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  التحلل الهوائى
 و حيـدث ىف      اهلوائيـة  الغنية باملواد العضوية بفعل البكتريا     حتلل املخلفات 

  .تج عنه رشيح قوى بدون غازالظروف الرطبة وىف وجود األكسجني وين
  

  Aerobic Decomposition: Occurs in moist 
conditions in the presence of i.e. oxygen 
(produces strong leachate and no gas) 
 

  العنایة التالیة لإلغالق
اخلطوات الالزمة للوصول بـاألرض إىل املـستوى القياسـى           -١

  .املطلوب لالستخدام املخطط له فيما بعد اإلغالق
الفترة الزمنية التالية لإلغالق قبل قبول تسليم املوقع ويتم خالهلا           -٢

القيام بأعمال الصيانة واملراقبة املطلوبة لضمان عـدم تـسبب          
ـ           امل اق دفن ىف تلوث البيئة أو اإلضرار بصحة اإلنسان أو ىف إحل

 .آثار سلبية باملرافق احمللية
  

  Aftercare: i)The steps necessary to bring the 
land to the required standard for the planned 
after-use, ii) The period after closure before the 
acceptance of surrender during which 
maintenance and monitoring work is needed to 
ensure that the restored landfill does not cause 
pollution of the environment, harm to human 
health or adverse effects on local amenities.  

  االستخدام فیما بعد اإلغالق
  .م ترخيص مدفن النفاياتض بعد تسلياالستخدام النهائى لألر

  

  After-use: The ultimate use for the land after 
the landfill permit has been surrendered. 

  میاه المحیطةلالجودة النوعیة ل
وتشري إىل أخذ عينات من مصعد ارى بالنسبة للمدفن ىف حالـة امليـاه              

امليـاه اجلوفيـة وهـى    السطحية ومن مصعد امليل بالنسبة للمدفن ىف حالة  
عينات تعكس ىف كلتا احلالتني مياه مل تتلوث بالرشيح الصادر من مـدفن             

  .النفايات

  Ambient Background (Water Quality): 
Ambient background water quality refers to 
surface water sampled upstream or ground 
water sampled up-gradient of a landfill site. In 
both cases, these samples reflect water that has 
not been contaminated by leachate from the 
landfill. 
 

  التحلل الالهوائى 
 وحيـدث ىف     الالهوائية الغنية باملواد العضوية بفعل البكتريا     حتلل املخلفات 

ح  وينتج عنه غـاز مـدافن ورشـي        الظروف الرطبة ىف غياب األكسجني    
  .ضعيف

  

  Anaerobic Decomposition: Occurs in moist 
conditions in the absence of i.e. oxygen 
(produces landfill gas and weak leachate) 
 

  خزان الماء الجوفى 
وهو تكوين أو جمموعة تكوينات أو جزء من تكوين جيولوجي قادر علـى      

  .اآلبار والينابيعاه اجلوفية إىل إدرار كميات مؤثرة من املي
  

  Aquifer: A geological formation, group of 
formations, or portion of a formation capable of 
yielding significant quantities of groundwater to 
wells or springs. 

  الدفن النطاقى 
دام غطاء  أسلوب لدفن النفايات يتم مبوجبه إدماج النفاية ىف خاليا مث استخ          

من التربة لفصل وتغطية اخلاليا املذكورة ويتم إجراء ذلـك ىف احلـاالت             
  .النمطية على طبقات ومراحل منفصلة 

  

  Area fill: A method of landfilling that 
compacts the refuse in cells and then uses soil 
cover to separate and cover the cells. This is 
typically done in layers and in separate phases. 

  أسلوب المنطقة 
وهو أسلوب يتم مبوجبه نشر النفاية غري القابلة للتعفن ىف طبقات ال يتجاوز            

 م وهو أسلوب ال يوفر الدرجة القصوى من اإلدماج إال أن له             ٠,٥مسكها  
  .تطبيقات ىف صناعات معينة 

  

  Area Method: A method whereby non-
putrescible waste is spread in layers not 
exceeding 0,5m in thickness. This method does 
not provide maximum compaction, but does 
have an application in certain industries. 
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  التوهین

ويعىن التخفيض املتدرج لتركيزات امللوثات ىف الرشيح وىف حالة املـدافن           
طبيعيـة وفيزيقيـة    ختفيض تركيزات الرشيح بواسطة عمليات      يعىن عملية   

وتتمتع األنظمة الطبيعية مبـدى     . وكيميائية حيوية مثل التخفيف واألكسدة    
) الرشـيح   ( أو سعه توهينية ميكن أن جتعل األحجام الصغرية من امللوثات           

  .جتاوز تلك السعة ينتج عنه التلوثغري مؤثر إال أن 

   
Attenuation: Gradual reduction in 
concentrations of contaminants in leachate; 
Attenuation In the landfill context, is the 
process of reducing leachate concentrations by 
means of natural physical, chemical and 
biochemical processes such as dilution, 
oxidation and cell synthesis. Natural systems 
have an attenuation capacity which may render 
small volumes of contaminants (leachate) 
insignificant. However, when this capacity is 
exceeded, pollution results. 
 

  ق المراجعة فری
 أو عملية التفتـيش     )الفنية أو التشغيلية   (وهم الذين حيضرون عملية املراجعة    

  .على املوقع ويساعدون ىف إعداد تقرير املراجعة
  

  Audit Team: Those who attend the audit or site 
inspection and assist in compiling the audit 
report. 

  المراجعة 
تيش على املوقع يتم خالهلا تقييم حالة املوقع ىف ذلك اليـوم            وهى عملية تف  

  .جيب تفاديها و الىت حتديداً من حيث عدد من املعايري احملددة مسبقاً 
  

  Audit: A site inspection at which the condition 
of the site on that day is appraised in terms of a 
number of predetermined criteria avoided. 

  " بازل " اتفاقیة 
وهى معاهدة دولية تضع املعايري القياسية للتجارة العاملية ىف النفايات اخلطرة           

  . والنفايات البلدية ورماد احملارق البلدية 

  Basel Convention: The international treaty that 
establishes standards for global trade of 
hazardous waste, municipal waste, and 
municipal incinerator ash.  
 

  تستتبع تكلفة مفرطة  أفضل تقنیة متاحة ال
ضمناً أا تقنية جمربة ومقبولة وميكن      " أفضل تقنية متاحة    " ويعىن مصطلح   

( فتشري إىل العملية ذاا وكيفية تطبيقها       " تقنية  " أما كلمة   . الوصول إليها 
هى اجلدوى التكلفية ىف إطـار   " التكلفة املفرطة     " و  ) مبا ىف ذلك اإلدارة     

  .العملية احملددة 

  BATNEEC: Best Available Technology Not 
Entailing Excessive Cost. The term ‘Best 
Available’ implies technology that is proven, 
accepted and accessible. ‘Technology’ refers to 
the process itself and how the process is 
implemented (including management). 
"Excessive cost" is cost effective in the context 
of the specific operation. 
 

  بنتونیت 
هو نوع من التربة ينتفش بدرجة كبرية للغاية ىف وجود املـاء ونظـراً ألن               

دم ىف تـصنيع املبطنـات واألغطيـة        البنتونيت يعيق تدفق املياه فإنه يستخ     
  .وخمتلف التطبيقات املرتبطة مبدافن النفايات 

  

  Bentonite: A type of soil that swells greatly in 
the presence of water. Because bentonite 
impedes the flow of water, it is used for liners, 
covers, and various other landfill applications. 

  الحاجز الترابى 
وهو كومة مطولة من التربة تستخدم ىف التحكم ىف تدفق املاء الـسطحى              

كما ميكن أن تستخدم أيضاً ىف عزل الضوضاء وحجب         . املنطلق وتوجيهه   
  . عمليات التشغيل عن رؤية اجلمهور 

  

  Berm: An elongated pile of soil used to control 
and direct the flow of surface water runoff. 
Berms may also be used to block out noise and 
screen operations from public view. 

  فاتورة الكمیات 
وهى قائمة باملهام املطلوبة مع تقدير لكميات اخلامات أو املـواد املطلوبـة         

  .إلنشاء عناصر تصميم مدفن النفايات 

  Bill of Quantities: This is a list of the tasks 
involved and an estimation of the quantities of 
the materials needed for the construction of 
elements of the landfill design. 
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  ة للتحلل الحیوى المواد القابل
( اً بواسـطة نـشاط حيـوى        مواد عضوية ميكن تكسريها كيماوي    وهى  

  .)بيولوجى 

  Biodegradable materials: Materials that can 
be broken down by microorganisms into 
simple, stable compounds such as carbon 
dioxide and water. Most organic materials, such 
as food scraps and paper, are biodegradable. 

 
  قابلة للتحلل

  عل البكتريا أو الكائنات احلية الدقيقةمواد عضوية ميكن تفككها كيميائيا بف
  Biodegradable: Organic material which can be 

broken down chemically by biological action. 
 

   إختبارىبئر
من املياه اجلوفية والرشيح على     ( وهو ثقب يتم عمله للحصول على عينات        

  . املدافنأو للحصول على عينات الكتشاف هجرة غاز/و) السواء 
  

  Borehole: A hole drilled to obtain samples (e.g. 
groundwater and leachate) and/or to sample for 
landfill gas migration. 
 

  أفضل خیار بیئى قابل للتنفیذ عملیا 
التشاور واختاذ القرار وهو إجراء / وهو حمصلة إجراء منهجى لالستشارة 

 عرب األرض واجلو واملاء ويضع بالنسبة موعة معينة يؤكد على محاية البيئة
من األهداف اخليار الذى يوفر أقصى منفعة وأدىن إضرار بالبيئة ككل 

  .اء على املدى الطويل أو القصريوبتكلفة مقبولة سو

  BPEO: Best Practicable Environmental Option. 
BPEO is the outcome of a systematic 
consultative and decision-making procedure 
that emphasizes the protection of the 
environment across land, air and water. It 
establishes, for a given set of objectives, the 
option that provides the most benefit or least 
damage to the environment as a whole at 
acceptable cost in the long term and as well as 
the short term. 
 

  أو حرم المدفن المناطق العازلة 
( حرم املدفن هى املنطقة الفاصلة بني حدود مـدفن مـسجل واملـشاريع        

م عرضاً تبعـاً لتـصنيف      ١٠٠٠م و   ٥٠٠السكنية وتتراوح بني    ) املناطق  
املدفن على أال يسمح بإقامة أى جتمع سكىن بداخل حرم املوقع املعلـن إال              

حملليـة أو   سب تقدير الـسلطات ا    إنه قد يسمح بإقامة مشاريع صناعية ح      
  .إدارات الدولة املعنية

  Buffer Zones: Buffer zones are separations 
between the boundaries of registered landfill 
sites and residential developments. They may 
vary between 500m and 1000m in width, 
depending on the classification of the landfill. 
No residential development may take place 
within a proclaimed buffer zone. At the 
discretion of the local authority and the state 
departments, however, developments such as 
industrial development may be permitted. 
 

  ضفة
ن التربة أو من أى مادة خاملة أخـرى تـستخدم           ركمة أو ضفة صغرية م    

لتحديد حدود اخلاليا أو املراحل أو الطرق وهى ليست سداً إنـشائياً قـد         
ينتظر منه احتجاز النفاية أو السوائل ولكنها قد تشكل جزءاً دائمـاً مـن              

  .قاعدة مدفن النفايات مشتملة على مبطن مدمج 
  

  Bund: A small bank of soil or other inert 
material used to define limits of cells or phases 
or roadways. Not a structural embankment that 
may be required to retain waste or liquid, but 
may be a permanent part of a landfill base, 
incorporating a liner. 
 

  خدودىاألالدفن 
دفن النطاقى إال أنه يستخدم     المشابه ألسلوب   وهو أسلوب لدفن النفايات     

بشكل أساسى ىف األراضى اجلبلية وعادة ما تكون هذه املدافن أكثر عمقـاً       
  .ري من األنواع األخرى من املدافنبكث

  Canyon fill: A method of landfilling that is 
similar to area filling but is used primarily in 
mountainous terrain. Canyon fill landfills are 
typically much deeper than other types of 
landfills. 
 

  قلنسوة / غطاء سطحى 
  . أو من أى مادة أخرى ملنع دخول مياه املطر ةالطفلطبقة من 

  Cap: A layer of clay or other material to 
prevent ingress of rainwater. 
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  التغطیة السطحیة 
وتعد التغطية الدائمـة  . وتعىن تغطية مدفن النفايات مبادة قليلة النفاذية عادة  

   . (Tipping)القلب /جزء من االستصالح النهائى بعد استكمال الدفن 
أما التغطية املؤقتة فعبارة عن قلنسوة وسيطة ميكن إزالتها عنـد اسـتئناف             

  .القلب

Capping: The covering of a landfill, usually 
with low permeability material. Permanent 
capping is part of the final restoration following 
completion of landfilling/tipping. Temporary 
capping is an intermediate cap, which may be 
removed on resumption of tipping. 
 

  الخلیة 
 مدجمـة يـتم   خطرة/تتكون من نفايات صلبةوهى وحدة الدفن األساسية و 

وتتكون . احتواءها بشكل كامل مبادة تغطية عند استكماهلا بنهاية كل يوم           
م إىل  ١,٥اجلوانب ىف اخلاليا النمطية من حواجز ركامية أو ترابية بارتفاع           

  . م أو من نفايات خمملة مغطاة ٢
باملركبات الىت تقوم   ويتحدد عرض اخللية بناء على متطلبات املناورة اخلاصة         

  .التشغيل ) وجه (بإيداع النفايات على سطح 
  

  Cell: This is the basic landfill unit of 
compacted solid waste which, when completed 
at the end of each day, is entirely contained by 
cover material. The sides may be typically 
formed by 1,5m to 2,0m high soil or rubble 
berms, or sloped covered waste. Cell width is 
determined by the maneuvering requirements of 
vehicles depositing waste at the working face. 

   تحویالت-عمل قنوات
ويستخدم هذا االصطالح لوصف تدفق املاء السريع خالل كتل النفايـات           

وتؤدى القنوات إىل . جمارى تفضيلية أو مسالك منخفضة املقاومة    عن طريق   
التكون املبكر لرشيح قليل التركيز قبيل وصول كتلة النفايات إىل سـعتها             

  . امليدانية 

  Channelling: This is a term used to describe 
the rapid flow of water through a waste body 
via preferential conduits or paths of least 
resistance. Channelling results in the early 
formation of low concentrate leachate prior to 
the waste body reaching its field capacity. 
 

  النفایات ذات الطبیعة الخاصة 
قابلية :  خواص خمتلفة وهى     ٤هى نفايات تعترب خطرة إلبدائها واحدة من        

  .تآكل والتفاعلال /ال والسمية احلاتيةاالشتع

  Characteristic Waste: Waste that is 
considered hazardous because it exhibits any of 
four different properties: ignitability, 
corrosivity, reactivity, and toxicity. 
 

  الطبقة الطفلیة 
دران املوقع ملنع هجرة الرشـيح   توضع على قاعدة و جههى طبقة من الطفل 

  ) .أنظر القلنسوة ( يضاً أأو الغاز كما ميكن وضعها على السطح 
  

  Clay Layer: A layer of clay applied to the base 
of walls of a site to prevent leachate or gas 
migration. Also applied to surface - see Cap. 
 

  التوازن المائى المناخى
ويشري إىل معادلة حسابية مبسطة تشتمل فقط على أرقام تعرب عن الترسيب            

. املطر الساقط و البخر الشامل وهى أرقام مستقاة من بيانات منـشورة             / 
وتستخدم فقط لإلشارة إىل الظروف املناخية الىت تكون فيها إدارة الرشيح           

ـ     . مطلوبة بسبب تولد كميات مؤثرة من الرشيح         ود وىف حالة عـدم وج
كنفايات ذات حمتوى رطوبة مرتفع ودخول      ( عوامل خاصة باملوقع حتديداً     

يتطابق التوازن املائى املناخى    ) املياه السطحية أو اجلوفية إىل جسم النفايات        
  ) . أنظر التوازن املائى للموقع( مع التوازن املائى للموقع 

  Climatic Water Balance: The Climatic Water 
Balance refers to a simplified calculation, 
involving only figures for precipitation and pan 
evaporation, obtained from published data. It is 
used only to indicate the climatic conditions 
under which leachate management is needed, 
on account of the generation of significant 
leachate. Where no Site Specific Factors such 
as high moisture content waste and ingress of 
ground or surface water exist, the Climatic 
Water Balance coincides with the Site Water 
Balance. (See Site Water Balance and Water 
Balance). 
 

  متطلبات اإلغالق 
وهى اإلجراءات الواجب اختاذها للتعامل مع مناطق املشاكل وجعل مـدفن     

  .النفايات مقبول بيئياً مبجرد إغالقه 

  Closure Requirements: Those measures that 
must be taken to address problem areas and to 
render a landfill environmentally acceptable 
once it is closed. 
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  اإلغالق 
وهى عملية إاء تشغيل املدفن وتسبقها إعـادة تأهيـل املوقـع ويليهـا              

  .االستخدام النهائى ومراقبة ما بعد اإلغالق 

Closure: The act of terminating the operation 
of a landfill. Closure is preceded by 
rehabilitation and followed by end-use and 
post-closure monitoring. 
 

  ) النفایات العامة والخطرة ( رك التخلص المشت
 والنفايات اخلطرة   (G)ويعىن اخللط والتخلص املشترك من النفايات العامة        

(H)     وبينما يعد التخلص من النفايات العامة مع النفايات        .  ىف نفس املدفن
 التخلص من أى كمية مـؤثرة  اخلطرة ىف مدفن للنفايات اخلطرة مقبوالً فإن  

من النفايات اخلطرة مع النفايات العامة ىف مدفن للنفايات العامة غري مقبول            
  . باملرة 

  Co-Disposal (General with Hazardous 
Waste): The mixing and joint disposal of 
Hazardous (H) and General (G) waste in the 
same landfill. The co-disposal of general waste 
with hazardous waste as a means of facilitating 
disposal on a hazardous waste landfill is 
acceptable, whereas the co-disposal of any 
significant quantity of hazardous waste with 
general waste on a general waste landfill is 
unacceptable. 
 

  ) النفایات الصلبة والسائلة ( التخلص المشترك 
ويعىن خلط النفايات السائلة أو ذات حمتوى الرطوبة املرتفع مع النفايـات            
الصلبة وهو ما يؤثر على التوازن املائى ويعد ممارسة مقبولة ىف موقع لـدفن          
النفايات اخلطرة إال أنه يكون مقبوالً فقط ىف حالة مدافن النفايات العامـة             

  .ع جمهزاً بإجراءات إلدارة الرشيحيكون السائل خطراً ويكون املوق دما العن

  Co-Disposal (Liquid with Dry waste): The 
mixing of high moisture content or liquid waste 
with dry waste. This affects the water balance 
and is an acceptable practice on a hazardous 
waste landfill site. This is only acceptable on a 
general waste landfill site when the liquid is not 
hazardous and the site is equipped with leachate 
management measures. 
 

  نسبة التخلص المشترك
ـ            سائلة وتشري إىل النسبة احلجمية بني النفايات الصلبة املدجمة إىل النفايات ال

والبد أن يتم ضبط نسبة   . وهى نسبة مرتبطة بالتوازن املائى وباملوقع حتديداً        
ملم من الرشيح سنوياً ىف أى ٢٠٠التخلص املشترك حبيث ال يتولد أكثر من       

موقع معني على أال يوجد أى أسطح سائلة حرة وأن يكون املدفن صـاحلاً              
  .حركة املركبات / حركة املرورية لل

  Co-Disposal Ratio: This indicates the 
volumetric ratio of compacted solid waste to 
liquid waste. The co-disposal ratio is linked to 
the Water Balance and is site specific. The co-
disposal ratio must be such that no more than 
200mm/year of leachate is generated at a given 
site, there are no free liquid surfaces and the fill 
is trafficable. 
 

  المجتمع 
ترح أو قيـد التطـوير أو       ويعىن األشخاص الذين يقيمون جبوار نشاط مق      

  .التخطيط
  

  Community: The people living in the vicinity 
of a proposed, planned or developed activity. 

  الكبس
وهى عملية يتم مبوجبها ختفيض حجم النفاية باستخدام آلة كبس مـصممة    

  .يصاً أو أى ماكينة مناسبة أخرى هلذا الغرض خص

  Compaction: The process whereby the volume 
of waste is reduced, using a purpose built 
compactor or other suitable machine. 
 

  معاییر االكتمال
الً حلالة املوقع   وهى جمموعة من املعايري املتعلقة باملدفن الىت تقدم وصفاً كام         

  .تكماله عند اس

  Completion Criteria: A set of criteria relating 
to the landfill that provide a full description of 
the condition of the site at completion 
 

  االستكمال
ياً وحيوياً بدرجة جتعل    يائوهى النقطة الىت يستقر عندها املدفن فيزيقياً وكيم       

ل حمتويات املدفن غري املهيجة خطر تلوث ىف اإلطار        من غري احملتمل أن تشك    
  .البيئى للمدفن 

  Completion: The point at which a landfill has 
stabilised physically, chemically and 
biologically to such a degree that the 
undisturbed contents of the site are unlikely to 
pose a pollution risk in the landfill’s 
environmental setting. 
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  مراقبة التقید وااللتزام
املياه اجلوفية ويسعى لضمان عـدم جتـاوز        رصد  وهو برنامج يتعلق عادة ب    

كمية النفايات اخلطرة املتسربة إىل املستودع األعلى للمياه اجلوفية احلـدود           
  .املقبولة

  Compliance Monitoring: Usually for ground 
water monitoring, a program that seeks to 
ensure that the amount of hazardous waste that 
has leaked into the uppermost aquifer does not 
exceed acceptable levels. 
 

  المبطن المركب
ـ         - صـناعية أو اجليـو     – يةوهو هيكل أو تكوين جممع من املواد األرض

ويوضع ) كالطفله أو البنوتينيت  ( الترابية منخفضة النفاذية     اصطناعية واملواد 
ـ            الواقعـة   ةأسفل املدفن حبيث يشكل حاجزاً أمام هجرة الرشيح إىل الترب

  .أسفله وإىل املياه اجلوفية 

  Composite Liner: An assembled structure of 
geosynthetic materials and low permeability 
earth materials (clay or benotinite), placed 
beneath a landfill to form a barrier against the 
migration of leachate into the underlying soils 
and ground water. 
Compost  facilities to monitor the migration of 
harmful substances from the facilities. 
 

  التسمید 
  .ى احملكوم ملواد عضوية صلبة حتت ظروف هوائية وهو التحلل احليو

  Composting: 
The controlled biological decomposition of 
organic solid materials under aerobic 
conditions. 
 

  التصمیم التصورى
يتضمن املواصـفات    نه ال ناول مبادئ التصميم املقصود إال إ     وهو تصميم يت  

  .املفصلة

  Conceptual Design: A design that addresses 
the principles of the intended design, but does 
not include detailed specifications. 

  النموذج التصورى 
ىف ) مبا ىف ذلك التصميم وأساسيات التـشغيل   (ويعىن تفهم مدفن النفايات     

  .إطاره البيئى 
ادر واملسالك واملـستقبالت    والبد أن يتعرف النموذج التصورى على املص      

املوجودة باملدفن وهو ميثل تفهماً للمشكلة ويـستخدم كأسـاس لتقيـيم            
ويتوقف مستوى التفاصيل املطلوبة من     . املخاطر بالنسبة لكل موقع حتديداً      

  .النموذج على مدى تعقيد تقييم املخاطر 

  Conceptual Model: An understanding of the 
landfill (including the design and operational 
fundamentals) in its environmental setting. The 
conceptual model must identify the sources, 
pathways and receptors at a landfill. It 
represents the understanding of the problem and 
is used as the basis on which to develop a site-
specific risk assessment. The level of detail 
required of the model will depend upon the 
complexity of the risk assessment. 
 

  موقع االحتواء 
ما عناصـر   وهو موقع جعلت جوانبه وقاعه غري منفذة للسوائل باستخدام إ         

  .طبيعية أو مبطن إصطناعى
  

  Containment Site: One where the bottom and 
sides are or have been made impermeable to 
liquids using natural elements or synthetic liner 

  االحتواء
بدن النفايات عن أى رشيح مصاحب سواء من التربـة        /  فصل كتلة    ويعىن

الواقعة أسفلها أو الصخر أو النظام املائى وذلك بواسطة مبطن ونظام جلمع            
  .الرشيح 

  

  Containment: The separation of the waste 
body and any associated leachate from the 
underlying soil, rock and water regime, by 
means of a liner and a leachate collection 
system. 

  التلویث
ية إىل املياه اجلوفية أو التربة بتركيزات ميكن قياسـها و  يائ وصول مواد كيم 

  )راجع أيضا التلوث(تكون أعلى من احلدود الطبيعية أو املسموح ا 
  

  Contamination: The presence of chemicals in 
groundwater, watercourses or soils at 
concentrations that can be measured and are 
significantly higher than background 
concentrations (see also Pollution). 

  
  المیاه المحكومة
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 كم حبرية من الـشاطئ  ٥وتشمل مصبات األار واملياه الساحلية حىت بعد    
  .ات واملياه اجلوفيةواألار والقنوات والبحري

Controlled waters: Estuaries and coastal 
waters up to three nautical miles from the shore, 
rivers, canals, lakes and groundwaters 
 

  اإلجراءات التصحیحیة 
وهو برنامج يتناول التحقيق ىف مث تنظيف أى تلوث من منشآت النفايـات             

  .نفايات اخلطرة الصلبة ومنشآت ال
  

  Corrective Action: A program to address the 
investigation and cleanup of contamination 
from solid waste facilities and hazardous waste 
facilities.  

  التآكل/ تیة الكیمیائیة خاصیة الحا
وميكن أن  ) عديةالقا(وهى اخلاصية الىت تعرف النفايات احلمضية أو القلوية         

  .تؤدى بسرعة إىل حت أو تأكل املعادن أو املواد األخرى 

  Corrosivity Characteristic: The characteristic 
which identifies wastes that are acidic or 
alkaline (basic) and can readily corrode or 
dissolve flesh, metal, or other materials. 
 

  غطیةمادة الت
دفن وتوضـع عـادة    وهى أى مادة خاملة تستخدم لتغطية النفايات أثناء ال        

  .بنهاية يوم العمل
  

  Cover Material: Any inert material used to 
cover waste during landfill; usually applied 
towards the end of the working day. 
 

  الغطاء
ات وعادة ما تكون من التربة إال أا قد         وهى املادة املستخدمة لتغطية النفاي    

وعادة ما يكون   . الركام أو الرماد أو أى مادة أخرى مناسبة       /تشمل الدبش 
 ملم أما   ٣٠٠ملم أما الغطاء الوسيط فيبلغ مسكه       ١٥٠مسك الغطاء اليومى    

  .  ملم٥٠٠ هالغطاء النهائى أو القلنسوة فعادة ما يكون مسك
 من تصميم غطاء سطحى خاص وكما هو        وقد يشكل الغطاء النهائى جزءاً    

  . حتمله / احلال بالنسبة للغطاء الوسيط فالبد أن يكون قادراً على محله 

  Cover: The material used to cover waste. Cover 
material is usually soil, but may comprise 
builders' rubble, ash or other suitable material. 
Daily cover is usually 150mm thick, 
intermediate cover is usually 300mm thick and 
final cover or capping is usually 500mm thick. 
Final cover may form part of a special capping 
design and, as is the case with intermediate 
cover, must be able to support 
 

   العامل الحرج
و عامل حيتمل أن ميثل قيداً قاسياً وصارماً على تطوير أو تشغيل املـدفن            وه

وهى عوامل تتطلب املزيد من التحقيق حيث أنه إذا مت تنـاول أى عامـل               
   .كل غري مرضى فقد يصبح عيباً خطرياًًحرج بش

  Critical Factor: A factor which potentially 
represents a severe constraint on the 
development or ongoing operation of a landfill. 
Such factors require further investigation. If a 
critical factor cannot be satisfactorily addressed, 
it may become a Fatal Flaw. 
 

  اإلغالق المؤكد 
 وهى مرحلة جديدة ومتميزة من دورة احلياه التنظيميـة للمـدافن وهـى            

ميكن إيـداع النفايـات ىف       هذا وال . خاضعة للمتطلبات القانونية الرمسية     
  .جزء مغلق منه مدفن مت إغالقه ائياً أو ىف 

  Definitive Closure: A new and distinct stage in 
the regulatory ‘life cycle’ of landfills, subject to 
formal legal requirements. After definitive 
closure, waste cannot be deposited in a landfill 
or closed part of a landfill. 
 

  إسقاط القید 
إعادة تصنيف مدفن للنفايات اخلطرة إىل فئة أقل وهو أمر ال ميلك السماح             

التنقلية أو التركيز   / به إال اإلدارة املعنية بناء على أدلة على اخنفاض احلركية           
  .ى معاجلة ناجحة للموقع حبيث يصبح أقل خطورةأو على دليل عل

  Delisting: The reclassification of a hazardous 
waste for disposal on a lower class of landfill. 
This would only be allowed by the Department, 
based on proof of low mobility or 
concentration, or proof of successful treatment 
to render it less hazardous. 
 

  كتشاف المراقبة لال
وهى عملية روتينية ملراقبة املياه جترى مرتني سنوياً باستخدام عدد حمـدود            

  .من اإلحداثيات املبينة بغرض تبيان أى تلوث من املدفن 

  Detection Monitoring: This is routine water 
monitoring carried out bi-annually, using a 
limited number of indicator parameters, with a 
view to indicating pollution from the landfill. 
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  خطة التطویر 
( وهى خطة تبني مراحل تطوير املدفن بدًء من إعداد املدفن مروراً بالتشغيل          

ائى وإعـادة  اً باإلغالق النهوإنتهائه) الذى يقسم عادة إىل مراحل مساحية      
وتشكل املراحل وبالتاىل خطة التطوير جـزءاً   . التأهيل واالستخدام النهائى    

  . من التصميم 

  Development Plan: A plan indicating the 
phasing of the development of a landfill from 
the landfill preparation, through the operation 
(which is usually divided into areal phases), to 
the final closure, rehabilitation and end-use. 
The phasing, and hence the Development Plan, 
forms part of the design. 
 

  الصرف المباشر
الصب مباشرة ىف اارى املائية  أو املياه اجلوفية الى مواد كيماوية متبقيـة       

 معاجلتها بالترشيح من خالل التربات أو نظـم  او عضوية قابلة للتحلل دون   
  .املعاجلة املعروفة

  

  Direct discharge: The introduction into 
groundwater of any chemical or biodegradable 
substance without percolation through the 
ground or subsoil  

  التشتیت 
لتغاير مستودعات املياه اجلوفية علـى  وهو النشر غري املنتظم للمذابات نظراً     

( أو على املستوى امليداىن     ) ت امليكانيكى التشتي(  احلبيىب   -املستوى املسامى 
  .)التشتيت املرئى

  Dispersion: Irregular spreading of solutes due 
to aquifer heterogeneities at pore–grain scale 
(mechanical dispersion) or at field scale 
(macroscopic dispersion). 
disposal of hazardous waste. These facilities are 
the last link in the cradle-to-grave hazardous 
waste management system. 
 

  حطر التخلص 
وهـذه   وهو التكليف الذى حيظر التخلص الربى من النفايـات اخلطـرة          

ألخرية ىف نظام معاجلة النفايات اخلطرة من       املنشآت هى الوصلة أو احللقة ا     
املهد إىل اللحد نظراً ألنشطة أو لفعاليات فيزيائية وكيماوية وحيوية أثنـاء            

  . مرورها خالل التربة والتربات التحتية املختلفة 
  

  Disposal Prohibition: The requirement that 
prohibits the land disposal of hazardous waste 
that 
due to physical, chemical and biological 
activities as it passes through soil and various 
subsoils. 

  واجب الرعایة
هذا يتطلب أن يقوم مولد النفاية أو ناقلها أو املتخلص منها بالتأكـد مـن           

هـذا  . عدم انتقال أو تسرب أى شيئ من النفاية خارج نطـاق حتكمـه           
 من األحتفاظ بالوثائق الىت تصف بالتفصيل كيفية تعاملـه          الشخص البد له  

   .مع النفاية و حتمله للمسؤلية

  Duty of Care: This requires that any person 
who generates, transports, treats or disposes of 
waste must ensure that there is no unauthorised 
transfer or escape of waste from his control. 
Such a person must retain documentation 
describing both the waste and any related 
transactions. In this way, the person retains 
responsibility for the waste generated or 
handled. 
 

  المتاریس الترابیة  
  . واد ىف املدفن العمل اهلندسى املصاحب حلركة التربات وامل

  Earthworks: Engineering work associated with 
the movement of soils and materials on a 
landfill. 
 

  المطر الساقط الفعلى 
الفاقد الفعلى نتيجة للبخر والنتح   الكلى مطروحاً منه    ويساوى املطر الساقط    

  . خلل األرض أو النفاية أو يت/و) املطر الساقط الفعلى ( وقد ينطلق الباقى 

  Effective rainfall: Total rainfall minus actual 
losses due to evaporation and transpiration. The 
balance (effective rainfall) may run off and/or 
percolate into the ground or the waste. 
 

  االنبعاث 
 ملواد أو ذبذبات أو حرارة أو ضوضـاء  وهو اإلطالق املباشر أو غري املباشر   

  .من مصادر فردية أو منتشرة ىف منشأة ما إىل اهلواء أو املاء أو األرض 

  Emission: The direct or indirect release of 
substances, vibrations, heat or noise from 
individual or diffuse sources in an installation 
into the air, water or land. 
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  التغلیف 
وهو اإلجراء املستخدم للتخلص من النفايات اخلطرة الىت ال يتناسب معهـا        

 ةالدفن املباشر وهو إجراء ينطوى على عزل النفايات ىف خاليـا خراسـاني         
مسلحة أو حافظات توضع بعد ذلك ىف منطقة مرمسة احلدود من موقع فئة             

( H:H ) .   

  Encapsulation: The procedure for disposing of 
hazardous wastes not suitable for direct 
landfilling. This procedure involves the 
isolation of the wastes in sealed, reinforced 
concrete cells or capsules. The capsules are then 
located in a demarcated area of an H class site. 
 

  القلب 
وهى ممارسة تفريغ أو دفع النفايات من فوق حافة منحدر ممتد ممـا يعـىن               
التمديد اجلانىب للمدفن وهو أمر غري مقبول ىف معظم العمليات إذ ال يتحقق             

يتحقق إطالقاً كما أن املنحـدرات       إال قدر ضئيل من دمج النفايات أو ال       
رضة لإلحتراق الناجتة كثرياً ما تكون غري مستقرة وع.  

  End Tipping: The practice of tipping or 
pushing waste over the edge of an extended 
slope and thus extending the landfill laterally. 
This is unacceptable in most operations, as little 
or no waste compaction is achieved. The 
resulting slopes are thus frequently unstable and 
subject to burning. 
 

 خطة االستخدام النهائى 
وهو الغرض الذى ستستخدم ألجلة منطقة املدفن املغلق بعد إعادة تأهيلـه            

ة عـام أو سـاحات اسـتجمام أو غريهـا مـن             رتوقد يكون ذلك كمت   
  .االستخدامات املناسبة 

  

  End-use Plan: The purpose for which the area 
of the rehabilitated and closed landfill is used. 
This may be as a park, playing fields, or other 
suitable land-use. 

  متطلبات االستخدام النهائى 
وهى اإلجراءات املطلوبة لترقية أو إعادة تأهيل موقع املدفن حبيث يـصبح            

  .مناسباً لإلستخدام النهائى املقترح 
  

  End-use Requirements: These are the 
measures required to upgrade or rehabilitate a 
landfill site to render it suitable for the proposed 
end-use. 
 

  الخلیة المهندسة أو المؤمنة 
 وهى خلية مصممة ومهندسة الحتواء النفايات اخلطرة ويقع أسفلها مبطن          

  .  ملنع النفاية أو الرشيح الناتج عنها من اإلتصال بالبيئة مناسب

  Engineered Cell: A cell which is designed and 
engineered to contain hazardous waste. It is 
underlain by a liner to prevent the waste or the 
leachate from the waste coming into contact 
with the environment. 
 

  البیئة 
  :وللبيئة تعريفات ثالثة هى 

  واملاء واألرض ومجيع صور احلياة املكونة من اهلواء البيئة الطبيعية  )١(
اإلطار االجتماعى والسياسى والثقاىف واإلقتـصادى والعملـى         )٢(

 لناس ىف البيئة وتأثريهم عليها  والعوامل األخرى الىت حتدد موقع ا
 احمليط الفراغى أو الفضائى الطبيعى أو اإلنشائى )٣(
  

  Environment: Environment is defined as i) the 
natural environment, consisting of air, water, 
land and all forms of life, ii) the social, 
political, cultural, economic and working 
context and other factors that determine 
people’s place in and influence on the 
environment, and iii) natural and constructed 
spatial surroundings. 
 

   ( E.A.L )مستوى التقییم البیئي  
وهو املعيار القياسى غري التشريعى لتركيز مادة ما بعد تـشتتها ىف البيئـة              

  .مستوى اليكون الضرر حتته حمتمالًاملستقبلة والذى مت ضبطه على 

  Environmental assessment level (EAL): A 
non-statutory benchmark of concentration for a 
substance after dispersion into the receiving 
environment, set at a level below which no 
harm is likely.  
 

   (EIA)تقییم األثر البیئى   
وهو حتقيق يهدف لتحديد األثر احملتمل سـواء النـافع أو الـضار علـى               

تربة واهلواء نتيجة   اتمعات احمليطة والثروة النباتية والثروة احليوانية واملياه وال       
  .لتطوير أو لوجود مدفن للنفايات 

  Environmental Impact Assessment (EIA): 
An investigation to determine the potential 
detrimental or beneficial impact on the 
surrounding communities, fauna, flora, water, 
soil and air, arising from the development or 
presence of a landfill. 
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   (EICR)تقریر السیطرة على األثر البیئیى   
وهو تقرير يورد بالتفصيل كيفية منع أو ختفيف أى آثار ضارة يتم التعرف             

  .عليها من خالل تقييم األثر البيئي وذلك بواسطة تصميم وتشغيل املدفن 

  Environmental Impact Control Report 
(EICR): A report which details how any 
detrimental impacts, identified in the 
Environmental Impact Assessment, can be 
prevented or ameliorated by means of landfill 
site design and operation. 
 

  البخر والنتح 
  . للبخر والنتح )كميا (اآلثار امعة

  Evapotranspiration: The combined effects of 
evaporation and transpiration. 
 

  العیب القاتل  
هو عامل أو موقف مينع تطوير منشأة مقبولة بيئيا للتخلص مـن النفايـات      

  . باستثناء التكلفة الباهظة 

  Fatal Flaw: A factor or situation which 
prevents the development of an 
environmentally acceptable waste disposal 
facility, except at prohibitive cost. 

  المصرف اإلصبعى
هو مصرف بسيط مكشوف بداخل مناطق نفايات خمتارة حرة الصرف يقع        

  .مبدأياً ىف قوس خلية املدفن املعكوس بغرض إكتشاف مث جتميع الرشيح 

  Finger Drain: A simple open drain within 
zones of selected free draining waste, initially 
placed in the invert of the landfill cell, for the 
purpose of leachate detection and collection. 
 

  العلم  
وهو رمز يلفت اإلنتباه إىل وجه من أوجه التحقيق أو التصميم أو التـشغيل   

  .يتطلب إهتماماً خاصاً من جانب خبري معترف به 

  Flag: A symbol which draws attention to an 
aspect of investigation, design or operation that 
requires special attention by a recognised 
expert. 
 

   (FML)المبطن الغشائى المرن 
  اجليولوجية /أنظر األغشية األرضية 

  Flexible Membrane Liner (FML): (see 
Geomembranes). 
 

  السهل الفیضانى
عادة ما يكـون ـر أو   ( وهى منطقة من األرض تقع حول مسطح مائى    

  ) .عادة ما يكون ذلك سنوياً ( يتعرض للفيضان بشكل منتظم ) جمرى 

  Flood plain A region of land around a body of 
water, usually a river or stream, that is flooded 
on a regular basis, usually annually 
 

  النفایات العامة 
وهى نفايات ال تشكل خطراً وشيكاً على اإلنسان أو البيئة وهى النفايـات        

الركام ونفاية احلدائق وبعض النفايات التجارية والـصناعية  /املرتلية والدبش  
املعينة إال أا قد تنتج رشيحاً ذى إمكانية تلويث غري مقبولة بتأثري التحلـل            

  .التخلل الترشح و

  General Waste: Waste that does not pose an 
immediate threat to man or the environment, i.e. 
household waste, builders' rubble, garden waste, 
and certain dry industrial and commercial 
waste. It may, however, with decomposition, 
infiltration and percolation, produce leachate 
with an unacceptable pollution potential (see 
Waste). 
 

  معدل التولد 
وهو كم النفاية املنتج على مدى فترة زمنية معينة فعلى سبيل املثال ميكـن              

  .يوم/طن١٠٠ن تولد النفايات مبعدل ملقاطعة ما أ

  Generation rate: The amount of waste that is 
produced over a given amount of time. For 
example, a district may have a generation rate 
of 100 tons per day. 
 

  الغشاء األرضى المركب
وهى مادة مصنعة وجممعة باستخدام منتج أرضى إصطناعى واحـد علـى            

  .األقل بني مكوناا 

  Geocomposite Membrane: Manufactured, 
assembled material using at least one 
geosynthetic product among the components 
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  األغشیة األرضیة 
هى حواجز ومبطنات غشائية اصطناعية منخفضة النفاذية للغاية تـستخدم          
مع أى مادة ذات عالقة باهلندسة اجليوتقنية وذلك للتحكم ىف هجرة السائل          

وع من صنع اإلنـسان وتـشمل األغـشية         خالل نظام أو هيكل أو مشر     
  .طناعية املبطنات الغشائية املرنةاالص

  Geomembranes: Very low permeability 
synthetic membrane liners and barriers used 
with any geotechnical engineering-related 
material so as to control fluid migrations in a 
man-made project, structure or system. 
Synthetic membranes include flexible 
membrane liners (FMLs). 
 

   الجیولوجیة/ الشبكة األرضیة 
وهو مكون تبطني إصطناعى يسهل الصرف ومياثـل املكـون الرملـى ىف          

  .املبطنات الطبيعية 
  

  Geonet: A synthetic liner component that 
facilitates drainage. A geonet is analogous to 
the sand component in natural liners. 

   (GCL)  المبطن الطفلى األرضى اإلصطناعى
) كالبنتونيـت (وهو نظام تبطني مركب ويشمل طبقات من املواد الطفلية          

أو /واملواد األرضية االصطناعية أو اجليوصـناعية كاألغـشية األرضـية و          
  .وجية ليكون لوحاً أحاديا لإلستخدام كمبطن اجليول/ األنسجة األرضية 

  Geosynthetic Clay Liner (GCL): A 
manufactured composite barrier system 
comprising of layers of clay materials (e.g. 
bentonite) and geosynthetic materials (e.g. 
geotextiles and/or geomembranes) to form a 
single sheet for use as a liner. 
 

  الجیولوجى / النسیج األرضى 
وهى مادة بوليمرية منفذة مغزولة أو غري مغزولة أو معقودة وتـستخدم ىف            

وهو قماش أو لباد مـصنوع مـن        . تطبيقات هندسية مدنية أو جيوتقنية      
  .ألياف طبيعية أو صناعية ومصمم للعمل كعنصر صرف أو ترشيح 

  Geotextile: A permeable, polymeric, woven, 
non-woven or knitted material used in 
geotechnical and civil engineering applications. 
A cloth or felt made of natural or synthetic 
fibres and designed to act as a drainage or 
filtration element. 
 

    ( G )مدفن فئة 
 النفايات العامة فقط وقد يزود أو اليـزود بنظـام           هو مدفن مصمم لتلقى   

  .إلدارة الرشيح تبعا لتوازن املوقع املائى 

  G-Landfill: A landfill designed to accept only 
general waste. Depending on the Site Water 
Balance, it may or may not have a leachate 
management system. 
 

  ة المیاه الجوفی
هى مياه تشغل مسام ىف التربة وجتاويف وفراغات ىف الصخور املوجودة ىف            

ريى وقد تنشأ تلك املياه من مصدر صه      . املنطقة املشبعة حتت سطح االرض    
  ) . إعادة الشحن( رشح املطر الساقط عميق أو قد تكون ناجتة عن 

  Ground Water: Water occupying pores in the 
soil and cavities and spaces in rocks in the 
saturated zone of the profile. This water may 
rise from a deep, magmatic source or be due to 
the infiltration of rainfall (recharge). 
 

  بئر مراقبة المیاه الجوفیة 
وهى بئر حتفر ىف موقع وعلى عمق مناسبني ألخذ العينات املائية لتحديـد             

  .نوعية املياه اجلوفية ىف املنطقة احمليطة مبدفن أو أى موقع آخر

  Groundwater monitoring well: A well placed 
at an appropriate location and depth for taking 
water samples to determine groundwater quality 
in the area surrounding a landfill or other site. 
 

  طوط األرشادیة الخ
وهى . وهى ليست متطلبات وإمنا إجراءات يوصى ا ومتثل ممارسة جيدة           

ليست الزمة التنفيذ ولكنها قد تشكل أساساً لظروف إستصدار التـصريح           
  .اخلاص باملوقع حتديداً وىف هذه احلالة تصبح إجبارية

  Guideline: While not requirements, guidelines 
are recommended actions which represent good 
practice. They are not enforceable, but may 
form the basis for site specific permit 
conditions in which case they become 
mandatory. 
Handling, Classification and Disposal of 
Hazardous Waste, Pretoria, 1993]. 
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  الضرر 
.  كنتيجة لتحقق املخاطر     (receptor)ذى يلحق باملستقبل    هو التلف ال  

وهو الضرر الذى يلحق بصحة الكائنات احلية أو التدخل ىف األنظمة البيئية            
 أى أذى يلحـق     الىت تشكل جزءاً منها وىف حالة اإلنسان يشمل الـضرر         

  .حبواسه أو ممتلكاته

  Harm: The damage to a receptor that results 
when a hazard is realised. Harm to the health of 
living organisms or other interference with the 
ecological systems of which they form a part 
and in the case of man, includes offence to any 
of his senses or harm to his property. 
has not been adequately treated to reduce the 
threat posed by such waste. 
 

  نظام ترتیب المخاطر
وهو منوذج حيدد املخاطر النسبية سواء بالنسبة للصحة العامة أو البيئة والىت            

  .تشكلها املواد اخلطرة ىف املياه اجلوفية واملياه السطحية واهلواء والتربة 

  Hazard Ranking System: A model that 
determines the relative risk to public health and 
the environment posed by hazardous substances 
in ground water, surface water, air, and soil.  
 

  تقدیر المخاطر 
وهو نظام لتصنيف وترتيب النفايات اخلطرة تبعاً ملدى اخلطورة الىت تشكلها        
ويستند ذلك على السمية احلادة واملزمنة بالنسبة للثدييات وكذلك الـسمية     

وبناء على ذلك تصنف النفايات من حيث اخلطـورة  . صري البيئى  البيئية وامل 
  :     إىل 

  خطورة بالغة  : ١تقدير خطورة 
  خطورة عالية  : ٢تقدير خطورة 
  معتدلة / خطورة متوسطة  : ٣تقدير خطورة 

  خطورة منخفضة  : ٤تقدير خطورة   

  Hazard Rating: A system for classifying and 
ranking hazardous wastes according to how 
great a hazard they present. This is based on 
Mammalian Acute and Chronic Toxicity, 
Ecotoxicity and Environmental Fate. Based on 
this, Hazardous Waste is classified into: Hazard 
Rating 1: Extreme Hazard; Hazard Rating 2: 
High Hazard; Hazard Rating 3: Moderate 
Hazard; and Hazard Rating 4: Low Hazard. 
[Ref. Department of Water Affairs and 
Forestry: Minimum Requirements for Handling, 
Classification and Disposal of Hazardous 
Waste, Pretoria, 1993]. 
 

  المخاطر 
  . إىل إحلاق األذى حتت ظروف معينةهى خواص أو مواقف ميكن أن تؤدى

  Hazard: A property or situation that in 
particular circumstances could lead to harm. 
 

  المكونات الخطرة 
هى تلك املكونات الىت تكتشف ىف مـستودع امليـاه اجلوفيـة األعلـى              

(Aquifer)  حتتويها الوحـدة    ياً أن تكون إما ىف النفاية الىت       ويتوقع منطق 
  .أو مشتقة منها 

  

  Hazardous Constituents:  those constituents 
that have been detected in the uppermost 
aquifer and are reasonably expected to be in or 
derived from the waste contained in the unit. 

  خطرة النفایات ال
هى أى نفايات خبالف النفايات املشعة الىت تعرف قانونياً على أـا مـواد        

. خطرة ىف احلالة الىت تتولد عليها أو يتم التخلص منـها أو نقلـها فيهـا                
يـة أو اخلـواص الـسمية أو    ئايويستند هذا التعريف على املفاعليـة الكيم  

)  أو حيتمل أن تشكل(التفجريية أو احلاتية أو غريها من اخلواص الىت تشكل         
خطراً على الصحة أو البيئة سواء كانت وحدها أو عند إتصاهلا بنفايـات              

) مـم املتحـدة  محاية البيئة التابعة لألهيئة  (UNEPأخرى حسب تعريف    
  .)أنظر النفايات(

  

  Hazardous Waste: Waste, other than 
radioactive waste, which is legally defined as 
hazardous in the state in which it is generated, 
transported or disposed of. The definition is 
based on the chemical reactivity or toxic, 
explosive, corrosive or other characteristics 
which cause, or are likely to cause, danger to 
health or to the environment, whether alone or 
when in contact with other waste. After UNEP 
definition (see Waste). 
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  )تعریف بدیل ( النفایات الخطرة 
هى النفايات الىت حبكم ظروف االستخدام أو الكمية أو التركيز أو اخلواص            

ية أو املعدية قد تسبب إعتالل الصحة أو زيـادة        ئايالذاتية الفيزيائية أو الكيم   
معدل الوفيات سواء ىف اإلنسان أو بني النبات واحليوان أو قد تؤثر سـلباً              

حالة معاجلتها أو ختزينها أو نقلها أو التخلص منها بشكل غري           على البيئة ىف    
  .مناسب

  Hazardous Waste (Alternative Definition): 
Waste that may, by circumstances of use, 
quantity, concentration or inherent physical, 
chemical or infectious characteristics, cause ill-
health or increase mortality in humans, fauna 
and flora, or adversely affect the environment 
when improperly treated, stored, transported or 
disposed of (see Waste). 

  مدفن النفایات الخطرة
هو مدفن احتواء مصمم خصيصاً للتخلص األحادى من النفايات اخلطرة أو           

  .التخلص املشترك 
  

  Hazardous Waste Landfill: A containment 
landfill, designed specifically for the disposal or 
co-disposal of hazardous waste. 

  المنسوب الهیدرولیكى 
هو حاصل مجع منسوب الوضع و منسوب الضغط و معدل السرعة عنـد             

 من املـاء فـوق      نقطة معينة ىف نظام مائى وهو عملياً إرتفاع سطح عمود         
  .إرتفاع بياىن حمدد 

  Head (hydraulic head): The sum of the 
elevation head, the pressure head and the 
velocity head at a given point in a water system. 
In practical terms, this is the height of the 
surface of a column of water above a specified 
datum elevation. 
 

  الثقیلة ) المعادن ( الفلزات 
ص الىت قد تشكل    ذات الكثافة النسبية العالية واخلوا    ) الفلزات( هى العناصر   

النحاس والنيكـل   ) فلزات(ويشمل هذا املصطلح معادن     . خطراً على البيئة  
والزنك والكروم والكادميوم والزئبق والرصاص والزرنيخ كما قد يـشمل          

  . وم وغريه السليني

  Heavy metals: Elemental metals having a high 
relative density and properties that may be 
hazardous in the environment. The term usually 
includes the metals copper, nickel, zinc, 
chromium, cadmium, mercury, lead, arsenic, 
and may include selenium and others. 
 

  ییم المائى ألداء مدفن النفایات نموذج التق
متخصص يقوم بأداء معادلة التوازن املائى ويعاون ىف        وهو برنامج حاسوىب    

عمل النماذج من خالل التنبؤ بتولد الرشيح كما ميكنه من خالل إختيـار             
  .أغطية ومبطنات خمتلفة حتقيق املزيج املثاىل 

  HELP: (hydrologic evaluation of landfill 
performance) Model: A specialized computer 
program that performs the water balance 
equation and aids in modeling by predicting 
leachate generation. By selecting different 
covers and liners, an optimum combination can 
be achieved. 
 

  وصلیة الهیدرولیكیةالم
  .هو معامل النفاذية الذى يصف معدل حترك املاء خالل وسط منفذ 

  Hydraulic conductivity: The coefficient of 
permeability describing the rate at which water 
can move through a permeable medium.  
 

  المیل الهیدرولیكى 
مع تغري املسافة ىف إجتاه معني وهو اإلجتاه الذى      هو التغري ىف املنسوب الكلى      

  .حيقق أقصى معدل لنقص املنسوب

  Hydraulic gradient: The change in total head 
with a change in distance in a given direction. 
The direction is that which yields a maximum 
rate of decrease in head. 
 

  )الهیدروجیولوجى(مائیة الجیولوجیا ال
  .إخل ...هى دراسة املياه اجلوفية من حيث احلركة والكيمياء و 

  Hydrogeology: The study of groundwater 
movement and chemistry, etc. 
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  الطرد غیر المباشر  
هو دخول أى مادة خطرة إىل املياه اجلوفية بعد ختللـها األرض أو التربـة               

  .التحتية 

Indirect discharge: the introduction into 
groundwater of any hazardous substance after 
percolation through the ground or subsoil. 

  طبقة الترشح 
هى طبقة منخفضة املوصلية اهليدروليكية ىف املدفن وعادة ما تكون إحـدى   

الـسائل إىل طبقـات   ن ترشـح    مكونات الغطاء للتقليل إىل احلد األدىن م      
  .النفاية

  

  Infiltration layer: A low hydraulic 
conductivity layer in a landfill, usually a 
component in the cover, that is placed to 
minimize liquid infiltration to the waste layers. 
 

   (IRD)المعدل المبدئى لإلیداع    
ئى للنفايات أو معدل اإليداع بالنسبة للمدفن ويعـرب    ل اإليداع املبد  هو معد 

أنظر ( يوم  ٢٦٠عنه بالطن ىف اليوم على مدى العام بإعتبار عام مكون من            
  ) .أقصى معدل لإليداع 

  

  Initial Rate of Deposition (IRD): The initial 
waste stream or deposition rate for a landfill 
site, expressed in T/day, for a 260 day year (see 
Maximum Rate of Deposition). 

  یات غیر العضویة النفا
أى أا ال   ( وهى نفايات مكونة من مواد غري مشتقة من النبات أو احليوان            

  ) .حتوى كربون 
  

  Inorganic waste: Waste composed of matter 
other than plant or animal (i.e., contains no 
carbon). 

   ( .IEM )اإلدارة البیئة المتكاملة   
هو منهج إدارى مصمم حبيث يضمن تفهم العواقب البيئيـة إلقتراحـات            

  . التطوير وأخذها ىف اإلعتبار بشكل كاف خالل عملية التخطيط 

  Integrated Environmental Management 
(IEM): A management approach designed to 
ensure that the environmental consequences of 
development proposals are understood and 
adequately considered in the planning process. 
 

   (IAP's)األطراف ذات المصلحة واألطراف المتأثرة  
وهم أولئك األشخاص الذين سيتأثرون بطريقة ما من جراء انشاء و تشغيل            

  . ملقترحمدفن النفايات ا
وقد ميثلهم األشخاص املقيمون ىف اجلوار أو املزارعون أو اتمع السكين أو            

  .القومية أو اإلقليمية أو احملليةاجلمهور عامة أو املنتديات 

  Interested and Affected Parties (IAPs): 
Interested and Affected Parties are those people 
who will be affected in some way by the 
development of the proposed landfill. They may 
be represented by adjacent residents or farmers, 
a residential community, the public at large or 
local, provincial and national government 
forums. 
 

  :الرصد التحققى
ل القياس ملعامالت و عناصـر      جيرى على املياه السطحية و اجلوفية من خال       

   .عديدة للتحقق من التلوث بالرشيح ىف حالة حدوثه

  Investigative Monitoring: Investigative water 
quality monitoring is monitoring which uses an 
extended range of parameters in order to 
investigate any leachate pollution identified by 
Detection Monitoring. 
 

  البحیرة 
  .إنشاؤه الحتواء النفايات السائلةوهى سد مبطن مت 

  

  Lagoon: A lagoon is a lined dam constructed to 
contain liquid waste. 

  عمل البحیرات
الدقيقة من خالل  )  العالقة أو املذابة  (هو أسلوب تقىن لترسيب املواد الصلبة       

عـادة مـا     ((Residence time)ن إقامة طويلعمل بركة ذات زم
  ) .يتراوح بني أيام و أسابيع

  

  Lagooning: A technique for settling out fine 
solids by forming a settling pond with a long 
residence time, usually days or weeks. 
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  التخلص البرى 
باستثناء وحـدة   (حها  وهو وضع النفايات إما بداخل األرض أو على سط        

ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر وضعها ىف         ) اإلجراءات التصحيحية 
مدفن أو حمتجز سطحى أو كومة نفايات او بئر حقن أو منـشأة ملعاجلـة               

كمـا ميكـن وضـع      . األرض أو عمل قبة ملحية أو تكوين قاعدة ملحية        
 دمشة كـان    النفايات ىف منجم أوكهف حتت األرض أو ىف قبو خرساىن أو          

  .ينتوى إستخدامها ألغراض التخلص من النفايات 

  Land Disposal: is the placement in or on the 
land, except in a corrective action unit of 
hazardous waste, and includes, but is not 
limited to, placement in a landfill, surface 
impoundment, waste pile, injection well, land 
treatment facility, salt dome formation, salt bed 
formation, underground mine or cave, or 
placement in a concrete vault, or bunker 
intended for disposal purposes. 

   مكب - مردم – مقلب –مدفن 
و قد يكون ذلك    . فنجسم من النفايات تكون بالتخلص من النفايات بالد       

  .فوق أو حتت منسوب سطح األرض باملوقع
  

  Landfill (n): The waste body created by 
landfilling. This may be above or below grade, 
or both. 
 

   یكب–یقلب – یردم –یدفن 
التخلص من النفايات على سطح األرض، إما مبلء حفرة أو بعمل كومـه             

  .خدم اللفظ ردم كمصطلح هندسىفوق السطح،  و يست

  Landfill (v): To dispose of waste on land, 
whether by use of waste to fill in excavations or 
by creation of a landform above grade, where 
the term ‘fill’ is used in the engineering sense. 
 

  عملیة تطویر المدفن 
 من اختيـار املوقـع   ءادتطوير مدفن النفايات من بدايته أو ب      ويقصد بذلك   

مروراً بالتحريات والتصميم والتصريح واإلعداد والتكليف والتشغيل وإنتهاء        
وتستمر املراقبة على مدى العمليـة آنفـة        . باالغالق واإلستخدام النهائى    

  . عام من اإلغالق ٣٠الذكر وقد تستمر حىت بعد 

  Landfill Development Process: This is the 
development of a landfill from its inception or 
siting, through its investigation, design, 
permitting, preparation, commissioning, 
operation, closure and enduse. Monitoring takes 
place throughout the above process and may 
continue for up to 30 years after closure. 
 

  غاز المدفن 
ك (ويتولد حتت ظروف الهوائية وهو خليط أو مزيج من غاز االستصباح            

  . حجم تقريباً ٤٠ : ٦٠بنسبة ) ٢ك أ(وثاىن أكسيد الكربون ) ٤يد 

  Landfill: gas Generated under anaerobic 
conditions and is a mixture of methane (CH4) 
and carbon dioxide (CO2) approximately 60:40 
by volume. 
 

 مراقبة تشغیل مدفن النفایات 
وتعىن مراجعة وتقييم عملية التخلص من النفايات لتحديد مـا إذا كانـت            

  .ميم املوقع ومع املتطلبات الدنيامتماشية مع تص
  

  Landfill Operation Monitoring: The auditing 
and assessing of a waste disposal operation to 
determine whether it conforms to the site design 
and to the Minimum Requirements. 

  نظام تجمیع الرشیح 
الـشبكات  / وهو عبارة عن شبكة من األنابيب أو االنـسجة األرضـية            

مـن  األرضية وتوضع ىف املناطق املنخفضة من مبطن املدفن لتجميع الرشيح       
ويسهل إستخدام بطانية صرف مـن التربـة أو         . املدفن للتخزين واملعاجلة  

  .شبكة أرضية تدفق الرشيح مبحاذاة املبطن 
  

  Leachate collection system: A network of 
pipes or geotextiles/geonets placed at low areas 
of the landfill liner to collect leachate from a 
landfill for storage and treatment. Flow of 
leachate along the liner is facilitated by the use 
of a soil drainage blanket or geonet. 

  نظام إكتشاف الرشیح 
 ويشتمل علـى مبطنـات    -Bوهو نظام الكتشاف الرشيح ىف املدافن فئة 

  .ن اخنفاضارف إصبعية عند أكثر نقاط املدفبدائية تنحدر حنو مصا

  Leachate Detection System: A system for 
detecting leachate at B- landfills. It comprises 
rudimentary liners, sloped towards ‘finger 
drains’ at the lowest point of the landfill. 
 

  الرشیح 
نتجـات  صرف سائل من موقع املدفن وحيتوى مواد صلبة ذاتية فضالً عن م    

  .حتلل املواد العضوية 
  

  Leachate: Liquid drainage from a landfill site 
containing dissolved solids and products of 
decomposition of organic matter. 
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  إدارة الرشیح 
جتميع وصرف الرشيح إىل نقطة ميكن عندها إستخالصه للمعاجلة ويتطلب          

تحتية واملبطنات وىف حاالت معينة يكون هـذا        ذلك نظاماً من املصارف ال    
  .املصطلح مرادفاً لإلحتواء 

  Leachate Management: The collection and 
drainage of leachate to a point where it can be 
extracted for treatment. This requires a system 
of under-drains and liners and, in certain 
instances, is synonymous with containment. 
 

  إعادة تدویر الرشیح 
ضخ الرشيح من حوض التجميع إىل ما فوق سطح النفايات وتركه لكـى             
تتحلل تلك النفايات حبيث يسرع حتلل كل مـن النفايـات واملركبـات             

  .العضوية بالرشيح ذاته

  Leachate recycling: Pumping of leachate from 
a collecting sump back over the surface of the 
waste and letting it run into the waste in order 
to accelerate decomposition both of the waste 
and organic compounds in the leachate. 

  الرشیح 
حملول مائى ذو إمكانية تلويث عالية وينشأ عندما يسمح للمـاء بتخلـل             

ت املتحللة ولذلك فهو حيوى منتجات حتلل ائية ووسـيطة       النفايات النفايا 
فضالً عن مذابات متنوعة ومتخلفات النفايات وقد حيتوى أيضاً مسرطنات          

(carcinogens)أو ممرضات / و(Pathogens) مؤثرة / متناثرة.  

  Leachate: An aqueous solution with a high 
pollution potential, arising when water is 
permitted to percolate through decomposing 
waste. It contains final and intermediate 
products of decomposition, various solutes and 
waste residues. It may also contain carcinogens 
and/or pathogens. (Sporadic/Significant) 
 

  المصطبه 
ملتجاورة أو املتالمسة املتماثلة ىف اإلرتفاع والواقعة       وهى سلسلة من اخلاليا ا    
  . على نفس املستوى باملدفن

  

  Lift: A series of adjoining cells of the same 
height, and at the same level, in a landfill. 

   المبطن
طبقة من مادة منخفضة النفاذية توضع أسفل املدفن وهى مصممة لتوجـه            

وقد يشتمل  . الوعة جتميع أو حوض جتميع أو الحتواء الرشيح       الرشيح إىل ب  
 FMLأنظـر   (املبطن على مواد طبيعية أوصناعية أو مزيج من كليهمـا           

  .)واألغشية األرضية

  Liner: A layer of low permeability material 
placed beneath a landfill and designed to direct 
leachate to a collection drain or sump, or to 
contain leachate. It may comprise natural 
materials, synthetic materials, or a combination 
thereof (see also FML and Geomembranes). 
 

  النفایات المدرجة أو المسجلة
وهى نفايات تعترب خطرة مبقتضى القوانني واللوائح الوطنية الـا حتقـق             

  . تسجيل حمددة) واصفات أو م(أوصاف 

  Listed Wastes: Wastes that are considered 
hazardous under national by laws, because they 
meet specific listing descriptions. 
 

 مستویات األحتواء القصوى 
وهى أقصى مستويات النفايات أو املكونات اخلطرة املسموح بتواجدها ىف          

  .املياه اجلوفية 
  

  Maximum Contaminant Levels Are the 
maximum levels of hazardous waste or 
hazardous constituents allowed to be present in 
the groundwater. 

   (.MRD)أقصى معدل إیداع 
وهو أقصى معدل متوقع إليداع النفايات خالل العمر املتوقع للمدفن ويعرب           

أنظـر  ) ( يوم٢٦٠باعتبار عام مكون من ( العام  يوم على مدى  /عنها بالطن 
  ) .املعدل املبدأى لإليداع

  Maximum Rate of Deposition (MRD): The 
projected maximum rate of waste deposition 
during the expected life of a landfill, expressed 
in T/day, for a 260 day year (see Initial Rate of 
Deposition). 

   لعمل بروفیالت التربة/ نظام قیاسى لتصنیف التربة 
 أصـل اللون والقوام والتكوين والنوع و    ويصف التربة من حيث الرطوبة و     

   .التكوين

  MCCSSO: A standard system of soil profiling, 
which describes the soil in terms of Moisture, 
Colour, Consistency, Structure, Soil type and 
Origin. 
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  النفایات الطبیة 
وتشمل مزارع ومركزات العوامل املعدية والنفايـات البـشرية املمرضـة           
والدماء البشرية ومنتجات الدم واآلالت احلادة املستعملة فضالً عن نفايات          

  .زل معينة وآالت حادة غري مستعملةحيوانية معينة ونفايات ع

Medical Waste: Culture and stocks of 
infectious agents, human pathological wastes, 
human blood and blood products, used sharps, 
certain animal wastes, certain isolation wastes, 
and unused sharps. 

  المتطلب األدنى 
 قبولة بيئياً معيار ميكن بواسطته التمييز بني ممارسات التخلص من النفايات امل         

  .واملمارسات غري املقبولة بيئياً

  Minimum Requirement: A standard by means 
of which environmentally acceptable waste 
disposal practices can be distinguished from 
environmentally unacceptable waste disposal 
practices. 
 

  المجابهة 
  .للتماشى مع أهداف أحد املتطلبات الدنيا ختفيض أثر معني 

  Mitigate: To reduce an impact to meet the 
objectives of a Minimum Requirement. 

  النفایات المختلطة 
وتشمل النفايات اخلطرة والبلدية والسائلة والصلبة كمـا تـشمل أيـضاً            

  .النفايات املشعة الىت تعد بدورها نفايات خطرة 

  Mixed Waste: Those include hazardous waste, 
municipal waste, liquid waste, and solid waste. 
They also include radioactive waste that is also 
a hazardous waste. 
 

  محتوى الرطوبة 
  .وهو النسبة املئوية للماء ىف أى مادة أو ىف التربة 

  Moisture content: The fraction or percentage 
of a substance or soil that is water. 
 

  لجنة المراقبة 
فـضالً  ) املسئول عن املدفن  (وتضم حامل التصريح أو من ينوب عنه رمسياً         

 . (IAPs)عن اإلدارة املعنية واألطراف املتـأثرة وأصـحاب املـصلحة           
صة عنه  وتتلخص وظيفة اللجنة ىف مراقبة تشغيل املدفن ونشر املعلومات اخلا         

  . إىل املعنيني به كاجلمهور مثالً 

  Monitoring Committee: A committee 
comprising the Permit Holder or his or her 
authorized representatives (Responsible 
Person), the Department and IAPs. The 
function of the Monitoring Committee is to 
monitor the operation of the landfill and to 
disseminate information to relevant people e.g. 
the public. 
 

  بئر المراقبة 
. الغاز وتلوث املاء وتركيز الرشيح ويستخدم الكتشاف أمور مثل تركيزات      

  .وحتفر تلك اآلبار إما بداخل املدفن أو حوله 

  Monitoring well: A well that is used to detect 
items such as gas concentrations, water 
contamination, and leachate concentration. 
Wells are usually placed in and around landfills  
 

  المراقبة 
وهو فحص مستمر أو فحص دورى منتظم لتحديد طبيعة أى خطر حمتمل            

ة لعمليات املدفن لضمان قيام     والظروف مبحاذاة املسالك البيئية واآلثار البيئي     
املدفن بأداء وظيفته تبعاً للتصميم ويشمل التعريف العام للمراقبـة القيـام            

  . بقياسات بغرض تقييم التقيد واألداء 

  Monitoring: A continuous or regular periodic 
check to determine the ongoing nature of a 
potential hazard, conditions along 
environmental pathways and the environmental 
impacts of landfill operations to ensure the 
landfill is performing according to design. The 
general definition of monitoring includes 
measurements undertaken for compliance 
purposes and those undertaken to assess landfill 
performance. 
 

  المدفن األحادى 
  .ن يتلقى نوعاً واحداً من النفايةوهو مدف

  Mono-landfill: A landfill that accommodates 
one type of waste. 
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  النفایات البلدیة 
وهى نفايات تقوم البلديات بتجميعها بنفسها أو بتكليف منها مبا ىف ذلـك      

والنفايـات  ) ال ينطبق ذلك على النفايات املرتلية اخلطـرة       (النفايات املرتلية   
املماثلة الناجتة عن األنشطة التجارية واملكاتب واملؤسسات والصناعات الىت         

  .البلدية ) التسهيالت(تتخلص من نفايتها ىف املنشآت 

  Municipal solid waste (MSW): MSW means 
household waste, commercial solid waste, 
nonhazardous sludge, conditionally exempt 
small quantity hazardous waste, and industrial 
solid waste. It is also includes durable goods 
(e.g.,appliances, tires, batteries), nondurable 
goods (e.g., newspapers, books, magazines), 
containers and packaging, food wastes, yard 
trimmings, and miscellaneous organic wastes 
from residential, commercial, and industrial 
nonprocess sources. 
 

  مدفن للمخلفات البلدیة الصلبة
  منطقه حمددة من األرض تستقبل املخلفات البلدية الصلبة

  Municipal Solid Waste Landfill: A discrete 
area of land or excavation that receives 
municipal solid waste 
 

  
  مخلفات بلدیة

القمامة الىت جتمع بواسطة احملليات أو حتت اشرافهم، و تشمل املخلفـات            
و القمامه املشاة مـن احملـالت و        ) دون املخلفات املرتلية اخلطره   ( املرتلية

ات و الصناعات الىت تـتخلص      املناطق التجارية و املباىن األدارية و املؤسس      
  .من خملفاا باملنشآت البلدية

   
Municipal Waste: Wastes collected by 
municipalities or by their order, including 
wastes from households (not household 
hazardous wastes) and similar wastes from 
commercial activities, office buildings, 
institutions and industry that dispose of waste at 
municipal facilities. 
 

  خطة التشغیل
وثيقة خاصة باملوقع حتديداً تصف طريقة تشغيل املدفن وتبدأ خطة التشغيل           
بوصف مستوى وتفاصيل إنشاء اخلاليا اليومى مروراً بتسلـسل التطـوير           

  .رحلة معينة من خطة التطويرواحلفر وإنتهاء بالوصول والصرف خالل م

  Operating Plan: A site-specific document 
which describes the way in which the landfill is 
operated. The Operating Plan commences at the 
level and detail of daily cell construction and 
continues through to the development and 
excavation sequence, access and drainage 
within a given phase of the Development Plan. 
 

  متطلبات التشغیل 
هى إحداثيات تضعها املنشأة وينص عليها التصريح حبيث يـضمن متاشـى        

  .حتراق مع مقاييس األداء العدديةوحدة اإل

  Operating Requirements: Parameters 
established by a facility and written into a 
permit that will ensure a combustion unit meets 
numerical performance standards. 
 

  معدل التدفق الخارج 
معدل مرور الرشيح خالل املبطن مع األخذ ىف االعتبار علو الرشيح احملتمل            

 أو باملتر ىف السنة     ويقاس التدفق باملتر املكعب أو املربع     . تراكمه فوق املبطن  
.  

  Outflow Rate: The rate at which leachate will 
pass through a liner, taking account of the head 
of leachate likely to accumulate over the liner. 
Outflow rate is measured in m3/year, m2/year or 
m/year. 
 

  ) المتكاملة(الخرائط اإلنطباقیة 
سلسلة من اخلرائط الفردية يعرض كل منها بيانات حمددة وعندما توضـع            

  .واحدة فوق األخرى تكون خريطة مركبة تبني مجيع البيانات 

  Overlay maps: A series of individual maps, 
each of which shows specific data. The maps 
are placed on top of one another to form a 
composite map showing all the data. 
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  النفاذیة األولیة 
معدل مرور السائل خالل وحدة املساحة من مادة مسامية حتت وحدة ميل            

هو النفاذيـة وتقـاس     " دارسى" ىف قانون    Kالتدفق حيث ثابت التناسب     
  .ثانية وهو مرادف للموصلية اهليدروليكية /سنة او السم/باملتر

  Permeability (Primary): The rate per unit area 
at which fluid will pass through a porous 
material under a unit flow gradient. The 
constant of proportionality K in Darcy's Law is 
the permeability and is measured in m/year or 
cm/sec, which is synonymous to hydraulic 
conductivity. 
 

  النفاذیة الثانویة 
املرئية مـن   ) املعامل(معدل مرور السائل خالل وحدة املساحة من السمات         

التربة مثل قنوات اجلذور القدمية وأنفاق النمل األبيض وجحور القـوارض           
  . حتت وحدة ميل التدفق

  

  Permeability (Secondary): The rate per unit 
area at which fluid will pass through macro 
features of a soil such as paleo-root canals, 
termite tunnels and rodent burrows, under unit 
flow gradient. 

  النفاذیة 
قياس مدى حركية السائل خالل مسام مادة صلبة ويعرب عنـها بـصورة             
عددية وينطبق ذلك على مدافن النفايات من حيث مدى سرعة حترك املـاء       

  .التربة ويعرب عنه منطياً بالسنتيمترات ىف الثانية خالل 

  Permeability: A measure of how well a liquid 
moves through the pores of a solid. Expressed 
as a number applied to landfills in terms of how 
quickly water moves through soil; it is typically 
expressed as centimeters per second. 
 

   (Permit holder)حامل التصریح 
هو الشخص احلاصل على تصريح بتشغيل موقع للتخلص من النفايات ويعد        

  .واء خالل التشغيل أو بعد اإلغالقمسئوالً قانوناً عن املوقع س

  Permit Holder: The person who, having 
obtained a Permit to operate a waste disposal 
site, and  is legally responsible for the site, both 
during operation and after closure. 
 

  إجراءات الحصول على التصریح 
وهى اإلجراءات الواجب إتباعها والتعريات الالزم إجراءها لتوفري املعلومات         

  .الضرورية لإلدارة املعنية حبيث ميكن إصدار التصريح 

  Permit Procedure: The procedure to be 
followed and the necessary investigations to 
provide the Department with the necessary 
information so that a Permit can be issued. 
 

  التصریح 
  .وتصدره اإلدارة املعنية لتشغيل أو إلغالق مدفن النفايات 

  Permit: The Permit issued by the Department 
for the operation or closure of a landfill, 
 

  المنشآت المصرح بها 
هى منشآت حصلت على تصريح من وكالة حملية للقيام مبعاجلة أو ختزين أو        

  . التخلص من نفايات خطرة

  Permitted Facilities: Facilities that have 
obtained a permit from local agency to engage 
in the treatment, storage, or disposal of 
hazardous waste. 
 

  السطح اإلستوائى 
 هو سطح حتدده املستويات الىت تستقر عندها املياه اجلوفية ىف سلسلة مـن             

ويشري السطح إىل املستويات الـىت      . اآلبار اإلختبارية مت عملها ىف منطقة ما      
  .ع الضغط اجلوى يتعادل عندها ضغط املياه اجلوفية م

  Phreatic Surface: A surface defined by the 
levels at which the ground water will come to 
rest in a series of boreholes drilled in an area. 
The surface indicates the levels at which the 
pressure in the ground water is atmospheric. 
 

  ت الملوثا
هى أى عنصر أو مادة أو مركب أو مزيج يسبب مبجرد إطالقه ىف البيئة أو               

أو يتوقع منطقياً أن    (التعرض له أو تناوله أو إستنشاقه أو متثيله ىف أى كائن            
إال أن تعريف امللوثات يستثىن الـنفط      . املرض أو املوت أو التشوه      ) يسبب

  .والغاز الطبيعى حتديداً 

  Pollutants or Contaminants: Any element, 
substance, compound, or mixture that, after 
release into the environment and upon 
exposure, ingestion, inhalation, or assimilation 
into any organism, will or may reasonably be 
anticipated to cause illness, death, or 
deformation in any organism. The definition of 
pollutant or contaminant specifically excludes 
petroleum and natural gas. 
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  التلوث 
 قد تكون ضارة بـصحة اإلنـسان أو         إنبعاثات ناجتة عن النشاط اإلنساىن    

سالمة البيئة أو تسبب أذى ألى من احلواس اإلنسانية أو تلحـق التلـف              
 أو تضر باملرافق وغريها من اإلستخدامات املشروعة للبيئة         باملمتلكات املادية 

  .أو تتداخل معها سلباً 

  Pollution: Emissions as a result of human 
activity which may be harmful to human health 
or the quality of the environment, cause offence 
to any human senses, result in damage to 
material property, or impair or interfere with 
amenities and other legitimate uses of the 
environment. 
 

  الماء المسامى 
  . هو املاء الذى حتتويه الفراغات املسامية ىف التربة أو الصخر 

  Pore water: Water that is contained within the 
pore spaces of a soil or rock. 
 

  العنایة فیما بعد اإلغالق 
دفن بعد توقفه عـن     هو إجراء للحفاظ على الضوابط البيئية وعلى مظهر امل        

  .قبول النفايات
  

  Post-closure care: A procedure of maintaining 
the environmental controls and appearance of a 
landfill after it has ceased to accept waste. 

  إدارة ما بعد اإلغالق 
أشغال يتم القيام ا للحفاظ على أنظمة الـتحكم ىف التلـوث وملراقبـة              

وتنتهى تلك الفترة الىت تلى توقف دفن النفايات بتسليم التـصريح         . فعاليتها
  .أو ترخيص إدارة النفايات

  Post-closure management: Works done to 
maintain pollution control systems and monitor 
their effectiveness. This period, which follows 
cessation of landfilling, ends when the permit / 
waste management license is surrendered. 
 

  ما بعد اإلغالق 
 ومشغلو وحدات الـتخلص     الكهى الفترة التالية لإلغالق ويقوم خالهلا امل      

شطة مراقبة وصيانة للحفاظ علـى سـالمة نظـام       من النفايات اخلطرة بأن   
  .التخلص

  Post-Closure: Period after closure during 
which owners and operators of solid or 
hazardous waste disposal units conduct 
monitoring and maintenance activities in order 
to preserve the integrity of the disposal system. 
 

  ) التحفظى(المبدأ اإلحترازى 
افتراض أسوأ الفروض واختاذ التدابري القصوى للتعامل مع أى موقف غـري            

  .معلوم اخلطورة
  

  Precautionary Principle: Where a risk is 
unknown; the assumption of the worst case 
situation and making provision for such a 
situation. 

  خلفیة ما قبل التخلص 
وهى طبيعة اجلودة النوعية للمياه قبل تشغيل مدفن النفايات ممـا يعكـس             

وتشمل املراقبة  . املائية قبيل التخلص من النفايات    وضع التلوث ىف املنظومة     
املياه السطحية أعلى وأسفل ارى باإلضافة إىل املياه اجلوفية أعلى وأسـفل     

  .تقبالًيان تقارن به اجلودة النوعية للمياه مسوقد يستخدم ذلك كب. امليل

  Pre-disposal Background: This is water 
quality monitoring which takes place before a 
landfill is commissioned and thus reflects the 
pollution status of the water regime prior to 
waste disposal. This monitoring includes 
upstream and downstream surface water, as 
well as upgradient and down gradient ground 
water. It may be used as a datum against which 
to compare all future water quality. 
 

  الرشیح األولى 
 حتتوى النفايات عندما تدخل املدفن على قدر من السائل الـذى يرشـح             

  .صورة رشيح أوىلخارج النفايات ىف 
  

  Primary leachate: When waste enters a 
landfill, it contains some amount of liquid, 
which leaches out of the refuse as primary 
leachate. 

  المادة القابلة للتعفن 
حتـدث  هى مادة ميالة للتحلل السريع بواسطة النشاط البكتريى وعادة ما           

  .الروائح الكريهة كمنتجات جانبية للتحلل 

  Putrescible: A substance capable of being 
readily decomposed by bacterial action. 
Offensive odours usually occur as by-products 
of the decomposition. 
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  أسلوب اإلنحدار 
 م على منحـدر  ٠,٥كها هو ممارسة رفع النفايات ىف طبقات ال يتجاوز مس  

وميكـن  .  وهو ما يتفق مع الدفن الصحى باستخدام اخلاليـا         ٣على  ) ١(
 مرات على   ٥حتقيق أقصى درجة من الدمج من خالل املرور فوق النفايات           

  .األقل بواسطة ماكينة دمج بنيت هلذا الغرض خصيصاً 

  Ramp Method: The practice of working waste 
up a 1 in 3 slope in thin layers not exceeding 
0,5m in thickness This is consistent with 
sanitary landfilling, using cells. Maximum 
compaction is achieved by passing over the 
waste at least five times with a purpose built 
landfill compactor. 
 

  المستقبالت 
) إخل... بشرى أو مسطح مائى أو نظام بيئى أو مبىن          سواء  (هى أى كيان    

  .يتميز حبساسية أو ضعف جتاه التأثريات السلبية للمادة اخلطرة 

  Receptor: The entity (e.g. human, water body, 
ecosystem, building, etc.) that is sensitive or 
vulnerable to the adverse effects of the 
hazardous substance or material. 
 

  إعادة التدویر 
هى فصل وجتميع النفايات لتحويلها أو إعادة تصنيعها الحقاً إىل مـواد أو             

  .منتجات قابلة لإلستخدام أو التسويق 
  

  Recycling: The separation and collection of 
wastes, their subsequent transformation or 
remanufacture into usable or marketable 
products or materials, and 

   إعادة التأهیل 
إصالح املدفن حبيث يصل إىل حالة مقبولة مجاهريياً وبيئياً ومناسبة لتنفيـذ            

  .خطة االستخدام النهائى املتفق عليها 

  Rehabilitation: The restoration of a landfill site 
to a state which is publically and 
environmentally acceptable, and which is 
suitable for the implementation of the agreed 
End-use Plan. 
 

  العالج 
تقومي أى مشاكل ناجتة عن املمارسات اخلاصة من خالل تطبيق إجـراءات            

  .إصالحية 
  

  Remediation: The rectification of problems, 
caused by bad practices, through the 
implementation of remedial measures. 

  خطة تلبیة 
مـن التـأثريات    ) أو التقليل للحد األدىن   (هى خطة يقصد منها إبطال أثر       

السلبية ألى قصور وظيفى ألحد عناصر تصميم مدفن النفايـات بـشكل            
  .فورى وتقترن خطة التلبية عادة بالتخلص من النفايات اخلطرة 

  Response Action Plan: A plan intended to 
counter or minimise the adverse effects of any 
malfunction of a landfill design element with 
immediate effect. A Response Action Plan is 
usually associated with the disposal of 
Hazardous waste. 
 

  الشخص المسئول 
من ينوب عنه قانوناً ويتحمـل مـسئولية التوجيـه        هو حامل التصريح أو     

واإلرشاد والتنفيذ لكل أو بعض أوجه أى من املهام التالية بدءاً من أعمـال         
التحقيق والتصميم واإلعداد والتشغيل وانتهاء باإلغالق واملراقبـة وذلـك          

  .بطريقة مالئمة ومربرة مهنياً 

  Responsible Person: The Permit Holder or his 
legally appointed representative who takes 
responsibility for ensuring that all or some of 
the facets of any of the following are properly 
directed, guided and executed, in a 
professionally justifiable manner: investigatory 
work, design, preparation, operation, closure 
and monitoring. 
 

  اإلصالح والترمیم 
هى عملية إعادة املوقع إىل حالة مناسبة لالستخدام الالحق املقترح ويشمل           
ذلك التصميم وأشغال التزيني اخلضرى املبدئية ونشر التربة والعناية فيما بعد           

  .اإلغالق 
  

  Restoration: The process that will return a site 
to a condition suitable for its proposed after-
use. Includes design, initial landscaping works, 
soil spreading and aftercare. 
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  تقییم المخاطر 
هى عملية التعرف على اآلثار البيئية املمكنة للمدفن حبيث ميكن تناوهلـا ىف             

  .التصميم 
  

Risk Assessment: The identification of 
possible impacts of a landfill on the 
environment so that they can be addressed in 
the design. 

  تقییم المخاطر
هى عملية التعرف على املخاطر وتقديرها كمياً وتقييمها من حيث األمهية           

  . بالنسبة للمخاطر األخرى
  

  Risk assessment: The process of identifying 
and quantifying a risk and assessing the 
significance of that risk in relation to other 
risks. 

  الفحص اإلكتشافى للمخاطر 
ويشار إليه أحياناً بتعبري الطبقة األوىل وهو املستوى األول من تقييم املخاطر            

م الفحـص   ويستخد. ية للمخاطر الناجتة عن املدفن       املبدئ ويشمل الدراسة 
خطـراً  ) أو حيتمل أن يشكل   (اإلكتشاىف لتحديد ما إذا كان املدفن يشكل        

  .على املستقبلني 

  Risk Screening: Sometimes referred to as Tier 
1, it is the first level of risk assessment and 
involves the initial consideration of the risks 
from the landfill. Risk screening is used to 
determine whether the landfill represents, or 
potentially represents, a risk to receptors. 
 

  المخاطر
احتمال دخول املواد اخلطرة الىت حتتويها النفايات أو الراشـحة عنـها أو             

أو يـات  املنبعثة منها إىل اهلواء أو البيئة السطحية أو املنظومـة املائيـة بكم     
  . تركيزات غري مقبولة

وميكن أن تظهر عواقب حوادث كتلك ىف صورة ديد للصحة العامـة أو             
  .اإلضرار بنظام أو مورد بيئى

  Risk: The probability of dangerous substances 
contained in the waste, leached therefrom, or 
released by emission, entering into the air, the 
surface environment or the water regime in 
unacceptable quantities or concentrations. The 
consequences of such occurrences could be 
manifested as a threat to public health or as the 
impairment of an eco-system or resource. 
 

  الدفن الصحى
النفايـات علـى األرض دون التـسبب ىف إزعـاج     أسلوب للتخلص من  

ويستخدم الدفن الصحى   . اطر على الصحة العامة أو األمان     للجمهور أو خم  
املبادىء اهلندسية حلصر النفايات ىف أقل مساحة ممكنة وختفيـضها ألقـل            
حجم عملى وتغطيتها بطبقة من التراب بنهاية كل يوم تـشغيل أو علـى              

  .ة فترات زمنية مقبولة أطول مد

  Sanitary Landfilling: A method of disposing 
of waste on land without causing nuisances or 
hazards to public health or safety. Sanitary 
landfilling uses the principles of engineering to 
confine the waste to the smallest practical area, 
to reduce it to the smallest practical volume, 
and to cover it with a layer of earth at the 
conclusion of each day's operations or at such 
less frequent intervals as may be acceptable. 
 

  المنطقة المشبعة 
هو ذلك اجلزء من التربة أو الربوفيل الصخرى الواقـع أسـفل الـسطح              

 وهى منطقة متتلىء فيها مسام التربة باملاء علـى          (phreatic)ى  اإلستوائ
أنظـر املنطقـة غـري    (عكس املنطقة غري املشبعة حيث متتلىء بالغاز واملاء         

  ) .املشبعة

  Saturated Zone: The saturated zone is the 
portion of the soil or rock profile situated below 
the phreatic surface. In this zone, the soil pores 
are filled with water, as opposed to those in the 
unsaturated zone, where the pores are filled 
with gas and water (see unsaturated zone). 
 

  الفرز 
هو الفصل غري احملكوم بني املواد القابلة إلعادة االستخدام وتلـك القابلـة             

.  سواء مت ذلك ىف مدفن للنفايات أو منشأة إلستعادة املـواد           إلعادة التدوير 
ونعىن بغري حمكوم أن املشغل ال يراقب إزالة املواد بل قد حيظـر ذلـك ىف                

وقد يتم فرز املواد القابلة إلعادة التدوير على األرصفة أو           .حاالت عديدة   
  .ىف مراكز اإللقاء 

  Scavenging: At a landfill or material recovery 
facility, scavenging is the uncontrolled 
separation of recyclable and reusable materials. 
Uncontrolled means that the operator does not 
monitor the removal of materials, and in many 
cases prohibits it. Material scavenging of 
recyclables may also occur at the curb or at 
drop-off centers. 
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  الرشیح الثانوى 
عندما يتخلل املاء مدفن النفايات يصبح ملوثاً ويتحول إىل رشيح يعـرف            

  .بالرشيح الثانوى 

  Secondary leachate: When water percolates 
through a landfill, the water becomes 
contaminated and becomes leachate. This 
leachate is known as secondary leachate. 
 

  الهبوط 
ر هبوط سطح املدفن عن مستواه األصلى نتيجة للدمج الناتج عـن      ادهو مق 

وعلى سبيل املثال فإن مقدار هبوط نفايات       . وزنه الذاتى وإحنطاط النفايات   
ينطبق % (٢٠ أمتار يساوى    ٨م هبطت مسافة    ٤٠مقلوبة ذات مسك يبلغ     

ل على املستويات السطحية النهائية فقط دون األخـذ ىف اإلعتبـار   هذا املثا 
  ) . واهلبوط العمر أو معدل اإلحنطاط

  Settlement: The amount by which a landfill 
surface sinks below its original level due to 
compaction by its own weight and degradation 
of the waste. For example, a tipped waste 
thickness of 40 metres settling by 8 metres 
would have undergone 20% settlement. (This 
example is for finished surface levels only and 
does not consider the age or rate of degradation 
and settlement). 
 

  قوة القص 
حاصـل مجـع املقاومـة      ) أو النفايات (بة  وتساوى قوة القص بالنسبة للتر    

االحتكاكية بني حبيبات التربة أو جسيمات النفاية والتماسك الذى تضفيه          
  ) .الطفل والطمى(األجزاء األكثر دقة 

  Shear Strength: The shear strength of a soil (or 
waste) is the sum of the frictional resist1ance 
between the soil grains (or particles of waste) 
and the cohesion imparted by the finer fractions 
(clay and silty) 
 

  المشرشر 
هو جهاز ميكانيكى يستخدم لتكسري النفايات إىل أجـزاء أصـغر بفعـل         

وتتم شرشرة النفايات الصلبة بغرض تقليل حجمهـا إىل         . التمزيق والصدم 
  .ابلية لالحتراق احلد األدىن أو جعلها أكثر ق

  

  Shredder: A mechanical device used to break 
waste materials into smaller pieces by tearing 
and impact action. Shredding solid waste is 
done to minimize its volume or make it more 
readily combustible. 

  د المؤثر للرشیح التول
أو حمتوى الرطوبـة    /تمر أو املومسى للرشيح كنتيجة للمناخ و      د املس هو التول 

وىف حالة مدافن النفايات القائمة قـد يكـون         . بالنفايات بشكل رئيسى    
ومن  . أو سوء التصميم  /التوليد املؤثر للرشيح ناجتاً عن سوء إختيار املوقع و        

  .ةنفايات بواسطة التجميع واملعاجلد املؤثر للاملهم أن تتم إدارة التول

  Significant Leachate Generation: Seasonal or 
continuous leachate generation resulting mainly 
from climate and/or waste moisture content. In 
the case of existing landfills, significant 
leachate generation may also result from poor 
site selection and/or design. It is essential that 
significant leachate generation be managed by 
means of leachate collection and treatment if 
water pollution is to be 
 

  مؤثر 
توصف العوامل أو اإلعتبارات بكوا مؤثرة عندما تكـون مهمـة وذات            

 على البيئـة   على عملية ما أو   عواقب هامة فقد يكون هلا أثر ميكن إكتشافه         
  .أو النتيجة النهائية

  Significant: Factors or considerations are 
termed significant when they are important, 
because they are of consequence. For example, 
they will have a detectable influence on a 
process, the environment, or the end result. 
 

  تقریر الموقع 
التركيب كما يتعرف على أى مـادة سـواء    / ويصف حالة موقع اإلنشاء     

  . أو حتت األرض ق قد تشكل خطر تلوثعلى أو ىف 

  Site Report:  the site report shall describe the 
condition of the site of the installation and shall, 
in particular, identify any substance in, on or 
under the land, which may constitute a pollution 
risk.  
 

 عوامل خاصة بالموقع تحدیدًا 
هى عوامل ينفرد ا موقع حمدد والبد أن تؤخذ ىف اإلعتبار عنـد تطبيـق               

  Site Specific Factors: Factors peculiar to a 
specific site that must be taking into 
consideration when applying the Minimum 
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 .Requirements  .املتطلبات الدنيا
 

  للمدفن / التوازن المائى للموقع 
ويتأثر بالظروف املناخية احمليطة وبالعوامل اخلاصة باملوقع حتديداً كمحتوى         

  .يات الواردة وإختيار وصرف املوقعالرطوبة بالنفا

  Site Water Balance: The water balance of the 
landfill. The site water balance will be affected 
by ambient climatic conditions and by site 
specific factors such as the moisture content of 
incoming waste, landfill siting and site drainage 
(see Water Balance). 
 

  الوحل الراسب 
 املخلف شبه السائل املتبقى من معاجلة املياه ومياه الـصرف البلديـة             وهو

  .والصناعية 
  

  Sludge: A semi-liquid residue remaining from 
the treatment of municipal and industrial water 
and wastewater. 

  النفایات الصلبة 
عاجلـة ميـاه    وتشمل أى قمامة أو نفاية أو وحل راسب ناتج عن مصنع مل           

الصرف أو مصنع معاجلة مياه الشرب أو منشأة للتحكم ىف تلوث اهلـواء             
واملواد املنبوذة االخرى مبا ىف ذلك املواد الصلبة أو السائلة أو شبه الصلبة أو           

يـة  الغازية احملتواه الناجتة عن العمليات الصناعية والتجارية والتعدينية والزراع    
نفايات الصلبة ألغراض تنظيم النفايات اخلطرة      وتعرف ال . واألنشطة اتمعية 

  .على إا مادة يتم نبذها إما بإعادة التدوير أو التخلى عنها 

  Solid Waste: Any garbage, refuse, sludge from 
a wastewater treatment plant, water supply 
treatment plant, or air pollution control facility, 
and other discarded material, including solid, 
liquid, semisolid, or contained gaseous material, 
resulting from industrial, commercial, mining, 
and agricultural operations and from 
community activities. For the purposes of 
hazardous waste regulation, a solid waste is a 
material that is discarded by being either 
abandoned or recycled. 
 

  المصدر 
ويعرف املصدر بالنسبة ملنشآت معاجلة النفايات من خالل اخلواص اخلطرة          

  .م إخضاعها هلا ىف املوقع املقترحلكل نوع من النفايات والعمليات الىت سيت

  Source: The hazardous substance or material. 
The ‘source’ for waste management facilities is 
defined by the hazardous properties of the 
waste types and operations to which they will 
be subjected on the proposed site. 
 

  النفایات الخاصة 
 املرتليـة   وتشري إىل كل ما يتطلب تعامالً خاصاً أو منفصالً مثل النفايـات           

 واإلطـارات والزيـت   (Bulk Waste)اخلطرة والنفايـات اجلرمـة   
  .املستعمل

  

  Special waste: Refers to items that require 
special or separate handling, such as household 
hazardous wastes, bulky wastes, tires, and used 
oil. 

   للرشیح  المتقطعالتولد المتناثر
 الرشيح املتولد عن ظروف شاذة كفترات مطـرية بـشكل مفـرط أو      هو

حيث ميكن  (اإليداع املؤقت لنفايات مشبعة أو رطبة أو سوء إختيار املوقع           
يستدعى توفري  وال ينظر إىل التولد املتناثر للرشيح على كونه         ) . عالج ذلك 

  .نظام إلدارة الرشيح

  Sporadic Leachate Generation: Leachate 
generation resulting from abnormal 
circumstances, e.g. excessively wet periods, the 
temporary deposition of wet or saturated waste, 
or poor site drainage (where this can be 
remedied). Sporadic leachate generation is not 
considered to warrant the provision of a 
leachate management system. 
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  اإلستقرار / اإلقرار 
ويشمل هذا املصطلح عند تطبيقه على مدافن النفايـات إحنطـاط املـواد             

وهـى  . العضوية إىل منتجات مستقرة وهبوط املدفن إىل مستوى السكون          
ويشري املصطلح أيضاً إىل إسـتخدام  . عملية قد تستغرق أعواماً قبل إكتماهلا  

أو املنسوجات األرضية ملنع التحات من سطح املدفن أو الكومة          /والبيانات  
  ) .التراب اخلارج من البئر(النثلية 

  

  Stabilization: As applied to landfill, this term 
includes the degradation of organic matter to 
stable products, and the settlement of the fill to 
its rest level. The process can take many years 
to complete. The term also refers to the use of 
plants and/or geotextiles to prevent soil erosion 
from the surface of a landfill or spoil heap. 

  المعیار القیاسى / المستوى 
األخـرى أو درجـة   مقياس يتم مبوجبه احلكم على الدقة النوعية للمقاييس  

  ) .ال يستخدم باملعىن القانوىن(األمتياز أو قد يكون منوذجاً حيتذى 

  Standard: A measure by which the accuracy of 
quality of others or degree of excellence is 
judged, or a model for imitation. (Not used in 
legal sense) 
storage, or disposal of hazardous waste. 
 

  التحمیل اإلضافى 
مأل مدفن النفايات إىل ما فوق الكنتورات النهائية حتسباً للهبوط الالحـق            

م ١٠٠وكان مسك النفايات هـو      % ٢٠فمثالً ىف حالة توقع هبوط قدره       
 متـراً أى أى الـسمك       ٢٥يكون التحميل اإلضاىف املطلوب من النفايات       

   .م١٢٥الكلى للنفايات املودعة هو 

  Surcharge (landfill): To fill a landfill above 
final contours to allow for subsequent 
settlement. For example, if 20 per cent 
settlement is predicted and a 100-metre finished 
waste thickness is required, then a surcharge of 
25 metres of waste is required, i.e. the total 
placed waste thickness would be 125 metres. 

  المیاه السطحیة 
الىت تتدفق عرب سطح األرض سواء خالل معامل        ) مياه املطر عادة  (هى املياه   

) أنابيب الصرف (صرف طبيعية أو من صنع اإلنسان كالبالوعات        ) مسات(
  .واألار واارى والبحريات والربك

  

  Surface Water: Water (usually rainfall) which 
flows across the ground surface towards and in 
man made and natural drainage features such as 
drains, rivers, streams, lakes and ponds. 

  اإلستدامة 
 هى إعادة حمتويات موقع املدفن إىل البيئة بشكل حمكوم ومبعدل ميكن للبيئة           

ويتم ذلك عادة باستخدام إجراءات مبادرة على مـدى         . تقبله دون ضرر    
زمىن حمدود للخفض من القدرة التلويثية بطريقة ال ختلف مرياثاً طويل األمد            

  .من املراقبة النشطة واإلدارة 

  Sustainability (landfill): Returning the 
contents of a landfill site to the environment in 
a controlled manner. Done at a rate which the 
environment can accept without harm, generally 
using pro-active measures over a limited 
timescale to diminish polluting capability, and 
in a way which does not leave a long-term 
legacy of active monitoring and management. 
 

  المبطن اإلصطناعى 
هو نوع من املبطنات يتكون من غشاء بالستيكى بدالً من التربة مما يفـسر        

  .أن املبطنات الصناعية أقل إنفاذاً ومسكاً وأكثر مرونة من مبطنات التربة 
  

  Synthetic liner: A type of liner consisting of a 
plastic membrane, instead of soil. Synthetic 
liners are less permeable, thinner, and more 
flexible than soil liners. 
 

  التصمیم الفنى 
ويستند إىل التصميم التصورى ويشتمل على مواصفات تفـصيلية للمـواد           

وميكن تطبيق ذلك    .واملقاييس واإلجراءات باإلضافة إىل الرسوم التفصيلية       
ائية كما تعد أداة بالغة األمهية لتوكيد اجلـودة         حتديداً على الفعاليات اإلنش   

فيما يتعلق بتطوير مدافن النفايات هذا والبد من أن تتم املـصادقة علـى               
وال غىن عن توكيد اجلودة     . ة من جانب مهندس جودة مستقل     توكيد اجلود 

لضمان حتقيق اهلدف املطلوب وهو إنتاج مبطن عاىل اجلودة خـاىل مـن             
كن ألقل درجات التفـاوت ىف اخلـواص املاديـة          العيوب عملياً حيث مي   

والفيزيائية أن تؤثر سلباً على سالمة املبطن حبيث ال يصل إىل املواصـفات             

  Technical Design: The Technical Design is 
based on the Conceptual Design. It includes 
detailed specifications of materials, 
measurements and procedures, as well as 
detailed drawings. 
the purchase of products made from recyclable 
materials. 
This is applicable specifically to construction 
activities and is an essential tool for the 
assurance of quality in landfill development. 
CQA should be certified by an independent 
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 quality engineer. CQA is required to ensure that  .التصميمية 
the objective of producing a high quality, 
practically flaw-free liner is achieved, as even 
small variations in material and physical 
characteristics could prejudice the integrity of 
the liner and hence the design specification 
would not be met. 
 

  منشآت المعالجة والتخزین والتخلص 
  .ين النفايات اخلطرة والتخلص منهاهى منشآت تقوم مبعاجلة وختز

  

  Treatment, Storage, and Disposal Facilities: 
Facilities engaged in the treatment, storage, or 

  المنطقة غیر المشبعة 
وتعرف املنطقة الغري مشبعة أيضاً مبنطقة الدورة السطحية وهو اجلزء مـن            

وىف هـذه   . التربة أو الربوفيل الصخرى الذى يقع أعلى السطح اإلستوائى        
املنطقة متتلىء مسام التربة بالغاز واملاء على العكس من املنطقة املشبعة الـىت        

  ).إرجع إىل املنطقة غري املشبعة (متتلىء مسامها باملاء فقط

  Unsaturated Zone: The unsaturated zone, also 
referred to as the vadose zone, is the portion of 
the soil or rock profile situated above the 
phreatic surface. In this zone, the soil pores are 
filled with gas and water, as opposed to those in 
the saturated zone, where pores are filled with 
water (see saturated zone). 
 

  المنطقة غیر المشبعة 
هى املنطقة املوجودة بطبقة تقع فوق منسوب مائى حيث احليـز املـسامى       

  .بالتربة غري مشبع باملاء 

  Unsaturated zone: The zone of a stratum lying 
above a water table in which the pore space in 
the soil is not saturated with water. 
 

  منطقة الدورة السطحیة 
  .ا بني سطح األرض واملنسوب املائىهى املنطقة الواقعة م

  Vadose zone The zone between the land 
surface and the water table. vegetation. 
 

  یات خطة تحلیل النفا
  .هى خطة حتدد باجياز اإلجراءات الالزمة لضمان معاجلة مناسبة 

  Waste Analysis Plan: A plan that outlines the 
procedures necessary to ensure proper 
treatment, 
 

  كتلة النفایات /بدن
. الىت حيتويها املـدفن   ) والغطاء(بدن النفايات   /ويشري هذا املصطلح إىل كتلة    

دها للرشيح وبالتاىل فالبد مـن  لتحلل فهناك إمكانية تولاً ألا عرضة ل  ونظر
  .فصلها بشكل كاف عن املنظومة املائية 

  Waste Body: This refers to the body of waste 
(and cover) that is contained in the landfill. 
Because it is subject to decomposition, it has 
the potential to generate leachate and must 
therefore be adequately separated from the 
water regime. 
 

  التخلص من النفایات 
هى عملية التخلص من النفايات إال أننا ال نتنـاول ىف هـذه الوثيقـة إال                

  ) .على األرض(التخلص الربى 
  

  Waste Disposal (v): The act of disposing of 
waste. In the context of this document, only 
waste disposal on land is addressed. 

  موقع التخلص من النفایات 
أشرنا ىف سياق هذه الوثيقة إىل مواقع التخلص مـن النفايـات كمـدافن              
النفايات نظراً الن الغالبية العظمى من النفايات يتم التخلص منها ىف النهاية            

  .واء كان ذلك ىف خنادق أو أنواع أخرى من احلفر س) براً(على األرض 

  Waste Disposal Site: In the context of this 
document, a waste disposal site is referred to as 
a landfill, because the vast majority of all waste 
is ultimately disposed of on land, whether it be 
in trenches or other excavations, or above 
grade. 
 

  تخصیصات حمولة النفایات 
ويشري هذا املصطلح إىل أحجام النفايات اخلطرة املسموح بالتخلص منها ىف           
مدافن معينة ويتم حساا أخذاً ىف اإلعتبار كل من طبيعة النفاية وخصائص            

  Waste Load Allocations: This term refers to 
volumes of hazardous waste permitted on 
certain landfills. Such allocations are calculated 
taking both the nature of the waste and the 
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  .specific site characteristics into account  .املوقع املميزة 

  تقلیل النفایات إلى الحد األدنى  
فايات اخلطرة املتولدة قبيـل     ويعىن اخلفض ألقصى درجة ممكنة من كم الن       

وتؤدى جهود اخلفض من النفايات اخلطرة      . املعاجلة أو التخزين أو التخلص    
  . إىل احلد األدىن إىل تقليص تكاليف التخلص وتقليل االثر السلىب على البيئة

  Waste Minimization: The reduction, to the 
extent feasible, in the amount of hazardous 
waste generated prior to any treatment, storage, 
or disposal of the waste. Because waste 
minimization efforts eliminate waste before it is 
generated, disposal costs may be reduced, and 
the impact on the environment may be lessened. 
 

  كومة النفایات 
  .زين النفايات اخلطرة غري السائلةمكشوفة تستخدم ملعاجلة وختوهى كومة 

  Waste Pile: An open pile used for treating or 
storing nonliquid hazardous waste. 
 

  مجرى النفایات 
ويصف هذا املصطلح التدفق الكلى للنفايات الصلبة من املنازل والشركات          

ادة تدويرها أو حرقها أو الـتخلص       واملؤسسات واملصانع والذى يتعني إع    
منها ف ى مدافن أو أى جزئية منها مثل جمرى النفايات السكنية أو جمرى              

  .النفايات القابلة إلعادة التدوير 

  Waste stream: A term describing the total flow 
of solid waste from homes, businesses, 
institutions and manufacturing plants that must 
be recycled, burned, or disposed of in landfills; 
or any segment thereof, such as the “residential 
waste stream” or the “recyclable waste stream.” 
 

  النفایات 
جانبية غري مرغوبة أو زائدة عن احلاجة أو إنبعاثات أو          /هى منتجات ثانوية    
و نشاط نبذت أو تراكمت أو خزنت بغرض املعاجلة أو          خملفات أى عملية أ   

  .اإللقاء 
وقد تكون النفايات غازية أو سائلة أو صلبة أو مزيج منها وقد تنشأ مـن               

  .منطقة سكنية أو جتارية أو صناعية 
ويستثىن هذا التعريف مياه الصرف الصناعية والصرف الـصحى واملـواد           

أنظـر  (د الطاقة نفايات الناجتة عن تول  ضالً عن ال  املشعة والنفايات التعدينية ف   
  ) .النفايات العامة واخلطرة

  Waste: An undesirable or superfluous by-
product, emission, or residue of any process or 
activity which has been discarded, accumulated 
or stored for the purpose of discarding or 
processing. It may be gaseous, liquid or solid or 
any combination thereof and may originate 
from a residential, commercial or industrial 
area. This definition excludes industrial waste 
water, sewage, radioactive substances, mining, 
metallurgical and power generation waste.  (See 
General Waste and Hazardous Waste). 

  ن المائى زالتوا
. هى معادلة تستخدم للتنبؤ مبقادير املياه الىت تذهب إىل الوجهات املتنوعـة           

-Run)وتشمل الوجهات النمطية املعتادة البخر والترشـح واإلنطـالق          
off)    والبد أن يتـساوى حاصـل مجـع       . واملياه السطحية واملياه اجلوفية 

وهـو املطـر   (مع مصدر امليـاه    املقادير اخلاصة بالوجهات السابقة الذكر      
  .)عادة

  

  Water balance: An equation that is used to 
model and predict the amounts of water that 
will go to various destinations. Typical 
destinations include evaporation, infiltration, 
and run-off. The sum of the amounts to the 
destinations must be equal to the source of the 
water (usually precipitation). 

  )تعریف آخر (التوازن المائى 
يشري مصطلح التوزان املائى ىف سياق هذه الوثيقة حتديداً إىل التوازن املـائى        

دخالت الكلية تساوى املخرجـات     بداخل نظام مدفن النفايات مبعىن أن امل      
وتشمل املـدخالت املطـر     . مضافاً إليها الرطوبة املختزنة ىف املدفن     الكلية  

والرطوبة الذاتية للنفايات الواردة واملاء املنطلـق وامليـاه اجلوفيـة وامليـاه       
وميكن اختزان املياه   . ية أما املخرجات فتشمل البخر والنتح والرشيح      السطح

والبد من .  حيوية-ها املاء املتولد من تفاعالت كيماوية      باملدفن ويضاف إلي  
أخذ كل تلك العوامل ىف اإلعتبار عند حساب التوازن املـائى احلجمـى             

  . )خى وتوازن املوقع املائىأنظر التوزان املنا(الكالسيكى 

  Water Balance: In the context of this 
document, the term Water Balance refers 
specifically to the water balance within the 
landfill system, i.e. total inputs equal the total 
outputs plus the moisture stored in the landfill. 
Inputs may include precipitation, moisture 
inherent in incoming waste, run-off, surface 
water and ground water. Outputs may include 
evaporation, transpiration and leachate. Water 
may also be stored within the landfill and 
augmented by water generated from bio-
chemical reactions. All these factors would 
have to be taken into account in a classical 
Volumetric Water Balance Calculation (see 
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Climatic Water Balance and Site Water 
Balance). 
 

  المنسوب المائى 
وتـصمم مـدافن    . املستوى الذى تتشبع عنده األرض مائياً حتت السطح         

 لتقليـل مـن  يد بالنسبة للمنسوب املائى وذلـك      النفايات ومنشآت التسم  
  .التلوث احملتمل إىل احلد األدىن

  Water table: The level below the earth’s 
surface at which the ground becomes saturated 
with water. Landfills and composting facilities 
are designed with respect to the water table in 
order to minimize potential contamination. 
 

  المنسوب المائى 
التشبع والتهوية حيث يعادل ضـغط املـاء        هو سطح األستواء بني مناطق      

الضغط اجلوى بالضبط عند تقييم ما إذا كان الطرد مباشراً أو غري مباشـر              
جيب إستخدام مستوى متثيلى للمنسوب املائى الشتوى بناء على السجالت          

  .أو أراء اخلرباء/يدروجيولوجية واهل

  Water table: The planar surface between the 
saturation and aeration zones, on which water is 
at exactly atmospheric pressure. When 
assessing whether a discharge is direct or 
indirect, a representative winter water table 
level based on hydrogeological records should 
be employed and/or expert opinion. 
 

 البیضاء السلع 
  .د واملكيفات والغساالتوتشمل األجهزة املرتلية الكبرية كالثالجات واملواق

  White goods: Large household appliances such 
as refrigerators, stoves, air conditioners, and 
washing machines. 
 

  وجه التشغیل  / سطح
 ىف املدفن حيث توضع النفايـات     ها بالنفايات حالياً    هى املنطقة الىت يتم ملئ    

الوجه املكشوف حيث يتم إفـراغ وإدمـاج        / أما السطح  .عادة ىف خاليا  
  .وجه التشغيل/النفايات فهو سطح

  

  Working face: The area of the landfill that is 
currently being filled with refuse. The refuse is 
typically placed in cells. The open face where 
refuse is being unloaded and compacted is the 
working face. 

  جه التشغیلاو / سطح
هو اجلزء النشط من املدفن حيث يتم إيداع النفايات بواسـطة املركبـات             
الواردة مث تنشر وتدمج على السطح املنحدر للخلية بواسطة ماكينة إدمـاج     

(Compactor).  

  Working Face: The active part of the landfill; 
where waste is deposited by incoming vehicles, 
then spread and compacted on the sloped face 
of the cell by a compactor. 


