغالق املوقع   اجلهة املختصة   عليها كتابة من قبل     

   :التالية األوجهالصيانة 
  

  سالمة الغطاء 
  

وحيدث .  ىف ذلك اهلبوط واحلرائق والتحات     المة غطاء املدفن مبا   س أن تؤثر على     هناك العديد من اآلليات الىت ميكن      
وبينما يضمن الدمج اجليد هبوطاً منتظماً فإن  . ن النفايات عرضة للتحلل املتواصل    اهلبوط بشكل مستمر ىف املدافن أل     

 لالحتـراق ن وىف املدافن الىت تعرضت حلرائق ميك.  ىف الغطاءاخنفاضاتأى هبوط غري منتظم يؤدى إىل تشققات أو     
ومن الناحية األخرى قد يتسبب التحات الناتج .  أو تنهار بعد ذلك أن يقوض بعض املناطق الىت قد بط      غري الكامل 

 آثار ممكنة احلدوث ىف حالة اإلخـالل بـسالمة    ٣وهناك  . ق السطحى ىف تعريض وكشف النفايات     عن املاء املنطل  
  -:غطاء املدفن 

 إىل الغالف اجلوى مع ما يصاحب ذلك        لالشتعالات كبرية من غاز املدافن القابل       تركيز/  أحجام   انبعاث -:أوالً  
  .االنفجارمن مشاكل الروائح الكريهة وأخطار احلريق وحىت 

   .مأمونة أوضاع خطرة وغري االحتراقأو املقوضة وغري مكتملة / النفايات املعرضة وتسبب قد -:ثانياً
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 إىل املنخفضات حيث تتجمع وترشح إىل النفايـات أو تـصل مباشـرة إىل       قد تشق املياه السطحية جمرى     -:ثالثاً  
د الرشيح ولذلك فالبد أن تتعامل املراقبة فيمـا   الوضعني ميكن أن يتسببا ىف تول    وكال التشققاتالنفايات عن طريق    

طـاء املـدفن   ختل بسالمة غتشققات وىف حالة وجود . فة الذكر لسالمة غطاء املدفن السال األوجهبعد اإلغالق مع    
  .ومي الوضع من خالل احلشو الداخلىفالبد من التعرف عليها والتحقيق ىف مسبباا مع تق

   
  Drainage Systems أنظمة الصرف  

  
 إىل حتات مفرط أو امتالءها بالطمى أو النبتات إذ البد أن تـؤدى              املصارف عدم تعرض    منالتأكد   الضروريمن  

   .النفايات السطحى الزائد إىل  املاءوصولوظيفتها للتأكد من عدم 
   

  Subsidence  األرضيالھبوط  
  

ها بواسـطة    أو أى سبب آخر مث تصحيح      الترييحأو تشققات ناجتة عن       هبوط أرضى البد من التعرف على أى       
  .الداخلى) الدفن(احلشو 

  الحریق 
  .بأسرع ما ميكن أى حرائق تنشب ىف املوقع مث تعريضها وخنقها وتغطيتها بالتربة رصد البد من 

   النبتات 
 االسـتخدام البد من احلفاظ على النبتات الىت مت غرسها بغرض إعادة التأهيل والتحكم ىف التحات أو التجميل أو                  

  .ائى للتأكد من أدائها للغرض منهاالنه
  األمن 

لص من النفايـات     موقع التخ   أن يتم التأكد من عدم الوصول غري املشروع أو الطمر غري القانوىن ىف             الضروريمن  
  .املغلق

  المراقبة المتواصلة والمشاركة الجماھیریة  ٩-٤
البد أن تتقيد مراقبة .  بشكل متواصل بعد إغالق املوقع    املنبعثة جيب صيانة ومتابعة أى أنظمة ملراقبة املياه أو الغازات        

ا مراقبة املياه فيجب أن  من هذه الوثيقة أم  ٥-٤-٣  الغازات بكل من شروط الترخيص والشروط املوضحة ىف قسم        
   .٥-٣لقسم لتتم وفقاً 

وتتم مراقبة ما بعد اإلغالق حتت رعاية جلنة املراقبة وجيب تقدمي نتائج املراقبة املتواصلة إىل جلنة املراقبـة وإتاحتـها            
 عـن أى     مراقبة املدفن واإلبالغ   - من خالل جلنة املراقبة    -للتدقيق والتمحيص من قبل اجلماهري وميكن للجماهري        

  . عن املدفناملسئولمشاكل تتم مالحظتها إىل 
  . النهائىواالستخداماحلدود الدنيا إلعادة التأهيل واإلغالق ) ٥(ويلخص جدول رقم 
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   النهائىواالستخداماملتطلبات الدنيا إلعادة التأهيل واإلغالق ) ٥(جدول 
  ١٩٩٨عام  عن إدارة الشئون املائية والغابات جبمهورية جنوب أفريقا مطورة

  نظام التصنيف
 

H 
 نفايات خطرة 

 

G 
  نفايات عامة

L 
 مدفن كبري 

M 
 مدفن متوسط 

S 
 مدفن صغري

C 
 مدفن عمومى

  )على املشاع(

 الرمز
B-      ال رشيح مؤثر  
B+      رشيح مؤثر    
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F         تعطى اعتبار

 خاص من قبل خبري 
أو ممثل لإلدارة           

 N/a         ال ينطبق 

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  
 

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  
 B+  B- B+  B- B+  B- B+   B-  املتطلبات الدنيا 

R  R  R  R  R  R   R  R  N N 

أعادة تقييم /حتديد
متطلبات االستخدام 

  النهائى

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

ن لتحديد فحص املدف
متطلبات اإلغالق و 

  ثار األمراجعة 

R  R  R  R  R  R  R  R  N N 

أخذ رأى املتأثرين فيما 
يتعلق باالستخدام 

  النهائى

R  R  R  R  R  R  R  R  N N 

مراجعة اإلدارة 
املختصة فيما يتعلق 
بتصميم االستخدام 

 النهائى

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

راءات اجتصميم 
حديث، أعادة الت

التأهيل ىف حالة 
  الضرورة

R  R  R  R  R  R  R  R  N  N 
تصميم الشكل النهائى 

  .و املظهر العام

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

تصميم الغطاء النهائى 
   أو التغطية
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  نظام التصنيف
 

H 
 نفايات خطرة 

 

G 
  نفايات عامة

L 
 مدفن كبري 

M 
 مدفن متوسط 

S 
 مدفن صغري

C 
 مدفن عمومى

  )على املشاع(

 الرمز
B-      ال رشيح مؤثر  
B+      رشيح مؤثر    
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F         تعطى اعتبار

 خاص من قبل خبري 
أو ممثل لإلدارة           

 N/a         ال ينطبق 

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  
 

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  
 B+  B- B+  B- B+  B- B+   B-  املتطلبات الدنيا 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

 تصميم إجراءات
حتويل مياه األمطار 

  بعيدا عن املوقع 

R  R  R  R  R  R  R  R  F  F 
تصميم إجراءات منع 

  التحات
R  R  R  R  R  R  R  R N  N تقرير اإلغالق  

R  R  R  R  R  R  R  R N  N 
مقارنة الوضع القائم 

 باملتطلبات الدنيا 

R  R  R  R  R  R  R  R N  N 
املوافقة الكتابية على 

  تقرير اإلغالق

R  R  R  F  R  F  R  F  N  N 
اإلدارة املستمرة 

  للرشيح

F F F F F F F F  N  N 
اإلدارة املستمرة 

  للغازات

R  R  R  R  R  R  R  R N  N 
الفحص و الصيانة 

  املستمرين

R  R  R  R  R  R  R  R N  N 
إنفاذ تقرير اإلغالق و 

  أعادة التأهيل

R  R  R  R  R  R  R  R N  N 
احلصول على التصريح 

  باإلغالق 

F F F F ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ٦ ٦ 

رصد و الالفحص و 
التكرار و (املتابعة 
  )املدى

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  تكامل الغطاء  
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  نظام التصنيف
 

H 
 نفايات خطرة 

 

G 
  نفايات عامة

L 
 مدفن كبري 

M 
 مدفن متوسط 

S 
 مدفن صغري

C 
 مدفن عمومى

  )على املشاع(

 الرمز
B-      ال رشيح مؤثر  
B+      رشيح مؤثر    
 R              مطلوب  
N        بغري مطلو  
F         تعطى اعتبار

 خاص من قبل خبري 
أو ممثل لإلدارة           

 N/a         ال ينطبق 

H:H 
تصنيف 
خطورة 

٤-١  
 

H:h 
تصنيف 

) ترتيب(
خطورة 
٤و٣  
 B+  B- B+  B- B+  B- B+   B-  املتطلبات الدنيا 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  تكامل شبكة الصرف  

R  R  R  R  R  R  R  R  F F 
التحكم ىف تكون 

  الربك
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  قالتحكم ىف احلرائ  
R  R  R  R  R  R  R  R  N  N مراقبة التخضري  

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
مراقبة األمن و منع 
  التخلص الغري قانوىن
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   المالحق - ٦
  

  )١(ملحق 
  قائمة الحضور للمشاركین فى أجتماعات الخبراء 

 
       
  الدول

  
  اسـماء اخلرباء

  اجتماع
  ء األول اخلربا

٨/٧/٢٠٠٤-٥  

  اجتماع
   اخلرباء الثاىن

٢٥/١١/٢٠٠٤-٢٢  

  اجتماع 
  اخلرباء الثالث

٢٦/٥/٢٠٠٥-٢٣  

  
  بريد الكتروين

  مساء اخلرباء من الدول العربيةا
  Adel221261@yahoo. com √ √ √  عادل الشافعي/  م-١  مصر

  Kme2004@myway. com  √  √  √  عبد الكرمي حسن راشد / أ -٢  البحرين
    Sayousry@ yahoo.fr  √    √  مسري يسرى / لسيدا -٣

  ajirabdo@yahoo.fr    √    اجعري عبد القادر/ لسيدا -٤  ملغربا
  Fa-ok@scs-net.org √ √ √  فؤاد العك / م -٥  سوريا
  mkhashashhneh@yahoo.com  √  √  √  حممد عقله اخلشاشنة/ د-٦  األردن

   hkhowar@hotmail.com      √   عبد اهلادى ناصر املرى-٧
  hkhowar@hotmail. com    √  √  حسن حمسن خوار  / ا-٨  قطر

  Kmsalsiy@omantel.net.om    √  √  مخيس بن مرهون السيايب/ م-٩  عمان

 n.qhtal@yahoo.com  √      نصر عبد اهللا قحطان/ م -١٠

  dobhani2822@ yahoo.com  √  √  √  علي عبد اهللا الذحباين /  م-١١
  

  اليمن

 derhemmansor@ yahoo.co  √      ور أبو حامت درهم منص. د -١٢

    Fatima 1965@hotmail.com  √      فاطمة فرحان عويد/ م -١٣
 Wish_ubest@yahoo.com      √  منال أمحد صاحل /  م-١٤  الكويت 

    Sidi_taleb78@ yahoo.com.fr  √      سيدى ولد الطالب   /  أ-١٥
 Hosa65@hotmail.com      √   محود ولد سيد أمحد-١٦  موريتانيا

  Smz2002@hotmail. com  √    √  سليمان بن حممد الزبن / م  -١٧  السعودية 
   F_elmabrouk@ yahoo.co.uk      √   فرج أبو بكر املربوك-١٨

عمر أبو القاسم أبو . م -١٩  ليبيا 
  خراوطة 

    √  OmerApril@ hotmail.com  

    Rajaa_alassaf@ yahoo.com  √      رجاء عبد الوهاب/  أ -٢٠
  Moen_iraq@yahoo.com      √  جذوة عبد الكرمي /  د-٢١  العراق

    mshammaleh@ yahoo.com √      حممد أبو مشالة . د -٢٢
  amjaber@hotmail.com      √  عاطف جابر /  م-٢٣  فلسطني 

  marzoukazbderrazak@yahoo.fr √      عبد الرازق املرزوقى.  أ -٢٤  تونس

mailto:ajirabdo@yahoo.fr
mailto:Fa-ok@scs-net.org
mailto:mkhashashhneh@yahoo.com
mailto:hkhowar@hotmail.com
mailto:Kmsalsiy@omantel.net.om
mailto:n.qhtal@yahoo.com
mailto:1965@hotmail.com
mailto:Wish_ubest@yahoo.com
mailto:Hosa65@hotmail.com
mailto:Moen_iraq@yahoo.com
mailto:amjaber@hotmail.com
mailto:marzoukazbderrazak@yahoo.fr
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 سكرتارية اتفاقية بازل
 Mr. Jeremy  Richardson    √      Jeremy.richardson@unep.ch  فجني

  Ibrahim.Shafii @ unep.ch √ √    ابراهيم شافعى .  د-٢٦  جنيف

 املركز اإلقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية

 

 elaref@baselegypt. org √ √ √  مرتضي العارف / د. أ-٢٧ مصر

 saidlec@ig-eg.com  √ √ √  سعيد أبو العال/ د. أ-٢٨  مصر

 sdahroug@ baselegypt.org √ √ √  سعيد دحروج /  د-٢٩  مصر

 amoe@baselegypt.org √ √ √  أشرف املغريب/  د-٣٠  مصر

 afarouk@ baselegypt.org √ √ √  أمحد فاروق/  د-٣١  مصر

 Elraey@ link.net √ √ √   الراعي عز الدينحممد/ د. أ-٣٢  مصر

 I_shamy@hotmail.com  √ √     ابراهيم الشامي/د. أ-٣٣  صرم

 m_elzarka@hotmial. Com √      حممد الزرقا. د. أ-٣٤ صرم

  Nefisa_sayed@hotmail.com    √    نفيسة أبو السعود/ د. أ-٣٥  مصر

حممد عبد احلميد . د.أ-٣٦  مصر
  الشرقاوي

√  √    maelsharkawi@yahoo.com 

   √    √  عصام عبد احلليم/  د-٣٧  مصر

   √      طارق العرىب . د. أ-٣٨ مصر

   √      عدىل عبد العزيز/  د-٣٩ مصر

 shaw kusakran@ yahoo.com  √      شوقى سكران/  د-٤٠ مصر

       √  أمحد ابو خضره . د. أ-٤١  مصر 

   √    √  عيد رجب.  د-٤٢  مصر 

   مركز تنمية البحوث

 Inas2001us@yahoo.com  √ √ √  ايناس مصطفى. د. أ-٤٣  صرم

 ة يوم املستشفياتمؤسس
 dayhospl@internetegypt. com √      حممد عبد السالم البنا/  د-٤٤ رمص

       √  noha_hamdy@ yahoo. comى عبد احلميد/  ك-٤٥  مصر

   شركة جرين لالستشارات البيئية

 green@green grouf. info  √ √    طارق عبد احلميد/  د-٤٦  رمص

  شركة انفريونكس

 environies@link.net  √ √    ية عفيفىراج/  م-٤٧ رمص

    مصر– وزارة الدولة لشئون البيئة – جهاز شئون البيئة

 aahmed_hm@yahoo.com      √  أمحد ابو السعود          /  م-٤٨  مصر

 moussai@link.net  √ √ √  موسى ابراهيم موسى .  د-٤٩ رمص
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 mhenv@yahoo.com  √      حممد حامد على. ك  -٥٠  مصر 

 Tarek_elruby@yahoo.com √ √  √  طارق عيد . د - ٥١  مصر

  هيئة االستشعار عن بعد

 aosherif@navsr.sc.eg       √  عاطف شريف. د. أ-٥٢  مصر 

       √  ممدوح عابدين/  د -٥٣  مصر

  هيئة الثروة املعدنية 
       √  زينهم األلفى .  د-٥٤  مصر

 Anoor51@yahoo.com √ √    أمحد حممد نور/ د-٥٥  مصر

 kaissersaleh@yahoo.co.uk  √      قيصر حسني صابر-٥٦  صرم

  حمافظة االسكندرية–روع التخلص من النفايات اخلطرة مش

      √    ماركو التونني/ د-٥٧
    √    ضيف منصور/  د-٥٨  مصر
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یقدم المركز االقلیمى للتدریب و نقل التكنولوجیا للدول العربیة ھذه االدلة االرشادیة بھدف المساھمة فى تطویر الممارسات البیئیة السلیمة 

لة األرشادیة و یود أن یساھم فى و على من یقرأ ھذه االد. للتخلص من المخلفات الخطرة فى المناطق الشدیدة الجفاف من منطقتنا العربیة
تحسینھا و تطویرھا فى الطبعات القادمة الكتابة الى المركز االقلیمى على العنوان المدون اسفل ھذه الصفحة أو  على البرید االلكترونى 

  :للمركز
baselegypt@baselegypt.org 
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