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( 83617201تم إعداد هذه املطبوعة بموجب اتفاقّية املنحة رقم ) إخالء مسؤولّية صادر عن وكالة حماّية البيئة األمريكية:

(. ولم تقم وكالة البيئة األمريكية بمراجعة  Battelleمنظمة باتيل )املقدمة من وكالة حماّية البيئة األمريكّية للجهة املستفيدة 

بمنظمة باتيل حصرا، كما أن وكالة حماّية البيئة ال  هذه املطبوعة. وعليه فاآلراء واألفكار الواردة في هذه املطبوعة هي خاصة 

 تروج ألّية ُمنَتجات أو خدمات تجارّية ورد ذكرها في هذه املطبوعة. 

أعّدت منظمة باتيل وشركاؤها هذا التقرير لصالح وكالة حماّية البيئة   (:Battelleإخالء مسؤولّية صادر عن منظمة باتيل )

ون فيما بينهما. وال تتحمل وبأي شكل من األشكال حكومة الواليات األمريكّية املتحدة أو  األمريكّية بموجب اتفاقيات التعا

منظمة باتيل أّية مسؤولّية أو مسؤولّية قانونّية عن أّية تبعات نتيجة استخدام أو إساءة استخدام أو عجز عن استخدام أو  

ات الواردة في هذه املطبوعة، كما ال توافق وال تضمن وبأي شكل  االعتماد على أّية منتج أو معلومة أو تصميم أو غيرها من البيان

بيق أي من املحتويات الواردة هنا.
ْ
 من األشكال نفع أو أمان أو دقة أو كفاّية أو كفاءة أو إمكانّية تط
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 مكب النفايات البلدية لبلدية دير عل 

 املقترحة خطة العمليات والسلمة

 مقدمة  1

 ملحة عامة 

األمريكية املمولة من ِقبل وزارة الخارجية لحكومة الواليات املتحدة األمريكية بتقديم املساعدة لوزارة  تقوم وكالة حماية البيئة  

البيئة في اململكة األردنية الهاشمية )وزارة البيئة( وبلدية دير عال )البلدية( في إدارة مكب النفايات الصلبة البلدية )النفايات  

وغيرها من التدابير الهندسية الالزمة للتحكم بتأثيراته  رصد إلى وجود نظام تبطين و الصلبة البلدية(. يفتقر مكب دير عال 

ضّرة بالبيئة والصحة والسالمة العامة. 
ُ
 امل

قامت وكالة حماية البيئة األمريكية وبالتعاون مع منظمة باتيل ميموريال، ومع املتلقي الفرعي للمنحة منظمة إيكوبيس، بتطوير  

ة هذه، وذلك بالتشاور مع وزارة البيئة وبلدية ديرعال وموظفي مكب دير عال، بهدف تحسين الظروف  خطة العمليات والسالم

البيئية والعمليات واإلدارة الحالية للنفايات الصلبة البلدية التي يتم التخلص منها في موقع مكب النفايات الحالي. وخالل العام  

ممثلي البلدية، ومشغلي املوقع، وآخرين من أصحاب العالقة، بهدف جمع  املاض ي، التقى أعضاء الفريق العامل على املشروع 

 .2019و  2018املعلومات الالزمة الستكمال وضع هذه الخطة. كما أجرى الفريق زيارات ميدانية للموقع في العامين األخيرين 

السالمة والعمليات في املوقع اعتمادا  تتناول هذه الخطة وصفا ملكب دير عال، وتتضمن اإلجراءات التي يتوجب اتباعها لتحسين  

على املوارد الفنية واملالية املفترضة على املدى القريب. وتقترح هذه الخطة التوصيات الخاصة بتحسين ظروف املوقع ومنطقة  

 العمليات الحالية في املجاالت التالية:

 . خصائص املنشأة )املدخل، الطرق، املعدات(. 2قسم 

 )التكديس، النشر، الضغط، التغطية(. أساليب التخلص 3قسم 

 . العمليات )الضوابط البيئية، إجراءات املعالجة، النفايات الخاصة( 4قسم 

 ، التوثيق( رصد. حفظ السجالت )التدريب، ال5قسم 

 غير مقبولة(  \ )نفايات مقبولة ات. توصيف النفاي6قسم 

 الطوارىء، السالمة(. خطة الطوارىء )اإلجراءات املتبعة عند 7قسم 



تعزيز  و كب،  املتحسين ظروف السالمة للعمال والسكان الذين يستخدمون  سيسهم في  تطبيق املمارسات اإلدارية الواردة أعاله  

عدم وجود بطانة هندسية لحماية املياه الجوفية وغياب الضوابط البيئية الخاصة بجمع  ل احماية البيئة إجماال. ولكن ونظر 

أو تحويل سيول مياه األمطار، ال يمكن اعتبار مكب دير عال مطمرا صّحيا مصمما للوفاء باملعايير الهندسية    السوائل الراشحة

طّبقة في هذا املجال.  
ُ
 والبيئية امل

ويكون من الضروري لطاقم العاملين في مكب النفايات معرفة متطلبات وإجراءات السالمة الواردة في هذه الخطة، والتي سيتم  

 يتم إجراء مراجعة خطة العمليات والسالمة دوريا وتعديلها حسب الحاجة.و االحتفاظ بها في املوقع. 

  



 خلفية  

الشرق وسهول زراعية تمتد لتصل نهر األردن في الغرب. تتألف املنطقة من  دير عال هي منطقة زراعية تتسم بتضاريس وعرة في  

مجتمعات ريفية يزاول سكانها األعمال الزراعية وبخاصة إنتاج الفاكهة والخضار بشكل أساس ي، وفي رعي األغنام، والوظائف  

فظة البلقاء، ويقسم اللواء إلى بلديتين في محا 2كلم  242الحكومية، واألعمال الخاصة. تقع مدينة دير عال املمتدة على مساحة  

(. 2018في معدي ) 22,000في دير عال و 63,000نسمة ) 85,000هما بلدية دير عال وبلدية معدي، ويقطن في اللواء أكثر من 

 يحد دير عال نهر األردن من الغرب والشمال، والجبال واملرتفعات من الشرق. 

النفايات الصلبة البلدية يوميا باستخدام املركبات/العمال التابعين لهما قبل نقلها   تتولى البلديتان في دير عال مسؤولية جمع

كلم إلى الجنوب. وال ُيسمح   15جنوبا إلى مكب دير عال في منطقة طوال بالقرب من قرية فنوش، التي تبعد عن مدينة دير عال 

 برمي نفايات املواد الطبية أو السوائل الخطرة في املوقع.

دونم للتخلص من النفايات الصلبة البلدية. وتقع أقرب قرية على مسافة    364على مساحة تبلغ    1998دير عال عام    أنشأ مكب 

كلم من املوقع. تعود ملكية وإدارة مكب دير عال ملجلس الخدمات املشتركة تحت مظلة وزارة اإلدارة املحلية. وبدأ املوقع ومنذ    4

 ناطق في وادي األردن. باستقبال النفايات من عدة م  1998عام 

 وبموجب القوانين املعمول بها في الوقت الحاضر، تتولى البلديات توفير الخدمات التالية: 

النفايات في حاويات النفايات  جمع وتخزين العمال املحليون يتولى )قبل جمع النفايات(. خدمات الكنس والتنظيف  ▪

لكنس في الشوارع الرئيسية فقط في املدن والتقاطعات مرة  قبل تفريغها من ِقبل كابسات النفايات. وتقدم خدمات ا

 واحدة خالل مناوبة يومية مدتها ثماني ساعات. 

،  8، 4يتم جمع النفايات باستخدام كابسات من أحجام مختلفة ) خدمات جمع النفايات الصلبة البلدية )الجمع(: ▪

استخدامها في بلدية الشونة الوسطة لنقل النفايات من نقطة  ( يتم  3م50(. وحاليا توجد مقطورة واحدة فقط )3م  16

الجمع الكائنة في مكب دير عال. وتجمع كابسات النفايات القمامة اعتمادا على نظام مسار عشوائي يخدم املناطق  

 بجولة أو جولتين يوميا.   مركبة األحوال العادية تقوم كل  في السكنية والشوارع الرئيسية. و

كلم. وفي الشونة  15 يوجد محطة نقل في دير عال. فكل رحلة إلى مكب النفايات تحتاج قطع مسافة ال  نقل النفايات. ▪

 النفايات من النفايات الصلبة البلدية عند محطة النقل.  مركبات نقل الوسطى تتخلص 

ة وبدأ تشغيتقع إلى جوار مكب دير عال 
ّ
لة للتدمين )إعداد السماد العضوي(. تأسست املحط

ّ
لها في لواء دير عال  محطة معط

تحويل روث الحيوانات إلى سماد عضوي. ورغم أن األرض مملوكة لبلدية  هدف ب يادي رّ ع الشرو على امل بدأ العمل و ، 1997منذ 



القدرة اإلنتاجية لهذه املحطة   تجمعية الوادي الخصيب. وبلغ ملكية وتشغيل املشروع منظمة غير حكومية هيدير عال، تولى 

  ة السماد النهائي  اتدينار أردني. واستهدف تسويق منتج  40إلى  35من سماد  كلفة إنتاج كل طن   ت ميا. وتراوحطنا/يو  35حوالي 

السوق املحلية في وادي األردن وغيره من األنشطة الزراعية في املرتفعات. وتباين سعر الطن الواحد تبعا لجودة السماد العضوي  

نتج ومتطلبات العميل وتراوح بين 
ُ
 % لكل طن من السماد يتم بيعه. 20إلى  15دينار أردني. وتراوح هامش الربح من  60 إلى 45امل

 التحديات الحالية

ضبط التأثيرات  مثل نظام تبطين أو تدابير هندسية لالصّحي طمر لاملمارسات السليمة ل اتباع مكب دير عال من  تفيد ال يس

 العامة.  السالمةأو   السلبية على البيئة والصحة

 الغاية 

تصف خطة العمليات والسالمة هذه املنشأة وتتضمن اإلجراءات التي يتوجب اتباعها لتحسين السالمة والعمليات في املوقع  

اعتمادا على املوارد الفنية واملالية املفترضة على املدى القريب ملكب نفايات دير عال. وتم إعداد هذه الخطة اعتمادا على  

. ويكون من الضروري لجميع  2019ملوقع في بداية عام إلى اخالل الزيارات  التي تم رصدها النفاياتالعمليات املّتبعة في مكب 

العاملين في املكب معرفة متطلبات وإجراءات السالمة الواردة في هذه الخطة. وستبقى نسخة من هذه الخطة في املوقع متاحة  

 الطالع جميع العاملين. 

 املراجعات  

 العمليات والسالمة بشكل دوري وتعديلها عند الحاجة. تم مراجعة خطة تسوف 

 وصف املنشأة 2

 معلومات املنشأة  

 اسم املنشأة  2.1.1

 اسم املنشأة هو مكب نفايات دير عال.



 موقع املنشأة 2.1.2

o35  ’33شمال،    o32 ”23.9 ’7الخارطة التي تبين موقع مكب دير عال. وإحداثيات املوقع الجغرافي للمكب هي: )  رفق أيتضمن امل

 (. وتم وضع عالمة عند مدخل املوقع ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:شرق  ”58

.https://maps.app.goo.gl/MMh4W6xjFnJ9NZ8u8 

 خصائص املنشأة  

 خصائص منشأة مكب النفايات وفقا ملا يرد في األقسام التالية وفي هذه الخطة عموما.  رفق أ يتضمن امل

 ساعات التشغيل  2.2.1

الجمعة والسبت إجازة نهاية األسبوع تغلق  امساء يوميا من األحد إلى الخميس. ويكون يوم  3صباحا إلى  8تعمل املنشأة من 

 السبت في بعض الحاالت الخاصة أو في الحاالت الطارئة. خاللها املنشأة أبوابها. وقد يعمل موظفو املوقع أيام  

 املدخل/ مساحة املنشأة  2.2.2

 يتكون املدخل مما يلي: 

o   (.1، صورة مرفق ب البوابة الرئيسية )انظر 

o  (.2، صورة مرفق بمبنى اإلدارة )انظر 

o  (. 3، صورة مرفق بخدمات اآلليات )انظر 

o  العامة ات ملنطقة الخدماملوقع املستقبلي املخصص . 

 مبنى اإلدارة  2.2.2.1

يقع مبنى اإلدارة على الطريق الرئيس ي. ويسمى مبنى مركز الخدمات املشتركة. ويتألف املبنى من مكاتب، وغرفة تخزين، ودورات  

 .  2، صورة مرفق بمياه، ومطبخ. انظر  

https://maps.app.goo.gl/MMh4W6xjFnJ9NZ8u8


 اآلليات خدمات  2.2.2.2

ور ولها بوابة كهربائية ويتم التحكم بها من غرفة  يتم ركن كافة اآلليات في هذه املنطقة بعد ساعات العمل. واملنطقة محاطة بس

(. املدخل من الشارع الرئيس ي  4، صورة مرفق بالحارس. ويوجد منطقة مظللة لآلليات ومنحدر للتنظيف/ الصيانة )انظر 

 رديئة.   ةمغطًى بطبقة من اإلسفلت، ولكنه في حال

 الطرق ومسارات حركة املرور  2.2.3

كلم/ساعة. ويتوجب أن توجد شواخص  30( 5عند مدخل الشارع )انظر مرفق ب، صورة يتوجب أن ال تتجاوز حدود السرعة 

إلى املدخل لتحديد الحدود القصوى للسرعة. يكون موظفو املكب مسؤولين عن تطبيق حد   ةالطريق املؤدي ل مرورية على طو 

احنات إلى مواقع قلب النفايات ومناطق  ويتولى املراقبون في سطح العمل توجيه الش  السرعة عند املدخل والطريق املؤدي إليه.

. ويتوجب إصالح أية حفر واضحة في الطريق املوصل إلى املكب أو طرق النقل، وذلك بإعادة تمهيد الطريق  االستدارة للخروج

 الحفرة بالحص ى أوالطمم. وخالل الطقس الس يء، يتوجب إبقاء الطرق املؤدية إلى املكب سالكة أمام أعمال النقل.   طمرأو 

 اللفتات  2.2.4

يتوجب استخدام الفتات بالقرب من بوابة الدخول إلى املكب تحمل اسم املوقع، والجهة املالكة، وساعات العمل، وأمثلة عن  

 املواد غير املسموح برميها في املكب، إضافة إلى الفتات تحذير تمنع التعّدي يتم توزيعها حول حدود أرض املكب. 

 إضاءة املوقع  2.2.5

 إضاءة حول جميع املباني الرئيسية في املوقع وفي منطقة التزويد بالوقود.يتوجب توفير  

 املعدات  2.2.6

 تتضمن األقسام التالية وصفا باملعدات املستخدمة في مكب النفايات والصيانة الضرورية لها. 

 العمليات   2.2.6.1

 تستخدم املعدات التالية عادة في مكب النفايات.

رافة )بلدوزر(  2.2.6.1.1  ج

وبناء   املوقع وتشطيبه، جرافتين كآليات أساسية لوضع ونشر القمامة. وتستخدم الجرافات أيضا لتحضيريتم استخدام 

لعمل  اتصميم الجرافات  ناسب  ونقل نواتج الحفر، وغيرها من أعمال الحفر والردم املطلوبة. ينقل الغطاء،  و   حفر،الطرق، وال 



( هي في حالة رديئة، وجرافة كوماتسو  6)انظر مرفق ب، صورة  973في كافة أحوال الطقس. إحدى الجرافتين، جرافة كاتربيلر 

D65PX   ويتم استخدامهما في املوقع.  ،( هي في حالة جيدة7)انظر مرفق ب، صورة 

 ضاغط 2.2.6.1.2

 ال يوجد أي ضاغطات في املوقع. 

 املعدات الثقيلة  2.2.6.1.3

 تستخدم اآلليات التالية في املوقع:

 دولبة ُم  950رافعة كاتربلر  .1

 مدولبة  WA420رافعة كوماتسو  .2

 رافعة حفار خلفي هيتاش ي  .3

 شاحنات پك أپ والشاحنات الصغيرة )ڤان(  2.2.6.1.4

ستخدم أربعة شاحنات 
ُ
في املوقع للقيام بأعمال مختلفة. ثالثة منها لإلدارة وواحدة يتم استخدامها لنقل املوظفين من    پك أپت

 وإلى مناطق العمل والصيانة والتزويد بالوقود.

 شاحنات  2.2.6.1.5

 جد في املوقع شاحنتين: نيسان وإيسوزو. يو 

 صهاريج ماء 2.2.6.1.6

 لجلب املاء إلى املوقع لالستخدامات البشرية.  3م12سعة  صهريج نوع إيسوزو

 آالت رش  2.2.6.1.7

وجون دير(. وتستخدم الجرارات وآالت الرش لرش املبيدات الحشرية    385يتم تحميل آلتي رش على الجرارات )ماس ي فيرجسون  

 (.8)انظر مرفق ب، صورة ومكافحة الذباب 



 التفتيش والصيانة 2.2.6.2

  صيانة املعدات ، أما نظيف مصفاة الهواء في اآلالت يومياتو  ،لتنظيف والتزييتلعموما، تتم أعمال التفتيش مرة كل أسبوع 

 عند الحاجة.  فهي

 املوظفون  2.2.6.3

تمد عدد كوادر العمليات الفعلي  فيما يلي كادر العاملين في املوقع، ويتم تعيينهم من قبل مركز الخدمات املشتركة. ويع

  املوجودين في املوقع في أي وقت على مستوى النشاط الحاصل في املوقع:

  

 العدد  الوظيفة  

 1 مدير تنفيذي 

 1 مدير عمليات 

 1 أقدم محاسب 

 1 مأمور حركة 

 1 قائد طاقم 

 3 أمن حارس 

 10 مشغل آليات

 18  املجموع 

 التنظيمي ملوظفي مكب النفايات. وفيما يلي املهام املسندة لكل منهم. الهيكل  2.1الشكل 

  

  

  

  

  

   

 المدير التنفيذي

 مدير العمليات

 قائد طاقم  

 مشرف موقع 

 مشغلو آليات  

 حراس  مأمور حركة  



 املدير التنفيذي، املهندس محمود النسور  2.2.6.3.1

مسؤولية اإلشراف العام على عمليات مكب النفايات وله سلطة على كافة املوظفين. ويكون املدير  يتولى املدير التنفيذي )املدير(  

مسؤوال عن االمتثال بجميع التعليمات، بما في ذلك تلك الواردة في خطة العمليات والسالمة، وتطبيق برامج السالمة والتدريب،  

األخرى اإلشراف على العاملين واملشتريات. ويعمل املدير كضابط اتصال  واإلدارة املالية لعمليات مكب النفايات. وتتضمن املهام  

بين املكب والسلطات التنظيمية، وبين مكب النفايات والعموم من خالل إجراء الجوالت واإلجابة عن أسئلة الزوار. وهذه  

 وظيفة بدوام جزئي. 

راقب. املهندس باسل العبادي 2.2.6.3.2  م

ملحاسب يعمل مع الكادر  ا وبالتعاون مع  يقوم املراقب بمختلف األعمال املحاسبية املتعلقة بحسابات القبض والدفع والرواتب.  

ء، ويحضر فواتير عمالء  جدد، ويتابع ملفات حسابات العمالبخصوص مختلف البنود واملسائل، ويعّد حسابات العمالء ال

ضابط اتصال بين املدقق الخارجي ومكب النفايات خالل فترة التدقيق السنوية.  مكب النفايات الشهرية. ويعمل املراقب ك

 أمام املدير.  مباشرة ويعمل املراقب كمنسق مستحقات. ويكون مسؤوال

ويتولى املراقب مسؤوليات مدير العمليات. ويكون مدير العمليات مسؤوال بشكل أساس ي عن توجيه واإلشراف املوظفين  

مهامه األخرى تنسيق إجراءات االستجابة للطوارىء، واإلشراف على إجراءات  تتضمن مكب النفايات. و  واألنشطة اليومية في

حفظ السجالت. ويتولى مدير العمليات تنسيق أعمال التفتيش وإصالح مرافق مكب النفايات. ويوّجه مدير العمليات األنشطة  

 التالية في قسم صيانة املكب: 

 والشراء والتخلص من مركبات ومعدات املكب؛  إدارة أعمال الصيانة واإلصالح  -

 املعدات. صيانةد و املعدات واحتياجات مكب النفايات وتنسيق تفق   التحقق اليومي من وجود -

 اإلشراف على موظفي الصيانة؛ -

 مسؤولية إدارة املعدات، وإدارة البرنامج وتحضير املوازنة.  -

 . أمام  ويكون مدير العمليات مسؤوال مباشرة

 ليات. علي الضميماتمشرف العم 2.2.6.3.3

جمع القمامة. ويتولى مشرف العلميات أيضا   ، ودوريةمراقبي املرور، و يتولى مشرف العمليات اإلشراف على مشغلي املعدات

  يقوم أيضا بالتشاور مع مدير العمليات حول مواقع املساحات املحفورة )الخاليا( و مسؤولية صيانة الطريق من وإلى املوقع. 

ُيصاب به أي من   إصابات أو مرضة ومتابعة أي . ويقوم أيضا بالتحقيق فيللحموالت جوالت تفتيشية عشوائيةويشارك في 



خالل العمل، أو أية حوادث يتم اإلبالغ عنها تتعلق بممتلكات الشركة. ويؤدي مشرف العمليات مهام مدير العمليات   املوظفين

 مدير العمليات.  أماممباشرة  األخير. ويكون مشرف العمليات مسؤوال   في حال غياب

  أمام باشرة ميؤدي امليكانيكي كافة أعمال الصيانة الروتينية وإصالح املعدات املستخدمة في املنشأة. ويكون امليكانيكي مسؤوال 

 مدير العمليات. 

 مشغل املعدات  2.2.6.3.4

، وإجراء أعمال الحفر والطمر. يقوم  غطاء السطح يتولى مشغل املعدات مسؤولية نشر وكبس النفايات الصلبة الواردة ومواد

مشغل املعدات بإبالغ مشرف العمليات عن أية حموالت نفاية واردة يشك أنها تحمل مواد غير مسموحة أو نفايات خطرة.  

  أية مليكانيكي أو مشرف العمليات عناإبالغ ى مشغلي املعدات ويكون مسؤوال عن املحافظة على نظافة املعدات. ويكون عل

أو استبدال إطارات مركبات املكب. ويكون   حية إمداد املعدات بالوقود، وإصال املعدات. وتتولى هذه الوظيفة مسؤولفي مشاكل 

 مشرف العمليات.   أمامرة  شمشغل املعدات مسؤوال مبا 

 عامل/ حارس أمن  2.2.6.3.5

يد أية حموالت نفاية قادمة مشكوك في  يعمل حراس األمن/ العمال في توجيهه حركة املركبات في منطقة تنزيل النفايات، وتحد

مراقبة املهمالت  أو  العمل  . ويعمل العمال في سطح  هاأنها تحتوي نفايات غير مسموحة أو خطرة وإعالم مشرف العمليات فورا عن

 .في املوقع أو خارجه. ويكون العمال مسؤولين مباشرة من مشرف العمليات

 كب النفايات:يتولى حراس األمن أداء املهام التالية في م

o حراسة مكب النفايات واملنشآت؛ 

o تثبيط نبش النفايات ورمي النفايات غير القانوني؛ 

o  .املساعدة في توجيه السير ومساعدة العمال عند الحاجة 

 مدير املوقع. ويوجد ثالث نوبات عمل لحراس األمن. أمام يكون حراس األمن مسؤولين مباشرة 

  



 النفاياتأسلوب التخلص من   3

مراحل  يتناول هذ القسم األساليب املّتبعة في املكب للتخلص من النفايات، ويتضمن ذلك وصفا لعمليات الحفر والتكديس و 

 ، وكبسها، وإجراءات الطمر. نشرهاو قلب النفايات 

 طمرأسلوب وإجراء ال 

 نوع املنشأة  3.1.1

املنطقة املحفورة( بحيث يتم تكديس النفايات على    ر طمالدفن النطاقي )سوف يتم تشغيل مكب النفايات باالستعانة بأسلوب  

 ( وإهالة الغطاء الترابي عليها في نهاية يوم العمل.  9ة ر مراحل في املساحة املخصصة في املكب )انظر مرفق ب، صو 

 البنية القياسية للخلية  3.1.2

تقريبا. وفي كل  متر(  3أقدام ) 10ق تقريبا، وحفر خاليا بعمسم(  60قدمين ) يتم تكديس النفايات الصلبة املكبوسة بسماكة

على األقل من املواد الترابية للحصول على خاليا مخفية   سم( 15) تغطية النفايات وسطح التشغيل بستة إنشاتيوم، يتم 

 تشكل مصطبة. وتتكرر هذه العملية فوق املصطبة السابقة إلى حين الوصول إلى االرتفاع النهائي. 

 التخلص تفاصيل وظروف سطح عمل   

 نشر وكبس النفايات  3.2.1

م  سبب بظروف مرورية غير آمنة. يقو يتم تنزيل القمامة عند سطح العمل، ويتم حصر منطقة العمل قدر اإلمكان دون الت

تنظيم   وكبس الحمل من خالل تفريغ حمولة النفاياتبتوجيه الحمولة إلى مناطق سطح العمل قبل السماح بالمراقب املرور 

في مناطق صغيرة تقليص الجهد املبذول في العمل وفي كبس النفايات. كما ويحصر    ي األحمال بشكل نظام  الجهود. من شأن وضع 

 املساحة التي تكون عرضة للمطر وعصف الرياح. 

الجرافات مزودة بشفرات )رَيش( لنشر القمامة.  تكون تتولى الجرافات نشر أكوام القمامة وتمر فوقها تكرارا لكبس القمامة. 

القمامة في نهاية مصطبة يجري العمل عليها. يتم وضع القمامة بطريقة تجعل من املمكن إنشاء سلسلة من املصاطب    يتم تنزيل

  ، . وفي كل مصطبةتقريبا  4H:1V  ويكون انحدار سطح العمل  ثالث أمتاراألفقية تقريبا، يصل ارتفاع كل منها بعد الكبس حوالي  

املكب عدة  ضاغطات  ، بعدها تمر فوقها  سم(  90ثالثة أقدام )القمامة يبلغ سمكها دون كبس  طبقات من  تقوم الجرافات بفرد  

في نشر القمامة وكبسها في سطح العمل. ويتم نشر  ضاغطات العملية بتوالي دور الجرافات والمرات. يتوجب استمرار هذه 

ات من املرور وإنزال حموالت إضافية. ولتقليص إمكانية  لتقليل تناثر املهمالت بسبب الرياح ولتمكين املركب فريغها  القمامة بعد ت



النفايات املحيطة، يتم وضع قطع القمامة كبيرة الحجم أو الضخمة في قاع املصطبة التي يتم العمل فيها قبل سحقها  نتوء 

 باستخدم معدات الكبس.

أخذها  يجب تتواصل أعمال قلب القمامة إلى حين الوصول إلى مستوى املصطبة النهائي حسب ما هو عملي. وهناك اعتبارات 

لالستخدام خالل الطقس القاس ي. يتم إنشاء منحدرات وسيطة من  تخصيص منطقة للسماح بالهبوط الطبيعي للقمامة و 

ة املعرضة للمطر، وتأمين استقرار جسم القمامة. ويتناول القسم  لتقليص املساحة السطحي  4H:1Vانحدار  بتكديس القمامة  

 املعدات املستخدمة في نشر وكبس النفايات الصلبة التي تصل إلى املكب.  2.2.6

 تغطية القمامة  3.2.2

 الغطاء اليومي 3.2.2.1

سم(. وال تترك   15إنشات ) 6في نهاية كل يوم عمل يتم تغطية القمامة املكبوسة بغطاء من املواد الترابية أو ما شابهها سمكه 

أي نفاية مكشوفة في نهاية يوم العمل. ويتم وضع الغطاء الترابي على مصطبة ورّصه )كبسه( لتقليل التحّفر والتحات، وتقليص  

املادة املستخدمة في الغطاء اليومي من املوقع أو مناطق املراحل  تستخرج . و لعدوى تناثر املهمالت، والسيطرة على ناقالت ا

 قبلية. تاملس

مثل النفايات الخضراء املفرومة، أو املواد الرغوية، أو األوحال،   يتم استعمال بدائل للغطاء اليوميوفي بعض الظروف، 

لتقليص سمك الغطاء اليومي وبالتالي زيادة الطاقة االستيعابية ملكب النفايات. ويكون استعمال الغطاء اليومي البديل مقبوال  

، والحرائق، والروائح املنتنة، وتطاير املهمالت، والنبش دون تعريض صحة اإلنسان  عدوى ة ناقالت الإذا كان قادرا على مكافح

 أو البيئة ملخاطر. 

 الغطاء الوسيط  3.2.2.2

سم( من التربة املرصوصة، ويتم نشره فوق مناطق النفايات املكبوسة حيث لن يتم   30إنش ) 12يبلغ سمك الغطاء الوسيط 

يوما بطبقة    180يوما أو أكثر. ويتم تغطية املناطق التي سيتم نشر النفايات عليها خالل    180ها ملدة  نشر املزيد من النفايات علي

سم(، حسب الوصف الوارد أعاله. ويتم نشر طبقة أكثر سماكة من التربة فوق هذه املناطق   15إنشات )  6غطاء يومي سمكها 

نجذاب ناقالت طبقة النفايات على نحو يسبب تبعثرها أو ا في حال حدوث حفر كبيرة في طبقة التربة، أو في حال انكشاف

أو تسوية الحفر أو املواقع املنخفضة. ويتم نشر التربة ودمجها )رصها(    طمرلها. وتتم صيانة الغطاء الوسيط من خالل  العدوى  

ة، وفي السيطرة على ناقالت  نفايعلى مصطبة بما يسمح بجريان املاء السطحي عليها، وهذا يقلل من كمية املاء الراشحة إلى ال

 من مصادر خارجية مناسبة.يتم الحصول عليها مادة الغطاء الوسيط من املوقع أو تستخرج . و لعدوى ا



 مصادر غطاء التربة في املوقع 3.2.2.3

مناطق اإلمداد هي املواد املستخرجة من  و .  مناطق اإلمداد في املوقعيتم الحصول على تربة الغطاء اليومي والغطاء الوسيط من  

لرافعات الحفارة واللوادر املدولبة التي تنقل التربة إلى سطح العمل.  بانقلها أو أحواض االحتجاز. ويتم َحفر مراحل املكب 

لوسيط.  عمل الستخدامه في الغطاء اليومي واال( بالقرب من موقع 10وباملقابل يتم إبقاء كوم التربة )انظر مرفق ب، صورة 

 أو أقل.   4H:1V  نحدارنسبة اال ل وضوح الرؤية ويجب أن تكون على  يتقلبحيث ال تتسبب في  ويتوجب تحديد ارتفاع أكوام التربة  

 القدرة االستيعابية للمكب  

تحتاج القدرة االستيعابية ملكب النفايات إلى التقييم الدوري من ِقَبل مهندس البيئة في املوقع و/أو مستشار مستقل،  

 راجعتها عند الضرورة. وم

 مراحل مكب النفايات  

سوف يجري التوسيع املستقبلي على عدة مراحل بما يتناسب مع السعة االستيعابية للمكب وبما يسمح بتقليص مساحة سطح  

 العمل. 

 صيانة طبقة تربة الحماية  

طبقات تربة الحماية إن وجدت تحتاج إلى صيانة قبل وخالل عملية وضع النفايات. وتكون عمليات املعدات على هذه الطبقة  

وعلى املنحدرات الجانبية مقتصرة على مسارات أرضية متدنية الضغط أو معدات ذات ضغط تحميل مماثل. ويجب إبقاء  

منع املسارات من إزاحة التربة وبالتالي منع اإلضرار بمواد  بما ي ستوياتاملانعطاف املعدات أو توقفها بشكل مفاجىء في أدنى 

التبطين االصطناعية في حال وجودها. وبالنسبة للشاحنات بدواليب مطاطية أو معدات البناء العاملة في القاع، ومعدات  

  كلم(  15) ميل 10وز أن تتجاوز سرعتها الضغط األرض ي املنخفضة العاملة على املنحدرات الجانبية فوق تربة الحماية، فال يج

 في الساعة. وفي حال اكتشاف أي تلف في طبقة تربة الحماية نتيجة التحات أو التآكل فيتوجب إصالحها فورا. 

 املنسوب النهائي 

كب  يتم تصميم املنسوب النهائي ملكب النفايات بحيث يفي بمعيارين. األول أن يّتصل باملنسوب القائم حاليا عند حافة م

النفايات. والثاني هو تحقيق صرف إيجابي بعد هبوط املكب )إلى مستوى السكون(. وبالنسبة للنفايات التي تشكل الحواف  

سم على األقل من تربة الغطاء الوسيط. ويتم املحافظة على خندق  30الخارجية املنحدرة ملكب النفايات فيتوجب تغطيتها بـ

نة من مكب النفايات، ليسمح بضبط املنسوب وتركيب الغطاء النهائي للمحيط  يطوق مكب النفايات ويقع ضمن املنطقة  
ّ
املبط

 واحتواء السيول التي قد تحمل معها نفايات صلبة. 



  



 األنشطة التشغيلية  4

 يتناول هذا القسم وصفا باألنشطة التشغيلية، والتي تشمل اإلزعاج، والتصريف، والتحات، وأنشطة السيطرة على الترشيح. 

 ارتداد البناء 

تفصل    (متر  15قدما )  50  وفقا لتصميم وبناء مكب النفايات، تمت إحاطة قطعة األرض اململوكة للمكب بمنطقة عازلة عرضها 

  الخارجية  بين حافته
 
مامة خارج املناطق املحددة لذلك  قرق الواقعة خارجه، في حال وجودها. وال يسمح بالتخلص من الوالط

 الغرض.

 تنظيم املرور  

في املكب، وغيرها من   ةعلى املدخل تعّرف باسم املكب، وساعات العمل، وأمثلة املواد غير املسموح الفتة توجب تعليق ي

 املعلومات. ويتم تخصيص مساحة قرب مبنى اإلدارة الصطفاف مركبات الزوار املوظفين. 

 الجمهور  4.2.1

يتم توجيه املركبات الخاصة الراغبة في التخلص من حمولتها من النفايات إلى منطقة بعيدة عن حركة املرور التجارية بالقرب  

سطح العمل النشط توجيه املركبات والتحقق من وجود أية مواد خطرة أو غير   ويتولى مراقب املرور عند من سطح العمل. 

 يتم توجيه املركبات إلى طريق الخروج.  حمولتها،فريغ  مسموحة في املكب. وبعد ت

 مكافحة املهملت   

يساعد وجود برنامج لجمع القمامة في تقليص مخاطر اشتعال النيران، وتعزيز مظهر مكب النفايات، والسيطرة على ناقالت 

يتولى العمال جمع تلك ، و يوميا وكبسها وتغطيتها  رة بفعل الريح، يتم نشر النفايات. وللحد من كمية املهمالت املتطايعدوى ال

املوقع وخارجه لتحقيق املزيد من السيطرة على تناثر املهمالت بفعل الريح. وحيثما أمكن يتم جمع املهمالت    املتناثرة فيالنفايات  

ا  تركها على سطح العمل وتغطيتها بالتربة في نفس اليوم، أو يتم تخزينها في حاويات مغطاة والتخلص منهو  في نهاية كل يوم عمل

 دوريا.

يقوم املدير أو مدير العمليات بأعمال التفتيش للموقع وطرق الوصول في نهاية كل يوم عمل ملراقبة أعمال جمع املهمالت  

املتطايرة. ويتم جمع كافة السواتر النقالة أو األسيجة املتحركة أو أكوام تربة الغطاء اليومي حول منطقة سطح العمل في املكب  

 على السواتر وبشكل يومي. تتجمعيتم إزالة كافة املواد التي اقالت العدوى عن ن ل املشاكالت الناجمة عند الضرورة. ولتقلي



 مكافحة الغبار  

على الغبار التحريك السريع والحذر ملواد الغطاء، والحد من أنشطة الحفر خالل فترات عصف   تتضمن تدابير السيطرة

تشجيع مركبات التحميل على تخفيف سرعتها إلى الحدود الدنيا أثناء وجودها في الرياح، والعناية املناسبة بالطرق. كذلك، يتم  

 جوار املكب لتخفيف الغبار املتطاير.

وام التربة،  ويتم استخدام صهاريج املياه عند الضرورة للحد من تركيز الغبار املتطاير من الطرق غير املعّبدة في املوقع، وأك

 ستصلحة. طة واألسطح املومناطق اإلمداد النش

يتم تجميع سيول العواصف في حوض التجميع ومن املمكن استخدامها للسيطرة على الغبار من خالل ضخها إلى صهاريج املاء  

الرواسب. كما يمكن استخدام الرشيح للسيطرة على الغبار بطريقة مماثلة، باستثناء اقتصار استخدامه على   بعد استقرار 

 .املكبات املبطنة في مكب النفايات

 مكافحة ناقلت العدوى  

تسبب ناقالت العدوى ظروفا مزعجة ومخاطر صحية في مكب النفايات، وتتضمن الذباب، والقوارض، والبعوض، وغيرها من  

 الحيوانات، مثل الحشرات، الناقلة لألمراض للبشر.

وتغطية النفايات الواردة. والتغطية    ضغطهاالطريقة املثلى ملكافحة الذباب والقوارض على نحو فعال هي فرد النفايات بكفاءة و 

اليومية تثّبط تكاثر الذباب والقوارض. أما بالنسبة للنفايات القابلة للتعفن فيتوجب تغطيتها مباشرة بمجرد فردها ورّصها  

ميالنها  النفايات يقلل من إمكانية احتوائها على قوارض. وصيانة قنوات التصريف و ضغط وإدماج فوق سطح العمل. ف

حد من تكاثر البعوض. وال تترك أية حاويات محتوية على نفايات  يبالتالي هذا و فيها يقلل من إمكانية استقرار املاء  الصحيح

 صلبة لليوم التالي، ويتوجب إفراغها جميعا في نهاية اليوم بصرف النظر عن مدى امتالئها. 

واملبيدات الحشرية ومبيدات القوارض، بالتوازي  كاثر مكافحة التالضرورة يتم استخدام أساليب مكافحة إضافية مثل عند 

 .عدوى مع حماية صحة اإلنسان والبيئة. ويتم استخدام سيارات رش املبيدات للسيطرة على ناقالت ال

 مكافحة الرائحة  

قليص الروائح عن  وتحلل النفايات املدفونة. ومن املمكن تاملقبولة  تنتج الروائح الكريهة في مكبات النفايات بسبب نوع النفايات  

الكلس أو  استخدام  أو  التغطية املباشرة  طريق املسارعة في تنفيذ الغطاء اليومي والوسيط والنهائي. ومن املمكن االستفادة من  

ذات الرائحة    حموالت ملحتوية على حيوانات نافقة أو روث أو غيرها من اللدفن الحموالت اغيرها من املواد الكيماوية املصّرح بها  



تتضمن  حموالت ة. وفي حال السماح بإدخال ة. ويسهم استخدام الكلس أو الكيماويات في حماية صحة اإلنسان والبيئالنتن

 يتوجب دفنها في حفرة بالقرب من سطح العمل وتغطيتها فورا.فحيوانات نافقة، 

 مكافحة الحرائق  

ردة للتأكد من خلوها من النيران أو النفايات  تتضمن اإلجراءات املّتخذة لتثبيط الحرائق في املوقع تفتيش األحمال الوا

املشتعلة، وفرد وكبس غطاء التربة فوق النفايات املرمية وصيانة معدات املكب. وفي حال اكتشاف أية نفايات مشتعلة يتم  

 بطفاية حريق أو بإهالة التراب عليها. ومن املمكن استخدام املاء في حال تبين عدم كفاية األسلوبين اآلنفين.  افور خمادها إ

بالقرب من سطح العمل أو في املساحات املغلقة. ويسمح بالتدخين في األماكن   لهب مكشوفوجود التدخين أو يسمح بوال 

الشرارات أو تسرب السوائل القابلة  حدوث اته بشكل دوري ملنع املخصصة فقط. ويتم التفتيش على مركبات املكب ومعد

للمساعدة في أنشطة مكافحة النيران. ويتوجب تدريب  طمر مواد الغطاء اليومي في منطقة ال لالشتعال. ويتم املحافظة على 

أن تتضمن الحرائق   مكب النفايات على إجراءات مكافحة النيران وتمييز الحرائق الحاصلة تحت السطح. ومن املمكن  يموظف

 تحت السطحية هبوط السطح املفاجىء أو السريع أو خروج انبعاثات دخانية من الطمم.  

ويتوجب فحص وصيانة طفايات الحريق وغيرها من معدات مكافحة الحرائق على نحو دوري. ويتم توفير طفايات حرائق في  

 جميع املعدات الثقيلة العاملة عند سطح العمل. 

حريق، يتم إعالم املدير ومدير العمليات ويكونان مسؤولين عن تحديد االستجابة املناسبة للطارىء. ويكون  وفي حال نشوب 

(. ويكون على جميع العمال من غير املشاركين في مكافحة  7.2من املطلوب تطبيق اإلجراءات الواردة في خطة الطوارىء )قسم 

ورود تعليمات مدير العمليات. ويتم إبعاد جميع املركبات عن موقع الحريق    الحريق االبتعاد عن موقع الحريق واالنتظار إلى حين 

معدات مكافحة الحريق. ويتم توجيه أي من أفراد الجمهور الذين يتصادف وجودهم في املوقع إلى مغادرة مكب  كي ال تعيق 

حال كان ذلك ال يسبب املزيد من الضرر    النفايات. وفي حال وجود إصابات يتم نقل املصابين فورا خارج املكب لتلقي العالج، في

 للمصاب.

استخدام طفايات الحريق، وإهالة التراب على النفايات املشتعلة، أو رشها باملاء هي جميعا من املمارسات املقبول اتباعها  

املياه إلى   للسيطرة على حرائق مكب النفايات. ولكن يفضل اللجوء إلى األسلوبين األولين لتجنب تكون رشيح نتيجة إضافة

ال يعتبر استخدام املاء الوسيلة األكثر سالمة أو فعالية في مكافة  قد  املكب. عالوة على ذلك، واعتمادا على نوع الحريق الناشب،  

في منطقة  فردها  ة و روقالحريق، ومن املمكن أن يتسبب استخدامه في تأجيج اللهب. بعد إخماد الحريق، يتم نبش النفايات املح 

من مادة  سم(    15)، يتم وضعها في خلية، وإدماجها، وتغطيتها بستة إنشات  عدم وجود أية نفايات محترقةد التأكد  معزولة. وبع

 التغطية.



 وصفا إضافيا لخطط االستجابة الطارئة لحرائق النفايات املدفونة واملكشوفة. 7.2يتضمن القسم 

 التحكم بالوصول  

من رمي النفايات غير املصرح به والنبش والتعدي. ويتوجب أن تكون   وصول الجمهور، والحدتحكم بلليعمل حراس األمن 

البوابة الرئيسية ملكب النفايات مغلقة بعد انتهاء ساعات العمل. ويتولى موظفو املكب تفحص سالمة كافة األسيجة في املوقع،  

 لسياج عند الحاجة.جب إزالة املهمالت والبقايا العالقة بايومباشرة أعمال األصالح فورا عند الضرورة. و 

يتوجب توفير طرق وصول مناسبة لتيسير عمليات املكب تحت ظروف الطقس القاسية. ويتولى حراس األمن السيطرة على  

من  املنشأة لتثبيط أي رمي غير قانوني للنفايات. و إجراء جوالت دورية في حراس األمن  ويكون على ول إلى املوقع ليال ونهارا. الوص

 سجل بكل حادثة أمنية.  عمل املطلوب أيضا 

 إدارة املياه السطحية  

 يتكون نظام إدارة املياه السطحية من ثالث مكونات رئيسية: 

o حاجز ركامي يحيط بمكب النفايات 

o خندق تصريف للموقع 

o  حوض احتجاز 

املياه السطحية في مكب النفايات لتقليص كمية الرشيح الناتج. والرشيح هو مادة سائلة ترشح من خالل  جريان تتم إدارة 

على سطح أية نفايات مكشوفة. وهناك مياه سطيحة نظيفة  الجارية سطحية الياه املع الرشيح أو جّم منظومة تالنفايات إلى 

والتربة   طرق الوصول والتحميلو  حيطة وحواجز تحويل املسار ود امل تجري على تربة الغطاء الوسيط والغطاء النهائي والحد

إلى النظيفة املوجودة واملراحل املستقبلية. ويجب جمع الرشيح وضخها إلى صهريج/ بركة تخزين. ويتم تحويل املياه السطحية 

خنادق  صريف إيجابي باتجاه  يتوجب تسوية سطحها أو ردمها لتأمين ت فأحواض احتجاز. وأية منطقة في املوقع تسبب تبّرك املاء  

 التصريف أو أحواض االحتجاز. 

 مكافحة الضجيج  

 يتوجب توفير واقيات األذنين للعمال. 



 مكافحة الطيور  

استخدام الغطاء اليومي في املطمر يحد من حصول الطيور على مصادر طعام. عالوة على ذلك، حصر عمليات الطمر في  

من املمكن تركيب كوابل علوية  فمنطقة عمل صغيرة نسبيا يمنع الطيور من اكتساحها. وفي حال تحولت الطيور إلى مشكلة، 

 متحركة أو استخدام نداءات الخطر إلخافة الطيور. 

 أحوال الطقس الرديئة  

 الرياح العاصفة  4.12.1

في أوقات هبوب الرياح العاصفة، يتوجب اتباع إجراءات وقائية خاصة ملكافحة تطاير الغبار واملهمالت. وإن أمكن، من املمكن  

 التكديس في املناطق املنخفضة خالل األجواء العاصفة. إجراء أعمال 

على نحو جيد. وإذا   ة منطقة سطح العمل املفتوحة محدودة املساحة ومرصوصومن املمكن رش املاء على طرق النقل، وتكون 

زادت قوة عصف الريح بما يكفي لتعريض شاحنات النقل للخطر أثناء تفريغ محتوياتها، عندها ينبغي عدم السماح لها بتفريغ  

،  تفريغ القمامةلمدير سلطة إيقاف عمليات  ن ل. ويكو ححمية من الريب، أو توجيهها إلى تفريغ حمولتها في منطقة مكحمولتها في امل

وتوجيه متعّهدي النقل إلى مواقع بديلة للتفريغ. عالوة على ذلك، يكون على موظفي املكب إبالغ متعهدي النقل الرئيسيين بإغالق  

 . ة لإلغالقاملتوقعدة  املطمر و امل

 الطقس املاطر  4.12.2

ها، والوصول إلى سطح العمل. وفي حال لم يعد من املمكن  في الطقس املاطر، يجب إبقاء الطرق في حالة تسمح باستعمال

استخدام الطرق، يجب توفير مواقع تفريغ مؤقتة حيث تستطيع الشاحنات التخلص من حمولتها وذلك ضمن مرحلة نشطة  

ف النفايات تحته بفعل سيول مياه املطر. ويك 
ّ
نة. ويتم املحافظة على املنحدرات والغطاء لتقليص احتمال تكش

ّ
ون للمدير  مبط

سلطة إيقاف أعمال التفريغ خالل الطقس املاطر. وفي حال االضطرار إلى إيقاف العمل، يجب تعليق إخطار على مدخل املكب  

  ة داملمتعهدي النقل بإغالق املطمر و كبار ه متعهدي النقل إلى مواقع التفريغ البديلة. ويكون على موظفي املكب إبالغ وّجِ يُ 

 .لإلغالق املتوقعة

 ءات التعامل الخاصة إجرا 

 املعادن  4.13.1

 يتوجب تجميع املعادن القابلة إلعادة التدوير والتي يستقبلها املطمر في كومة من أجل إعادة تدويرها.



 األجهزة الكبيرة  4.13.2

 يجب رفض تفريغ األجهزة كبيرة الحجم في املكب. ويتم املوافقة على األجهزة الصغيرة وتجميعها من أجل إعادة التدوير.

 اإلطارات  4.13.3

إلى  ليتم شحنها    يتوجب عدم تشجيع التخلص من اإلطارات واستبعادها من سطح العمل النشط، وتجميعها في مناطق تخزين،

 إعادة التدوير. ويجب تجنب إشعال اإلطارات عند أو بالقرب من املطمر لتجنب مخاطر اشتعال النيران. منشآت  

 بطاريات الرصاص الحمضية  4.13.4

رصاص الحمضية في املطمر. ويجب توجيه الجمهور إلى إعادة البطاريات إلى املوّرد. ويتوجب إزالة  يتوجب رفض بطاريات ال

إلى منشأة متخصصة حيث  زينها على النحو السليم، وأخذها  بطاريات الرصاص الحمضية من املطمر في حال العثور عليها، وتخ 

منيع، مع وجود الفتة "ممنوع التدخين" بوضوح بالقرب  عاد تدويرها. ويتوجب تخزين بطاريات الرصاص الحمضية على سطح  ي

 من املنطقة، وتوفير طفاية حريق جاهزة لالستعمال عند الحاجة.

 األنشطة املحظورة 

األنشطة املحظورة هي أنشطة التخلص من النفايات املمنوعة أو التي تحتاج  . و يتناول هذا القسم األنشطة املحظورة في املطمر

 بمتطلبات خاصة.  الوفاءالتخلص منها  

 في الهواء الطلق الحرق  4.14.1

يصفان إجراءات مكافحة النيران التي يتوجب اتخاذها    7.2و  4.7في املطمر. والقسمان    هواء الطلقيجب منع حرق النفايات في ال

 في حال نشوب حريق. 

 التخلص من النفايات السائلة  4.14.2

لك ال يسمح بخلط النفايات السائلة مع النفايات الصلبة في  يتوجب منع التخلص من النفايات السائلة في املطمر. عالوة على ذ

 . ولن يتم قبول أية نفايات صرف صحي.املطمر
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يتناول هذا الفصل إجراءات حفظ سجالت املنشأة. ويتوجب حفظ سجالت العروض التوضيحية، ووثائق التصميم،  

، ومصادر  تفتيش الحموالت واملوقع، وأنشطة منشأة التوزين )القبان(والخطط، وإجراءات تدريب موظفي املطمر، وأعمال 

تدفق النفايات القادمة، وإجراءات العمليات، ونتائج الرصد البيئي، والحرائق، واملواد الخطرة التي تم العثور عليها في املكبن  

أو بالقرب من منشأة املطمر، ولدى   وتقادير التكلفة، والسجالت املالية. ويتوجب حفظ جميع هذه السجالت في موقع واحد

 مكتب مركز الخدمات املشتركة، وذلك طيلة عمر املطمر، بما في ذلك في فترة العناية بعد اإلغالق. 

 إجراءات التدريب  

يكون من املطلوب حفظ سجالت بكافة إجراءات التدريب التي تم تنفيذها وبموظفين املطمر الذين تلقوا التدريب، بما في ذللك 

 باملساق التدريبي أو بنود التدريب الذي تلقاه املوظفين في املجاالت التالية:  وصفا

o التعرف على النفايات الخطرة؛ 

o عمليات التخلص من النفايات الصلبة؛ و 

o .االستجابة للطوارىء 

التي تلقاها  ومن املطلوب حفظ سجالت لكل فرد من األفراد العاملين في املطمر، بحيث يتضمن كل سجل األنشطة التدريبية 

 املوظف، وتوقيع مسؤول التدريب املشرف على كل وحدة تدريبية تم استكمالها. 

 تفتيش املنشأة والحمولة 

 تفتيش املنشأة 5.2.1

 مطلوب استخدام سجل بأعمال التفتيش ليسجل فيه موظفي املطمر املكونات املختلفة في منشأة املطمر. 

 تفتيش الحمولة  5.2.2

 املعلومات التالية خالل إجراء التفتيش:  يتولى موظفو تفتيش الحمولة بتسجيل

o  التاريخ؛ 

o الوقت؛ 



o  اسم وعنوان ورقم شركة تعهد النقل أو مالك املركبة؛ 

o دة للنفايات أو مصدر النفايات، في حال كان معروفا؛
ّ
 الجهة املول

o  اسم السائق؛ و 

o  .رقم لوحة املركبة 

يتضمن نموذج التفتيش توقيع كل من  كافة أنشطة التفتيش. و يتولى حارس األمن أو مشرف العمليات أعمال توثيق وتوقيع 

 
ّ
 . معاش )املفتشون( وسائق املركبة املفت

 عمليات املنشأة  

 أنشطة قبول النفايات 5.3.1

.  استقبالها يوميا، ووزن النفايات التي تم  املطمر في الوقت الحالي يتم االحتفاظ بسجالت عن عدد املركبات التي تدخل إلى 

كافة معلومات املركبات  لويتضمن نظام حفظ السجالت املعمول به في املطمر سجال يدويا موجود في مبنى اإلدارة وفيه توثيق 

 رغ للمركبة. الداخلة إلى املطمر. ويتضمن السجل الوزن اإلجمالي التقديري والفارغ لكل من املركبات مقابل الوزن الفا

 وباإلضافة إلى الوزن الفارغ واإلجمالي، يتم تسجيل املعلومات التالية في الحاسوب: 

o هوية املركبة، وحجمها ونوعها؛ 

o رقم حساب العمالء الدفع؛ 

o مأمور القبان والقبان املستخدم؛ 

o التاريخ والوقت؛ 

o  مصدر أو وجهة القمامة؛ 

o  نوع القمامة؛ و 

o الرسوم 

 



القمامة التي تم استالمها طيلة العام يدخل في حساب سعة االمتالء لتقدير السعة االستيعابية املتبقية في  مجموع أطنان 

 املطمر. 

 صيانة املعدات  5.3.2

من املطلوب االحتفاظ بسجالت صيانة املعدات لكل من املعدات األساسية التي يمتلكها ويستخدمها املطمر. ويتولى مدير  

 وحفظ السجالت تلك. العمليات وامليكانيكي متابعة

 الرصد البيئي  

العينات، ونسخ من   السجالت امليدانية، ونسخ نتائجكال من املوقع  الرصد فياملستخدمة في أنظمة  صدتتضمن سجالت الر 

 :ن هذه السجالت املعلومات التالية. وتتضمتسلسل العهدةنماذج 

o ؛ رصدها  تحديد اآلبار ونقاط أخذ العينات التي يتم 

o ؛رصدتاريخ ال 

o ؛رصدالفرد املسؤول عن ال 

o رصدأنشطة ال . 

 الظروف الطارئة 

هم الحوادث الحاصلة مثل الحرائق واالنفجارات  أل  يتضمن توثيقا سجل سنوي بالظروف الطارئةاستكمال من املطلوب 

 الطوارىء املستقبلية. واإلصابات الفردية والتعرض للمواد الخطرة أو السامة. ويساعد مثل هذا السجل في تجنب أو إدارة 
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الخدمة، والنفايات املسموح بها واملمنوعة، وخواص  منطقة يتضمن هذا القسم وصفا لتدفق النفايات إلى املطمر ويتناول 

 النفايات وإجراءات التعامل مع النفايات الخاصة. 

 الخدمة  منطقة 

 املجتمعات املحيطة. يقبل املطمر النفايات الصلبة البلدية من  

 النفايات املقبولة وغير املقبولة  

 تقبل منشأة املطمر أنواع النفايات التالية: 

o   /النفايات الصلبة البلدية )القمامة، املهمالت، وغيرها من النفايات املنزلية أو الصادرة عن منشآت تجارية

 صناعية(. 

o  .)بقايا زراعية )أعشاب، أوراق شجر، أشجار، إلخ 

 في املطمر:التالية أنواع النفايات  برمي وال يسمح 

o )املواد املعدنية كبيرة الحجم )يتم تدويرها 

o )األجهزة الكبيرة )يتم تدويرها 

o  النفايات السائلة 

o   اإلطارات 

o  بطاريات الرصاص الحمضية 

o  النفايات الخطرة 

o  في أكياس حمراء( شّعة النفايات الطبية امل( 

 النفايات فقط بعد الحصول على املوافقة املوقعة مقّدما من املدير.ومن املمكن للمطمر قبول هذه 
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 رىء املّتبعة للتعامل مع أية ظروف غير متوقعة قد تنشأ في املطمر.ا يتناول هذا القسم أنشطة الطو 

 إطلق نفايات خطرة 

حالة طارئة. وعند تحديد نوع النفاية الخطرة، يكون  ال يقبل املطمر أية نفايات خطرة، وعليه فظهور تلك املواد في املوقع يعتبر  

من املطلوب أخذ االحتياطات الضرورية لحماية سالمة موظفي املطمر والجمهور والبيئة. وفيما يلي إجراءات االستجابة  

 لتفتيش: والتعامل التي يجب أن يتبعها موظفو املطمر عند اكتشاف نفايات خطرة في سطح العمل أو في حمولة تم تفريغها ل

o  عكس هبوب الريح؛ باالقتراب من النفاية بحذر 

o مثل   ،محاولة تحديد نوع املادة عن بعد بناء على عالمات العبوة املحتوية على النفاية وسماتها الخارجية

 ؛احتراقهاأو منها    أو تصاعد الدخان  ،الصالبة أو املائعية أو الغازية

o بل يحيط باملنطقة وعدم السماح ألحد االقتراب منها  تأمين وعزل املنطقة املعرضة للخطر باستخدام ح

 باستثناء طاقم الطوارىء؛

o  املشتبه بها نبعاثاتاال   من موقععكس هبوب الريح   موقع عمل آخر إلىالحموالت القادمة توجيه. 

o  تحديد خصائص النفاية والتعامل السليم  لإخطار السلطات املعنية لطلب فريق استجابة للمواد الخطرة

 معها؛

o  .إبقاء النفاية في املوقع إلى حين إزالتها من املطمر على النحو السليم 

o تنظيف العميق للمنطقة حيث عثر على النفايات غير املقبولة. ومن املمكن جمع العوامل الكيميائية  ال

 في صناديق للتخلص منها بعيدا عن املوقع؛ وتخزينها و 

o   ومباشرة اإلجراءات القانونية الستعادة تكاليف    ،النفاية الخطرةمحاولة تحديد الجهة املولدة أو متعهد نقل

 الجهة املسؤولة.من النفاية في حال تحديد  التعامل والنقل والتخلص

رمي نفايات خطرة في املطمر سيكونون عرضة للتحقيق والتفتيش في رحالتهم القادمة. وبموجب  ممن حاولوا متعهدو النقل 

 . قطعا  خالفين املكررين من استخدام املطمر قرار من املدير، يتم منع امل 

 



وقد يكون من الضروري تخزين النفايات مؤقتا في املطمر. وفي هذه الحالة يجب حماية النفايات من التعرض للعوامل الطبيعية  

 األنشطة األخرى. )مثل األمطار والرياح وغيرها(، وحماية محتوياتها من العبث أو اإلزالة دون تصريح، أو عزلها عن النفايات و 

بعيدا عن أنشطة التعامل مع  األخرى وملتابعة تشغيل املطمر خالل العمل على إزالة النفايات الخطرة، يتم وضع النفايات 

 سطح عمل جديد. بدء األنشطة في الطوارىء. وعند الضرورة يتم 

 الحريق  

 6.4)أميال  4ى املنطقة، وهو يقع على مسافة في حال نشوب حريق في منشأة املطمر، يتم استدعاء قسم اإلطفاء األقرب عل

 من املطمر. كلم( 

 التعرض للحريق  7.2.1

على موظفي املطمر استدعاء املطافىء فور نشوب حريق في أي من املباني أو املناطق في املنشأة. وفي الوقت ذاته يقوم املدير 

 فراد للخطر: تعريض سالمة األ م تكن طبيعة الحريق تسبب اتخاذ الخطوات التالية في حال لب

o  يقوم مشغلو اآلليات بتحريك النفاية املشتعلة لفصلها عن باقي  طمرفي حال نشوب الحريق في منطقة ،

محتويات املكب، والعمل على تغطيتها بتربة املوقع أو استخدام طفايات الحريق. وفي حال الضرورة 

 القصوى، يتم استخدام صهريج املاء في املوقع.

o  يقوم مشغلو اآلليات بالحفر حول  طمرالحريق في منطقة عازلة محيطة بمنطقة ال في حال اكتشاف ،

رش  في  ، ويستخدم صهريح املاء املوجود في املنطقة  طمرالحريق ملنع النيران من الوصول إلى أي من مناطق ال

 املنطقة الفاصلة بين منطقة انتشار الحريق ومكان وجود النفايات.على املاء 

o ريق في أحد مباني املوقع، يكون على املدير توجيه استخدام طفايات الحريق في املوقع، في حال نشوب الح

قدر اإلمكان، وإنشاء حواجز حريق، ورش املياه في  الناروصهريج املياه، أو خراطيم املياه للسيطرة على 

 .نار املشتعلةاملنطقة املجاورة لل

لي زمام األمور وعند االنتهاء يتم اإلبالغ عن أحوال املوقع. ويكون على املدير  وعند الوصول إلى املوقع يكون على فرقة اإلطفاء تو 

ومدى الضرر الحاصل في منطقة االحتواء واملبانى األخرى، وتأثيرها على أعمال   الحريق  إجراء تقّصٍّ ميداني لتحديد مصدر

 في العمل لتجنب حوادث مماثلة في املستقبل. املطمر، والحاجة إلى إصالحات دائمة أو مؤقتة، أو إجراء أي تغييرات ضرورية 



. ويتم رش  نظرا إلى الطبيعة الخطرة لهذا العمل النفايات املحترقة أو املشتعلةاستخراج توجب توخي الحذر والحيطة عند ي

ء الحرائق  املاء على أجزاء املعدات التي كانت على مقربة من النفايات الساخنة. وبعد إزالة كافة النفايات املحترقة وإطفا

املشتعلة، يتم اتباع اإلجراءات املعتمدة لطمر النفايات. وال يتم التخلص من النفايات املحترقة إلى حين التأكد من انطفائها  

ويقوم بذلك ممثل عن دائرة املطافىء. وتخضع املنطقة التي دفنت فيها النفايات املحترقة للمراقبة طيلة عدة أيام   ،بشكل تام

 بشكل كامل.  خمودها عدم اشتعال النار مرة ثانية و عمل للتأكد من 

 حريق النفايات املطمورة  7.2.2

قد ينشأ حريق النفايات املطمورة بسبب عدد من املصادر منها حمولة محترقة أو مشتعلة تم طمرها أو من اختالط الهواء مع  

الطبقة املطمورة من النفايات. فالهواء املحبوس أو اختراق الهواء يتسبب في تحلل النفايات املطمورة، ما ينتج ثاني أكسيد  

ية من النيتروجين وأول اكسيد الكربون والحرارة. والظواهر التالية تدل على اختالط الهواء مع  الكربون وبخار املاء وكميات ثانو 

 وأنها آخذة باالحتراق:النفايات املدفونة 

o  واضح في منطقة محدودة املساحة؛انخساف 

o  تشققات سطحية ينبعث منها الدخان؛ظهور 

o  نجمية الشكلتشققات سطحية ظهور . 

ات مدفونة مشتعلة، يتم إعالم املدير بذلك فورا. ويتم إجراء مسح بصري للمنطقة الكتشاف أية  عند االرتياب بوجود نفاي

الشقوق في الغطاء   رصدعالمات تدل على دخول الهواء إلى النفايات املطمورة، مثل تشققات سطحية أو مناطق مخسوفة. يتم  

حديد مدى انتشار حريق النفايات. وعند الشك في أو  تحسبا لتسرب غاز املطمر أو أول أكسيد الكربون لحماية األفراد وت

النفايات املحترقة )إذا كان  استخراج التحقق من وجود غاز املطمر، يكون على املوظفين ارتداء معدات حماية تنفسية. ويتم 

النفايات املحترقة  مجديا( ونشرها في منطقة معزولة أو منطقة يتم عزلها عن بقية النفايات املطمورة. طفايات الحريق وتغطية  

بالتربة ورش النفايات املحترقة باملاء هي جميعا طرق مقبولة إلطفاء الحريق. وبعد التأكد من إخماد النار تماما، يتم وضع  

من مادة الغطاء. أما الحرائق الكبيرة تحت األرض فيتم إطفائها بالتشاور مع  سم( 15) تالنفايات في خلية وتغطيتها بستة إنشا

 مختصين في هذا املجال.  

 سلمة األفراد  

جعل بيئة العمل  رغم أن التوصيات الواردة في هذه الخطة ال تضمن السالمة في املوقع بشكل كامل، إال أن االلتزام بها يسمح ب 

 . أكثر سالمة



رافق  7.3.1  إجراءات سلمة امل

 عام  7.3.1.1

من منظور  واإلجراءات املتبعة    ،طق العملا يكون على كل موظف املساهمة في سالمة بيئة العمل عن طريق تحليل األعمال، ومن

ل خطورة محتملة وتجنبها. وعند اكتشاف خطر ما، يتم العمل  و لسالمة  املحافظة على ا
ّ
بشكل دوري، الكتشاف أية ظروف تشك

م نشر الفتات تحذير، وتركيب معدات السالمة، وتحديد إجراءات السالمة. وتساعد  على تصويبه فورا. وحيثما أمكن، يت 

 تصويب.ين في التعرف على املخاطر القابلة لليّ جيش الدورية من ِقَبل موظفين خار جوالت التفت 

م ملعدات السالمة.  يتم تدريب األفراد العاملين في املطمر على إجراءات االستجابة للسالمة والطوارىء وعلى االستخدام السلي

ويوص ى بتلقي املوظفين تدريب اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي أو برنامج تدريبي مماثل. ومطلوب أن يتلقى موظفي  

وأوراق بيانات سالمة   ،تصنيف املواد الخطرة املستخدمة في مكان العملالزم بما في ذلك تدريب العامل، و املطمر التدريب ال 

 املواد. 

وب الحفاظ على كافة املعدات بحال صالحة للعمل. ويتم ارتداء قلنسوات السالمة، ونظارات السالمة، وأحذية وكفوف  مطل

السالمة عند التعامل مع املعدات املتنقلة. وال حاجة الرتداء قلنسوات السالمة في الكبائن املغلقة لآلليات. ويتم تجهيز كل  

وصندوق إسعافات   ، إلى الخلف، وبطفايات حرائق أو أنظمة كبحاآللية   عند رجوعق تنطلاملعدات املتحركة بمنبهات مسموعة 

 العاملين في مجال السيطرة املرورية ارتداء سترات سالمة عاكسة.عناصر أولية. ويكون على ال

 منطقة الصيانة  7.3.1.2

 الصيانة، بما في ذلك تطبيق إجراءات السالمة التالية:    يكون هناك العديد من شروط السالمة الواجب اتباعها في تشغيل ورشة 

o   سطوانات غاز الِلحام بربطها بسالسل في عربة االسطوانات أو على حائط داخلي. ومطلوب أيتم تثبيت جميع

 أغطية فوالذ وقائية.باستخدام أسطوانة دون منظم على فوهتها  ةأيتغطية 

o  فلاملركبات التي يتم صيانتها أو تصليحها، أو أية مركبة يتم ركنها يجب أن يتم
َ
 إطاراتها؛   ق

o عند عمل أي موظف تحت مركبة، يتم استخدام مساند رافعة لتأمين املركبة؛و 

o  .يتم تنظيف أية زيوت مسكوبة فورا باستخدام مواد ماصة 



 مبني املنشأة 7.3.1.3

 نشأة التزام متطلبات السالمة التالية: يكون على املوظفين العاملين في مبنى امل

o  أو دون تصريح  ة ي أفراد غير مصرح له الوجود في املكاتب أو غيرها من مباني املنشأة دون مرافقال يسمح أل

 موظف مصرح له؛ ومن 

o  .صّنعة لجميع املعدات
ُ
 يتوجب اتباع توصيات السالمة الصادرة عن الجهة امل

 سطح العمل  7.3.2

 العاملين في سطح العمل اتباع متطلبات السالمة التالية: يكون على موظفي املطمر 

o   يكون على مشغلي املعدات االتصال بشكل دوري مع املكتب، وإعالم املدير فورا بأية حاالت طارئة تقع في

 سطح العمل؛ 

o  مواد  أية يجري مشغلي املعدات مسحا بصريا للنفايات الصلبة بحثا عن أية مواد تكون غير مقبولة أو

 خطرة؛

o  .يتم توجيه السائقين لتفريغ مركباتهم ومغادرة سطح العمل على نحو سريع وآمن 

وافر سيارة اإلسعاف واملشفى 7.3.3  ت

  ألفراد لفي موقع املطمر. ويتم اللجوء إلى طلب سيارة اإلسعاف وخدمات املستشفى عند الضرورة  911تتوفر خدمة الطوارىء 

 في سطح العمل.  املصابين

 االتصاالت 7.3.4

من خالل خدمات الهاتف. ويكون االتصال بين  في العادة االتصال بين موظفي املطمر وبين األفراد والجهات الخارجية يكون 

 األفراد العاملين في املطمر من خالل الهواتف النقالة.



 منسقو الطوارىء 

د تنشأ في املطمر. ويتم توفير نسخة  يتضمن الجهات املختلفة التي يجب التواصل معها في الحاالت الطارئة التي ق 1-10جدول 

من خطة العمليات لجميع الجهات الواردة أسماؤهم في الجدول املذكور، لتعريفهم بمخطط املنشأة، وخصائص النفايات  

 املقبولة، واألعمال التشغيلية فيه.

. ويتم تحديث قائمة اتصال الطوارىء دوريا  الحاالت الطارئةيحتفظ املدير بقائمة حديثة باألفراد الذين تتم مخاطبتهم في 

في القائمة باالتصال مع الجهة   وارد اسمهلين في املطمر واملم وتزويد دائرة املطافىء وقسم الشرطة بها. يتولى أحد األفراد العا

وقوع ما يعَرض  تنفيذ خطة طوارىء لطارئة أو الستجابة اال تدابير تطبيق ع حدث ما يحتاج عند وقو املختصة التنظيمية 

 الصحة العامة أو البيئة للخطر. 

 معدات الطوارىء  

في جميع  يتم توفيرها حريق، ومعدات إسعاف أّولي معدات الطوارىء املطلوب توفيرها في املطمر تتضمن برج إنارة، وطفايات 

ي جميع مباني املنشأة. وأيضا، من املمكن استخدام صهريج نقل املياه إلطفاء الحرائق التي قد تنشب. انظر  املعدات املتحركة وف

 للمزيد من املعلومات عن السيطرة على الحرائق. 7.2و 4.7قسم فرعي 

 تعطل املعدات  

في املوقع الستكمال عمليات  خرى  أأية معدات  استخدام  في حال تعطلت املعدات، يكون من املطلوب اتباع ثالث إجراءات. أوال،  

  طمر البديلة الالزمة كبديل على املدى القصير. ثالثا، جلب معدات بديلة الالطمر املعتادة. ثانيا، استئجار أو تأجير معدات 

ع  أو عن طريق شرائها. ويتم إصالح املعدات املعطلة بأسر عن طريق استعارتها من مشاريع أخرى  الستخدامها على املدى الطويل  

 ما يمكن وإعادتها ملتابعة العمل. 

 إغلق املنشأة 

حيث يتم  بمن املوقع مناطق يتم تصميم املطمر على نحو يسمح باستمرار العمل مهما كانت أحوال الطقس ويتم تطوير 

رئيس ي  القرب من املدخل اليتم تعليق إخطار ب  –وهو مستبعد    -استخدامه في الطقس القاس ي. وفي حال تعرض املنشأة لإلغالق  

النقل إلى مواقع التفريغ البديلة. كذلك، يتولى موظفو املطمر إعالم كبار املتعهدين بحدوث إغالق   ي يوجه متعهد للموقع

 للمطمر واملدة املتوقعة لإلغالق. 



 خطة اإلخلء 

و في حال وقوع حادث  حريق في مرافق املطمر، أاندالع في حال اكتشاف تركيزات عالية جدا من غاز املطمر في مباني املنشأة أو 

نفايات خطرة، يتم إخالء املوظفين من املوقع إلى مكان آمن بعيدا عن النيران. وفي حال ترافق الحريق مع اكتشاف دليل على  

 هجرة غاز املطمر، يتم إخالء جميع موظفي املطمر فورا من املنشأة. 

جراءات التالية، ويتولى املدير أو مدير العمليات أو مشرف  وفي حال كان هناك ضرورة إلخالء منشأة املطمر كلها، يتم اتخاذ اإل 

 العمليات ما يلي:

o تشغيل جرس اإلنذار وبثه من خالل نظام االتصال؛ 

o  إزالة أية عوائق عن طرق الوصول والتحميل؛ 

o باستخدام طريق مدخل املطمر؛ و وإخراج جميع أفراد العاملين والجمهور من امل 

o .إعالم كافة أجهزة االستجابة للطوارىء 
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