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 : الملخص

النفايات الصلبة البلدية تاريخيًا، كان ُينظر إلى مدافن النفايات على أنها الحل  تصبح مدافن القمامة إلزامًيا للتخلص من كميات كبيرة من  
. النهائي لتخزين النفايات بأقل تكلفة. إن التخلص من أطنان القمامة يومًيا دون أي معالجة أو فصل يخلق أكواًما في مواقع دفن النفايات

بشكل عام غير علمية وتخلق مشاكل مثل تلوث الهواء من حرق النفايات في مواقع  في البلدان النامية مثل األردن، تعتبر مدافن النفايات  
المخلفات السائلة التي تتشكل على شكل ماء أو رطوبة.   -دفن النفايات وتلوث المياه الجوفية وكذلك تدهور جودة التربة )من العصارة  

ية(. الغرض من هذا البحث هو اقتراح مناهج مختلفة إلدارة النفايات يتسرب المحتوى عبر المناطق الملوثة ويختلط باألسطح والمياه الجوف
 في مدافن النفايات وتسهيل بعض األساليب كأدوات سياسية.

  :المقدمة

تعتبر عملية جمع النفايات ونقلها وثم التخلص منها تحديا يوميا للبلديات حيث إن التخلص غير المدروس يسبب العديد من المشكل 
تحتاج البلديات للتخطيط المالئم وإيجاد طريقة متكاملة إلدارة النفايات من جمع ونقل ومعالجة بطريقة آمنة وكفؤة تضمن  البيئية لذلك  

 .حماية البيئة وحماية العاملين

كنسها يشكل عمال النظافة نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلدية وتتلخص مهمتهم في جمع النفايات الموجودة في الشوارع عن طريق  
إلى أكوام صغيرة و تحميلها إلى العربات ومن ثم تفريغها في حاويات النفايات المعدنية والبراميل، وحاويات الونش المنتشرة في مواقع  
متكررة في األحياء السكنية، التجارية والصناعية داخل البلدية ومن ثم يتم جمع وتحميل الحاويات الممتلئة بالنفايات بواسطة أسطول من 

ركبات جمع النفايات الذي يتحرك ضمن مسارات محددة يوميا لجمع و نقل النفايات لتفريغها في مكب النفايات مباشرة أو في المحطة  م
 التحويلية.

يرتبط عدد كبير من المخاطر التي يواجهها عمال جمع النفايات بحوادث المركبات سواء عند عبور الطرق، أو عند كنس الشوارع و 
طرقات أو عند رجوع المركبات للخلف أو اإلنزالق والسقوط سواء من مركبة جمع النفايات او عند جر الحاويات ومخاطر العمل على ال

اإلصابات الهيكلية والعضلية بسبب وزن النفايات والرفع اليدوي الثقيل والمتكرر وتزداد المخاطر بسبب ما يمكن ان تحتوية النفايات من 
ما يمكن أن تسببة من مشاكل في الجلد، والجهاز التنفسي والمعوي وال يجب ان نغفل عن اثر األحوال الجوية مواد كيميائية وبيولوجية و 

 و الغبار والعمل الليلي على العاملين والعنف في بعض األحيان.

للنفايات الخطرة عام   البيئة مكب  الهاشمية ممثلة بوزارة  قة سواقة على مسافة  ، شرق منط1989وقد أنشأت حكومة المملكة األردنية 
( كم جنوب شرق عمان في منطقة نائية وغير مأهولة. يعتبر مكب سواقة للنفايات الخطرة المكب الرئيسي والوحيد المتخصص 130)

 للتخلص ومعالجة النفايات الخطرة في األردن. 

طرة على سبيل المثال ال الحصر يعاني بصفة عامة، ال يتم حالًيا تطبيق أي إجراءات تشغيليه مناسبة في مكب سواقة للنفايات الخ
المكب من ضعف النظام الخاص بنماذج بيان النفايات باإلضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتحديد وتصنيف النفايات الخطرة الواردة  

تسرب النفايات   إلى المكب، يضاف إلى ذلك افتقار المكب لخطة واضحة إلدارة التخزين المؤقت للنفايات الخطرة مما يزيد من حوادث
الخطرة إلى البيئة المحيطة ومخاطر الحريق. وال يتوافر في المكب أيًضا نظام إلدارة مياه األمطار والسيطرة على خطر الفيضانات األمر 
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كفاية   الذي يعد واحًدا من أهم المسببات لتفاقم المخاطر البيئية للمكب وتوسعة نطاق التلوث الناتج عنه. يعاني المكب أيًضا من عدم
مستودعات التخزين داخله ما يضطر وزارة البيئة إلى تخزين النفايات الخطرة في ساحات مفتوحة وبشكل غير آمن األمر الذي يزيد من  

 حدة المخاطر البيئية.

وتخزين النفايات يضم مكب النفايات آالف األطنان من النفايات الخطرة المخزنة وبشكل عشوائي باإلضافة إلى موقع مخصص لطمر  
المشعة. وعلى مدى السنوات الماضية تعرض المكب للعديد من الحرائق. ويعتبر العديد من الخبراء المختصين أن منطقة المكب مقبلة  

 على كارثة بيئية حقيقية في حال عدم إيجاد حلول ناجعة لمعالجة تلك النفايات وبالسرعة الممكنة.

 اإلطار النظري 

 تي يتعرض لها العاملين في جمع ونقل النفايات وإجراءات العمل المنالمخاطر المهنية ال

 المخاطر المتعلقه بالعنصر البشري  -1

أن صحة وسالمة العاملين هو األساس الذي تهدف الى تحقيقة إجراءات السالمة والصحة المهنية ولكن قد يكون اإلنسان نفسة هو 
وقوع حوادث خطيرة تؤثر علي العامل نفسة أو على من حولة من العمال أو مصدر الخطر فقد يتسبب خطأ بسيط بشكل غير متعمد ل

 - الممتلكات، لذا يجب التنبة للعوامل التالية: 

 السن )العمر( 1-1

يعتبر من العوامل األساسية في أخطاء العنصر البشري فالعامل صغير السن قد ال يدرك طبيعة المخاطر اما العامل المسن ممكن ان  
فعله بطيئة لذا يجب أن يعتمد على عمال بأعمار متوسط وخصوصا لألعمال الصعبة وال يعني هذا اإلستغناء عن العمال تصبح رّدات  

ل  األكبر سنا والذين يمكن اإلستفادة من خبراتهم في األعمال التي ال تتطلب مجهودًا كبيرًا مثل التدريب، المراقبة، واإلشراف على العما
 الجدد واألصغر سنًا. 

 الحواس  عيوب 1-2

تعيين العمال األماكن الخطرة ممن لديهم عيوب في الحواس أو نقصت بعض حواسة نتيجة العمل يعرضهم ومن حولهم من العمال 
 للخطر والخسائر المادية لذلك البد من تحويلهم ألداء مهام تتناسب مع قدراتهم.

 الحالة الصحية  1-3

العمال األصحاء، لذا يجب توفير التأمين الصحي المالئم واإلجازات المرضية    تؤثرعلى العامل وأدائة فيشعر باإلجهاد أسرع بكثير من
إذا إقتضت الحاجة وإذا كان العامل عائد من مرض شديد يستحسن عند مباشرته العمل السماح لهم بفترة تكون فيها األعمال أخف حتى 

 يتمكن من العودة تدريجيًا إلى وتيرة العمل العادية. 
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 المجهود البدني التعامل اليدوي و 1-4

تتطلب عملية جمع النفايات في كثير من األحيان إستخدام القوة المفرطة حيث يقوم العمال برفع وحمل وسحب وتفريغ مئات الحاويات 
واألكياس الممتلئة بشكل متكرر في كل يوم عمل والتي تختلف من حيث الوزن والمحتويات وقد تحتاج إلى حملها، سحبها أو دفعها 

كبيرة و بسبب طبيعة العمل يظطر العمال الى المشي يوميا لمسافات طويلة قد تصل إلى عدة كيلومترات والعمل في وضعية   لمسافات
الوقوف على أساس منتظم أغلب الوقت عالوة على ذلك يتطلب العمل تكرارًا كبيرًا في حركات اليد والذراع، العمل في أوضاع محرجة  

تواء وتحريك الجذع وغير ذلك من مواقف العمل المؤلمة مما يعرض العمال الى التعب واإلجهاد من ناحية مع إنحناء الظهر أو الرقبة، ال
والحوادث واإلصابات من الناحية األخرى، مثل إصابات العضالت والعظام والعمود الفقري والظهر وخصوصا أسفل الظهر، آالم في  

 ، تورم الساقين، الدوالي، والتعب العضلي العام. األذرع و الكتفين، تصلب في الرقبة، التهاب القدمين

 قطاع المواد الخطرة 

تميزت العقود األخيرة من القرن الماضي بالتطور الصناعي الهائل الذي طال كافة مجاالت الحياة. ويصعب الحديث عن هذا التطور 
وكان نتيجة ذلك تحقيق الرفاهية لإلنسان والحصول    دون الحديث عن عشرات اآلالف من المواد الكيميائية التي تم إدخالها إلى البيئة.

على المكاسب المادية من ناحية، وإلحاق األذى وإحداث تدهور خطير في البيئة وعناصرها من ناحية أخرى وكان ال بد من رفع درجة 
ات، وتطوير التدريب والتعليم والتوعية كما االهتمام بكل ما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية من النواحي التشريعية، والمؤسسية، وتعزيز القدر 

ءات ونوعا. إضافة الى تركيز االهتمام بما ينتج عن المواد الكيميائية من مخلفات وآثار بيئية وحوادث، وعليه عملت الوزارة على زيادة إجرا
مارك االردنية لضبط السيطرة على دخول  السيطرة على دخول المواد الكيميائية وتتبع مساراتها في المملكة عن طريق عدة مشاريع مع الج

قة  هذه المواد من كافة المنافذ الجمركية وتسهيل اجراءات استيرادها عن طريق تفعيل مشروع النافذة الوطنية الواحدة المعني باصدار المواف
 المسبقة على استيراد المواد قبل وصولها الى المنافذ الجمركية.

 مكبات النفايات في االردن

وبات نموذًجا إقليمًيا لتحويل   2003كيلومتًرا من شرق العاصمة األردنية عّمان. وتأسس عام    40ب نفايات الغباوي على بعد  ويقع مك
 النفايات إلى مصدر دائم للطاقة، فضاًل عن حماية البيئة.

 انتاج الكهرباء من النفايات 

الميثان منها ويستخدم وقوًدا إلنتاج الكهرباء. ويشكل توليد الطاقة    ويستقبل المكب آالف األطنان من النفايات يومًيا ويتم استخراج غاز
 .خطوة طموحة فيما يستورد األردن معظم احتياجاته من الوقود الالزم لتوليد الطاقة

وتصل  ويصف رئيس قسم معالجة النفايات في مكب الغباوي، أسامة الدروبي، المشروع بـ"الريادي على مستوى المنطقة والشرق األوسط".  
 .طن يومًيا 4200كمية النفايات التي يتعامل معها المكب إلى 

مليون متر مكعب من   19ألف طن مكافئ من ثاني أوكسيد الكربون من خالل حرق نحو    175ويسهم المشروع في تقليص انبعاث  
 الغاز الحيوي بشكل سنوي.
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تسربات مياه النفايات اآلثنة عبر طبقات بحسب مدير دائرة المعالجة  ويتكون المشروع من نظام خاليا تحمي التربة والمياه الجوفية من  
 في أمانة عمان، عبدهللا الذنيبات.

ويمتد المكب الذي يعالج النفايات الصلبة على مساحة كيلومترين مربعين وهو مصمم من تسع خاليا تستوعب كل واحدة منها ما يزيد 
 على خمسة ماليين طن من النفايات.

 حي مكب هندسي ص

ويوضح مدير مشروع الغاز الحيوي أمين الصرايرة أن مكب الغباوي هو مكب هندسي صحي وتم تصميمه لحماية البيئة. ويقول في 
حديث إلى "العربي" من عّمان: "يستقبل المكب النفايات البلدية التي تتميز بإرتفاع نسبة النفايات العضوية فيها ما يوفر فرصة لتشكل 

ها غاز الميثان الخطير على البيئة". ويحرق هذا الغاز المستخرج في منظومة من المحركات لتوليد الطاقة الكهربائية، الغاز الحيوي وأخطر 
 بحسب الصرايرة. 

ويلفت إلى ضعف ثقافة فرز النفايات في المنطقة العربية. ويقول: "يساهم فرز النفايات بتحلل المواد بطريقة سليمة وبالتالي نحصل على 
بجودة عالية". كما يطيل فرز النفايات من عمر المكب. ويؤكد الصرايرة على أهمية القوانين في فرض فرز النفايات إلنجاح غاز حيوي 

 هذا المشروع وأمثاله. 

 مكبات النفايات المستدامة 

يتم استخدام مصطلحات مثل ال يوجد تعريف مقبول دولًيا لمكب النفايات المستدام. فيما يتعلق بمدافن النفايات في كثير من األحيان ،  
 االستقرار واالكتمال ونقطة النهاية والتهديد للبيئة مًعا في المناقشات حول االستدامة. مجموعة التعريفات هي: 

: يكون مكب النفايات "مستقًرا وظيفًيا" عندما ال تشكل كتلة النفايات، بعد اإلغالق، تهديًدا لصحة  اللجنة الفرعية لالستقرار في سوانا
 نسان والبيئة. يجب تقييم هذه الحالة مع مراعاة نوعية وكمية المادة المرتشحة؛ تكوين الغاز وإنتاجه. تصميم الغطاء والمنحدر الجانبي اإل

امل والبطانة؛ جيولوجيا الموقع والجيولوجيا المائية؛ مناخ؛ األجسام المتلقية المحتملة والنظم البيئية والتعرض البشري ؛ وغيرها من العو 
 لتي تعتبر ذات صلة بأساس خاص بالموقع.ا

: ُيعرَّف االنتهاء على أنه تلك النقطة التي يستقر فيها مكب النفايات مادًيا وكيميائًيا وبيولوجًيا لدرجة أنه من وكالة البيئة النجلو ويلزية
النفايات. عند االنتهاء، لم تعد هناك حاجة  غير المحتمل أن تشكل محتويات الموقع غير المضطربة خطر تلوث في البيئة البيئية لمكب  

 إلى ضوابط فعالة للتحكم في التلوث )مثل إدارة العصارة وإدارة الغاز( وأنظمة المراقبة.

على الرغم من أن التعاريف المختلفة تستخدم صياغة مختلفة قلياًل، إال أنه يبدو أن هناك موافقة عامة على أن مكب النفايات المستدام  
لنفايات الذي يعتبر آمًنا إلنهاء الرعاية الالحقة هو مكب نفايات يصل في غضون فترة زمنية محدودة إلى حالة ال توجد فيها أو مكب ا

محتويات غير مضطربة. تعد تشكل تهديًدا لصحة اإلنسان والبيئة. عند هذه النقطة، التي غالًبا ما تسمى باإلكمال، يمكن إنهاء الرعاية 
مالحظة أن هذا يتوافق مع نية تشريعات النفايات األوروبية. ال يتطلب الملحق الثاني من توجيهات المكب أي عزل  الالحقة. من المهم 
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أو رعاية الحقة لمدافن النفايات الخاملة. وهي تعرف النفايات الخاملة بمصطلحات مماثلة. بمعنى أخر أال تشكل أي خطر على صحة  
 اإلنسان والبيئة. 

 المستدامة  جدوى مدافن النفايات

في جميع أنحاء العالم، يتم اقتراح طرق مختلفة لتحفيز عمليات طمر النفايات من أجل تسريع تحقيق مكب نفايات مستقر. في النهاية 
الهدف واحد: إنجاز المكب. تتعلق معظم الطرق المقترحة بالمعالجة المسبقة أو نوع المفاعل الحيوي للنفايات العضوية القابلة للتحلل.  

دما يتدهور معظم الكربون العضوي، يتقارب سلوك جسم المكب مع سلوك مدافن النفايات غير العضوية. وينطبق الشيء نفسه على  عن
ال، )األنواع المناسبة من( النفايات الخطرة بعد التثبيت أو تثبيت األسمنت. بعبارة أخرى: بالنسبة لجميع أنواع النفايات على طريق االكتم

من "المرور عبر مرحلة يمكن مقارنتها بمدافن النفايات غير العضوية. ال يعتبر مدفن النفايات غير العضوية بالضرورة   يبدو أنه ال مفر
إما مكًبا ثابًتا للنفايات. هناك مكونات ال يمكن تثبيتها أو تثبيتها بيولوجًيا باستخدام إضافات تشبه األسمنت. مثل هذه المكونات تحتاج  

ا" في "رواسب". عندما تتحقق هذه الحالة، فإن سلوك المكب يشبه إلى حد كبير سلوك مكب النفايات للنفايات إلى شطفها أو "حصره
 الخاملة. 

الرئيسية ويزيلها ويعبئها   الملوثات  إنه ينتج  البيولوجي أهم عملية.  التحلل  التي تحتوي على مواد عضوية، يعتبر  النفايات  في مدافن 
البيولوجي عن طريق إعادة تدوير المادة المرتشحة ويؤدي إلى تقليل االنبعاثات. يبدو أن طرد الملوثات من ويثبتها. يمكن تعزيز التحلل 

الكلوريد  الخاملة، باستثناء  النفايات  العضوية بمعايير  النفايات غير  الملوثات من  انبعاثات  المحدد. يمكن أن تفي  العامل  المكب هو 
للنفايات من خلق ظروف مفيدة لسلوك ترشيح الملوثات. يبدو أن األوكسجين واألمالح بارامترات والكبريتات. تمكننا التوليفات الذكية  

حاسمة في الحكم على النفايات المستقرة فيما يتعلق بمعايير النفايات الخطرة. على الرغم من عدم حل جميع األسئلة بالتفصيل، يمكن 
٪ مقارنة 20إلى    10رت أن تطبيق العمليات سيؤدي إلى زيادة في التكلفة من  القول أن معظم العمليات معروفة وقابلة للتطبيق. وقد

 بتكاليف مدافن النفايات المتوافقة مع توجيهات االتحاد األوروبي الخاصة بمدافن النفايات.

 مكبات النفايات وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي 

شكل ملحوظ نتيجة للنمو والهجرة القسرية. وقد اقترنت هذه الزيادة بالتنمية على مدى العقود الخمسة الماضية، ازداد عدد سكان األردن ب
االجتماعية واالقتصادية التي حسنت مستوى المعيشة وغيرت عادات المستهلكين، مما أدى إلى تصاعد واضح في كمية النفايات للفرد  

٪ في المناطق   70٪ و    90التحصيل الحالية التي تقدر بنحو  الواحد وفي اليوم. على الرغم من تحسن إدارة النفايات الصلبة مع معدالت  
الحضرية والريفية ، فإن كمية النفايات الصلبة المتضخمة هي واحدة من المشاكل البيئية الملحة التي تواجه األردن اليوم. هناك حاجة  

غ تكون مملوءة للغاية، كما أن الماء المرتشح والجريان إلى استراتيجيات لنظام إدارة النفايات المستدامة، ألن مدافن القمامة وجوانب التفري
السطحي يؤثران على المياه الجوفية وإمدادات المياه السطحية، مما يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية. زادت كميات النفايات بشكل مطرد 

مما أدى إلى أزمة كبيرة لالجئين في  في السنوات الماضية ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بسبب الوضع الحالي. مع الصراع في سوريا،  
٪ من الالجئين السوريين في األردن استقروا في بلدات خارج مخيمات الالجئين، وبالتالي  80األردن، أصبح التحدي أكثر كثافة. يقدر أن  

غالبية المجتمعات المضيفة   أصبح الضغط على البلديات المسؤولة للتعامل مع تيارات النفايات المتزايدة أكثر أهمية. ونتيجة لذلك، ذكرت
 توفير الخدمات الكافية في إدارة النفايات كأكبر تحد لها، وذلك بسبب الزيادة السكانية.
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وقد تم اعتماد إعادة التدوير كطريقة مهمة للحد من النفايات والحد من استخدام مدافن النفايات في العديد من البلدان. وهو يقع ضمن  
سل الهرمي لإلدارة المتكاملة للنفايات. يبدأ التسلسل الهرمي بالوقاية في األعلى يليه إعادة االستخدام وإعادة ثاني أعلى مرتبة في التسل

التدوير والعالج والتخلص النهائي. في األردن، قامت وزارة البيئة فقط بوضع مشروع سياسة بشأن النفايات البلدية، ينظم أهداف التقليل 
ت البلدية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. على الرغم من عدم وجود إطار قانوني ومؤسسي داعم، فقد كان إلى الحد األدنى من النفايا

هناك بعض اإلنجازات في هذا القطاع. تم إنشاء العديد من المشاريع والمبادرات خالل السنوات الماضية، لكن معظم هذه المشاريع تركز 
ية البالد. لذلك فإن إعادة التدوير، الرسمية وغير الرسمية، ال تزال محدودة للغاية في األردن.  على أمانة عمان الكبرى وال تصل إلى بق

ال يزال معظم أنشطة إعادة التدوير في األردن تتم من خالل القطاع غير الرسمي أو من قبل مقاولين خاصين يقومون بفرز المواد القابلة  
 نفايات.للتدوير في نهاية جدول النفايات في مدافن ال

 مخاطر التعرض والتعامل مع النفايات 

  تشكل النفايات المنزلية )مخلفات األطعمة، قشور الفاكهة والخضروات، علب المشروبات الغازية، المناديل الورقية( ما يقارب ثالثة أرباع
ميع والتحلل والتعفن فهي بيئه خصبه  مجموع النفايات الصلبه، وألن معظم محتوياتها من المواد العضوية الرطبة أو المبللة سريعة الت

 لنمو البكتريا ويزداد األمر سوءًا في حالة بقاء هذا النوع من النفايات المنزلية فترة طويلة وخاصة في األجواء الحارة الرطبة. 

التحاليل( سو  الطبية، مختبرات  العيادات  المستشفيات،  نفايات طبية )مخلفات  النفايات على  اكياس  ان تحتوي  اء من مخلفات ممكن 
المرضى اومن األدوات المستعمله مثل المشارط وبعض المخلفات الحادة كاإلبر او بقايا األدوية فسواء كانت ملوثه او غير ملوث فإنها 

 سوف تسبب اآلذى للعاملين.

ات، المنظفات المنزلية، البطاريات ان وجود المواد الكيماوية في النفايات امر متوقع بسبب وجود المخلفات الكيماوية مثل بقايا علب الدهان
لوجي،  التالفة، مخلفات المختبرات في الجامعات و مراكز البحوث اوالنفايات الخطره مثل المواد القابلة اللشتعال أو التآكل أو التفاعل البيو 

 األسبستوس أو الرصاص، والغازات المضغوطة الواردة من المصانع والتي تستخدم المواد الكيماوية.

رغم من الروائح الكريهة التي تفوح من النفايات بسبب محتواها من المخلفات المتعفنة مثل اللحوم أو الخضار أو حفاضات األطفال بال
وغيرها فإنها ال تشكل خطرا على الصحة اال انها مصدر ازعاج للعاملين إعتمادا على قوة حاسة الشم لكل فرد، لكن خطرها يكمن في  

وتوالد الحشرات والقوارض وبالتالي احتمالية نقل وتفشي األمراض الوبائية. خطورة الحشرات تكمن في قدرتها    انها تعمل على اجتذاب
على نقل المرض على نطاق أوسع وأسرع من األمراض األخرى التي تحتاج إلى األتصال بين إنسان وآخر لتنتقل، كما أنها تقوم بنقل 

ال )الفئران،  الدقيقة المرض من كائنات حية مختلفة  الكائنات  العديد من  انتشار  إلى األنسان، وتسهل  إلخ(  الكالب...  الطيو،  جرذان، 
 - المسببة األمراض خطيرة ومن اهم الحشرات النقلة لألمراض:

 البعوض من وأهم األمراض التي تنقلها )المالريا، حمى الضنك، الحمى الصفراء(.  •
 .ها الليشمانياالذباب )ذباب الرمل( ينقل العديد من األمراض أهم •
 القراد الحشرة قد تمتص دم اإلنسان أيضًا، أهم األمراض المنقولة عن طريقها، حمى القرم.  •
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الحيوانات النافقة ومخلفات المسالخ قد تكون مصدر كبير للعدوى، فمعظم األسباب في نفوق الحيونات هو إصابتها باألمرض لذلك عند  
نمو انتشار البكتيريا أو أبواغها للبيئة المحيطة مما قد يعرض العاملين الى التلوث واإلصابة  تركها بدون معالجة سليمة قد تتسبب في  

 - باألمراض المهنية التي قد تصيب العاملين بالعدوى من خالل إحدى الطرق التالية:

 المالمسة، مثل مالمسة النفايات لجلد الشخص أو أغشيته المخاطية.  •
 ة، أو الجروح من النفايات الحادة، الزجاج، علب الصفيح. األختراق، مثل الوخز بإبر مستعمل •
 البلع، مثل تناول طعام أو شرب ماء أو سوائل قد تسربت لها النفايات.  •
 التنفس، عبر استنشاق الرذاذ الملوث بالمواد الكيميائية من النفايات أو الجراثيم، أو الهواء الملوث بالغبار. •

 والتعامل مع النفايات أهم وسائل الوقاية من مخاطر التعرض 

 التعليمات، التدريب واإلشراف  .1
 تدريب جميع العاملين وخاصة الجدد على التعرف على المواد، النفايات والبيئات الخطرة وكيفية التعامل معه. •
 اإلبالغ عن الحاالت الخطرة التي يعتقد العاملون أنها سوف تؤدي إلى خطر على أنفسهم إذا واصلوا العمل. •
 إجراءات التعامل مع الحوادث أو اإلصابة أثناء العمل، واإلبالغ عنها إلى المشرف في نفس اليوم. •
 عدم/ تجنب التعرض للنفايات  .2
 .إستخدام أنظمة جمع النفايات المجهزة بنظم رفع آلية كلما كان ذلك ممكن للتحميل السريع والصحي •
 فوق النفايات فقد تحتوي على ادوات حادة أو زلقة. ال كبس او ضغط يجوز النفايات يدوًيا وال يجوز المشي  •
 .تنظيف وازالة أية انسكاب للنفايات بإستخدام المعدات المالئمة مثل مكنسة ومجرود وتجنب جمعها يدويا •
 إستخدام مالبس الواقية المناسبة، مثل القفازات المقاومة للقطع، أحذيه السالمة و مالبس العمل.  •
 ا مقبولة وآمنة من خاللفحص النفايات للتاكد بأنه .3
 المراقبة البصرية يوميا للحاويات / النفايات •
 جمع عينات من الحاويات / النفايات بغرض فحصها، على أساس عشوائي ومنتظم. •
 النفايات التي تستدعي تفحصا تفصيليًا ينبغي رفض تحميلها إال ضمن معاير خاصة حسب اشتراطات السالمة. •
تحويلية او المكب للتحقق من حمولة اليات الجمع وفي حالة اإلشتباه بحمولتها يجب تفحصها و تحديد التنسيق مع إدارة المحطة ال •

 مصدرها من خالل مراقبة مسار اآللية واتخاذ اإلجراءات الالزمة. 
 المحافظة على النظافة الصحية الفعالة  .4
المواقع الثابتة )أماكن تبديل المالبس • البارد، المناشف توفير المرافق الصحية المالئمة في  الدافئ/  المياه الجارية  المياة،  ، دورات 

 والصابون(. 
 توفير مستلزمات النظافة من صابون، معقمات وخالفة على مركبات الجمع للحفاظ على النظافة الفعالة للعاملين.  •
 منع األكل او الشرب بجانب النفايات خوفا من تسرب النفايات له. •
 تناول الطعام أو الشرب. غسل اليدين بشكل متكرر قبل  •
 تجنب وضع اليدين في العين أو الفم أو األذنين أو بالقرب منها. •
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 اإلستحمام في نهاية يوم العمل •
 غسل مالبس العمل بشكل منفصل. •
 المراقبة والرعاية الصحية للعاملين .5
صدر( للتأكد من سالمتة ولياقتة الفحص الطبي األولي للمتقدم للعمل )فحوص دم، بول، براز، وظائف كبد وكلى، صورة أشعة لل  •

 وقدراتة الجسمانية والصحية والعقلية للعمل. 
 الفحص الطبي الدوري للحفاظ على صحتهم وسالمتهم وإكتشاف ما يظهرمن أمراض مهنية في مراحلها األولية. •
الكبد الوبائي )ب( والكزاز    توفير المطاعيم المناسبة مع مرعاة اوقات الجرعات وفترة ودورية المطاعيم باشراف طبي ضد التهاب •

 وأية أمراض معدية أخرى قد تكون منتشرة أو يشتبه بوجودها.
 توفير مختلف مستلزمات اإلسعاف األولى والتدخل الطبي الفوري عند الحاجة لعالج الجروح / اإلصابات. •

 الخاتمة

الرئيسة لوزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى، ووزارة االدارة   تعد إدارة النفايات بانواعها المختلفة من أولويات الحكومة، وتعتبر من المهام
د المحلية. حيث تعتمد هذه الجهات بادارتها للنفايات أسس ودراسات علمية  تتفق مع القوانين واألنظمة المحلية وتتولى الوزارة وضع العدي

مليون طن من النفايات الصلبة    2.7في المملكة ما يعادل    من التشريعات الناظمة لهذا القطاع، علما بان معدل االنتاج السنوي للنفايات
يعادل الطبية، و  2745البلدية، وما  النفايات  تدويرجزء كبيرمن هذه    45طنا من  يعاد  الخطرة. كما  الصناعية  النفايات  ألف طن من 

كز معالجة النفايات الخطرة / سواقة  النفايات مثل الزيوت المعدنية المستهلكة وبطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة، وينقل الى مر 
% من المناطق 70% من المناطق الحضرية و90طن سنويا. وتغطي خدمة جمع النفايات الصلبة البلدية ما يعادل    2000ما يعادل  

%. وتزيد 15وير  % من حجم النفايات البلدية الكلية والمواد البالستيكية القابلة إلعادة التد50الريفية. وتشكل نسبة النفايات العضوية  
ت، كمية النفايات المتولدة في المملكة باستمرار ارتفاع النمو السكاني بخاصة بسبب اللجوء السوري، وأثره في تغيير محتوى ونوعية النفايا

 % عن الطاقة االستعابية بخاصة مكبا االكيدر والحصينيات.50ورفع كمياتها لتزيد بـ 

ن هناك اختالفات في تركيزها. إذا لم يكن هناك فرق كبير، فال يوجد نقل. بمجرد استقرار البيئة تنتقل الملوثات عبر البيئة عندما تكو 
ون  الداخلية لمكب النفايات وقابليتها للمقارنة مع الظروف السائدة في التربة المحيطة، ال توجد تدرجات طبيعية بين االثنين. عندها لن يك 

المحيطة. عندما يتم دفن النفايات بطريقة مستدامة، يتم تقسيم الملوثات إلى مواد غير ضارة هناك انتقال للتلوث من المكب إلى البيئة  
ويتم التخلص منها )وبالتالي تصبح غير ضارة( أو يتم تجميدها في مكب النفايات وبالتالي تبقى هناك إلى األبد. تم إحراز تقدم هائل 

تقييم المخاطر واألثر على النحو الذي تعززه لوائح االتحاد األوروبي. وتجدر اإلشارة في فهم عمليات طمر النفايات والتنبؤ بها. يتيح ذلك  
إلى أنه ليس مكًبا في حد ذاته غير مرغوب فيه، بل تأثيره البيئي. سوف يعالج مكب النفايات المستدام ذلك. يقدم حلواًل ألنواع مختلفة 

المناسبة للتثبيت. إذا كنا جادين حًقا في حماية صحة اإلنسان والبيئة، فينبغي من النفايات: النفايات العضوية وغير العضوية والخطرة  
 أيًضا أن نكون مستعدين للنظر في ذلك. 
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Abstract: 

Landfills become mandatory to dispose of large amounts of municipal solid waste historically; landfills have been viewed as 

the ultimate solution for waste storage at the lowest cost. Disposing of tons of rubbish daily without any treatment or 

separation creates piles in landfills. In developing countries such as Jordan, landfills are generally considered unscientific 

and create problems such as air pollution from waste incineration at landfill sites, groundwater contamination as well as soil 

quality deterioration (from leachate - effluents formed in the form of water or moisture). Content seeps through areas polluted 

and mixed with surfaces and groundwater). The purpose of this research is to propose different approaches to waste 

management in landfills and to facilitate some of the methods as policy tools. 
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