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 قائمة املصطلحات 
 

املباين ومنشـــــــــــــآت اليت دمرهتا النزاعات والكوارث، مبا املواد النامجة عن  األنقاض
يشـــــــــمل العناصـــــــــر اهليكلية (مثل اخلرســـــــــانة، والطوب، وما إىل ذلك)، 
واألاثث، واألمتعة الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــية، وغري ذلك من النفا�ت. وختتلف 
أنقــاض النزاعــات والكوارث عن األنقــاض العــاديــة النــامجــة عن أعمــال 

وائها على ذخائر غري متفجرة اإلنشـــــــــــــــاء واهلدم بســـــــــــــــبب إمكانية احت
 وجثث.

عملية معاجلة األنقاض اليت هتدف إىل إنتاج مادة جديدة الستخدامها  إعادة تدوير األنقاض
 احلصى. مثلألغراض اإلنشاء، 

لألنقـاض يف مطمر صـــــــــــــــحي نظـامي، للنفـا�ت و  يعمليـة الرفع النهـائ التخلص
 بصورة آمنة وقانونية.

النفــــا�ت اليت متثــــل خطرًا على اإلنســــــــــــــــــان والبيئــــة، ومن مث تتطلــــب  النفا�ت اخلطرة
 إجراءات خاصة ملنع أي آاثر سلبية على صحة البشر والبيئة.

 
املواد اليت ال يطرأ عليهــا أي حتّول بيولوجي أو كيميــائي أو فيز�ئي أو  األنقاض اخلاملة

 إىل ذلك.، وما بالط أو الكاشيإشعاعي، مثل اخلرسانة والطوب، وال

10PM ،كتلك اليت حيتويها الغبار أو   اجلســـــــــيمات العضـــــــــوية، أو اجلســـــــــيميات
 ميكرون. ١٠و 2,5الدخان، اليت يبلغ قطرها بني 

5.2PM  واليت تكون  نميكرو  2,5ملواثت اهلواء اليت يبلغ قطرهــــا أو يقــــل عن
صـــــــغرية احلجم لدرجة أ�ا خترتق حىت أصـــــــغر الشـــــــعب التنفســـــــية لدى 
اإلنسان. وتنجم هذه اجلسيمات عموماً عن األنشطة اليت تنطوي على 

والصـــــــهر، ومعاجلة املعادن،  ،املواصـــــــالتحرق الوقود األحفوري، مثل 
 والعواصف الرتابية.

"النفا�ت" مجيع املواد املوجودة  مصــطلحشــمل يألغراض هذه الوثيقة،  النفا�ت
ميكن إعادة اســــــــــتخدامها أو إعادة تدويرها، وعلى  يف األنقاض اليت ال

 هذا األساس جيب التخلص منها.
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 مقدمة -١ 
من قبل بر�مج األمم املتحدة  الوثيقة مت أعداد هذهابلتعاون مع وزارة الصــــــــــــــحة والبيئة العراقية  

 .العراق لدعم إدارة شؤون البيئة والسالمة يف مواقع إعادة تدوير األنقاض يفللبيئة 
أســـــاســـــية يف ســـــلســـــلة أعمال إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار يف  مرحلة وإعادة تدوير األنقاض 

 ١ ، منها ما يلي: مهمةتنطوي على فوائد بيئية ، اع يف العراقنز املناطق املتأثرة ابل

  تفضي عملية إعادة تدوير األنقاض إىل تقليص الكميات اليت يتوجب التخلص منها؛ )١
غـازات  يف الطـاقـة ومتّكن من احلـد من انبعـااثت توفريو  حتقيقتـدوير األنقـاض  عمليـة إعـادةتتيح  )٢

كنتيجـة لتقليص حركـة نقـل النفـا�ت من أجـل التخلص منهـا، ومن مث احلـد من   ،وامللوثـة الـدفيئـة
  ؛نقل مواد املقالع إىل املدن يف إطار أعمال إعادة اإلعمار نشاط

ملقالع االيت ُجتلب من  تقّلص عملية إعادة تدوير األنقاض االحتياجات من املواد اخلام الطبيعية )٣
 ألغراض إعادة اإلعمار، ألن األنقاض املعاد تدويرها ميكن أن توفر بديًال هلا.

بــادئ التوجيهيــة هو دعم جهود إعــادة اإلعمــار يف فرتة وبينمــا كــان اهلــدف من وضــــــــــــــع هــذه امل 
. اإلنشـــــــاءالبناء و  قطاعمســـــــتدام يف  توجهاع، فإ�ا ترمي أيضـــــــاً إىل مســـــــاعدة العراق على اتباع نز بعد ال ما

 دائريال قتصـــــــــاداالوعلى وجه التحديد، هتدف الســـــــــياســـــــــة املراد اتباعها يف املدى البعيد إىل األخذ بنهج 
ومن مزا� منوذج البناء القائم على التدوير  .البناء واهلدمأنقاض  اســــــــــــتخدامو عادة تدوير إ ض علىحيالذي 

نفا�ت البناء واهلدم بعيداً عن أنه حيقق عدة أهداف بيئية، بينها تقليل النفا�ت إىل احلد األدىن، وحتويل 
االقتصــــــاد  شــــــأنرد. ومن الصــــــحية، واحلد من انبعااثت غازات الدفيئة، واحلد من اســــــتنفاد املوا راملطام

 إنتاج واستهالك أكثر كفاءًة. طرقو أن يساعد أيضاً على استحداث فرص جتارية مبتكرة الدائري 
تكون مواقع إعادة تدوير األنقاض موجودة ابلقرب من مصـــــــــــــــدر  أنوالســـــــــــــــيناريو األمثل هو  

ادة تدوير األنقاض األنقاض، حبيث ميكن احلد من احلاجة إىل نقلها، وهو ما يعين إنشـــــــــــــــاء مواقع إع
 داخل القرى واملدن العراقية أو ابلقرب منها.

وملا كانت األنشــــــطة املرتبطة إبعادة تدوير األنقاض تنطوي على آاثر ســــــلبية ممكنة على عامة  
اإلدارة الســليمة ملواقع إعادة تدوير األنقاض أمهية أســاســية للتقليل  تكتســيالناس والبيئة احمليطة ابملواقع، 

عات غري مرغوب فيها إىل احلد األدىن. وتشـــــــــــمل اإلدارة الســـــــــــليمة اجلوانب املتعلقة بصـــــــــــحة من أي تب
األشـــخاص العاملني يف مواقع إعادة تدوير األنقاض وســـالمتهم، فضـــالً عن صـــحة وســـالمة عامة الناس 

 املتواجدين يف حميط هذه املواقع.

وبدء  نصـــــــــــــب املعداتا لبقً ســـــــــــــمشـــــــــــــرطًا  نقاضملواقع إعادة تدوير األ قانوينيعد االمتثال الو  
) من ١١إنشــــاء املوقع وفًقا للمادة (بتحضــــري و بدء الجيب احلصــــول على املوافقة البيئية قبل و األنشــــطة. 

متنع اجلهات ذات النشــــــاطات املؤثرة على  واليت تنص على أنه " )،٢٠٠٩قانون محاية وحتســــــني البيئة (
 ".موافقة الوزارة البيئة من ممارسة عملها دون استحصال

وابإلضـــــــــــــــافة إىل هذه االلتزامات القانونية، وحســـــــــــــــب حجم املشـــــــــــــــروع املتعلق إبعادة تدوير  
وأنشــــــــــــطة إدارة حاالت الطوارئ، واإلدارة البيئية، وإدارة  أهدافاألنقاض، قد ُيشــــــــــــَرتط أيضــــــــــــاً إدماج 

 إعادة تدوير األنقاض. عملياتلتخطيط الالنفا�ت، ضمن 
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  النجاح الرئيسية معايري -٢
 بيئياً ملواقع إعادة تدوير األنقاض مبعايري النجاح الرئيسية التالية: والسليمةترتبط اإلدارة اآلمنة  

أن أعمال إعادة تدوير األنقاض ال تؤثر أتثرياً ســـــلبياً على املقيمني يف املناطق اجملاورة التحقق من  •
 وعلى األنشطة البشرية األخرى؛

 نظم عمل مأمونة لضمان محاية العمال، واملوظفني، والزائرين؛ وضع •

من أن أعمال إعادة تدوير األنقاض ال تفضــي إىل أي أثر ســليب على النبااتت واحليوا�ت  أكدالت •
 املتواجدة يف املناطق اجملاورة، أو على البيئة، مبا يف ذلك املياه اجلوفية؛

أعمال إعادة تدوير األنقاض ابلقرب من مصدر األنقاض اختاذ ما يلزم من إجراءات لتيسري إجراء  •
 واحلد من االنبعااثت ومن حركة الشاحنات. النقللتقليص تكاليف 

 
إلعادة  التجریبيالمازن وقع مفي  بدعم من المنظمة الدولیة للھجرة األنقاضكسیر عملیات محدودة النطاق لت:۱الشكل 

 تدویر األنقاض في مدینة الموصل
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 أنشطة إعادة تدوير األنقاض -٣ 
 ترد فيما يلي األنشطة املشمولة يف موقع منوذجي إلعادة تدوير األنقاض: 

مراقبة األنقاض عند استقباهلا وتفريغها للتأكد من أ�ا ال حتتوي على نفا�ت غري قابلة  -١
 إلعادة التدوير؛

وير إما ابلطرق اليدوية، فرز األنقاض حســــب خمتلف أنواع األنقاض القابلة إلعادة التد -٢
 أو ابلطرق امليكانيكية اليت تشمل أحزمة النقل وآالت الغربلة؛

 األنقاض وغربلتها لتحويلها إىل أنقاض معاد تدويرها، كاحلصى وغريه؛ كسريت  -٣
 ميل األنقاض املعاد تدويرها على منت شاحنات لنقلها من املوقع.حت -٤

 
 ووحدة غربلة (اللون األخضر) إلعادة تدویر األنقاض باستخدام كّسارة (اللون األصفر)عملیة نموذجیة :۲الشكل 

 
المواد  ثلالمخلفات غیر القابلة إلعادة التدویر، م زالةإتشمل  عملیة فرز یدوي لألنقاض في العراق،:۳الشكل 

 البالستیكیة، واألثاث، وغیرھما
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 املخاطر املرتبطة ابألنقاض -٤ 
من  جمموعةاع يف العراق، حتتوي على نز ف أن األنقاض، وخباصــــــــة يف املناطق املتأثرة ابلو املعر من  

 النفا�ت واملواد اليت ميكن أن تلحق ضرراً ابإلنسان، وابلنبااتت واحليوا�ت، وابلبيئة احمليطة.
اإلجراءات  ومن هذا املنطلق، ينبغي أن تُراعى هذه املخاطر املراعاة الواجبة لدى وضــــــــع واعتماد 

 ما يلي:النفا�ت واملواد التشغيلية ألي موقع إلعادة تدوير األنقاض. وتشمل هذه 
 األجهزة املتفجرة والذخائر غري املتفجرة؛ •
 النفا�ت اخلطرة، مثل الزيوت والشحوم واملذيبات املتأتية من املواقع الصناعية؛ •
 اجلثث؛ •
 Yperiteاإليبرييت  مثل احلرب الكيميائيةعوامل املواد الكيميائية ومبيدات اآلفات، و  •

 (غاز اخلردل) واملواد املتفجرة؛
 املعادن الثقيلة اليت تفرزها العناصر اهليكلية للمبىن املدمَّر/املنشأة املدمَّرة؛ •
 النفا�ت الطبية من املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. •

د حمتواها من املعادن الثقيلة واملواد ميكن اختبار عينات من األنقاض يف خمتربات مالئمة لتحدي 
الكيميائية وامللواثت األخرى مىت ما وجدت أســـــــــــــباب معقولة تبعث على االعتقاد أبن األنقاض حتتوي 

. وجتدر اإلشارة إىل أن التلوث سيؤثر على ملواثت خطرة، أي عندما يثار القلق بشأن مصدر األنقاض
ضــــار األنقاض، وقد ينطوي أيضــــاً على أثر  لون معيتعامســــلباً على صــــحة وســــالمة األشــــخاص الذين 

 الستخدام النهائي لألنقاض املعاد تدويرها.ل حمتمل
يضـــــــــــــطلع املركز العراقي للوقاية من  املنضـــــــــــــب،لألنقاض ابليورانيوم  لاحملتموابلنســـــــــــــبة إىل التلوث  

 اإلشعاع التابع لوزارة الصحة والبيئة بدور وكالة الرصد فيما يتعلق هبذه املسألة. وُيشار يف هذا الصدد إىل أن
تكشف  الدراسات اليت أجراها مركز الوقاية من اإلشعاع على املناطق اليت اسُرتجعت من تنظيم داعش مل

معلومات  . وعالوة على ذلك، ال توجد أي أدلة أواملنضــــــــــبيورانيوم أي دليل على حصــــــــــول تلوث ابل
 اع مع تنظيم داعش.نز يف إطار ال املنضبتفيد ابستخدام اليورانيوم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  فجرة وسط األنقاض في العراقنغیر م ائرذخ :٤الشكل      
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 اختيار مواقع إعادة تدوير األنقاض -٥ 
 املوقع اختيار  

 اجلوانب الرئيسية اليت جيب أخذها يف احلسبان لدى اختيار موقع إعادة تدوير األنقاض.مثة بعض  
ويقوم االختيار األمثل للموقع عادًة على أســـــــــــــــاس موازنة بني القرب من مصـــــــــــــــدر األنقاض (احلد من 

تقليص حركة االنبعااثت النامجة عن عملية النقل ومن التكاليف ذات الصلة، وتعزيز السالمة عن طريق 
. ومن املسائل الرئيسية اليت موقع إعادة تدوير األنقاض الشاحنات على الطريق) واملكان الذي يوجد به

 ، ما يلي:جيب وضعها يف االعتبار

 امللكية  

 ؛(وهو اخليار املفضل) اململوكة للحكومة العامة األراضي •
 .أو اهليئـــة احلكوميـــة املعنيـــة)(عقـــد اســـــــــــــــتئجـــار توقِّعـــه الوزارة  ألراضـــــــــــــــي اململوكـــة ملكيـــة خـــاصـــــــــــــــــةا •

 فإذا كان املوقع مملوكاً جلهات خاصة: 
 وجب التأكد من أن مدة عقد اإلجيار كافية؛ •

 وجب التأكد من أن تعديل أحكام عقد اإلجيار/متديده ممكناً؛ •

احلالة النهائية للموقع بعد إجناز األشغال، أي التحقق من  حيددوجب التأكد من أن عقد اإلجيار  •
 .األصلية وطبيعتها إىل هيئتها أتهيل املوقعإعادة اتفاق بشأن وجود 

 احلجم  
جيب أن تكون مســـــاحة املوقع واســـــعة مبا فيه الكفاية الســـــتيعاب األنقاض اليت يُتوقَّع ختزينها،  

 والحتواء املرافق واملعدات الالزمة لعمليات إعادة التدوير.
 دومن. ٨>، وخارج املدينة دومن ٨و ١،٢بني األنواع املختلفة للمواقع: داخل املدينة  

 ، ما الذي جيب جتنبه:املكان  
 ؛جماري املياه •
 ؛إمدادات املياه العامة •
 ؛املناطق ذات األمهية اإليكولوجية •
 .املواقع التارخيية •

 آلاثرا اليت تتطلب إجراءات ختفيف األماكن  
االســتخدامات احلســاســة لألراضــي احمليطة اختاَذ تدابري إضــافية للتخفيف من اآلاثر قد تســتلزم  

الســــــلبية على البيئة. وتشــــــمل هذه االســــــتخدامات اجملمَّعات الســــــكنية واملدارس واملســــــاجد والكنائس، 
 إىل ذلك. وما

دة يف ، جيب أن تُراعى الر�ح الســـــــــــــــائتلك األماكناملوقع ابلقرب من  اختيارلذا، مىت يتقرر  
 املنطقة بغية التصدي للغبار والروائح.
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 :ينبغي تقصيه، ما املكان  
 بسهولة إىل املوقع؛ والدخول الوصولالشاحنات إمكانية  •

ل املرور عرب الطرق  تمســــــــاراجودة  • النقل من مواقع رفع األنقاض إىل موقع إعادة التدوير (يفضــــــــّ
 بعيداً عن األماكن واملرافق احلساسة مثل املدارس، واملستشفيات، وغريها)؛ رئيسيةال

 مناطق مفتوحة؛ ويف منبسطة املوقع تضاريس •

 سهولة توفري احلماية األمنية للموقع عن طريق التسييج، وما إىل ذلك. •

 توثيق املوقع  
 ولية التالية.بعد اختيار املوقع واحلصول على املوافقة، قد يتعني تقدمي الواثئق األ 

 :األنشطة انطالققبل   
 )؛أو الدرون لقطات من الطائرات بدون طيارلقطات فيديو/صور جوية (مبا يف ذلك ابستخدام  •

 لقطات فيديو/صور أرضية؛ •

 ؛تضاريس املوقعو  برابخ أو وقنوات تصريفوأسوجة  بىنتسجيل أي خصائص/مسات هامة، من  •
 كون األرض قد مت استخدامها سابقاً ألغراض صناعية؛اخذ عينات عشوائية للرتبة يف حالة   •

 .عينات من مياه اآلابر املوجودة يف املوقع •

 مراقبة/تفتيش املوقع عمليات  
ُجترى ابنتظام (كل ثالثة أشـــــــــــــــهر) عمليات مراقبة/تفتيش للموقع لتقييم مدى امتثال اخلطط  

وخمططات اســـــــــــــتخدام األراضـــــــــــــي. كما ُجترى هذه العمليات املتفق عليها، واللوائح اإلدارية، والقوانني، 
 لتقييم أداء نظم الرصد واهلندسة والتشغيل.

عن عمليات املراقبة والتفتيش اليت تكون حمددة جبدول زمين. وهي هتدف  مسبقاً  ويتم اإلعالن 
 األخرى. يةالروتينواملتابعة  راقبةإىل استكمال أعمال امل
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 اآلاثر البيئية -٦ 
. لذا، جيب أن ُتدار إعادة تدوير األنقاض اآلاثر البيئية الســـــــــلبية التالية عن أنشـــــــــطة جمقد تن 

 مناسب للحد من اآلاثر السلبية املمكنة.هذه األنشطة بشكل 

 الضوضاء  
، مبا يف إعادة تدوير األنقاضتنجم الضوضاء عن عدد من األنشطة اليت ُيضطلع هبا يف موقع  

يف حميط املوقع، وتشـــــــغيل  وتفريغها منها، وتشـــــــغيل الشـــــــفالتعلى الشـــــــاحنات ذلك حتميل األنقاض 
 والغربلة. كسريالت أليات

على نوعية حياة املقيمني يف األحياء اجملاورة وعلى  ضـــــــارن الضـــــــوضـــــــاء أثر ع نتجوميكن أن ي 
صــــحة اإلنســــان  علىالضــــوضــــاء تؤثر  عالية منالملســــتو�ت ا . زد على ذلك أناليت تقام فيهانشــــطة األ

 واحليوان.

 الغبار  
وحتميلها ، كنتيجة مباشــــــــــرة ملعاجلة األنقاض إعادة تدوير األنقاضينشــــــــــأ الغبار عن أنشــــــــــطة  

 األخرى. والعرابت. كما ينشأ الغبار عن حركة سري الشاحنات ها وغربلتهاكسري وتفريغها وت
املقيمني يف املناطق  مصــــــــــــــلحةة عن هذه األنشــــــــــــــطة على جتوميكن أن تؤثر كميات الغبار النا 

ع اجملاورة وأســـــــــــباب الراحة يف هذه املناطق. كما ميكن أن تســـــــــــبب مشـــــــــــاكل صـــــــــــحية للعاملني يف املوق
 وملستخدمي األراضي اجملاورة يف حال انتشارها خارج حدود املوقع.

وابإلضــــــــافة إىل الرصــــــــد البصــــــــري، ميكن قياس الغبار ابســــــــتخدام عّدادات حممولة ابليد تتيح  
. وُجترى عمليات القياس هذه ضــــــــــمن حدود (PM2.5, PM10)القراءة اآللية لكمية جســــــــــيمات الغبار 

يف وقت أخذ العينات، وذلك على أســــاس مرتني  االجتاه الذي هتب منه الر�حاملوقع وخارجها حســــب 
 يف اليوم على األقل.

و/أو الطقس اجلاف سبباً لتوليد كميات من الغبار تفوق املستو�ت  وعندما تشكل قوة الريح 
عادة التدوير العادية، ينبغي ز�دة وترية أخذ العينات، حبيث ُجترى عملية القياس كل ســـاعة. ويف مواقع إ

نصـــــب اليت تشـــــتغل على مدى زمين طويل، واليت تتطلب رصـــــداً أكثر دقة وصـــــرامة لنوعية اهلواء، ميكن 
 حمطة اثبتة لرصد الغبار يف موقع إعادة التدوير تتيح إجراء القياسات بشكل مستمر.

املرت يف  ميكروغرامــاً  ٢٥٠ 10PMوكمبــدأ عــام، إذا جتــاوزت الرتكيزات من اجلســــــــــــــيمــات املعلقــة  
دقيقة، وجب وقُف النشاط  ١٥ ، كمتوسط على مدى)3µg/m 250 of concentrations 10PM(املكعب 

 املسبب للغبار داخل املوقع واختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة هذا النشاط بغية احلد من توليد الغبار.

 الروائح  
املواد  تســـــــــــــــرباملتعفنة يف املوقع ومن  العضـــــــــــــــوية من ختزين النفا�ت ميكن أن تنبعث الروائح 

حتتوي عليهـا األنقـاض. كمـا ميكن أن تنبعـث الروائح ن أن اليت ابإلمكـالنفـا�ت اخلطرة من االكيميـائيـة 
راحة العاملني يف املوقع ومستخدمي األراضي  كريهة علىال انبعااثت الروائح تؤثرمن اجلثث. وميكن أن 

. احلشـرات واهلوام يف املناطق اجملاورة عندما تتجاوز مسـتوى معيناً، وميكن أيضـاً أن تشـكل عامالً جلذب
 تعترب النفا�ت املتعفنة حمظورة داخل املوقع، فإن إمكانية انبعاث روائح كريهة من األنقاضوملا كانت 

 ضئيلة جداً، عدا يف املواقع اليت قد يوجد هبا مواد كيميائية أو نفا�ت خطرة أو جثث.
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 مطارمياه األ  
ن مل تـُتَّخذ ياه موقع إعادة تدوير األنقاض إاملخالل موســـــــــــــــم األمطار الغزيرة، ميكن أن تغمر  

عدم إدارة  حالةياه، كما ميكن أن جتتاح املياه املواقع اجملاورة يف امل وتصـــــــريف التدابري املناســـــــبة للتصـــــــدي
 .الوضع إدارًة سليمة

 حركة السري  
ينطوي التشــغيل العادي ملوقع إعادة تدوير األنقاض على اســتقبال األنقاض يف املوقع مث نقلها  

إىل املوقع وخترج  العرابت. وســـتدخل هذه أخرى وعرابتمنه، وعادًة ما يتم ذلك ابســـتخدام شـــاحنات 
 يف أوقات الذروة. ت مروريةمنه عرب الطريق العام، ومن مث ميكن أن تسبب حركتها اختناقا

 القمامة  
، وال ســــــيما يةالبيئ االدارة برياتد وســــــوءالنفا�ت  النتشــــــارقد تنشــــــأ القمامة يف املوقع كنتيجة  

جلذب . وال تسبب القمامة تلواثً بصر�ً فحسب، بل تشكل أيضاً عامالً العالية والعواصف الر�ح أثناء
 األراضي احمليطة إذا تسربت إىل خارج املوقع.اهلوام إىل املوقع وميكن أن تؤثر يف استخدامات احلشرات و 

 اهلوام  
يف  جذب اهلوام، مثل الفئران واجلرذان والطيور واحلشرات، إىل مرافق إدارة النفا�تتنميكن أن  

. وإذا خرجت عن الســـــــــــــــيطرة، ميكن أن متثل اهلوام خطراً على صـــــــــــــــحة العاملني يف املوقع وعلى املوقع
ملا كان املوقع ال يقبل الفضـــــــــالت الغذائية، فإن إمكانية جذب اهلوام مســـــــــتخدمي األراضـــــــــي احمليطة. و 

واســــتخدام اآلالت يف نشــــاط إعادة التدوير من العوامل  العرابتتكون حمدودة. زد على ذلك أن حركة 
(غري  اخلاملة األنقاض وادماليت تُبقي اهلوام بعيداً عن املوقع. وهلذه األســـــــــــــــباب، ال تُقبل يف املوقع إال 

 .ية)عضو 

 التلوث الكيميائي  
ملا كانت مصـــــــــادر األنقاض تشـــــــــمل املباين التجارية والصـــــــــناعية، مثة احتمال بوجود مواد كيميائية  

. وتشـــــــــمل هذه املواد الزيوت والشـــــــــحوم واملذيبات. وهلذا الســـــــــبب، جيب أن توضـــــــــع ومبيدات يف األنقاض
التلوث الكيميــائي واختــاذ التحوطــات الالزمــة إلزالــة هــذا إجراءات متّكن املوظفني والعمــال من التعرف على 

 .شريعيةالتلوث بطريقة مأمونة والتخلص من هذه النفا�ت اخلطرة بشكل حمكم ووفق اللوائح الت
الكيميائية، مثل غاز اخلردل وســــــائر  ألســــــلحةومىت تشــــــري التقديرات إىل ز�دة خطر التلوث اب 

ميكن اســـــتخدام أجهزة كشـــــف متخصـــــصـــــة لرصـــــد املواد الكيميائية  املواد الكيميائية الصـــــناعية الســـــامة،
(حممولة واثبتة) ألغراض اإلنذار املبكر. ويف هذا احلاالت، يُنَصح ابالتصال ابجلهة املسؤولة عن بر�مج 

 األمن الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي لدى وزارة الداخلية.

 املصادر املشعة  
إشــــــــعاعي، ميكن اســــــــتخدام  لة تدعو إىل االشــــــــتباه يف وجود تلوثمىت توافرت أســــــــباب معقو  

احملمولة ابليد لكشــــــــــف وقياس ورصــــــــــد النويدات املشــــــــــعة الواســــــــــعة الطيف  (Geiger)عدادات جاجير 
 ز، واألشــعة الســينية). وُجيري عمليات املســح اإلشــعاعي مركوجاما ،وبيتا ،أشــعة ألفاواملنخفضــة الطاقة (

 بع لوزارة الصحة والبيئة.الوقاية من اإلشعاع التا
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 تدابري التخفيف البيئية  -٧ 
يف مواقع إعادة  ترد فيما يلي قائمة ابلتدابري الالزمة عادًة للتقليل من اآلاثر الســـــــــــــــلبية املمكنة 

 تدوير األنقاض.

 الضوضاء
 يتم استقبال األنقاض وتشغيل اآلالت واملعدات يف املوقع خالل ساعات العمل فقط •

 الساعة/مك  )٥عن مخسة ( للعرابتالسرعة القصوى  زيدتجيب ان ال داخل املوقع،  •

النفا�ت يف  كبتـُتَّخذ اإلجراءات الالزمة للحد من الضـــــــــــــــوضـــــــــــــــاء يف مكان العمل، حبيث يتم   •
 السطح املخصص للغرض ويف أماكن التخزين ببطء ومن أدىن ارتفاع ممكن

للخلف كاســــرتاتيجية ســــالمة  العرابتمنبهات رجوع عالمات الســــالمة املرئية بدالً من ُتســــَتخدم  •
 (مىت كان ذلك ممكناً ومالئماً)

 .يتم إنشاء وصيانة حواجز نباتية حول املوقع، حسب االقتضاء •

 احلفاظ على مجيع املعدات واآلالت يف حالة عمل جيدة.يتم  •

 الغبار
 املنشآت يف املوقع اجتاه الر�ح السائدة واملسافة عن األنشطة اجملاورةمكان  ديديُراعى لدى حت •

يف طرف الوعاء القمعي للحزام الناقل ويف و أجهزة رش على الكســـــــــارات ووحدات الغربلة  وضـــــــــع •
 نقاط التفريغ األخرى

 نظام رش يدوي يف نقاط تفريغ األنقاض وحتميل األنقاض املعاد تدويرها وضع •

 ) كم/الساعة٥جيب ان ال تزيد السرعة القصوى للعرابت عن مخسة (داخل املوقع،  •

 وقف العمليات داخل املوقع يف حالة هبوب ر�ح قوية •

 تدخل املركبات إىل املوقع وخترج منه عرب طريق معبد فقط •

 تنظيف املوقع من الغبار واألوساخ والرمل على أساس يوميجيري  •

ب، اخشـــــــــــــــــ القــابلــة إلعــادة التــدوير، واألرييتم ختزين املواد غري املرغوب فيهــا، كــاملواد اخلــاملــة غ •
معدَّة للغرض على أرضــية صــلبة  لعضــويةمن النفا�ت ا الضــئيلةواملعادن، والبالســتيك، والكميات 

 من أجل إعادة تدويرها أو التخلص منهاقبل نقلها إىل خارج املوقع 

 ميكن إنشاء وصيانة حواجز نباتية حول املوقع، حسب االقتضاء •

 )خصابأل املوقع استخدام شاحنات رش املياه يف املوقع، حسب االقتضاء (على الطرق داخل •

 قبل معاجلتها (تكسري وغربلة) األنقاض موادرطيب ميكن ت •

 الروائح
 جسر القبان من منصة املشاهدة عندتُقبل األنقاض اخلاملة فقط. وتُفتَّش كل األنقاض الداخلة  •

 تُفتَّش كل األنقاض الداخلة قبل التفريغ •
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قبل نقلها إىل خارج املوقع من  معدَّة للغرضأراضــــي صــــلبة  علىيتم ختزين املواد غري املرغوب فيها  •
 أجل إعادة تدويرها أو التخلص منها

إذا تبّني وجود مواد كريهة الرائحة، مبا يف ذلك املواد الكيميائية والنفا�ت اخلطرة واجلثث، يـُتَّخذ  •
 قرار بنقلها إىل خارج املوقع يف أسرع وقت ممكن.

 األمطار مياه

املوجودة يف  تصــريفيف شــبكة الصــرف القائمة يف املوقع، ويتم تفريغها يف آابر  مطارُجتمع مياه األ •
 حسب احلاجة. ،) وغريها من األسسبرابخ(اه األمطار ميلتصريف اري جمإنشاء وصيانة  املوقع.

 السري حركة
وتُعرض ) كم/السـاعة ٥عن مخسـة ( داخل املوقع العرابتجلميع جيب ان ال تزيد السـرعة القصـوى  •

 عالمة حتديد السرعة بوضوح عند مدخل املوقع

 ضما�ً حلسن أدائها العرابتينبغي توفري خدمات الصيانة الالزمة جلميع  •

 التقيد ابللوائح اليت تنظم حركة السري يف املوقع. العرابتعلى مجيع  •

 القمامة

قد توجد يف حميط املوقع وعلى طول األســــــــــــــيجة على أســــــــــــــاس يومي كجزء من  تُرفع القمامة اليت •
 .البيئية االعتيادية والتدابريجراءات اإل

 اهلوام
 جسر القبان من منصة املشاهدة مستوى عند احلموالتتُفتَّش كل  •

 عند التفريغ احلموالتتُفتَّش كل  •

قبل نقلها إىل خارج املوقع من على أرضـــــية صـــــلبة معدَّة للغرض يتم ختزين املواد غري املرغوب فيها  •
 أجل إعادة تدويرها أو التخلص منها.

 الكيميائي التلوث

، مبــا يف ذلــك عنــد اً كيميــائيــ  ةلوثــم تكوناألنقــاض اليت قــد  وحتــديــد فحصبمــدرَّبون مراقبون  يقوم •
 التفريغمنصة املشاهدة ونقاط 

توضــــــــع تعليمات واضــــــــحة للموظفني والعمال بشــــــــأن حتديد امللواثت الكيميائية وفصــــــــلها بطريقة  •
 مأمونة

واحملكم للملواثت الكيميــائيــة والنفــا�ت اخلطرة  اآلمنمرافق يف املوقع من أجــل التخزين  نصــــــــــــــــب •
 ة املعمول هباريثما يتم نقلها إىل خارج املوقع من أجل التخلص منها وفقاً للوائح التنظيمي

للتخلص من امللواثت الكيميائية والنفا�ت اخلطرة تصـــــــــــــــّدق عليها البلدية  أو عقود إبرام اتفاقات •
 .للوائح التنظيمية االمتثالاملعنية وختضع ملراقبة منتظمة للتحقق من 
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 تدابري الصحة والسالمة  -٨ 
ميكن أن حتتويه األنقاض من مواد ينطوي نشـــــــــــاط معاجلة األنقاض على خماطر عالية بســـــــــــبب ما  

الرعاية الصـــــــــــــحية، ومواد حادة، مثل حديد  خدمات خطرة، كاألســـــــــــــبســـــــــــــتوس واحملاقن وغريها من نفا�ت
كميات ضــخمة (الوزن). وإضــافة ب إذا كانت األنقاض نفســهاعن  ، فضــالً لطابوقواالتســليح وكتل اخلرســانة 

 األنقاض على خماطر كامنة. ةمعاجلناول و لتإىل ذلك، ينطوي تشغيل املعدات واآلالت الالزمة 
األنقاض ومعاجلتها إىل حوادث خطرة هتدد  عمال تناولوعلى هذا األســــــــاس، ميكن أن تفضــــــــي أ 

 التالية: ةاألساسي التدابريالصحة والسالمة. بيد أنه ميكن التخفيف من حدة هذه املخاطر عن طريق اختاذ 
ركز نظِّم العمليات يف املوقع وتُ للصـــحة والســـالمة تُ ظم عمل آمنة تقوم على أســـاس وضـــع خطط نُ  •

 على التقليل إىل أدىن حد من املخاطر اليت هتدد صحة العاملني يف املوقع وسالمتهم؛
شـخصـية ُحتدَّد على أسـاس املخاطر الكامنة، الرتدائها من قبل مجيع األشـخاص الوقاية المعدات  •

 العاملني يف موقع إعادة تدوير األنقاض.
نظم العمل اآلمنة حتديد أســــــــاليب عمل بديلة أقّل خطراً على الصــــــــحة  قامةل عملية إوتشــــــــم 
اســــــــتخدام مرفاع لرفع األنقاض على شــــــــاحنة). ومن هنا أتيت أمهية وضــــــــع تدابري التخفيف يف إطار ك(

 بشري، جيب استخدام خطط الصحة والسالمة منذ البداية. ومىت يكون النشاط ضرور�ً ويستلزم تدخل
الوقاية الشـــخصـــية. وبشـــكل عام، بقدر ما تعتمد األنشـــطة على االســـتخدام املكثف لآلالت، معدات 

 تقل املخاطر اليت هتدد صحة البشر.
وتشــــتمل معدات الوقاية الشــــخصــــية عادًة على أحذية مالئمة (مصــــنوعة من مادة صــــلبة متنع  

على  واد ثقيلةســــــــــــــقوط مطر ، وتقلل إىل أدىن حد من خماابطن القدمني كاملســــــــــــــامري  حادةمواد اخرتاق 
 )، وقفازات، وبدالت عمل، وأقنعة.القدمني

وينبغي أن يراعي التصـــــــــميم العام ملوقع إعادة تدوير األنقاض مجيع اجلوانب املتعلقة ابلصـــــــــحة  
ذات اجتاه واحد، وتُتخذ الرتتيبات الالزمة  العرابتوالسالمة. وعلى سبيل املثال، تكون مسارات حركة 

نظيفــة  واألشـــــــــــــــخــاص. وعالوة على ذلــك، جيــب أن تتوافر يف املوقع مرافق العرابتللحــد من تقــاطع 
 تناولب ومالئمة تتيح للعمال إمكانية االغتســـال وتغيري مالبســـهم قبل وبعد اضـــطالعهم مبهامهم املتصـــلة

 األنقاض ومعاجلتها.
األنقاض  كســـــريوخالل أعمال املعاجلة، جيب أن يرتدي العمال الذين يشـــــاركون يف أنشـــــطة ت 

األمثلة على هذه املالبس الواقية املالئمة وغربلتها مالبس مالئمة ال َتعلق يف اآلالت املســـــــتخدَمة. ومن 
والغربلة، القبعات الصـــــلبة، واألحذية الواقية، والنظارات الواقية، وبدالت على مقاس  كســـــريألنشـــــطة الت

 كل عامل، وواقيات األذن، والقفازات الصناعية.
يســـــــــــــببها من احلوادث اليت قد  تقيوجيب أن تُثبَّت على مجيع املعدات واآلالت أدوات محاية  

 االستخدام غري السليم لتلك املعدات واآلالت.
وجيب أن تتوافر يف مواقع إعادة تدوير األنقاض لوازم اإلســـــــعافات األولية، وُمســـــــِعف مدرَّب،  

 وتعليمات واضحة بشأن كيفية االتصال خبدمات الطوارئ والوصول إىل أقرب مستشفى.
معدات الوقاية الشـــــــــخصـــــــــية املطلوبة يف أي ويعرض اجلدول التايل حملة عامة عن خمتلف أنواع  

 موقع إلعادة تدوير األنقاض.
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 التدابري اآلاثر املسار اخلطر
 مواد كيميائية يف األنقاض 

 (مواد تنظيف منزلية)
 ميائيةيكالواد املمع  التعامل، وتقليل ومرافق اغتسالعمل، بدل قفازات، و  كيمياوية  اجللد: طفح، إكزمية، حروق مباشر تالمس

إىل أدىن حـد. وابلنســــــــــــــبــة للعنــاصــــــــــــــر الكيميــائيــة اخلطرة، جيـب أن تكون 
 .ذةاوغري نفتينة القفازات م

 نظارات واقية صر، ضرر دائمبالعينان: هتّيج، التهاب امللتحمة، فقد مؤقت لل رذاذات
كيميائية ومواد كيميائية   مواد أســـــــــــــلحة االشـــــــــــــتباه يف وجودقناع. يف حالة  اجلهاز التنفسي: التهاب احلنجرة، التهاب القصبات، ربو استنشاق

صــــناعية ســــامة، وجب اســــتخدام قناع يوفر احلماية الكاملة للعينني والوجه 
 املنشطفحم (فلرت) واجلهاز التنفسي، مبا يف ذلك مرشح 

 بيولوجي
 (تلوث/بشري)

 شـــــــلل األطفال، إســـــــهال، التهاب الكبد األلفي، طفيليات معوية، تالمس مباشر
 احلمى التيفية، الكولريا

إىل  بيولوجيةوتقليل التعامل مع املواد ال، وأقنعة، ومرافق اغتســــــــــالقفازات، 
 وتلقيح حد،أدىن 

 بيولوجي
امـــــــة،  (�قالت: هوام، حيوا�ت قمـــــــّ

 حيوا�ت شاردة)

اتصـــــــــــــــال مبــاشــــــــــــــر (لــدغــات قراد، 
 ...) وبرغوث

داء الربميـــات، داء الكلـــب، احلمى التيفيـــة، مرض المي، التوالرمييـــة 
 (محى األرانب)، محى غرب النيل

 عمل، وتلقيح بدلو قفازات، 

داء الربميات، شلل األطفال، داء الكلب، داء الربوسيالت، فريوس  اتصال مباشر (براز)
 هانتا، داء املشوكات

 ومرافق اغتسال، البيولوجية إىل أدىن حدوتقليل التعامل مع املواد قفازات، 

 جسدي
 (أدوات حادة)

، الكزاز، فريوس نقص املناعة البشــــــــــــــرية، Eو Cو Bالتهاب كبدي  اتصال مباشر (جروح، خدوش)
 داء السل، اخلناق، داء املقوسات

 إىل أدىن حد، وتلقيح تعامل مع املواد احلادةقفازات، والتقليل من ال

 جسدي
 ثقيلة ضخمة)(نفا�ت 

الظهر: (العمود الفقاري): آالم مزمنة يف الظهر، إصاابت دائمة يف  رفع
 الظهر (القرص املنفتق)

حجم احلاوية وشــــــــــكلها، أرصــــــــــفة/مدارج، تقنيات رفع مالئمة، حزام/أداة 
 داعمة للظهر، آالت رفع

 بيئي
 (مركبات النقل)

األطراف، والرأس، واجلــذع: خلوع، كســــــــــــــور، صـــــــــــــــدمــات أخرى  صدمة (سقوط محولة /تفريغ)
 )مارة(عمال/

 خوذة، أحذية واقية، التحكم يف احلمولة (وزن معقول/غري مفرط)

 قماش مشمع على احلمولة، ختفيض سرعة احلركة أتثري بصري سليب، رد فعل سليب من السكان قمامة وجسيمات

 ناسبة، سرعة مالسيارات بطريقة حتفظيةاستخدام أحزمة السالمة، قيادة  جسدية وصدمات نفسية أصاابت صدمة (حادث تصادم سيارات)

إطفاء احملرك قبل بدء أعمال الصــــــــــيانة، التصــــــــــرف حبذر لدى اســــــــــتخدام  جسدية وصدمات نفسية أصاابت صيانتها)/العرابتصدمة (حركة 
 توعية املشات/العرابت

 .معدات الوقایة الشخصیة الالزمة للعملیات العادیة لمعالجة األنقاض :۱الجدول 
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 التنظيمية تطلباتامل -٩ 
الواردة يف هذه املبادئ التوجيهية، قد تطلب وزارة الصـــــــــــحة والبيئة من  املتطلباتإضـــــــــــافًة إىل  

وال ســــيما املرافق اليت تشــــتغل لفرتة متوســــطة إىل طويلة املدى (أي أكثر  - مواقع إعادة تدوير األنقاض
وانب راق، إدماج اجليف الع - من ثالث ســنوات) واملواقع اليت تشــتغل ابلقرب من املناطق احلســاســة بيئياً 

 التالية يف خططها لتشغيل املوقع:

 إدارة حاالت الطوارئ  
وضـــــــــــــــع إجراءات من أجـل اختـاذ التــدابري الالزمـة من قبــل إدارة املوقع والعــاملني فيــه يف حـالـة  

 .أو حريق ،فيضان ،انفجار ذخرية غري متفجرة

 اإلدارة البيئية  
وضـــــــــــــــع اإلجراءات الالزمة من أجل التقليل إىل أدىن حد من أثر عمليات املوقع على البيئة  

احمللية، مبا يف ذلك التصــــدي للضــــوضــــاء والغبار واالنبعااثت وإدارة املياه. وينبغي أن تشــــمل هذه اخلطة 
 ، كالفيضا�ت والعواصف.يةاثر املناخاآلأيضاً تدابري للتخفيف من 

املوقع (وقف التشـــــــغيل) والعودة إىل وضـــــــع بيئي ســـــــليم من  إلزالةاية الواجبة وينبغي إيالء العن 
 أجل االستخدامات املستقبلية.

 إدارة النفا�ت  
وحتديد طبيعتها وإعداد الواثئق املتصـــلة هبا وضـــع النظم الالزمة الســـتقبال مجيع أنواع النفا�ت  

امهــا أو إعــادة تــدويرهــا أو التخلص منهــا. مث نقلهــا من املوقع إلعــادة اســـــــــــــــتخــد ومعــاجلتهــا،ومعــاملتهــا 
فيها املوقع نفا�ت غري مقبولة وختزين  تســـــــــــــــلموتشـــــــــــــــمل هذه اإلجراءات تدابري ملعاجلة احلاالت اليت ي

 املوقع. يف خالل تواجدهاالنفا�ت واألنقاض بطريقة آمنة 
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 أمثلة على إعادة تدوير األنقاض -١٠ 
ممارسٌة شائعة ومقبولة يف خمتلف أحناء  املناطق السكنية يفداخل املدن و  إعادة تدوير األنقاض 

 .اإلمتثال لقواعد اإلدارة السليمة للبيئةالعامل، شريطة 

 
 )۲۰۰۱األنقاض وغربلتھا في غجاكوفا، كوسوفو (كسیر ت :٥الشكل 

 
 ، بالمملكة المتحدةسكنیةمخلفات الھدم في منطقة  تكسیر :٦الشكل 

ممكٌن، شــــــريطة تنفيذ  الســــــكنيةالقيام هبذا النشــــــاط ابلقرب من املناطق  يتبّني من الشــــــكل أن 
 املالئمة.البيئي تدابري التخفيف 
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