
اآلثار الصحية والبيئية   
  للمخلفات الخطرة     



مثل االحتكاك البشرى المباشر أو تصريفها                   : بطرق  مباشرة     •
)  الهواء، الماء، التربة          (المباشر إلى وسط بيئى            

عن طريق الجو بفعل الرياح التى تحمل                    :  بطرق غير مباشر      •
جسيمات دقيقة إلى سطح المياه، او بأي طريق قد يؤدي                     

تراآم هذه المكونات فى السلسلة الغذائية                 

طرق انتقال المخلفات الخطرة فى البيئة وتعرض اإلنسان لها                    



طرق انتقال المخلفات الخطرة فى البيئة وتعرض اإلنسان لها                    



صناعية  (قد تؤدى المخلفات الخطرة المتولدة من قطاعات مختلفة           •
 إلى آثار ضارة بالصحة       -وخصوصًا الصناعية منها      -) وطبية وزراعية

. والبيئة  

وقد يسبب الرصاص الموجود      .مثل مخلفات البنزين والكروم السداسى          •
 المعادن فى حدوث خلل وظيفى عصبى لدى البالغين واألطفال            حمأة فى 

.أو فشل آلوى وقصور فى الجهاز العصبى    

تأثيرات المخلفات الخطرة     



ــى   ــة عل ــات المحتوي المخلف
الرصاص

اعتالل وظيفى عـصبى لـدى البـالغين        •
واألطفال

ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين •
 على كيمياء الدم والكلى والجهـاز       تآثير•

العصبى
 المرخوياتالتراكم البيولوجى فى بعض     •

مثل بلح البحر

مسابك الرصـاص ، صـناعة      
الكيماويات غير العضوية،   
الحديد والصلب، األصباغ،   

البويات

تهيج العين والجلد•البيروكسيداتمخلفات 
التهاب الرئتين•
التهاب وتهيج األنف والحلـق والجهـاز       •

التنفسى

لب ا لخشب والورق والنسيج

السرطان •مخلفات البنزين
اضطراب الدورة الدموية •
تهيج الجلد•

البويات، والورق والجلود

تهيج العيون واألغشية المخاطية • الزيليينمخلفات 
اضطرابات وظيفية فى الكبد والكلى•

لب الخشب والورق ، النـسيج      
، البويات

القطاع الصناعى الصحية / اآلثار البيئية  المخلفات الخطرة    
تأثيرات المخلفات الخطرة     



القطاع الصناعى الصحية / اآلثار البيئية  المخلفات الخطرة    

مثل ثنائى   (المهلجنةمخلفات المذيبات   
) الميثانكلور

يحتمل أن يسبب السرطان لإلنسان•
تؤثر على الجهاز العصبى المركزى والكبد والكلى       •

والجهاز التنفسى

صناعة الكيماويات العضوية ، النسيج ،      
المبيدات ، األصباغ ، البويات ، األحبار

تهيج الجهاز التنفسى العلوى• الصوديوم هيدروكسيدمخلفات 
يسبب تهيج الجلد•

النسيج ، معالجة المعادن

النسيج، الكيماويات غيـر العـضوية،      تهيج الجلد والعينين واألغشية المخاطية•مخلفات حامض الكبريتيك 
ــانوى  ــصهر الث ــار الطباعــة، ال أحب

للرصاص ، معالجة المعادن

سام قد يسبب الموت المفـاجئ نتيجـة لتوقـف          •السيانيدالمخلفات المحتوية على 
التنفس

قد يسبب فقد البصر ويتلف األعـصاب البـصرية         •
والشبكية

يؤثر على الجهاز العصبى المركزى •
سام على الحيوانات والكائنات المائية•

الصباغة واألصباغ، معالجـة المعـادن      
وطالؤها

قد يسبب السرطان•المخلفات المحتوية على الزرنيخ
تهيج الجلد والعين والجهاز النفسى•
تراكمات بيولوجية فى الكائنات المائية•

األصباغ ، البويات ، حفـظ االخـشاب،        
الكيماويات غيـر العـضوية، مـسابك       

الرصاص

السرطان•المخلفات المحتوية على كروم سداسى
تهيج مزمن للجهاز التنفسى•

تشطيب المعادن، الجلـود، النـسيج ،       
الطباعة، الورق ، الدباغـة، تـصنيع       

الكيماويات

السرطان •الكادميومالمخلفات المحتوية على 
إصابات تليف الكلى•
نزع الكالسيوم من أنسجة العظام•
سام بالنسبة لإلنسان•

النسيج، الجلود ، صناعة الكيماويـات      
غير العضوية الحديد والـصلب، حفـظ       

الخشب، الصباغة واألصباغ



اإلطار القانونى إلدارة المخلفات الخطرة      
وأهم االتفاقيات الدولية في هذا المجال    



تم تناول موضوع إدارة المخلفات الخطرة فى النظام العام                          •
للبيئة والئحته التنفيذية ، والذى يمثل اإلطار القانونى العام                            

ويحدد   .  إلدارة تلك المخلفات فى المملكة العربية السعودية                  
النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية اإلجراءات التى يجب                               

اتخاذها من جانب مولدى المخلفات الخطرة لضمان التداول                          
اآلمن واإلدارة السليمة لهذه المخلفات           

اإلطار القانونى إلدارة المخلفات الخطرة فى المملكة          



المادة األولى     
 :تعاريف  

أي مواد يتم تصنيفها آمواد خطرة وفق اللوائح    : المواد الخطرة    •
واإلرشادات التي تضعها الجهة المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية  

. ووفقًا للتعليمات اإلقليمية أو الدولية 
وهي مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة التي  : النفايات الخطرة        •

ت تعتبر خطرًا على البيئة والصحة والسالمة العامة ، آما تعني النفايا  
.من الالئحة التنفيذية    ) ٤(الخطرة المعرفة بالملحق رقم 

 الخواص الكيميائية أو الفيزيائية  بهايقصد  : خواص النفايات الخطرة       •
 أو البيولوجية للنفايات والتي تمثل واحدة أو أآثر من خواص النفايات 

). ٤(الخطرة المذآورة بالملحق رقــم 

المواد والمخلفات الخطرة في النظام العام للبيئة       



المخالفات والعقوبات          •
المادة الثامنة عشرة      

 إلى إذا تسببت النفايات الخطرة أو السامة أو اإلشعاعية التي تم إدخالها
أي المملكة  أو مياهها اإلقليمية أو المنطقة االقتصادية الخالصة لها ب
أضرار بيئية أو صحية أو غيرها فإنه يتم إلزام المخالف بإزالة    

المخالفة وتحمل جميع تكاليف آثارها السلبية التي تظهر نتيجة لهذه  
 .المخالفة

المادة التاسعة عشرة     •
 الحدود   محاضر ضبط المخالفات البيئية ونقل وإدخال وتهريب المواد الخطرة عبر              : سابعًا  

وتشمل هذه المحاضر عمليات ضبط المخالفات البيئية ، ومحاضر  •
إدخال المواد الخطرة أو السامة أو اإلشعاعية إلى داخل المملكة عبر 
 المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية ، أو التي ال تحمل تصريح مرور

عبر أراضي المملكة من الجهات المعنية ، ومحاضر ضبط محاوالت 
تهريب أو إدخال النفايات الخطرة عبر الحدود البرية أو البحرية أو 

 . رميها أو سكبها في المياه اإلقليمية السعودية

المواد والمخلفات الخطرة في النظام العام للبيئة       



:المادة الرابعة عشرة       •
يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو اإلشعاعية إلى                          •

، ويشمل ذلك مياهها اإلقليمية أو               المملكة العربية السعودية         
.المنطقة االقتصادية الخالصة            

 يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو                            •
معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة واإلشعاعية أو                      

التخلص النهائي منها بالتقيد باإلجراءات والضوابط التي                               
.تحددها اللوائح التنفيذية             

المواد والمخلفات الخطرة في النظام العام للبيئة       



المواد والمخالفات الخطرة في الالئحة التنفيذية             

) ٤(ملحق   
قـواعــد وإجـراءات

الـتـحـكـم فـي الـنـفـايات الـخـطـرة  
 هـ ١٤٢٣ ــ٠١وثـيـقـــة 



يجب أن يتوافر لدى المنشآت الصناعية وصف كامل                 -تعريف وتحديد المخلفات الخطرة      
.ألنواع وكميات المخلفات الخطرة المتولدة         

خفض معدل تولد المخلفات الخطرة عند       
المصدر 

. يجب خفض معدل تولد المخلفات الخطرة كماً ونوعاً           -
يمكن للمنشآت الصناعية أن تستخدم اختيارات خفض                -

.المخلفات وذلك لخفض معدل تولد المخلفات الخطرة             

يجب الحصول علي تراخيص تداول المخلفات الخطرة من          -تراخيص تداول المخلفات الخطرة    
.وزارة الصناعة  

يجب علي المنشآت الصناعية أن تستوفي اشتراطات               -
.التراخيص ليتم منحها ترخيص تداول    

يصدر الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة            -
.للتجديد 

يجوز للجهة المانحة إلغاء الترخيص في حاالت            -
.االنتهاكات   

التوصيفالمتطلبات القانونية  

ملخص المتطلبات القانونية إلدارة المخلفات الخطرة                 
طبقًا لما ورد بالالئحة التنفيذية       



التوصيفالمتطلبات القانونية  

. يجب نقل المخلفات الخطرة عن طريق جهة مرخصة فقط         •نقل المخلفات الخطرة 
. يجب أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل األمان       •
.يجب وضع عالمات واضحة علي المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها               •
.الطوارئيجب أن يكون السائقين مدربين علي اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة            •

هاز شئون    في حالة معالجة المخلفات الخطرة عند موقع التولد، يجب أخذ موافقة ج        •معالجة المخلفات الخطرة عند موقع التولد    
وطرق   البيئة علي أسلوب المعالجة وعلي المواصفات الفنية لوحدات المعالجة        

.     تشغيلها

ات  يجب جمع المخلفات الخطرة طبقاً لجدول زمني محدد لتجنب تراكم المخلف       •جمع المخلفات الخطرة   
. لفترات طويلة  

 المخالف  في حالة نقل المخلفات الخطرة خارج موقع التولد، يتم تسليمها لناقلي       •
. الخطرة المرخصين فقط 

وضع عالمات علي حاويات تخزين المخلفات             
الخطرة 

من   يجب وضع عالمات واضحة علي الحاويات تدل علي ما تحويه هذه الحاويات                 •
.نةمخلفات وتعرف باألخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير آم    

خلفات  يجب تخزين المخلفات الخطرة في أماكن محددة مصممة خصيصاً لتخزين الم     •تخزين المخلفات الخطرة عند موقع التولد   
.الخطرة

. يجب توافر شروط اآلمان ألماكن التخزين     •
. يجب توافر خطة طوارئ لمواجهة الحوادث المحتملة      •
كون    يجب أن تكون حاويات تخزين المخلفات الخطرة مصنعة من مادة مناسبة وت         •

.محكمة الغلق لتجنب تسرب أو انسكاب المخلفات إلي البيئة المحيطة    

.يجب فصل المخلفات الخطرة عن غيرها من المخلفات غير الخطرة           •فصل المخلفات الخطرة  
ضار يجب فصل األنواع المختلفة من المخلفات الخطرة لتجنب حدوث أي تفاعل            •

.غير مرغوب فيه    

ملخص المتطلبات القانونية إلدارة المخلفات الخطرة                 
طبقًا لما ورد بالالئحة التنفيذية       



يجب أن يكون العاملين بتداول المخلفات الخطرة علي دراية      -التدريب والتوعية      
.بمخاطر هذه المخلفات    

يجب أن يتم تدريب جميع العاملين المعنيين علي التداول األمن       -
.للمخلفات الخطرة  

يجب أن تعد المنشأة سجل للمخلفات الخطرة يحتوي علي        -سجل المخلفات الخطرة             
معلومات عن أنواع وكمية المخلفات الخطرة المتولدة وأساليب      

. التخلص منها   

التخلص من المخلفات            
الخطرة      

يجب أن يكون مساحة موقع التخلص من المخلفات الخطرة            -
. مناسب بحيث يستوعب المخلفات     

. يجب أن يكون موقع التخلص مجهز بكافة مستلزمات األمان         -
يجب أن يكون الموقع محاط بسور من الطوب ومزود بأكثر من        -

.باب دخول  

ملخص المتطلبات القانونية إلدارة المخلفات الخطرة                 
طبقًا لما ورد بالالئحة التنفيذية       



Basel Convention on the Control of 
Transboudary Movements of Hazardous 
Wastes and their Disposal

اتفاقية بازل  عن تداول ونقل المخلفات الخطرة عبر الحدود           

1989

PersistantStockholm Convention on 
.Organic pollutants

POP’S عن الملوثات العضوية الثابتة  استكوهلماتفاقية 

2001

أمثلة ألهم االتفاقيات الدولية          



١٩٨٩تم إقرارها من برنامج األمم المتحدة للبيئة عام       •

١٩٩٢دخلت حيز النفاذ عام     •

 دولة   ١٥٥عدد الدول األطراف           •

 بازل الخاصةإتفاقية
بحرآة النفايات الخطرة عبر الحدود 



مساعدة الدول االطراف علي تطوير تقنيات المعالجة                   •
والتخلص النهائي من النفايات الخطرة بالقرب من مصادر                 

.تولدها وبطرق آمنة بيئياً          

مساعدة الدول االطراف علي خفض معدالت تولد النفايات                   •
. الخطرة 

. خفض حرآة النفايات الخطرة عبر حدود الدول            •

أهداف االتفاقية    



.مجموعة العمل الفنية       •
. مجموعة العمل القانونية         •
. المكتب الممتد •
.مؤتمر االطراف     •
. السكرتارية التنفيذية       •
. صندوق التعاون الفني لالتفاقية               •
. صندوق االئتمان لالتفاقية             •

الهيكل التنظيمي لالتفاقية  



دراسة بدائل للتقنيات التقليدية لمعالجة والتخلص النهائي     •
.من النفايات الخطرة  

.إصدار خطوط إرشادية تساعد الدول النامية في تطبيقها      •
رفع آفاءة قدرات نقاط االتصال الوطنية، وتأهيلها لتنفيذ        •

. بنود االتفاقية
إعداد وتحديث قوائم النفايات الخطرة التي يجب التحكم في      •

  .نقلها عبر الحدود 

مجموعة العمل الفنية
ويمثلها مندوبين فنيين من الدول االطراف   



دراسة الموضوعات المتعلقة بالمسؤولية والتعويض                   •
عن االضرار الناجمة عن االتجار الغير مشروع في                       

. النفايات الخطرة   

.دراسة واقتراح آليات االمتثال ألحكام االتفاقية                   •

رفع آفاءة قدرات نقاط االتصال الوطنية، وتأهيلها                    •
. لتنفيذ بنود االتفاقية          

مجموعة العمل الفنية
ويمثلها مندوبين فنيين من الدول االطراف   



 أعضاء المكتب الرئاسي لمؤتمر األطراف             إنتخاب   يتم  •
افريقيا مرة آل عامين من رئيس وخمسة نواب يمثلون                    

آندا واستراليا / امريكا الالتينية / أوربا / آسيا /

   الفنيةةملاالعمجموعات  العرض نتائج أعمال  يتم •
للدول االطراف      والمكتب الممتد خالل مؤتمر    والقانونية

  يعقد في نهاية مدة رئاسة المكتب   علي المستوي الوزاري    
 العاملة، ويعقد  إلقرار ما توصلت إليه  المجموعات    

  إحدي  المؤتمر بمقر األمم المتحدة بجنيف ما لم تتقدم      
.  المؤتمربإستضافةالدول 

مؤتمر االطراف  



.وضع وإقرار الخطة العامة لالتفاقية       •

اعتماد برامج العمل وتقدير الميزانيات المستخدمة في جميع          •
.أنشطة االتفاقية   

.دراسة واقتراح آليات تقديم الدعم للدول النامية            •

اعتماد وإقرار خطة تشغيل العمالة الالزمة لتنفيذ أعمال           •
.السكرتارية التنفيذية        

)عضو ١٢(المكتب الممتد
ةويمثله مندوبين عن قارات العالم حسب التوزيع الجغرافي لألمم المتحد           



تقوم بجميع االعمال والترتيبات التنظيمية الخاصة باجتماعات                 
المجموعات الفنية والقانونية والمكتب الممتد وتحضير               

.الموضوعات والقرارات للعرض علي مؤتمر االطراف     

السكرتارية التنفيذية        



من حصيلة المساهمات التطوعية للدول والمنظمات المانحة،                
وتخصص موارده علي أعمال الدعم الفني للمراآز االقليمية       

لالتفاقية   

لالتفاقية  الفني التعاون  صندوق
Technical Cooperation Fund



من حصيلة مساهمات الدول االطراف لألمم المتحدة،  
عالوة علي الفوائض من ميزانية سكرتارية 

االتفاقية

لالتفاقية      االئتمان      صندوق    
Trust Fund



  ١/ ٢٢القرار           

 ما يلزم من تدابير وإجراءات لمنع      إتخاذ إلزام الدول الصناعية الكبري              
 في النفايات الخطرة من الدول الكبري        الغير مشروع  اإلتجاروالتحكم في   

.الي الدول النامية لغرض التخلص النهائي   

 فقط  الشرعي يكون   اإلتجارإلزام الدول األطراف عامة انه في حالة                    
 أو التدوير أو االسترجاع ويجب أن تتم بطرق        اإلستخدام  لغرض إعادة  

.آمنة بيئيا 

ن إلزام مجموعة العمل الفنية بدراسة مجموعة النفايات الخطرة التي يمك                         
 هذا القرار السماح للدول الصناعية الكبري تصديرها للبلدان     بمجب 

.اإلستخدام   والتدوير وإعادة     لإلسترجاع النامية التي تمتلك تقنيات آمنة  
ً

مؤتمر األطراف األول
١٩٩٢ ديسمبر    -أورجواي      



١٢/ ٢القرار     
 حظر تصدير النفايات الخطرة لغرض التخلص النهائي من دول                 •

 إلي الدول الغير     OECD والتنمية  اإلقتصادي منظمة التعاون    
.أعضاء في هذه المنظمة    

 أو  لإلسترجاع يشمل هذا الحظر نوعية النفايات الخطرة القابلة                •
.اإلستخدام  التدوير أو إعادة     

  مؤتمر األطراف الثاني       
  ١٩٩٤ مارس  –جنيف 



ادارة المخلفات الخطرة     



الجمع  

منظومة ادارة المخلفات الخطرة             

التولد    

الفصل   

تخلص 

معالجة   

تدوير

التخزين   االستعادة/ اعادة االستخدام

تداول / نقل
داخل الموقع     خارج الموقع   

معالجة تدوير 



يجب فصل المخلفات الخطرة عند المصدر عن األنواع األخرى من  •
آما يجب عدم خلط األنواع المختلفة من  . المخلفات غير الخطرة 

المخلفات الخطرة وذلك لتالفى حدوث أية تفاعالت ضارة غير    
مرغوبة فيما بينه  

تشكل عملية التحديد المناسب للمخلفات الخطرة أساسًا لعملية فصل  •
هذه المخلفات  ولهذا فإنه من الضرورى تدريب العاملين المختصين   

فى المنشأة الصناعية على طرق تحديد والتعرف على المخلفات    
الخطرة

يجب أن تبدأ عملية الفصل فى مختلف وحدات اإلنتاج والمرافق،   •
وآلما آانت عملية الفصل منظمة سهلت مراحل اإلدارة المتعاقبة مثل 

التخزين والمعالجة والتخلص

جمع المخلفات الخطرة  /  فصل   



يوصى بفصل المخلفات المراد استخدامها فى مراحل أخرى مثل    •
التخزين المؤقت أو المعالجة أو التخلص آل على حده ويتم نقلها بعد   

حيث يتم نقل المخلفات التى يتم جمعها   . ذلك إلى الجهة المختصة  
للتخزين المؤقت إلى المناطق الرئيسية لتخزين المخلفات الخطرة  

داخل المنشأة الصناعية، ويتم نقل المخلفات المخصصة للمعالجة إلى    
ى وحدة المعالجة، وأخيرًا يتم نقل المخلفات التى سيتم التخلص منها إل

.المنطقة المعدة لذلك
يوصى أيضًا أن يتم حفظ سجالت توضح نوعية وآمية المخلفات      •

الخطرة المتولدة فى آل من الوحدات المختلفة وذلك لتسهيل تتبع سير  
هذه المخلفات داخل المنشأة الصناعية

جمع المخلفات الخطرة  /  فصل   



أماآن التخزين فى موقع التولد             
يجب أن تكون أماآن تخزين المخلفات بعيدة عن األماآن العامة وذلك        •

لتالفى حدوث أية أضرار بالنسبة للعامة أو األشخاص المتعرضين        
لهذه المخلفات   

يجب أن تكون مساحات هذه األماآن تتناسب مع آمية المخلفات       •
.المخزنة  

يجب أن تكون هذه المناطق مصممة ومجهزة بمعدات السالمة               •
والوقاية الالزمة مثل طفايات الحريق، والمالبس الواقية، ومعدات             

.اإلسعافات األولية 
األنشطة الصناعية    /يفضل أن تكون بعيدة عن العمليات  •
 أن تكون بعيده عن أماآن تواجد العمال     •
يجب أن تضع المنشأة الصناعية خطة طوارئ للحوادث وعلى               •

.األخص حوادث التسرب والحرائق        

تخزين المخلفات الخطرة    



شروط أماآن التخزين خارج موقع التولد 

أن يكون الموقع بعيدًا عن السيول والفيضانات                        •
بعيدًا عن المنطقة السكنيِة بمسافة آافية            •
يفضل أن يكون في المنطقة الصناعيةِ                •
:  يسهل الوصول إليه ويتمتع بخدمات البنية األساسية  مثل                        •

الخ ---الطرق ـ خدمات الطوارئ      

 

تخزين المخلفات الخطرة    



اختيار الموقع   -آ
 يجب أن تتوفر في المكان المواصفات  

: التالية
و مصادر ، البعد عن الكثافة السكانية  •

. مياه الشرب
سهولة الدخول و الخروج الى  •

.الموقع
مالئمة أرض الموقع لطبيعة المواد   •

. المراد تخزينها 
توفر الخدمات الفنية في أرض  •

 – مياه إطفاء –آهرباء (الموقع 
مصارف معزولة عن مصارف مياه  

). المطر لمنع التلوث 

اختيار موقع تخزين المخلفات الخطرة        



:مايلييجب أن يراعى عند تصميم المخزن 

وجود مسافة آافية للتحرك بحرية بين المواد   •
. المخزنة سواء لألفراد أو آليات النقل

وجود ميول في أرضية المخزن باتجاه تجميع   •
. المواد المتسربة إلى المصرف المخصص لذلك

. أن يكون الوصول الى المواد آمنا من الجانبين  •
أن تكون هناك مسافة بين المواد و الجدران ال  •

سم١٠٠تقل عن 
وجود عدة أبواب للطوارئ تماشيًا مع مساحة     •

. المخزن
 مع التتالئموجود فواصل بين المواد التي •

. بعضها البعض باستخدام مبان منفصلة  

 معايير تصميم مخزن المخلفات الخطرة          



توفير تهوية جيدة •
حماية من تقلبات المناخ     •

الخارجي ودرجات الحرارة       
 إلرتفاع وضع حد أقصى •

الحاوياِت ونظام للرص        
توفير نظاَم تصريِف   •
وجود مواد ماصة ِ •
توفير منطقة إلعادة التغليف      •

والتعبئة    
 اإلذعان للقواعد والقوانين        •

 معايير تصميم مخزن المخلفات الخطرة          



 الجدران    
أن تكون الجدران الفاصلة الداخلية معتمة و الخارجية                 •

.   مقاومة للحرائق  
( المواد العازلة للجدران و الفواصل مقاومة للحرائق               •

....).  االسمنت–الخرسانة   
الجدران الداخلية المقسمة ألرض المخزن يجب أن تكون             •

مقاومة للحرائق لمدة ساعة على األقل وبارتفاع مترًا        
.واحدًا على األقل فوق مستوى العبوات        

. أن تكون الجدران الفاصلة مستقلة عن هيكل المباني          •
ان تكون االبواب مصممة لمواجهة الحرائق مع وجود        •

. مخرج للطوارئ  
عزل التوصيالت الكهربائية بمادة تؤخر تأثرها بالنيران       •

). آالرمال مثالً  (
. استخدام بعض األعمدة الداعمة في الجدران          •

 معايير تصميم مخزن المخلفات الخطرة          



مخارج الطوارئ   
يجب أن تكون مخارج             •

الطوارئ محددة بأعمدة لمنع         
.  تخزين المواد أمامها         

يجب أن تكون آافية لخروج                •
العاملين و مقاومة للحريق              

.  واضحة في الظالم        
  ال بد أن يكون هناك بابين             •

. للطوارئ  أو أآثر    

 معايير تصميم مخزن المخلفات الخطرة          



األرضيات   -•
يجب أن تحقق أرضية المخزن  •

:مايلي
أن تكون األرضية مقاومة •

 و القلويات و متناسبة حماضلأل
.مع المواد المخزنة

يجب أن تكون ملساء إلى حد ما  •
بحيث ال تؤدي لالنزالق و ال إلى    

. احتجاز المواد المنسكبة 

 معايير تصميم مخزن المخلفات الخطرة          



 السقف -
الغرض من السقف أن يكون مانعًا لألمطار   •

من الدخول إلى المخزن و آذلك حجز أشعة   
. الشمس

يجب أن يحتوي على مداخن تسمح لألدخنة  •
.و الحرارة بالخروج منه في حاالت الحريق 

يجب استبعاد المواد التي تزيد من الحرائق  •
.........).بالستيك.خشب(في السقف 

يجب أن يكون الهيكل الحامل للسقف  •
مصنوعًا من مواد مقاومة للحرائق و غير  

. قابلة لالحتراق 
.ال بد من وجود فتحات للتهوية  •
يمكن بناء السقف من مادة خفيفة الوزن و   •

هشة بحيث ال تقاوم الحرائق فتسمح بخروج   
.  األدخنة و الصهد 

 معايير تصميم مخزن المخلفات الخطرة          



فتحات التهوية        •
يجب أن تكون فتحات               •

التهوية مفتوحة باستمرار و              
أن يسهل فتحتها باستمرار               

 في   أتوماتيكياً        باليد أو تفتح        
حاالت الحريق       

ال بد من وجود فتحات          •
تهوية في الجدران بالقرب           
. من فتحات التهوية بالسقف              

 معايير تصميم مخزن المخلفات الخطرة          



اإلضاءة     •
. إذا آان العمل نهارًا فإنه يكتفى باإلضاءة الطبيعية                      •
إذا آان هناك معدات آهر بائية لإلضاءة ال بد أن تكون بعيدة                        •

عن حرآة تداول المواد داخل المخزن و أن تكون هذه                     
.  ارضي تأريض   المعدات ذات    

.  ال بد أن تكون مفاتيح الكهرباء من النوع المقاوم للحريق                        •
يجب أن يكون المخزن محمي من تأثير الصواعق و خاصة                              •

.  المخازن الحاوية على مواد قابلة لالشتعال                    

 معايير تصميم مخزن المخلفات الخطرة          



Source: Safe hazardous waste management systems ISWA 2002

 Containerحاويات 

 tanksالسوائل     صهاريج •

:معظم المواد الصلبه في•

 المستودعات ، الصوامع ، 
bunkers, silos, 

أنواع التخزين 



حاويات التخزين •
ع يجب أن تكون حاويات تخزين المخلفات الخطرة مبطنة بمواد ال تتفاعل م  •

لى فمثًال المخلفات اآلآلة تتفاعل مع البراميل المعدنية مما قد يؤدى إ   . المخلفات 
خلفات تلف البراميل وتسرب المخلفات للبيئة المحيطة، ولهذا يمكن تخزين الم   

. فى براميل بالستيكية أو براميل معدنية مبطنة بالبالستيكالتآآل   عالية 
 أثناء واالنسكابات  التسربات يجب أن تكون حاويات التخزين محكمة الغلق لتفادى    •

التخزين أو النقل يجب وضع عالمات واضحة على حاويات تخزين المخلفات    
ة إذا تم الخطرة تعلم عما تحويه من مخلفات وتعليمات التداول والمخاطر الوارد  

. تداولها بطريقة غير سليمة
يوصى بإجراء عمليات تفتيش دورى لألماآن خزين المخلفات وذلك لتقصى    •

. أو تدهور بالنسبة لحالة الحاويات تسرباتحدوث أية  
ث يجب أن تؤدى ممارسات تخزين المخلفات الخطرة إلى تقليل احتماالت تلو   •

. التربة والمياه الجوفية

معايير اختيار الحاويات    



٠بحيث ال تتفاعل مع محتويات ومعزولة تمامًا                        : خاملة   •

تكون بحالة جيدة وخالية من الثقوب والصدأ مع االحتفاظ                             •
على  هيكل متين          

يمكن غلقها مع ضمان عدم تسرب المحتويات أثناء عملية                             •
النقل العادي     

الحجم النفايات            / تناسب الكمية        •

معايير اختيار الحاويات    



ترك مسافة فاصلة بين المواد المخزنة و       •
 المواد    رصاتالجدران الخارجية و آذلك بين      

المخزنة تسمح بحرية الحرآة و التفتيش و      
.تؤمن التهوية الالزمة     

ال بد أن تكون الممرات خالية من أي عائق و      •
 نتوءاتمحددة بعالمات واضحة و خالية من أي          

.أو بروزات  
. أال يزيد ارتفاع المواد المخزنة عن ثالثة أمتار    •
ال بد من وضع عالمات توضح طبيعة األخطار    •

: المحتملة في آل جزء من أجزاء المخزن تشمل          
. رقم القسم في آل جزء من أجزاء المخزن على حدة       –
مكان المواد الخطرة و آميتها و نوعيتها و نوعية األخطار       –

.   التي تنطوي عليها  
مكان معدات الطوارئ و مكافحة النيران و طرق الوصول     –

. إليها
.  جرد المواد الخطرة بشكل مستمر    –

طريقة التخزين
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طريقة التخزين
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نماذج لعالمات الخطر      



: الحاجة إلى التوافق  بين         •
الحاوية    & النفاية   •
المخلفات المخزنة مع بعضهاَ البعض       •
النفايات المخزنة بالقرب من بعضهم البعض          •
النفايات والبيئة      •

هي حالة تواجد مادتين أو أآثر مع بعضهم      = التوافق 
البعض دونما حدوث أي تفاعالت طبيعية او آيميائية بينهم     

توافق المخلفات الخطرة    



Source: UK DoE (1988) Waste Management Paper No 26

توافق المخلفات الخطرة    



تفاعل آيميائي ينتج عنه حرارة   •
القلويات، والمخلفات المعدنية         :      مثل

انبعاثات غازات سامة      •
 هيدروجيِنآبريتيد هيدروجيِن، سيانيد :     مثل

لإلشتعالِ  انبعاثات غازاِت قابلة         •
أسيتيلين الهيدروجين،  :     مثل

 الغازاتِ    وانبعاثات     تولد •
 آبريِتأوآسيد، و ثاني والكلور   النتروجيِن،   أآاسيد  :      مثل

تحلّل وتسرب المرّآباِت الساّمةِ     •
مواد عضوية معقدة   ، المعادن الثقيلة       :     مثل

أمثلة لحدوث تفاعالت غير مرغوبة عند تخزين مخلفات غير     
متوافقِة



: يلي    من توفر ما     يجب     
.  مواد امتصاص للسوائل          •
.   واقية للعاملين         همات  م•
عالمات للتمييز البراميل              •

.  التي حدث منها االنسكاب           
.  منظفات سائلة      •
. مكانس   •

أسس الوقاية في حالة االنسكاب          



تخزين ينبغي لفترة قصيرة قدر االمكان    •

مدة التخزين المؤقت تختلف من بلد آلخر     •

: دول اوروبا الغربية   •
 يوما ٩٠ او  ٢٨عادة  

: الواليات المتحدة االمريكية        •
يوما ١٨٠ - ٩٠تصل الى 

فترة تخزين المخلفات الخطرة        

التخزين المؤقت   



التخزين طويل المدى  

التخزين الطويل  المدى يستلزم عدة ضوابط ، اذا آان التخزين ألجل •
غير مسمى ، فيبغي أن تكون نفس شروط وضوابط مرافق التخلص 

النهائي 

التخزين الطويل المدى قد يكون حال عمليا لمشكلة عدم توافر وسائل و  •
تسهيالت  للتخلص و معالجة النفايات الخطره   

أصبح ذريعة للتخلص بطريقة غير سليمة' التخزين'تجنب عملية    •

فترة تخزين المخلفات الخطرة        



. يجب أن تحصل المنشأة الصناعية على ترخيص من وزارة الصناعة    •
وباإلضافة إلى ذلك فإن الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة  يجب  

أن توافق على عمليات المعالجة، والمواصفات الفنية لوحدات المعالجة 
.وبرامج تشغيلها

 يجب أن يتم تجهيز موقع المعالجة بمتطلبات السالمة والوقاية الالزمة •
.والمذآورة طبقًا لقواعد ونظم السالمة والصحة المهنية

نقل وفى حالة عدم إمكانية معالجة المخلفات فى موقع التولد، يتم  •
المخلفات الخطرة لمنشآت المعالجة الموجودة خارج الموقع 

معالجة المخلفات الخطرة فى موقع التولد           



نقل وتداول المخلفات الخطرة        



في المرحلة السابقة تم جمع وتخزين المخلفات الخطرة لنقلها خارج  •
موقع تولدها فى الوقت المناسب طبقًا لجدول زمنى محدد لذلك تجنبًا  

.لتراآم المخلفات فى الموقع لفترات طويلة
فى حالة عدم قيام المنشأة الصناعية بنقل المخلفات المولدة عنها،  •

فينبغى تسليمها إلى جهات نقل مرخص لها بنقل المخلفات الخطرة ،  
يجب على المنشأة أن تضمن تسليم مخلفاتها الخطرة إلى منشآت  

. أو التخلص منها /مرخص لها معالجة المخلفات الخطرة و
 يجب أن تحتفظ المنشأة بمستندات دالة على تسليم المخلفات لتلك  •

وتكون المنشآت الصناعية مسئولة عن ضمان أن جهات نقل . الجهات
.المخلفات مرخص لها نقل هذه النوعية من المخلفات

نقل المخلفات الخطرة     



:يجب أن تتوافر في وسائل نقل النفايات الخطرة ما يلى          ) أ
أن تكون مركبات النقل مخصصة لهذا الغرض فقط ،ومجهزة             •

٠بكافة وسائل األمان و في حالة جيدة صالحة للعمل             
٠أن تكون سعة مركبات النقل مناسبة لكميات النفايات الخطرة             •
٠يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين          أن•
أن توضح علي المركبات عالمات واضحة تحدد مدي خطورة      •

حمولتها و األسلوب األمثل للتصرف في حالة الطوارئ           
يجب عدم مرور مركبات نقل المخلفات الخطرة على مناطق        •

مأهولة بالسكان فى أثناء النهار من أجل تقليل المخاطر فى               
٠حالة الحوادث     

نقل المخلفات الخطرة     



٠تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة           )  ب
حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية               )  ج

٠و العمرانية و في منطقة وسط المدينة خالل ساعات النهار          
 الذي تأوي إليه       الجراج   يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان       ) د

٠مركبات نقل النفايات الخطرة و رقم و تاريخ الترخيص             
يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد           ) هـ 

كل استخدام طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع                     
الجهة 

نقل المخلفات الخطرة     



:يوصى بالشروط التالية  
أى أن تكون غير معبأة فى  (فى حالة نقل المخلفات فى صورة غير معبأة –

البد من أن تكون المادة المصنوع منها خزانات   ) حاويات أو عبوات
. المرآبة مناسبة لنوع المخلفات المنقولة 

يجب أال تحتوى هذه الخزانات على مواد يمكن أن تتفاعل مع محتوى     –
.المخلفات الخطرة بشكل خطير  

ى البد من غسل الخزانات بطريقة سليمة بعد آل حمولة إذا آانت مختلفة ف   –
.طبيعتها وتعتبر مياه الغسيل المتولدة مخلفات خطرة 

 االحتفاظ  بسجالت نقل المخلفات حيث يمكن اعتبار هذه السجالت بمثابة –
ونية سلسلة متكاملة لمراقبة وتتبع المخلفات مما يقلل من المسئولية القان  

وعادة ما يتم . على المنشآت الصناعية بمجرد نقل المخلفات إلى مكان آخر    
.تنفيذ ذلك من خالل نظام تتبع المخلفات

نقل المخلفات الخطرة     



مطاط    الهيدروآلوريك    حمض   

الومنيوم   أو  / الفوالذالمكلورة   المذيبات غير 

الومنيوم   أو  / الفوالذالزيوت والشحوم والمواد غير اآلآلة          

فوالذ  النيتريك حمض   

المادة المبطنة   / نوعية مادة الحاوية    نوعية المخلف المناسب    

توافق المخلفات مع وسيلة النقل   



Behaviour of liquid wastes during vehicle manoeuvres
Source: HER MAJESTY’S STATIONARY OFFICE (HMSO), Hazardous 
Waste Control, Transport considerations, Work Unit 4, 1986

Centrifugal (Sideways)

سلوك النفايات السائلة أثناء النقل   



شاحنة لنقل للغازات والسوائل القابلة لالشتعال               



يجب على المنشآت الصناعية التى تقوم بنقل وتداول                               •
المخلفات الخطرة االحتفاظ بسجل للمخلفات الخطرة طبقا                       

 أساليب      بهلالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة موضحًا                         
. التخلص من المخلفات والجهات التى تتسلم هذه المخلفات                           

.البد من توفير هذا السجل للتفتيش البيئى                 •

سجل المخلفات الخطرة   



خفض واستعادة وتدوير المخلفات الخطرة           



يعتبر خفض المخلفات الخطرة أحد أهم مكونات برنامج اإلدارة الفعالة •
.  للمخلفات الخطرة

 ال تقلل من مخاطر هذه المخلفات على البيئة والصحة فحسب، بل    •
. يقلل أيضًا من تكاليف إدارة مثل هذه المخلفات والتخلص منها

خفض المخلفات هو الخفض عند مصدر تولد للمخلفات الخطرة إلى •
اقصى حد ممكن مما يؤدى إلى خفض إجمالى الكمية التى يجب 

جمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها
بعد دراسة خيارات بدائل خفض المخلفات ، يجب لتأآيد على أن آل •

منشأة صناعية يمكن أن تتبنى أًي من الطرق المذآورة أعاله فى إطار   
.قدراتها الفنية والمالية وتبعًا لظروفها وسياستها الخاصة               

خفض المخلفات الخطرة    



ويمكن اعتبار خفض المخلفات بمثابة جزء من تسلسل هرمى                          •
.  ألساليب إدارة المخلفات حيث يحتل أعلى المستويات                      

:ويتضمن خفض المخلفات عند مصدر تولده               •
تحسين التقنيات المستخدمة في العمليات الصناعية،                            )  أ
. تطبيق بدائل اإلنتاج األنظف وإجراءات الحد من التلوث                         ) ب
.  مراقبة وإدارة المخزون      ) ج

خفض المخلفات الخطرة    



ويضم المستوى التالى من التسلسل الهرمى تدوير وإعادة                         •
وفى   . استخدام المخلفات بما فى ذلك استرجاع المواد والطاقة                       

المستوى السفلى من التسلسل الهرمى، تأتى المعالجة بهدف                         
أو الخواص الخطرة للمخلفات من أجل تحويل                       / خفض حجم و    

تلك المخلفات إلى مخلفات أقل خطورة أو غير خطرة يمكن                          
ويضم آخر مستويات التسلسل الهرمى                   .  التخلص منها       

التخلص النهائى اآلمن من المخلفات التى تم معالجتها                            

خفض المخلفات الخطرة    



التسلسل الهرمي إلدارة المخلفات       



خيارات خفض المخلفات  

)بداية العملية  (   خفض المخلفات عند المصدر      -ا 

 خفض المخلفات من نهاية العملية      -٢

خفض المخلفات الخطرة    



تغيير المنتج أو استبداله  )١(ويتضمن :الخفض عند مصدر التولد      •
التحكم عند المصدر) ٢(و
: تغيير أو استبدال آيفية صناعة المنتج  -١

ويتضمن استبدال المنتج بمنتج آخر يحقق نفس الغرض من االستخدام مع     
 ً.توليد مخلفات أقل أو حتى عدم توليد أية مخلفات خطرة نهائيا

:أمثلة تغيير المنتج ما يلى    
إعادة تصميم البطاريات بحيث يتم خفض أو استبعاد المكونات السامة    •

.والكادميوم الزئبقمثل 
 آلوريد (PVCبدًال من  ) تيرفيثاليت إيثيلينالبولى  ( PETاستخدام •

.فى صناعة المواسير والبالستيك  ) البولى فينيل 

خيارات الخفض عند مصدر التولد       



 التحكم عند مصدر التولد     -٢
 ، إعادة هندسة العمليات اإلنتاجية                المدخالت   يتضمن استبدال         

.أو تطوير الممارسات اإلجرائية             / و
بالمدخالت  التغييرات الخاصة        )  أ

:أمثلة   
 ال تحتوى على       مسرطنة  غير سامة، وغير          صبغات    استخدام      •

. عناصر ثقيلة وذلك فى صناعة المنسوجات                   

خيارات الخفض عند مصدر التولد       



العملية الصناعية      / تغيير التقنيات     ) ب
تتراوح عملية التعديل والتطوير ما بين منع وتفادى الترسبات                              

 من المعدات المستخدمة، وما بين ترآيب معدات                     واالنسكبات      
و فى بعض األحيان يمكن تصنيع نفس                  . جديدة ومتطورة     

فى هذا اإلطار يمكن     . المنتج باستخدام طرق إنتاجية بديلة                 
لعملية معينة توليد آمية مخلفات أقل من عملية صناعية أخرى                         

التحكم فى العمليات اإلنتاجية        ) ج
يمكن للتحكم فى العمليات اإلنتاجية أن يؤدى فى النهاية إلى                               •

توليد مخلفات أقل         

خيارات الخفض عند مصدر التولد       



 اخلفض عند املصدر-١

تحسين ظروف 
التشغيل   

تغيير مواصفات    
المنتج  

تغيير كيفية   
صناعة المنتج   

الشراء والتخزين     

استقبال المواد    

تخزين المواد    

نقل وتداول المواد     

التحكم فى العمليات           

إجراءات النظافة         

فصل النفايات      

تعديالت العملية       
االنتاجية  

 جهزة األ  تعديالت على      
والمعدات     

استبــدال  
المدخــالت      

ترشيد استهالك   
الطاقة     

خاضع لعملية     
التسويق 



التسلسل الهرمي إلدارة المخلفات       



ض إذا آان الخفض عند المصدر حًال غير عملى ، يكون ثانى أفضل خيار لخف   •
.أو إعادة استخدام المخلفات الخطرة المتولدة   /المخلفات هو تدوير و 

االستخدام المباشر للمخلفات على         تشير عملية إعادة االستخدام إلى   •
 وفى نفس العملية الصناعية التى تولدت منها، أو  الشكل الذى تولدت عليه    

.دون الحاجة إلى معالجة أو تعديل فى عمليات أخرى 
المنشأة ويمكن أيضًا أن يكون إعادة االستخدام عن طريق تبادل المخلفات داخل    •

.وفيما يلى أمثلة إلعادة استخدام المخلفات    . أو فيما بين الصناعات المختلفة 
.إعادة استخدام المذيبات لتنظيف المعدات    
.إعادة استخدام المحاليل الحمضية والقلوية   
.إعادة استخدام محاليل الكروم فى المدابغ    

Reuseإعادة االستخدام     



"  المخلفات     "تتضمن عملية االسترجاع ومعالجة المنتجات                       •
الثانوية الستخدامها آمواد خام فى نفس العملية أو فى عملية                          

الفصل الكيميائى     و تتضمن عمليات االسترجاع              . أخرى 
 وتتضمن بعض تقنيات                آيميائىوالكهرو والفيزيائى   

: االسترجاع الرئيسية ما يلى         
.تقطير مخلفات المذيبات  

 .المهلجنة عملية إزالة اللون لمخلفات المذيبات    
يونى، تقنيات ترآيز المعادن مثل الترشيح، استخالص المذيبات ، التبادل األ   
.ادنالترسيب البلورة والتبخير لمعالجة تدفقات المخلفات المحتوية على مع    

Recoverاالسترجاع



التسلسل الهرمي إلدارة المخلفات       



اجراء معالجة للمخلفات بحيث          تتضمن عملية التدوير            •
 آمواد خام فى نفس العملية التى تتولد                يمكن استخدامها  

عنها ، أو فى عمليات أخرى             
:تتسم عملية تدوير المخلفات بإجراءين أساسيين إضافيين                                •

ستعادة المعدن  استعادة المواد الثانوية لالستخدام النهائى فى عمليات منفصلة مثل ا   
.الحمأة  من 

 إعادة  إزالة الشوائب من المخلفات للحصول على مواد أآثر نقاًء نسبيًا يمكن     
.استخدامها   

Recycleالتدوير  



الفوائد القانونية         –
من خالل تنفيذ خيارات خفض المخلفات ستتمكن المنشآت الصناعية    •

 وااللتزام أيضًا بقوانين بهامن الوفاء بااللتزامات القانونية الخاصة  
البيئة مما  يقلل من المسئولية القانونية نتيجة عدم االلتزام   

الفوائد البيئية والصحية         –
آما تساهم فى . يساعد على تقليل التأثيرات البيئية السلبية للمخلفات•

الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة آما تقلل آذلك من تعرض  
.العاملين والمجتمعات المحيطة لآلثار الضارة لهذه المخلفات  

فوائد عملية خفض المخلفات الخطرة       



الفوائد االقتصادية       –
المخلفات هى عبارة عن موارد قيمة مفقودة وخفض هذه المخلفات قد •

.يؤدى إلى تحقيق وفر فى تكاليف المواد الخام
يؤدى خفض المخلفات إلى خفض تكاليف معالجة المخلفات والتخلص •

. منها
يساعد على تحسين صورة الشرآة في السوق •
.خفض الطاقة المستخدمة وآذلك خفض استهالك الموارد•

فوائد عملية خفض المخلفات الخطرة       



التسلسل الهرمي إلدارة المخلفات       



طرق معالجة المخلفات الخطرة      



يقوم التثبيت الفيزيائى على مزج المخلفات             التصليد  / التثبيت الفيزيائى    
 لعمل   مصلدةشبه الصلبة مع مادة      

مكون صلب خشن محبب يسهل نقله   
 هو عملية إنتاج آتلة صلبة  يمكن       التصليد  

نقلها على هيئتها بدون الحاجة إلى           
وضعها فى وعاء ثانوى

يمكن استخدام هذه الطريقة لتحويل المخلفات              
مستقرة فيزيائيا  /  الخطرة إلى آتلة ثابتة      

منخفضة الترشيح ذات صفات ميكانيكية     
مناسبة للدفن  

استخالص المذيبات    
)استخالص من سائل إلى سائل    ( 

هى عملية فصل الشوائب من سائل   -
معين عن طريق خلطه مع سائل أخر     

غير قابل لالمتزاج يكون له قدرة   
أكبر على جذب الشوائب     

يمكن استخدام هذه الطريقة السترجاع       -
 من المخلفات المائية      الفينول  

 الهيدروكربونية استرجاع المذيبات     -
 من المحاليل العضوية       المهلجنة  

المحتوية على مكونات قابلة للذوبان فى     
الماء   

تعتمد هذه العملية على الجاذبية إلزالة           -الترسيب 
المواد الصلبة العالقة من تدفقات         

ويمكن إجراء     . المخلفات المائية      
الترسيب فى خزانات مبطنة أو فى   

 المروقات  أحواض الترسيب أو        
التقليدية   

يمكن استخدام هذه الطريقة إلزالة          -
المواد الصلبة العالقة الثقيلة من الماء              

وتستخدم أيضا كخطوة معالجة مبدئية   -
قبل إجراء العديد من العمليات         

الكيميائية 

المعالجة الفيزيائية  
مجال االستخدام     الوصف أسلوب المعالجة       



مجال االستخدام   الوصف  أسلوب المعالجة

التثبيت  
/   الكيميائى
التصليد

التثبيت الكيميائى هو عملية تثبيت  -
المكونات الخطرة عن طريق تفاعلها          

كيميائيا لتحويلها إلى مركبات غير       
قابلة للذوبان  

هو عملية إنتاج كتلة صلبة     : التصليد-
ذات بناء متماسك يسهل نقلها دون     

الحاجة إلى وعاء ثانوى     

يمكن استخدامه لتحويل تدفقات المخلفات الخطرة إلى كتلة          -
مستقرة فيزيائيا منخفضة الترشيح ذات صفات ميكانيكية مناسبة          /ثابتة
للدفن

هو عملية ضبط األس الهيدروجينى     -التعادل 
 أو القاعدية    الحامضية  للمخلفات  

لقرب نقطة التعادل     

يمكن استخدام التعادل لترسيب العناصر الثقيلة الذائبة     -
إعداد محلول متعادل مناسب إلعادة التدوير      -
يمكن أيضا استخدامه فى تكسير مستحلبات الزيوت        -

االختزال  
الكيميائى

تعتمد عملية االختزال على انتقال     -
إلكترون من العامل المختزل إلى      

  إختزالها المادة التى يتم   

مثال، اختزال الكروم السداسى إلى الكروم الثالثى قبل ترسيب الكروم        -
 كرومكهيدروكسيد

األكسدة 
الكيميائية

تقوم عملية األكسدة على انتقال     -
إلكترون من المادة التى يتم أكسدتها     

إلى العامل المؤكسد    

يمكن استخدامها لتسهيل عملية تكسير أو تحليل الكامل لمكونات      -
المخلفات الخطرة لتتحول إلى مكونات غير خطرة        

،  سيانيديمكن استخدامها فى أكسدة تدفقات المخلفات المحتوية على        -
فينول

،  البوتاسيوم برمنجنات العوامل المؤكسدة التى يمكن استخدامها تتضمن   -
، فوق أكسيد الهيدروجين، األشعة فوق البنفسجية      الكلوريناألوزون، 

الترسيب والتلبيد  
) التجميع(

كيميائية تعتمد على   -فيزيو هى عملية -
تغير التوازن الكيميائى المؤثر على   
قابلية ذوبان المواد غير العضوية    
وتتحول المواد الذائبة على الحالة     
الصلبة نتيجة لتغير قابليتها للذوبان   

مثل الزنك، الكروم، النحاس        (يمكن استخدامها إلزالة الفلزات      -
  هيدروكسيدفى صورة    .   من مياه الصرف الصناعى      )  إلخ والرصاص،    

. الصوديومكبريتيدويتم ذلك عادة باستخدام الجير أو     .   الفلز كبريتيدأو 

المعالجة الكيميائية  



مجال االستخدام   الوصف  أسلوب المعالجة

معالجة المخلفات        
الزيتية

هى عملية فصل الزيوت عن        -
طريق كشط السطح، تكسير       

المستحلبات أو الطفو      

يمكن استخدامه لفصل المخلفات الزيتية          -
المتولدة من عمليات التنظيف و صيانة            

المعدات، أو المخلفات الناتجة من التسرب              
واالنسكابات 

  للحمأة هى عملية معالجة     -الحمأة  معالجة  
المتولدة من عمليات معالجة مياه            

وتشمل عمليات     .  الصرف
  االهتضام  التكييف،   

والكمر ) الالهوائى /الهوائى (

 حتى يمكن     الحمأة  يمكن استخدامه لتدوير       -
.إعادة استخدامها كسماد مثال        

ويمكن أيضا استخدامه كوسيلة للتخلص بحيث       -
 لتسهيل  عملية التخلص        الحمأة يتم تقليل حجم    

.النهائى 

المعالجة البيولوجية      



مجال االستخدام   الوصف  

هى عملية أكسدة عند درجة حرارة مرتفعة فى            -
وجود األكسجين حيث يتم تحويل المخلفات       

الخطرة إلى الحالة الغازية أو إلى بقايا صلبة          
  الترميد   تصحب عملية    . غير قابلة لالحتراق  

تقليل وزن وحجم المخلفات    
يمكن إطالق الغازات الناتجة إلى الهواء بعد              -

تنقيتها أو بدون تنقية ويتم دفن الرواسب           
الصلبة المتبقية    

: فى حرق  الترميد  يمكن استخدام      -
المخلفات البيولوجية الخطرة    -
المخلفات غير القابلة للتحلل البيولوجى       -
المخلفات المتطايرة    -
 درجة  ٤٠المخلفات التى لها درجة وميض أقل من            -

مئوية
وكبريتيد سيانيد المخلفات المحتوية على مركبات       -

المعالجة الحرارية       



التسلسل الهرمي إلدارة المخلفات       



اعداد دراسة تقييم أثر بيئي كاملة     •
 مرافق التخلص النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات                  تختار مواقع  •

 االشتراطات و المعدات        بها السكانية و العمرانية بمسافة كافية ، و يجب أن تتوفر           
:و المنشآت التالية  

٠تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة            -1

٠ متر ٢،  ٥يحاط بسور من الطوب بارتفاع ال يقل عن         -2

وخروج مركبات نقل     / يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول              -3
٠النفايات الخطرة بسهولة       

٠يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه          -4

 عليها قوانين العمل و       تنصيزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و األمان التي          -5
٠الصحة المهنية و وسائل اتصاالت        

معايير اختيار مواقع التخلص       



يجب     ،  أنظمة هندسية لمعالجة وطمر النفايات والمخلفات                       •
تصميمها وتشغيلها ومراقبتها وفق مواصفات ومعايير علمية                                   

تحمي صحة االنسان والبيئة              

األساليب الحديثة المتبعة في هندسة المدافن الصحية هو                     من  •
  يث    ح  Bio-reactors بناؤها وتشغيلها آمفاعالت حيوية                    

يمكننا من خالل التصميم الهندسي والتنفيذ العملي والتشغيل                                 
 الناتج عن تحلل            الرشيح    المنظم بإتباع طريقة إعادة تدوير             

  وغيرها   المواد العضوية       

ما هو المدفن الصحي   



شكل يوضح ترآيب المدفن الصحي      



:الترآيب االساسي للمدفن الصحي المطور              •
نظام تبطين وعزل للقاع والجوانب                    •
Leachate) العصارة   (  الرشيح  نظام تجميع مياه           •

نظام للتغطية والغلق           •
نظام معالجة ومراقبة            •
شبكة تجميع لغاز الميثان            •

ترآيب المدفن الصحي   



   الغاز الحيوي يكون عادة مجهزاً           وإستخراج    نظام تجميع         •
 وأجهزة سحب للغاز ليتم تجميعه بهدف المعالجة                       بشفاطات    

 إلى الهواء       البطئ  واالستعمال في إنتاج الطاقة بدًال من تسربه                  
  شعالت  المحيط والمناطق المجاورة أو حرقة المباشر بواسطة                        

.اللهب   
 التصميم الهندسي أيضًا بأجهزة المراقبة والقياس البيئية                              يزود •

 إشارات مبكرة      إللتقاط  وآذلك بآبار رصد المياه الجوفية وذلك                  
.    لوقوع التلوث        إحتمال   عن أي    

ترآيب المدفن الصحي   



 متر ١بسمك ال يقل عن       : clayطبقة طينية      •

طبقة من البالستيك          ( تتكون من البالستيك           : طبقة مدمجة   •
مع طبقة طينية مضغوطة ومدمجه جيدا             ) المرن   

   مللي  ١٠٠ عن    اليقل   بسمك    (HDPE)طبقة من البالستيك         •

ترآيب طبقات العزل والبطانة     



HDPE Landfill Liner

ترآيب طبقات العزل   



Sanitary Landfill        مدفن صحي مطور مزود بنظام جمع الغاز



الرشيح  نظام تجميع و معالجة         



مراحل التنفيذ بالمدفن الصحي          



 السامة   الرشيح  امكانية تسرب مياه          •
انطالق غازات قابلة لالنفجار واالشتعال                    •
تراآم النفايات الخطرة            •
التأثير البصري         •
الضوضاء      •
 المطارات   -انجذاب الطيور        •

المشاآل البيئية المتعلقة بالمدافن الصحية  



التخلص باستخدام آبار عميقة 

العيوب   

التسرب أو •
االنسكاب عند السطح 

التسرب نتيجة لتأآل   •
و صدأ الطبقة 

المبطنة 

حدوث تصدعات  •
نتيجة لهزات أو  

زالزل يؤدي لهروب 
الملوثات للمياه 

الجوفثية 

تشجع على تولد •
   النفايات  

المزايا   

طريقة أمنة في حالة  •
االختيار الجيد للموقع    

أقل تكلفة•

يمكن استرجاع  •
النفايات عند حل   

المشكلة



Above Ground Hazardous Waste Disposal
طريقة التخلص باستخدام منشآت علوية     



نموذج لمحطة  
 معالجة مياه الصرف الصحي      





البداية






