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 ُمقدمة 

 
) مســودة MMD)، قطــاع إدارة المــواد (EGLEرى والطاقــة (میتشجان للبیئة والبحیرات الكب، اقترحت إدارة 2015یولیو  15 في

شــارع جورجیــا، فــي دیترویــت، بوالیــة  6520ترخیص تشغیل منشأة إدارة النفایات الخطرة (الترخیص) للمنشأة الواقعــة بــالعنوان 
ــد التــرخی ) بزیــادة قــدرتھا US Ecology Michigan, Inc. )USEص توســعة ستســمح لمؤسســة میتشــجان. سیشــمل تجدی

. التــرخیص مطلــوب بموجــب الجــزء الُمشــار إلیــھاالستیعابیة الحالیة ووتشغیل أنشطة التخزین والُمعالجة فــوق األرض فــي الموقــع 
 ، بتعدیالتــھ (الجــزءPA 451، 1994یئــة للعــام ، من إدارة النفایات الخطرة، من قانون میتشجان للموارد الطبیعیة وحمایة الب111
 وما یلیھا. R299.9101داریة، القواعد اإلداریة لوالیة میتشجان )، وقواعده اإل111

 
ُمسودة التــرخیص، وبیــان الحقــائق، والســجل اإلداري وأتاحتھــا للُمراجعــة العامــة وأتاحــت لألشــخاص ذوي الصــلة  EGLEأعدت 

 EGLE. أجــرت 2015أغســطس  28، وحتى 2015و یولی 15ترح أثناء فترة التعلیق العامة من الفرصة للتعلیق على القرار المق
أیضاً فــي اجتمــاع للجمھــور مــع عضــو  EGLE. كما شاركت 2015أغسطس  18جلسة استماع عامة بشأن مسودة الترخیص في 

فتــرة التعلیقــات العامــة  EGLE. كما مددت 2015أغسطس  31في  USEمجلس مدینة دیترویت سكوت بینسون وممثلي مؤسسة 
. وكان الجمھور الحاضرین لھذه اللقاءات قادریت على تقــدیم 2015أكتوبر  12، والثانیة في 2015سبتمبر  12مرتین، أحدھا في 

تعلیقات رسمیة للسجل العام. كما خضع طلب الترخیص أیضاً للمزیــد مــن الُمراجعــات مــن طــرف الوكالــة األمریكیــة لحمایــة البیئــة 
)U.S. EPA (وEGLE  لالطالعخاصة ، وبصفة 2018وحتى  2015من عام ) على تعــدیالت خطــة تحلیــل النفایــاتWAP .(

 EGLEبســبب عوائــق اللغــة، وأبلغــت ، تم تلقي الرد على العــرائض بشــأن اســتثناء األعضــاء المجتمعیــین 2019فبرایر  22وفي 
البنغالیة، وقد شمل تفاصیل بشأن م اإلخطار باللغات العربیة، واإلنجلیزیة، والسكان المقیمین بإعادة فتح فترة التعلیقات العامة. تم تقدی

مــارس  28م التعلیقات العامة للسجل. كما حدد اإلخطار أیضاً كیفیة حضــور اللقــاء المفتــوح واالجتمــاع العــام المنعقــد فــي كیفیة تقدی
 ، لمعرفة المزید بشأن الترخیص.2019

 
ن قات التــي تــم تلقیھــا عــدة مــرات أو التــي یمكــ على جمیع التعلیقات ذات األھمیة (التعلی EGLEیحتوي ملخص االستجابة على رد 

تناولھا في نطاق عملیة الترخیص ھذه) والتي تم استالمھا أثناء فترات التعلیق العامة. تم تلخیص التعلیقات وتم جمع تعلیقات مشــابھة 
 د كل تعلیق.لعادي بعبالخط ا EGLEوتم عرض ردود  وفقاً للموضوع، معاً. تم عرض التعلیقات بحروف مائلة بالترتیب األبجدي

 
وتم تناول التغییرات على مسودة اإلخطار العام كنتیجة للتغییرات التــي تــم تلقیھــا أثنــاء فتــرة التعلیقــات العامــة الرســمیة، تحــت قســم 

 .17تغییرات الترخیص من ھذه الوثیقة في الصفحة 
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 التعلیقات
 

I. ج والمتطلباتجدوى االحتیا 
 

 ة لدى السكان على النحو المثبت بالتعلیقات المستلمة.ھذه المنشأ رغبة بإقامة ال یظھر أن ھناك أ. 
 

 EGLE، إلى جانب محاكم میتشجان، بما یشمل محاكم استئناف میتشــجان، علــى أن ال یكــون ـلــ EGLEاستمرت 
اتخاذ القرار بشأن إصدار أو رفض تــرخیص. القســم السلطة في النظر ما إذا كانت المنشأة مرغوبة أو مطلوبة عند 

بموجــب المــادة  EGLEأو المتطلبــات" للتــرخیص. وعلــى ال یحــدد "معــاییر االحتیــاج  111من الجــزء  11110
تقییم احتیاجات القدرة االستیعابیة العامة في الوالیة لغرض تحدید النقص فــي القــدرة االســتیعابیة ووســائل  11110

لــرفض  EGLEعلى بنــود ـلــ  111ي الجزء االستمرار في تطویر المرافق الجدیدة. ال یحتو القضاء علیھا، ولیس
 أي ترخیص بناًء على نقص الحاجة أو الدعم المحلي للمنشأة.

 
السلطة في رفض ترخیص بناًء على  EGLEبالرغم من فھمنا لمخاوف المجتمع، إال أنھ في النھایة لیس لمؤسسة 

 الدعم أو الرفض العام. 
 

 ة القیام بھ بشأن معظم االتفاقیات المجتمعیة؟ماذا تفعل المنشأة للمجتمع؟ ماذا یمكن للمدین ب.
أي سلطة قانونیة لطلب موافقة مجتمعیة، ومع ذلك، نُشــجع الشــركات التــي تخضــع إلشــرافنا علــى  EGLEلیس لـ 

و مدینــة دیترویــت تحــت  USE) الســاریة بــین HCAالعمل مع المجتمع. كما أن ھناك اتفاقیة المجتمع المضــیف (
لیست طرفاً في ھذه االتفاقیة. تعمل مقاطعــة وایــن ومدینــة دیترویــت حالیــاً مــع  EGLEن قانون مقاطعة واین، ولك

USE ) على تعزیز العالقة بین المنشأة والســكان المقیمــین مــن خــالل اتفاقیــة المجتمــع المضــیفHCA التــي تــم (
 التفاوض بشأنھا.

 
II. والتنفیذ االمتثال 

 
فــي  U.S. EPAتھاكــات لمعــاییر قع في الماضي ولدیھا ســجل بانانتھاكات عدیدة في ھذا المو US Ecologyلشركة أ. 

 عملیاتھا األخرى في تكساس ونیفادا.
 

مــع إعــادة انتھاكات، استجابت المنشأة سریعاً، بتصحیح المشــكلة التــي تتســبب فــي االنتھــاك،  USEعندما واجھت 
التفتــیش الغیــر معلنــة إلــى جانــب في اإلشراف الدؤوب، بما یشــمل عملیــات  EGLEستستمر المنشأة إلى االمتثال. 

وفقــاً  USE. إلــخ) لضــمان عمــل منشــأة ،.بة ألي أحداث یتم التبلیغ عنھا (من المدینة، المنشأة، أو الجمھوراالستجا
" التــي تــم اإلبــالغ 150تھاكــات " للترخیص، فیما یتعلق بالتصریحات ولوائح النفایات. وفیما یتعلق بالعدیــد مــن االن

فكان غالبیة ھــذا تجــاوز  - USEشأن ب 2016رة بدیترویت في المقالة المنشورة في نوفمبر عنھا في الصحافة الح
درجة الحموضة، ولیست انتھاكات لتصــریح ھیئــة میــاه البحیــرات الكبــرى. قامــت ھیئــة میــاه البحیــرات الكبــرى و 

EGLE ات متكــررة اس الحموضة غیر مثبت علــى نحــو مناســب وكــان یأخــذ قــراءبالتحقیق في األمر ووجدت مقی
إعــادة تثبیــت  USEیئة میــاه البحیــرات الكبــرى أمــر یتطلــب مــن غیر صحیحة (كل خمسة دقائق). وقد أصدرت ھ

المعدات المناسبة تحت إشــراف المقــاول. ووجــد بــأن درجــة الحموضــة لھــذه الــدفعات قــد انخفضــت إلــى النطاقــات 
 البحیرات الكبرى. جة الحموضة، ومن ثم بما یتوافق مع تصریح ھیئة میاهالمقبولة لدر

 
من سیقوم بمراقبة الُمراقبین للتأكد من االنتباه لمصلحة السكان المقیمین والمدینة في المقام األول؟ كم مرة سیتم إجراء  ب. 

متثال التطوعي أو الرقابة الذاتیة  فحوصات السالمة؟ ماذا یعني ذلك ومن سیقوم بإجراء ھذه الفحوصات؟ بالنسبة لال
 اً. فھي لن تجدي نفع
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. متطلبــات التــرخیص ُمحــددة لألنشــطة فــي المنشــأة، وھــي أمر إلزامي ولیس تطــوعيااللتزام واالمتثال للترخیص 
، ســتقوم 111قد أخفقت في االلتزام بالترخیص أو بــالجزء  USEبأن  EGLEمدرجة في الترخیص. وإذا قررت 

EGLE ء رقابة تشغیلیة وبیئیة بموجــب التــرخیص. راءات لتنفیذ الترخیص والقواعد. وعلى المنشأة إجراباتخاذ إج
أو البلدیة المحلیة. والتفاصــیل  EGLEمعلومات الُمراقبة واالحتفاظ بھا في المنشأة و/أو تقدیمھا إلى  ویجب تسجیل

) فقط على GLWAلبحیرات الكبرى (و ھیئة میاه ا EGLEمن مقترح الترخیص. ال تعتمد  2مشمولة في المرفق 
تقوم بإجراء حد أدنى أربعة عملیات تفتیش لالمتثال كل  EGLEیث أن لتحدید االلتزام واالمتثال، حالُمراقبة الذاتیة 

أیضــاً بعملیــات تفتــیش  GLWAعام، مع مراقبة عملیات التفتیش، وزیارات میدانیة للمتابعة عند الحاجة. كما تقــوم 
أیضــاً  EGLEرف الصحي. كمــا تتلقــى قق من االلتزام واالمتثال مع تصریح تصریف میاه الصوتجمع عینات للتح

ھذه البیانات إلعــداد  EGLE. وتستخدم GLWAإلى  USEنسخة من تقاریر الرقابة البیئیة الشھریة الُمرسلة من 
 .USE"بطاقة تقریر" بیئیة تعرض حالة امتثال 

 
 إذا وجدت انتھاك؟  EGLEج. ماذا ستفعل  

 
تمت مالحظتھــا لــدعم االنتھــاك لُمالحظات التي ركة یحدد اإخطار للش EGLEإذا تم تحدید وجود انتھاك، ستصدر 

 EGLEالحادث. وعلى الشركة تصحیح أي انتھاك في الوقت المناسب. ووفقــاً لمــدى خطــورة االنتھــاك قــد تســعى 
مخــاطر فــي إدارة المــواد الكیمیائیــة لفــرض غرامــات وعقوبــات بموجــب قــوانین ولــوائح النفایــات الخطــرة. ھنــاك 

تصمیم خاص، وإنشاءات، ومتطلبات تشــغیلیة لمنــع حــدوث أي  EGLEة. ولخفض الخطر، تضع والنفایات الخطر
تسریب. كما تضمن المتطلبات أیضاً العملیات في مرافق ُمعالجة النفایات الخطــرة وتخزینھــا بمــا ال یمثــل مخــاطر. 

تــدابیر لتنفیــذ  EGLEتخذ القــوانین، أو اللــوائح المنظمــة للنفایــات الخطــرة، ســتوإذا انتھكت الشركة التــرخیص أو 
مفتشین للنفایات الخطرة یقومون بالتفتیش على األقل أربعة مرات في العام، وذلــك  EGLEالمتطلبات. كما أن لدى 

 للتحقق من عمل الشركة على النحو المطلوب بموجب قوانین ولوائح النفایات الخطرة.
 

 :بما یشمل USEفي نشر بطاقة تقاریر بشأن  EGLEستنظر د. ھل 
 أ) حدود تجاوزات تصریف النفایات السائلة بالتاریخ، والنوع، والمقدار، و 
 ب) الوقت المنقضي بین اإلبالغ عن التجاوز واالمتثال؟ 

 
ــى  ــت علـــ ــر االنترنـــ ــة عبـــ ــي متاحـــ ــات وھـــ ــذه البیانـــ ــة بھـــ ــاریر بیئیـــ ــة تقـــ ــداد بطاقـــ ــم إعـــ ــم تـــ نعـــ

www.michigan.gov/usecologydetroitnorth . ُملخص العینــات التــي تــم جمعھــا تشمل بطاقة التقاریر
وتحلیلھا. ومكان تجاوز الحدود، كما تحدد أیضاً تواریخ العینات، ومعامالتھــا مــع التجــاوز، قیــاس التركیــز وحــدود 

. یــتم تحدیــد وجــود تجــاوز ویــتم تحدیــد تــاریخ عــودة GLWAالمعامالت في تصریح تصریف میــاه الصــرف مــن 
كما سیتم أیضاً تدوین الوقت المنقضي حتى الوصول لالمتثال. سیتم تحــدیث بطاقــة وى االمتثال. المعامالت إلى مست

 إخطار لألفراد في قائمة البرید اإللیكتروني للمنشأة عند تحدیثھا. EGLEالتقاریر بصفة نصف سنویة، وستُرسل 
 

 
III. ف سابقاً باسم إدارة المیاه والصرف الصحي)عرت تُ تصریف المیاه الجوفیة وتصریف ھیئة میاه البحیرات الكبرى (والتي كان 

 
مجــاري للعملیات الحالیــة وتوســعاتھا. طلــب الــتخلص مــن النفایــات فــي البنیة التحتیة الحالیة غیر كافیة على اإلطالق  -أ

ال یجب منحھا تصریح. فقد تم سن قانون المیاه النظیفة لحمایة حقوق الجمھور في میــاه  GLWAالصرف الخاصة بـ 
نة. إنھ من حقوق اإلنسان األساسیة. نظام المیاه في دیترویت یكافح بالفعل لتصــحیح مشــكالتھ المجتمعــة فــي وآمفة نظی

 سیفاقم من أثرھا فقط. المشكلة ولكنھفیضان میاه الصرف الصحي. واعتماد ھذا التصریح ال یُمثل حالً لھذه 
 

 GLWA. تصــریح GLWA فرن طــ مــ  GLWAو  USEتم تجدید تصریح صرف میاه الصــرف الحــالي بــین 
مــن مقــدار  ال یزیــدالذي تم تجدیده ال یحتوي على زیادة في حجم الصــرف المســموح بــھ. واعتمــاد ھــذا التــرخیص 

 . ال یشمل التوسع زیادة في أحجام ُمعالجة السوائل.GLWAالسوائل المنصرفة إلى مجاري صرف 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fw3.michigan.gov%2Fdeq%2F0%2C4561%2C7-135-3312_72907_72910-433090--%2C00.html&data=02%7C01%7C%7C187f458fd18f4676faff08d6044d292a%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C636701126772820407&sdata=cGJxaD03YyTIMTjmgAmdPqeGkErudpObs3%2Fu5xdqCGw%3D&reserved=0
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 الھواء، والتربة، والماء؟  ثولى تالسوائل في نظام الصرف الصحي، فسیؤدي ذلك إل تسربت إذا  -ب
 
المنشأة مصممة وتعمل لمنع تسرب السوائل. وإذا حدث تسرب، فالمنشأة مصممة لمنعھا من الوصول بالصدفة إلــى 
نظام الصرف الصحي. وفي حالة التسرب، لن تذھب المنشأة بالتسریبات إلى فتحات الصرف. فالمنشأة علیھــا جمــع 

رخص أو تــ حاال جمیع المواد المسربة من ھیكــل واء. والبــد مــن الــتخلص مــن المــواد التــي تــم جمعھــا فــي مكــب مــُ
 معالجتھا قبل التخلص منھا كصرف مسموح بھ إلى نظام الصرف الصحي.

 
إمــدادات  EGLEستتحول أیاً من مواد النفایات إلى إمدادات میاه المواطنین المحیطین بالمكان؟ كیــف ســتُراقب ھل  -ج

 ان لضمان عدم تلوث الماء؟كملبا المیاه للمواطنین المحیطین
 
لن تتحول أي مواد نفایات إلى إمدادات المیاه. المنشأة مصممة ومنشأة لمنع تسرب مواد النفایات إلى البیئة المحیطة  

  GLWAعلى إمدادات المیاه للمواطنین في المناطق المحیطة. تستخرج  GLWA(الھواء، والتربة، والماء). تعمل 
إمدادات المیاه  GLWA، وبحیرة سانت كلیر، ولیس المیاه الجوفیة. تُراقب ھیرونبحیرة و ،ویتالمیاه من نھر دیتر

ُمعالجة الماء قبل توزیعھا إلى  GLWAلضمان عدم تلوث المیاه. وعلى ھیئة  GLWA ھیئة EGLEوتُراقب 
 إمدادات المیاه للمواطنین. 

 
واستجابت إدارة المطافئ   911لت بالنجدة صاتع. مخاوف بشأن تراكم الرغوات في حوض الصید عبر الشار ھناك  -د

 وقامت بغسل الرغوة إلى مجاري الصرف الصحي. 
 

سبتمبر  10شكوى من تراكم الرغاوى من صرف األمطار في شوارع جورجیا وشیروود في  EGLEتلقت 
قطاع الرقابة على   GLWAالشكوى إلى ھیئة  EGLE. احالت USE. تم التعرف على المصدر بأنھ 2013

 )، للتحقیق والمتابعة.313(-297-5850)، ھاتف رقم  IWCات الصناعیة (یفاالن
 

 GLWAوأشارت السجالت في تقریر االستجابة الطارئة في التقریر السنوي لبرنامج الُمعالجة الصناعیة التــابع ـلــ 
 مــن وأشار إلى أنھ كان ھناك شك في انســداد فــي شــبكات الصــرف الصــحي بســبب تصــریف ســوائل 2013للعام 

USE  إلى شبكات الصرف الصحي وتراكمت الرغاوى في حوض الصید. أبلغ ممثلUSE  ھیئةGLWA  بــأنھم
 USEمؤسســة  GLWAلم یستخدموا الرغــاوى وال یفھمــون ســبب تكــون الرغــاوى فــي الصــرف. وجھــت ھیئــة 

) بقطــاع IWC( لمعالجة میاه الصرف بمزیل الرغاوى قبل الصرف. اتصل قطاع الرقابة علــى النفایــات الصــناعیة
 وأرسلوا فریق عدة مرات لتنظیف الصرف الصحي والنظر في وجود انسدادات. GLWAالصیانة الُمساعدة في 

 
 

في أي وقت إذا رأیتم شیئاً مثیراً للشك و/أو یبدو مثل تســرب بیئــي، یُرجــى االتصــال بنظــام تنبیــھ طــوارئ التلــوث 
ي بیانــات أخــرى قــد تكــون مفیــدة فــي تحدیــد ســبب أو دث،الخاص بنا. یمكنك اإلبالغ عما شاھدت، ومتى وأیــن حــ 

بالوصول بالمعلومات إلى األشخاص المناسبین سریعاً، فأنت تضمن إجراء التحقیقات سریعاً، مع ومصدر التسرب. 
اتخاذ أي تدابیر تصحیحیة وإجراءات تنفیذیة ضروریة. كما یلعب األفراد المجتمعیــون دوراً فــي غایــة األھمیــة فــي 

على حمایة الصحة البشریة والبیئة. رقم الخط الساخن لنظام تنبیھ طــوارئ التلــوث، والــذي یعمــل  EGLE ُمساعدة
 .800-292-4706أیام في األسبوع ھو  7ساعة في الیوم،  24على مدار 

 
 ؟ PFASالكتشاف وجود مواد بولي فلورو ألكیل  USEھل تم اختبار سوائل  -ه

 
ن المواد الكیمیائیة من صناعة البشر والتي أصبحت ملوثات مة موع) ھي مجPFASمواد البولي فلورو ألكیل (

،  2019سبتمبر  2، یسري بدایة من  USEإلى مؤسسة   GLWAمثیرة للقلق. أحدث تصریح أصدرتھ ھیئة 
 ). PFASنوع مختلف من مواد البولیو فلورو ألكیل ( 24السوائل مقابل یتطلب أن یتم اختبار 

 
 . GLWAاریر ربع سنویة ببیانات تصریف میاه الصرف إلى مجاري صرف قت اقةكان ھناك طلب إلعداد ونشر بط -و
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بطاقة تقریر بیئي تُلخص بیانــات تقــاریر تصــریف میــاه الصــرف.  EGLEاستجابة لمصلحة المجتمع، أعدت ھیئة 
ســــــــــــیتم تحــــــــــــدیث التقریــــــــــــر بصــــــــــــفة روتینیــــــــــــة وإتاحتــــــــــــھ علــــــــــــى العنــــــــــــوان 

www.michigan.gov/usecologydetroitnorth. 
 

 بدون الكشف عن المبلغ؟  GLWAمبالغ مالیة كبرى إلى ھیئة  USEلماذا تدفع مؤسسة  -ز
 

لُمعالجة میاه الصرف الخاصة بھم، كما ھو الحال بالنسبة لنا  GLWAفواتیرھا إلى ھیئة  USEتدفع مؤسسة 
المالیة. وأي  السلطة لطلب كشف عام بھذه البیانات  EGLEكمواطنین أو كما تقوم الشركات األخرى. لیس لھیئة 

 . GLWAسؤال في ھذا الشأن یجب توجیھھ إلى ھیئة 
 

IV. المتطلبات المالیة 
 

 ما ھو مقدار المال الذي یتم تجنیبھ للعالج إذا حدث خطأ ما؟ أ. 
 

 1,000,000تغطیة تأمینیة ضد مسئولیة التلوث عند حدوث أي تلــوث مفــاجئ أو عرضــي بمبلــغ  USEلمؤسسة 
أیضــاً لمتطلبــات القــدرة  USEمؤسسة  دوالر. كما استجابت 2,000,000وي سن دوالر لكل مرة حدوث بمجموع

المالیة للتأمین المالي إلغالق جزء الُمعالجة والتخزین فوق األرض من المنشأة (أي. لم تعد تقوم بعملیات معالجة أو 
 111ا یــوفر الجــزء كمــ  ق.تخزین النفایات الخطرة بھا) بناًء على تكالیف الطرف الخارجي الذي یقوم بإتمام اإلغال

بأنھــا ضــروریة لحمایــة  EGLEأیضاً الضمان المالي لإلجراءات التصحیحیة (أي. اإلجراءات التي تقررھــا ھیئــة 
الصحة العامة، والســالمة، أو الرفاھیــة أو البیئــة، بمــا یشــمل علــى ســبیل المثــال ال الحصــر، التحقیــق، والتنظیــف، 

ة، والتخزین، واإلدارة، واالنتقــال المؤقــت لألفــراد، وتــوفیر مــوارد مائیــة الجُمعوالعالج، والُمراقبة، واالحتواء، وال
فیحــق من قانون الــتخلص مــن النفایــات الصــلبة،  2بدیلة، أو أي إجراءات تصحیحیة مسموح بھا بموجب المستوى 

 مســئولة عــن جمیــع USEللمالــك إجــراءات تصــحیحیة فــي الموقــع وأي تلــوث یخــرج مــن الموقــع؛ فــإن مؤسســة 
لیس لھا  EGLEاءات التصحیحیة ما لم یقومون ببیع المنشأة، حیث یكون المالك الجدید مسئوالً عنھا. كما أن جراإل

 السلطة في طلب الكشف العام عن المعلومات المالیة بما یتجاوز متطلبات الضمان المالي.
مالي مالئــم لإلغــالق  ماند ضبأن طلب الترخیص یتوافق مع المتطلبات المالیة المطلوبة، مع وجو EGLEقررت 

 ولتغطیة المسئولیة.
 

V.  الصحة والسالمة البشریة 
 

. فلیس بھا حواجز، ولــیس بھــا منــاظر طبیعیــة، ومظھرھــا قبــیح USEالحالیة غیر مناسبة لتوسع مؤسسة المنشأة  -أ
مســتمرة یات الالعمل بالنسبة للمجتمع السكني المحیط. وكان من الواضح أن الموقع صغیر جداً لیضم على النحو الكافي

وتوسعھا المقترح. كما تقع المنشأة في منطقة عدالة بیئیة، بالقرب من الكنائس، والمــدارس، والمنــازل  USEلمؤسسة 
 السكنیة.

 
وقواعده على متطلبات محــددة لتصــمیم، وإنشــاء، وتشــغیل منشــآت الُمعالجــة والتخــزین، مثــل  111یحتوي الجزء 

بالنسبة للموقع، بما یشمل الحواجز، والقــرب مــن  111تطلبات الجزء نشأة مرح للم. یلبي التوسع المقتUSEمنشأة 
الكنائس، والمدارس، والمنازل السكنیة. تقع ھذه المنشأة على قطعة أرض محددة من مدینة دیترویت بأنھا "صناعیة 

مواقــع  ضــم عــدةوھــي ت " I-94فھذه المنطقة حددتھا مدینة دیترویت بأنھا "مجمع صــناعي مكثفة". باإلضافة لذلك، 
. وھذه المؤسسة موجودة بموقعھا الحــالي، USEعلى طول الشارع الذي تقع بھ مؤسسة  إنشاؤھاصناعیة جدیدة تم 

. تم تأسیس المنشــأة كموقــع صــناعي 1984وتعمل كمنشأة مصرح بھا لُمعالجة وتخزین النفایات الخطرة، منذ العام 
كان الموقع یدیر األحمــاض لصــناعة  1970أواسط العام ، وفي لسابقة. كمثال على االستخدامات ا1930قبل العام 
 الصلب.

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fw3.michigan.gov%2Fdeq%2F0%2C4561%2C7-135-3312_72907_72910-433090--%2C00.html&data=02%7C01%7C%7C187f458fd18f4676faff08d6044d292a%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C636701126772820407&sdata=cGJxaD03YyTIMTjmgAmdPqeGkErudpObs3%2Fu5xdqCGw%3D&reserved=0
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 أو بموجب ھذا التصریح؟ USEیتم السماح باالنبعاثات إلى البیئة من لماذا  -ب
 
من غیر المسموح بــھ صــدور أي انبعاثــات فــي ھــذا الموقــع بموجــب التــرخیص، وال یــتم التصــریح بــأي تصــریف 

قطاع  EGLEیتم التصریح بھا بموجب تصاریح منفصلة من ھیئة  لمنشأةت من ابموجب ھذا الترخیص. فالتصریفا
جودة الھواء وھیئة میاه البحیرات الكبرى. یسمح الترخیص فقط بتخزین ومعالجة النفایات الخطرة فــي الموقــع. فــي 

لــة للمناولجتھــا غضون عام من قبول النفایات الخطرة، یجب شحن النفایات إلى خارج الموقع بعد التخزین و/أو معا
اإلضافیة والتخلص منھا في المواقع المصرح لھا بقبول ھذه النفایات. والشــروط المشــمولة فــي التــرخیص مصــممة 

 لمنع أي انبعاث ولمنع أي تعرض للمواد المخزنة والتي یتم معالجتھا في ھذا الموقع. یشمل الترخیص الشروط:
 

 منع االنبعاثات من التشغیل. •
ً الطوارطلب استجابة  •   للمستجیبین المحلیین لحاالت الطوارئ في حالة وقوع أي حالة طوارئ. ئ وفقا
 طلب التنظیف إذا كان ھناك أي انبعاثات من أنشطة النفایات الخطرة التي تحدث في ھذا الموقع. •
 .تجنیب المال الذي یُمكن الوالیة من استخدامھ إذا كانت ھناك حاجة للتنظیف ولم یتم القیام بھا •

 
) بموجب ھذا الترخیص. حیث تنتوي خطة تحلیل النفایات المفصلة WAPباع خطة شاملة لتحلیل النفایات (ات یجب

على اتخاذ الشركة لخطوات محددة للتحقق من طبیعة النفایات الواردة قبل وبعد شحنھا إلى موقعھا بشارع جورجیا. 
 الواردة.فایات جة النویضمن ذلك إمكانیة قیام الشركة بإدارة، وتخزین، وُمعال

 
 كان ھناك تعلیقات بشأن كیفیة تأثیر المنشأة الحالیة والتوسع المقتــرح علــى المنطقــة. وســأل الُمعلقــین لمــاذا لــم یــتم -ج

 إجراء دراسة للتأثیر.
 

 EGLE. طلبــت مدینــة دیترویــت مــن ھیئــة USEتقیــیم لآلثــار مــن منشــأة أجرى مسئول الصحة بمدینة دیترویت 
على تأخیر  EGLE، ووافقت 2016مایو  6جراء ھذه الدراسة. تم تقدیم الطلب في ریح إلر التصالتأخر في إصدا

نتائج الدراســة. لــم یــتم تقــدیم نتــائج  EGLEإجراء إصدار الترخیص. وبعد فترة األسبوعین المطلوبة، طلبت ھیئة 
 بشــكل طبیعــيتنشــأ لتــي وجیــة االمــواد المشــعة التكنولشفھیاً بقبــول ومعالجــة  EGLEرسمیة، ولكن تم إبالغ ھیئة 

)TENORM وكان ذلك ھو أكبر المخاوف من وجھة نظر المدینة. تم تناول مــواد (TENORM  10فــي القســم 
 .13من ھذه الوثیقة، والتي تبدأ في الصفحة 

 
وقواعده على متطلبــات محــددة لتصــمیم، وإنشــاء، وتشــغیل منشــآت المعالجــة والتخــزین فــوق  111یحتوي الجزء 

المــالك  6، تصاریح اإلنشاءات وتراخیص التشغیل، والجزء 5حدد بصفة رئیسیة في الجزء حو الملى الناألرض ع
من القواعد. في الوفاء بدوره فــي  111والُمشغلین لمنشآت معالجة وتخزین وتصریف النفایات الخطرة، من الجزء 

اء المنشأة بــأكثر المعــاییر ن وفضما EGLEحمایة الصحة البشریة، وسالمة ورفاھیة األفراد، والبیئة، وعلى ھیئة 
. 111الفنیة صرامة والتي تم وضعھا على المستوى الفیدرالي والتي تم تعزیزھا على مستوى الدولة بموجــب البنــد 

تبدأ كالً من البرامج الفیدرالیة وبــرامج الدولــة بــافتراض مســبق بــأن المنشــأة ســتعمل وفقــاً لترخیصــھا. وتــم وضــع 
نیة التي تحكم إدارة النفایات الخطرة في منشآت الُمعالجة، والتخزین، والتصــریف ات الفلمتطلبھوامش السالمة في ا

لھا. كما تم النظر إلى المخاطر المصاحبة للطرق المختلفة إلدارة النفایات الخطرة وتم وضع المتطلبات الفنیــة التــي 
ه المتطلبــات بمــا یمنــع التــأثیرات فیــذ ھــذة، وتنتأخذ في الحسبان ھذه المخاطر. ھذه المتطلبات محددة لطریقــة اإلدار

 على المنطقة المحیطة.
 

ھي حمایة الصحة البشریة والبیئة. ومن خالل الضوابط والبروتوكوالت المصممة، فقــد تــم خفــض  EGLEرسالة 
المخاطر على الصحة البشریة والبیئة. ولخفض األذى الواقع في حالة وقوع حادثــة یحتــوي التــرخیص أیضــاً علــى 

روط محددة یتم تنفیذھا أثناء حاالت الطوارئ. وفي النھایة تكون دراسة التأثیر طویلــة األمــد علــى ارئ بشخطة طو
صحة السكان في المنطقة من مھمة قطاع الصحة المحلــي أو إدارة میتشــجان للصــحة والخــدمات اإلنســانیة وتعتمــد 

 جتمع.بصفة عامة على المشكالت الصحیة التي تم تحدید ظھورھا في الم
 

 كانت ھناك مخاوف بشأن صدور روائح محتملة. -د
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 USEكما ھو الحال مع أي منشأة صناعیة، فالرواح تعتبر أحد المخاوف المحتملة. ال یُصرح التــرخیص لمؤسســة 

التسبب في إحداث أي روائح مزعجة في المجتمع. كما تم تصمیم ضوابط االنبعاثــات فــي المنشــأة لمنــع صــدور أي 
لنفایات الخطرة داخل المبنى حیث تكون ھناك حاجة لتطبیق ضوابط التحكم فــي انبعاثــات نشطة ایام بأروائح. یتم الق

، قســم EGLEالھواء. واألشخاص الذین یشعرون بأن المنشأة یصــدر منھــا روائــح كریھــة یُمكــنھم االتصــال بھیئــة 
بــالتحقیق ك لھــم سمح ذلــ ). سی313( 456-4700)، مكتب مقاطعة دیترویت على ھاتف رقم AQDجودة الھواء (

 في األمر والعمل على حل آیة مخاوف.
 

VI. متفرقات 
 

غیر محددة بوضوح.  USEنسبة النفایات من داخل الوالیة/من خارج الوالیة التي سیتم معالجتھا من طرف مؤسسة  -أ
 كما سأل معلقین آخرین عن مكان مجيء النفایات ونطاق قاعدة العمالء.

 
اتخــاذه عنــد  EGLEان نشوء النفایات ال یمثــل معیــار یُمكــن لھیئــة فمشكلة مكمجتمعیة، مثل العدید من المخاوف ال

إصدار الترخیص. ال یمكن تناول ھذا األمر في قــوانین وقواعــد النفایــات الخطــرة. وعلــى ذلــك، لــم یــتم جمــع ھــذه 
ت التي ن النفایابالمائة م 70إلى  60إلى أن  USEالمعلومات كجزء من طلب الترخیص. ومع ذلك، تشیر مؤسسة 

 م معالجتھا في ھذه المنشأة ھي من عمالئھا في میتشجان.یت
 

 ما ھي المواد الكیمیائیة الجدیدة التي سیتم معالجتھا إذا تم اعتماد التصریح؟ -ب
 

التعامــل معھــا فــي المنشــأة.  USEكود نفایات جدیــد (ُمعــرف للنفایــات الخطــرة) یُمكــن لمؤسســة  30یشمل التوسع 
. وتم إزالة ثمانیة أكواد نفایات مــن التــرخیص الجدیــد 20في الصفحة  1ي الجدول ة مدرجة فات الجدیدوأكواد النفای

 الحالي. USEوكانت موجودة قبل ذلك في ترخیص 
 

 على األرض المقام علیھا المنشأة؟  USEكیف استحوذت مؤسسة  -ج
 

علــى شــكل  نــت القطعــةشــارع جورجیــا، كا 6520الواقعــة فــي  Dynecolعلى  USEعندما استحوذت مؤسسة 
تم إجراء صفقة لتبادل األراضي بین مؤسســة التنمیــة االقتصــادیة لمدینــة دیترویــت  2015حدوة حصان. وفي عام 

، أو Ward 15، 001713للحصول على الجزء األوسط. تمت اإلشارة إلــى ھــذا الجــزء بــالرقم  USEمؤسسة و
 .فدان 0.99ي بمساحة )، وھGirardin 8917جیراردین ( 8917كما یعرف عادة باسم 

 
 كیف نظرت العدالة البیئیة في إجراء الترخیص ھذا؟  -د

 
تحدیــد مــا إذا كانــت المنطقــة ، لEJSCREENبرنامج وكالة حمایة البیئة األمریكیــة،  EGLEاستخدمت مؤسسة 

. وبعــد اتخــاذ قــرار بأنھــا كانــت منطقــة حمایــة 2018، و 2015كانت منطقة حمایة بیئیــة فــي  USEحول منشأة 
بإجراء ُمشاركة عامة ُمحسنة من خالل إرسال إخطار عــام للســكان المقیمــین فــي نطــاق  EGLEت ھیئة یئیة، قامب

أیضاً ترجمة المستندات الرئیســیة المتعلقــة بــالترخیص لھــؤالء  EGLE. عرضت ھیئة USEمیل واحد من منشأة 
 الذین ھم بحاجة لنسخ بخالف اللغة اإلنجلیزیة.

 
بإنشــاء مســتودع للوثــائق المتعلقــة  EGLEثنــاء جھــود التوعیــة، ســتقوم یــر عنھــا أتم التعب واستجابة للمخاوف التي

من  Knappفي فرع محلي من المكتبة العامة. وفي ھذا الوقت، سیكون المستودع في فرع  USEبترخیص منشأة 
رخیص . سیشــمل المســتودع التــ Conant, Detroit, MI 48212 1330مكتبة دیترویت العامة الموجــودة فــي 

المزید من المستندات فیمــا یتعلــق ار القرار النھائي، وملخص االستجابة. باإلضافة لذلك، سیتم وضع ائي، وإخطالنھ
 بترخیص عمل المنشأة إلدارة النفایات الخطرة في ھذا الموقع.
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لــم  EGLEتوقیــع تشــیر إلــى أن ھیئــة  500عرائض تحتوي على ما یزید علــى  EGLE، تلقت 2018یولیو في 
أن عوائق اللغة ال تعیق األفراد ذوي الكفاءة المحــدودة فــي فھــم اللغــة اإلنجلیزیــة. وبعــد عــدة في لضمان تیح ما یكت

مع فریق عمــل مركــز القــانون البیئــي للبحیــرات الكبــرى والقــادة المجتمعیــین لمناقشــة  EGLEشھور، التقت ھیئة 
شأن كیفیة الوفاء باحتیاجــات المجتمــع األولى ب المعلوماتالتوقعات فیما یتعلق بالعرائض التي تم استالمھا، واستالم 

 على النحو األفضل.
 

وتم نشر اإلخطار العام إلعالم المجتمع بإعادة فتح فترة ، تم إعادة فتح فترة التعلیقات العامة. 2019فبرایر  22في 
العامــة باللغــات  التعلیقــاتشــرة فتــرة التعلیقات العامة باللغة اإلنجلیزیة، والعربیــة، والبنغالیــة. كمــا تــم أیضــاً نشــر ن

اإلنجلیزیة، والعربیة، والبنغالیة وتم تسلیمھا للقادة المجتمعیین لتوزیعھا. وبعد أسبوع، تم نشــر بیــان حقــائق المنشــأة 
وملخـــــــــــــص اإلجـــــــــــــراءات علـــــــــــــى الموقـــــــــــــع اإللیكترونـــــــــــــي للمنشـــــــــــــأة علـــــــــــــى  

northigan.gov/usecologydetroitwww.mich .ًباللغات اإلنجلیزیة والعربیة والبنغالیة أیضا 
 

انعقد اجتماع عام مع جلسة أســئلة وأجوبــة تبعھــا فرصــة تعلیــق عــام رســمیة. تــم اســتخدام ، 2019مارس  28في 
األســئلة. وأثنــاء علــى  الــرد EGLE"اجتماع" لتسھیل الحوار، حیث أنھ أثناء جلسة االستماع العامة ال یُمكن لھیئــة 

االجتماع، تمت أیضــاً إتاحــة جــدول أعمــال االجتمــاع، وبیــان الحقــائق، وملخــص اإلجــراءات باللغــات اإلنجلیزیــة، 
كما كان ھناك اثنان من مترجمي اللغة العربیة واثنان من مترجمي اللغة البنغالیة متاحین أثنــاء  والعربیة، والبنغالیة.

في خــدمات الترجمــة. وتــم أیضــاً  EGLEجتمعیین محلیین أیضاً بُمساعدة ھیئة ام قادة مام. كما قكامل االجتماع الع
تقدیم ترجمة نمــاذج تعلیقــات رســمیة، ممــا یســمح للحضــور بتقــدیم تعلیقــات رســمیة كتابیــة باللغــات اإلنجلیزیــة، أو 

 .2019أبریل  12العربیة، أو البنغالیة. وظلت فترة التعلیق العام مفتوحة حتى 
 

 من الضروري تغییر اسم الشركة؟ ما ھي أسباب التوسع؟كان  لماذا -ه
 

قرار عمل   US Ecology. واتخذت شركة US Ecology، تم شراؤھا من طرف Dynecolالشركة السابقة 
تطویر  بناًء على تقییم السوق (مواقع تولد النفایات، والمنافسة، واالتجاھات االقتصادیة، والتقنیات المتاحة، ... إلخ) ل

 لھذه المنشأة الحالیة.ات جدیدة قدر
 

 حتى متى سیتم تخزین النفایات في الموقع، وأي نوع من الحاویات سیتم استخدامھ للتخزین؟  -و
 
یسمح التصریح بأن یتم تخزین النفایات في المنشأة بحد أقصى عام واحد. وسیتم تخــزین معظــم النفایــات لفتــرة أقــل 

یات. یُمكن أن تكــون الحاویــات دالء صــغیرة وحتــى برامیــل انات وحاویات في خزمن ھذا الوقت. سیتم تخزین النفا
 قدم مكعب. 20بحجم 

 
 ھل سیكون ھناك أي خزانات تخزین تحت األرض؟   -ز

 
لن تكون ھناك أي خزانات تخزین تحت األرض لھذه المنشأة. ومع ذلك، فھناك ثالث خزانات معالجة أرضیة وال  

 یتم استخدامھا للتخزین.
 

 توسع على تغیر المناخ العالمي؟ار ھذا الستكون آث ماذا -ح
 
الشروط المشمولة في الترخیص مصممة لمنع أي تسرب ولمنع أي تعرض للمواد المخزنة والتي یتم معالجتھا في 

وسیكون تأثیرھا  USEھذا الموقع. وبدون االتصال مع البیئة، سیتم القیام بأنشطة المعالجة الُمرخص بھا في 
 للغایة.ناخ طفیف تغیر الم المتوقع على

 
 ما ھي االعتبارات التي تم أخذھا في االعتبار في المبدأ الوقائي؟  -ط

 

http://www.michigan.gov/usecologydetroitnorth
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ھي حمایة بیئة میتشجان والصحة العامة من خالل إدارة الھواء، والماء، واألرض، ومصادر   EGLEرسالة 
ومدعومة بالعلم.  التحادیة لقوانین االطاقة. نقوم بذلك جزئیاً من خالل اتخاذ قرارات مسببة في إطار حدود الدولة وا 

وفقاً لقانون الوالیة. والتشریع ذو الصلة ال یصرح لھیئة  USEتم اتخاذ قرار تجدید وتوسعة ترخیص تشغیل 
EGLE  بالنظر في مبدأ وقائي. ومع ذلك، نعتقد بأن القرار قد لبى المبدأ الوقائي حیث أن إدارة النفایات الخطرة ال

لمعرفة العلمیة بشأن كیفیة إدارة النفایات الخطرة على النحو المناسب؛ كبیر من ااك مقدار تمثل مجال ناشئ وھن
ولدینا درجة عالیة من التأكد بشأن المتطلبات المناسبة إلدارة النفایات الخطرة على النحو المناسب. تم تدوین ھذه 

وما یلي، وتم تمریرھا  R299.9101 وقواعدھا اإلداریة، وقانون میتشجان اإلداري 111المتطلبات في الجزء 
 إلى مشغلي المنشأة من خالل ترخیص التشغیل.

 
VII. التأھب والوقایة 

 
 كان ھناك توصیة بأن "خطة التواصل المجتمعیة بشأن الخطر" یتم إعدادھا وإتاحتھا بجمیع أشكال وسائل اإلعالم.  -أ

 
إدارة حــاالت أن كیــف ســیتم التفاصــیل بشــ  التواصل بشأن المخاطر أمر في غایة األھمیــة. فخطــة الطــوارئ تــوفر

كما تحتوي اتفاقیة المجتمــع المضــیف بــین الطوارئ. یشمل ذلك التواصل مع وكاالت الطوارئ المجتمعیة المحلیة. 
المنشأة، والدولة، والمدینة أیضاً على خطة تواصل. كما یُعد مكتب دیترویت لألمن الداخلي وإدارة الطوارئ خطط 

 التنبیھات من خالل تنبیھات الطوارئ واإلعالم. لك، إلى جانبلطوارئ مثل ذوإجراءات لمواقف ا
 

یجب توزیع خطة الطوارئ بعد تحدیثھا واعتمادھا على األطراف المطلوبة، مع تلقي تأكید على استالمھم للخطط  -ب
 . EGLEالمعتمدة من 

 
  ن الُمرخص لھرخیص یتطلب م، من الت4. و. وخطة الطوارئ، الملحق 2تم االتفاق على ذلك. شرط الترخیص 

تقدیم تحدیثات على خطة الطوارئ إلى جمیع األطراف المطلوبة. یتم ذلك من خالل البرید الُمسجل بعلم الوصول أو  
 وسائل المتابعة األخرى لتأكید االستالم.

 
ود التصریف  إرشادات جدیدة بشأن خطة تحلیل النفایات أثناء عملیة ُمراجعة طلبات قی )U.S. EPAوضعت إدارة ( -ج

 یتم دمج ھذه اإلرشادات الجدیدة في الترخیص المقترح؟ألرضي. كیف سا
 

. 2016دیســمبر  9، وحتــى 2016دیســمبر  8فــي  USE، و EGLE، و U.S. EPAتــم إجــراء اجتمــاع بــین 
 .U.Sخطة تحلیل النفایات. قدمت غرض ھذا االجتماع ھو تقییم عملیات المنشأة وكیف تم تناول ھذه العملیات في 

EPA ن خطة تحلیل النفایات (قات بشأالتعلیWAP إلى ھیئــة (EGLE وقامــت ھیئــة .EGLE  ومؤسســةUSE 
. وظلت خطة تحلیل النفایات عرضة للتعــدیل لتنــاول أي U.S. EPAبتعدیل خطة تحلیل النفایات لمعالجة تعلیقات 

 .إرشادات جدیدة عند صدورھا لضمان إجراء التوصیف السلیم للنفایات وإدارتھا
 

VIII. لتربة، والمیاه الجوفیةلھواء، واُمراقبة ا 
 

ولكن قــد یكــون األمــر ُموجھــاً أكثــر تجــاه أمــر ُمعــین یتم تناول الُمراقبة ألمر معین في برنامج ُمراقبة الھواء المحیط،  -أ
ر ناشئ بسبب عملیة االستقرار باستخدام الجیر. لیست ھناك مراجع في مسودة ترخیص التشــغیل بشــأن أفضــل التــدابی

) لجمیع الغبار الھائم المتولــد فــي الموقــع بمــا یشــمل الحصــى فــي RACMأو  BACM( تدابیر المعقولةالمتاحة أو ال
 مواقف السیارات.

 
تركیزات الغالف الجوي من ملوثات الھواء مــن في  USEغرض برنامج ُمراقبة الھواء المحیط ھو تحدید مساھمة 

ت. وفــي حالــة كشــف برنــامج ُمراقبــة ق مواقف السیاراالھائم من مناط جمیع المصادر في المنشأة، بما یشمل الغبار
، الرقابة على تلوث الھواء، من قانون میتشجان لحمایة الموارد الطبیعیة والبیئــة، القــانون 55الھواء النتھاك للجزء 
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) AQDودة الھواء (بتعدیالتھ، فعندھا یجب تنفیذ تدابیر الرقابة على النحو الذي یُوجھ بھ قسم ج 1994للعام  451
 .EGLEبھیئة 

 
، تنــازل قطــاع إدارة جــودة الھــواء بمقاطعــة وایــن عــن 1994برنامج ُمراقبــة الھــواء المحــیط: فــي العــام  -1لملحق ا -ب

الكادمیوم، والنحاس، والنیكل، والزنك من متطلبات ُمراقبة الھواء بناًء على البیانات من السنوات السابقة. وبالنظر إلى 
تجــاه برنــامج ُمراقبــة  EGLEد صیاغة ھذه المعامالت من طرف ھیئة عالجة، ھل ستعافایات المتوقع مُ زیادة حجم الن

 الھواء المحیط.
 

) بھیئــة AQDالعوامل الكادمیوم، والنحاس، والنیكل، والزنك لم یتم إعادة صیاغتھا. فقد راجع قســم جــودة الھــواء (
EGLE  اســتخدام الھــواء ا. وشــروط تــرخیص ي ســیتم ُمعالجتھــ طلب الترخیص بما یشمل زیادة حجــم النفایــات التــ

ستنخفض حاالت الغبار الھائم التي تتطلب أجھزة رقابة غیر مخففة للسماح بالزیادة في االنبعاثات.  USEالحالي لـ 
 السابقة بسبب إضافة تمھید الطرق.

 
ات تُراقــب الُمركبــ  ب مــن الھــواء؟ ھــلكم عدد ُمراقبات الھواء التي ســیتم اســتخدامھا فــي المنشــأة الجدیــدة؟ مــاذا تُراقــ  -ج

 العضویة المتطایرة؟
 
سیكون لبرنامج ُمراقبة الھواء المحیط ثالثة أجھزة رقابة في المنشأة. ستشمل عوامل برنامج ُمراقبة الھــواء المحــیط 
الجسیمات العالقــة، والــزرنیخ، والرصــاص، والكــروم. حیــث أن المركبــات العضــویة المتطــایرة لیســت جــزءاً مــن 

محیط. ومع ذلك، فتصریحات الھواء للعمل لھــا متطلبــات تحــد مــن وتُراقــب علــى راقبة الھواء الامالت برنامج مُ مع
المركبات العضویة المتطایرة. كما یعمل قسم جودة الھواء باستمرار على ُمراجعة البیانات التحلیلیة المقدمــة لتحدیــد 

 ما إذا كانت ُمراقبة الھواء كافیة.
 

ان وتقاریر األفراد الذین یرتدون مالبس خاصة ویقومون بتنظیف الغبار في كل مكات فیما یتعلق بكانت ھناك تعلیق -د
 الغبار. ما ھي تأثیرات الغبار على السكان المحیطین؟

 
لــیس علــى وعــي بالحادثــة التــي كــان فیھــا (أفــراد فــي مالبــس خاصــة)  EGLE) بھیئة AQDقسم جودة الھواء (

لغبار یــتم احتوائھــا فــي مبنــى مغلــق یــتم الحفــاظ علیــھ قد ینبعث منھا االعملیات التي  یقومون بتنظیف الغبار. فجمیع
تحت ضغط سلبي. ویتم إرسال الھواء العادم من المبنى من خالل أجھزة تحكــم تزیــل الجســیمات قبــل إطالقھــا إلــى 

 .USEالھواء إلى الخارج على النحو المطلوب بموجب تصریح الھواء الصادر لـ 
 

ذ عینات من جسیمات الغبار على الطریق ألن غرض أجھزة الُمراقبــة ھــو الُمســاعدة تخت USEراقبة في أجھزة المُ 
في تقییم ما إذا كانت أماكن انتظار السیارات الممھدة كانت تتسبب في صدور غبار مزعج. كما أن أجھــزة الُمراقبــة 

. باإلضــافة ة أثنــاء تثبیتھــال الطرق المجــاورقد أخذت أیضاً عینات من الغبار المزعج من عملیات اإلنشاءات وأعما
لدیھا شبكة كبیرة من أجھزة ُمراقبة الجسیمات في دیترویــت، وأجھــزة الُمراقبــة ھــذه تلبــي  EGLEلذلك، فإن ھیئة 

 المعاییر الصحیة الفیدرالیة.
 

بقســم جــودة  بأنھ عند ُمالحظة المواطنین أو وجود شك لــدیھم بشــأن الغبــار، علــیھم االتصــال EGLEتوصي ھیئة 
. وسیخرج فریق 313-456-4700، بمكتبھ في مقاطعة دیترویت على ھاتف رقم EGLE) بھیئة AQDاء (الھو

 للتحقیق في األمر، وقد یتخذون عینات من الغبار للقیام بالتحلیالت المعملیة. EGLEعمل 
 

 ماذا عن التلوث في الھواء من االحتراق؟ -د
 

ك. إذا لوحظ قیامھم بأنشــطة كھــذه، یجــب لھا القیام بذل ومن غیر المصرح أي عملیات احتراق USEال تقوم منشأة 
بمكتبھا في مقاطعة دیترویت على ھاتف  EGLE) بھیئة AQDاإلبالغ عن ذلك على الفور إلى قسم جودة الھواء (

 .800-292-4706على رقم  PEASأو الخط الساخن  313-456-4700رقم 
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 ُمراقبة التربة؟ رف عن ُمراقبة المیاه الجوفیة وإخالء ط USEمنح مؤسسة   لماذا یتم  -ه
 

ُمراقبة التربة بسبب عدم وصول أي نفایات خطرة إلى التربة بناًء علــى تصــمیم  تم منح إخالء الطرف من متطلبات
المنشــأة ومتطلبــات التشــغیل. وبالنســبة لجمیــع المنــاطق التــي تتعامــل مــع النفایــات الخطــرة فالبــد أن تكــون ممھــدة 

ة أو األسفلت. وفي بعض المناطق المحددة، مثل مباني إدارة الحاویات وأرصفة التخزین ومنطقة الُمعالجــة بالخرسان
ووسادة التفریغ، فالمناطق الممھدة مطلیة أیضاً بمواد مقاومة للكیماویات لزیادة تعزیز التصمیم ومنع أي تسرب إلى 

 التربة من أنشطة التخزین والمعالجة.
 

. حیــث 2017یونیــو  19أیضاً إخالء طرف ُمنقح من متطلبات ُمراقبة المیاه الجوفیة فــي  USEكما تلقت مؤسسة 
، ولكنھ تمت اإلشارة في عملیة التعلیقات العامة بــأن جــزء صــغیر Dynecolتم إصدار إخالء الطرف السابق إلى 

وجریان السوائل السطحي،  من عملیات النفایات الخطرة ال تتم بالكامل تحت ھیكل یوفر الحمایة من ھطول األمطار
نقح بنــاًء علــى USEاألمر الذي یمثل أحد متطلبات إخالء الطرف. وقد تقدمت مؤسسة  ، وتم منحھا إخالء طرف مــُ

بأنھ لیس ھناك احتمال بتسرب السوائل من المنشأة للوصول إلى طبقــة المیــاه  EGLEجیولوجیة الموقع ونتائج من 
نشأة. والمنطقة بھا میاه جوفیة غیر مخصصة بصفة عامة للشرب، كمــا یــتم تزویــد الجوفیة العلیا أثناء فترة حیاة الم

. ومعظم المعلومات التي تم االعتماد علیھا في إخالء الطرف عن GLWAمنطقة دیترویت الكبرى بمیاه شرب من 
ــي  ــدم ف ــب المق ــي الطل ــودة ف ــة موج ــاه الجوفی ــة المی ــات ُمراقب ــام  1متطلب ــوفمبر للع ــم المعلو1994ن ــات ، قس م

والتي كانت تُعــرف ســابقاً باســم  U.S. Ecology Detroit Northالھیدروجیولوجیة من طلب التصریح بإنشاء 
)Dynecol فــي  1988، و 1983، و 1981). حیث تم تلخیص التحقیقــات الســابقة للمیــاه الجوفیــة مــن األعــوام

 الوثیقة الُمشار إلیھا أعاله.
 

IX.  الُمشاركة العامة 
، حیث أنھ لم یكن یوم عمل  2015سبتمبر  12في یوم السبت، الموعد النھائي للتعلیقات  علىاعتراض كان ھناك  -أ

یجب قبولھا بأنھا تم تقدیمھا في الوقت  2015سبتمبر  14عادي، وأي تعلیقات تم تقدیمھا في منتصف لیل یوم االثنین 
للسماح بالمزید من المراجعة للطلب   دھات التي تم تلقیھا بأن فترة التعلیقات یجب تمدیاالمناسب. وأشارت التعلیق

 وتوفیر المزید من الوقت لُمشاركة الجمھور بشأن ھذا القرار التنظیمي الھام فیما یتعلق بآثار العدالة البیئیة.
 

جمیع التعلیقات الُمقدمة والمختومة بخاتم البرید في یوم انتھاء فترة التعلیقات تم قبولھا بأنھا قد تم استالمھا في 
سبتمبر  12وحتى   2015أغسطس  28المناسب. كما تم تمدید فترة التعلیقات المبدئیة مرتین، مرة من قت الو

فبرایر   22. تم فتح فترة التعلیقات العامة مرة أخرى في  2015أكتوبر  12، ومرة ثانیة وأخیرة حتى 2015
 . 2019أبریل  12وتم إغالقھا في  2019

 
في عدم رفع كامل ملف الطلب إلى موقعھا على    EGLEھیئة قدرة دم كان ھناك اعتراض على عدم رغبة أو ع  -ب

 االنترنت.
 

تحمیل كامل طلب الترخیص إلى موقعنا على االنترنت بسبب قیود الحجم. وتشیر صفحة الموقع  EGLEلم تستطع 
رجــى یُ  اإللیكتروني إلى أنھ إذا كانت ھناك رغبة في الوصول إلــى نســخة إلیكترونیــة مــن طلــب الرخصــة الكامــل،

االتصال بالسید. ریتشارد كونفورتي، أو اإلطــالع علیھــا فــي مكتــب مقاطعــة واریــن (تُعــرف ســابقاً بجنــوب شــرق 
 میتشجان).

 
 

 كانت ھناك بعض المخاوف بأن اإلخطار الُمرسل عبر البرید إلى السكان لم یكن مفھوماً. -ج
 

وبالنســبة لفتــرة التعلیقــات العامــة فــي ة. كانت ضــعیف 2015ُمالحظات بأن قراءة إخطار العام  EGLEتلقت ھیئة 
، اقترن اإلخطار العام بنشرة إعالنیــة وجــدول أعمــال االجتمــاع للُمســاعدة فــي تقــدیم المعلومــات بلغــة 2019العام 
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المزید من التفاصیل في اإلخطــارات المســتقبلیة بحیــث تكــون الرســالة المنقولــة أســھل فــي  EGLEبسیطة. ستوفر 
 الفھم.

 
، بــأن الجمھــور یُمكنــھ ُمراجعــة مســودة تــرخیص 2015أغســطس  18لسة االستماع المنعقدة فــي ي جتمت اإلشارة ف -د

USE  الموجودة في مكتبةThe Knapp  العامة في كونانت؛ ومع ذلك، لــم یمكــن القیــام بــذلك ألن مكتبــةKnapp 
لى االنترنت أو القیــام ن عكانت مغلقة ثم ظلت مغلقة حتى تاریخ ھذا الخطاب. وال یُمكن ألي شخص تحمیل البرامج م

، حیث أن مواقف انتظار السیارات ھناك مكلفــة للغایــة، Cadillac Placeالمیداني في  EGLEبالرحلة إلى مكتب 
وعلى ذلك فضعف المعلومات جعل األمر أكثر صعوبة على الجمھور لدراســة ھــذه القضــیة وتقــدیم ُمالحظــات ذكیــة. 

ة االستماع العامة في مكتبة ھامتراماك تمثل عاراً ألنھ أشــارت إلــى أنــھ جلسعالوة على ذلك، كانت تمثل كامل عملیة 
 "لن یتم تقدیم إجابات على أسئلة الجمھور" في ھذا الوقت. ولم یتم اإلجابة على األسئلة في جلسة االستماع ھذه.

 
ومنــذ ذلــك التــاریخ، ل. العامة سیتم استخدامھا كمستودع للمستندات في المستقب Knappتمت اإلشارة إلى أن مكتبة 

العامة مفتوحة. وفي حالة إغالق المكتبة، سیتم تحدید فرع محلي آخر واســتخدامھ كمســتودع. فــي  Knappومكتبة 
، كانت ھناك ثالثة مستودعات للمستندات، كانت جمیعھــا مكاتــب 2015وقت فترة التعلیقات العامة األولى في العام 

 في دیترویت، والثالث في وارین.خر . أحدھا كان في النسنج، وآEGLEلھیئة 
 

غرض جلسة االستماع العامة الرسمیة ھي تلقــي الشــھادات للمزیــد مــن االعتبــارات. مــع العلــم بــأن ذلــك ال یتنــاول 
كان متاحاً للجمھور بعد إغالق جلسة االستماع العامة. باإلضــافة  EGLEالمخاوف العامة، إال أن فریق عمل ھیئة 

في العدیــد مــن الُمراســالت، واإلخطــارات، ومســتودعات  EGLEتصال بفریق عمل ھیئة االلذلك تم توفیر بیانات 
المعلومات العامة للجمھور الذین لدیھم أسئلة تحتاج لإلجابة علیھا. كنتیجة لالھتمام الكبیر للجمھور، تم تنظیم جلســة 

ســئلة واإلجابــات مــن األ، وذلــك إلتاحــة الفــرص لعــرض 2015أغســطس  31إتاحة عامة واجتماع عام لینعقد في 
EGLE  وUSE. 

 
لم یتم إجراء كامل عملیة جلسة االستماع العامــة بعدالــة وانفتــاح. حیــث تلقــت منظمــة غیــر ربحیــة مســجلة مــع مدینــة  -ه

بجلسات لتقسیم المناطق وجلسات استماع عامة أخرى؛ ومع ذلك لم تتلقى أي إخطار عــن اجتمــاع دیترویت إخطارات 
EGLE أو أي جلسة استماع سابقة العتمــاد 2015أغسطس  18ي مكتبة ھامترماك العامة في د فالمبدئي الذي انعق ،

USE  عند فتھا للمرة األولى. لماذا تم إبالغ المجتمع بعد اتخاذ قرار التوسعة؟ عــالوة علــى ذلــك، لمــاذا عقــدت ھیئــة
EGLE  انــتفــي مكتبــة ھامترامــاك العامــة عنــد ك 2015أغســطس  18جلسة االستماع العامة في USE  موجــودة

 بوضوح في مدینة دیترویت؟
 

تعمــل فــي عملیــة تعزیــز عملیــة  EGLEوقواعده، ومع ذلــك، فــإن ھیئــة  111تتبع عملیة الُمشاركة العامة الجزء 
، اإلخطار المطلــوب USEالُمشاركة العامة بناًء على المخاوف التي تمت إثارتھا. ولھذا الغرض، قدم مقدم الطلب، 

إخطــار بجلســة اســتماع  EGLE. وقــدمت 2012دیم طلب التوسعة وأقام اجتماع في نوفمبر تق بشأن االجتماع قبل
، مع إتاحــة EGLEعامة، ومعلومات بشأن كیفیة الوصول إلى المستندات من خالل االنترنت، وفي مختلف مكاتب 

ُمراســلة المنشــأة، إلــى مة الفرصة للتعلیقات. تم تقدیم ھذا اإلخطار للصحف المحلیة، ومحطات الرادیو المحلیة، وقائ
، وصفحة الویــب لمدینــة EGLEجانب مسئولي المقاطعة والمدینة. تم نشر اإلخطار على التقویم اإللیكتروني لھیئة 

دیترویت. باإلضافة لذلك، تم إرسال اإلخطار من خالل البرید األمریكي للمقیمین في نطاق میــل واحــد مــن المنشــأة 
لمعززة للنظر في مخاوف العدالة البیئیــة. وتــم اختیــار مكتبــة ھامترامــاك العامــة ة اكجزء من عملیة الُمشاركة العام

ألنھا كانت أقرب مبنى عام للمنشأة، ممــا یتــیح للمقیمــین القــریبین مــن المنشــأة أفضــل قــدرة علــى حضــور جلســات 
 االستماع.

 
 نوي عالج ذلك؟ف تضعیفاً، ولم تكن المعلومات متاحة بسھولة. كی 2019مارس  28كان تنفیذ اجتماع  -و

 
العام ھو ُمشاركة المعلومات بشــأن إجــراء التــرخیص وتــوفیر فرصــة ذات  2019مارس  28كان غرض اجتماع 

. وتم إعداد مواد االجتماع لتخطي عوائق اللغــة EGLEمعنى للمجتمع لتلقي اإلجابات على أسئلتھم من فریق عمل 
صعوبات الفنیة أثناء االجتماع، إال أنھ النزال نعتقــد أنــھ قــد تــم ال التي تم النظر إلیھا سابقاً. بینما تمت مواجھة بعض
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تحقیق أھداف االجتماع العام. كما أن الُمشاركة العامة الُمحسنة إلجراء إعادة الترخیص ھذا سیتم استخدامھا كأساس 
 ، في عملیات ُمشاركة الجمھور المستقبلیة مع قطاع إدارة المواد.EGLEلھیئة 

 
 مخصصة بأنھا "صناعیة مكثفة"، كیف یوجد ھناك منازل مع أسر داخل ھذه المنطقة؟ طقةالمنكانت إذا  -ز

 
" أو "الصــناعیة المكثفــة" حســب توصــیف قطــاع تقســیم منــاطق مدینــة M4یقــع حالیــاً فــي المنطقــة "  USEموقــع 

 تدیر . ال" أو "السكان من أسرتین" R2مخصصة بأنھا "  Mt. Elliott Avenueوالمنشأة المجاورة في دیترویت. 
 إجراءات تقسیم مناطق المدینة وفقاً لقانون المدینة. EGLEھیئة 

 
 أرغب في وجود مثل ھذا الخطر الصحي والبیئي في فناء منزلي؟ لماذا  -ح

 
متطلبــات محــددة للتصــمیم،  EGLEھناك مخاطر في إدارة الكیماویــات. ولخفــض الخطــر، وضــعت ھیئــة لألسف 

ن الوالیــة والقــوانین الفیدرالیــة لمنــع التســریبات ولضــمان أن العملیــات فــي انیواإلنشاءات، والتشغیل بنــاًء علــى قــو
معالجة النفایات الخطرة ومنشآت التخزین ال تمثل أي مخاطر. فبینمــا ال یمكــن تخفــیض الخطــر إلــى صــفر، إال أن 

 نفایات الخطرة.ال اإلدارة القانونیة للنفایات الخطرة أفضل للصحة البشریة والبیئة عن سوء إدارة أو عدم إدارة
 

X. ) ًالمواد المشعة التي تنشأ طبیعیاً والمحسنة تقنیاTENORM( 
 

في المنشأة. على الرغم   TENORMھناك تعلیقات بشأن ما إذا كان الترخیص المقترح سیوسع من قبول وُمعالجة  -أ
تجنب لالعتراف   أن ھناكمن اللغة اللطیفة في بیان الحقائق والمستندات األخرى المنشورة عبر االنترنت، إال 

تتوسع في منشآتھا في دیترویت في   U.S. Ecologyمثیر لالنزعاج، حیث أنھ من الواضح أن مؤسسة باالرتباط ال
جزء معین لمعالجة والتخلص من نفایات الحفر، مثل نفایات التكسیر الھیدرولیكي للنفط والغاز. وإتاحة المواد في  

 .U.Sأمر ال یقبل الجدل، مصحوباً بتاریخ یض فعالیة النفایات المشعة لتخفیة الموقع، والمعدات، والبنیة التحت
Ecology .بمعالجة مواد النفایات المشعة 

 
والذي تمت معالجتھ تاریخیاً فــي ھــذه المنشــأة. ال یخضــع  TENORMالترخیص والتوسع غیر مرتبطین ببرنامج 

TENORM  یتناول تــرخیص النفایــات الخطــر قبــول أو ذلك لن للتنظیم بموجب متطلبات النفایات الخطرة؛ وعلى
في ھذه المنشأة. وذلــك موثــق فــي  TENORMطوعاً عن قبول  USE. كما توقفت TENORMُمعالجة برنامج 

الســابقة فــي منطقــة  TENORMاتفاقیة المجتمع المضیف مع مدینة دیترویت. كما تم التعامل مع ُمعالجــة برنــامج 
 كن أن یستمر، حتى ولو تم رفض تمدید ترخیص النفایات الخطرة المقترح.من المممعالجة النفایات الصلبة وكان 

 
مع برنامج الحمایة اإلشعاعیة بقطاع إدارة  USE، سجلت TENORMوُمعالجة برنامج في قبول  USEقبل بدء 
ل مــع وعملیاتھــا للتعامــ  USEالحمایة اإلشعاعیة بُمراجعــة خطــط عمــل ). وقام فریق عمل برنامج MMDالمواد (

فــي  Pit Number 1. وتم تفویض المنشأة فــي ذلــك الوقــت بتشــغیل صــندوق خلــط واحــد، TENORMنامج بر
 .TENORM، لُمعالجة برنامج 4المبنى 

 
تخطــط إلضــافة قــدرة  USEیشــیر إلــى أن  USEلیس ھناك أي شئ في طلب ترخیص النفایات الخطــر لمؤسســة 

نتیجة لمعالجة التصلب لتخزین النفایات الصــلبة التــي  موقع ھي. فالمعدات والمواد المتاحة بالTENORMُمعالجة 
، من قانون الموارد الطبیعیة والحمایة البیئیة لوالیــة میتشــجان، 115تم ترخیصھا على نحو منفصل بموجب الجزء 

نفایــات ، بتعدیالتھ وقواعده. كما یجب إجراء تخزین ومعالجــة ال451، القانون 1994إلدارة النفایات الصلبة، للعام 
للنفایــات  USEوفقــاً لتــرخیص النفایــات الصــلبة. ولإلطــالع علــى معلومــات بشــأن تــرخیص  USEالصلبة لــدى 

)، فریــق عمــل برنــامج النفایــات الصــلبة علــى ھــاتف رقــم MMDالصــلبة، یُرجــى االتصــال بقطــاع إدارة المــواد (
3852-753-586. 
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یر موجودة أو غیر كافیة، إن وجدت. لیس إما غ U.S. Ecologyمن المحتمل أن تكون معدات كشف اإلشعاع في  -ب
ھناك دلیل في المستندات على االنترنت بــأن العــاملین أو أفــراد الجمھــور، فــي منــاطق األحیــاء المجــاورة التــي تنتقــل 

علــى  الشاحنات من خاللھا لتسلیم أو إزالة النفایات المشعة، ولیس ھناك بیانات كافیة متقدمة فیما یتعلق بالشحنات. بناءً 
األمــر الــذي مــن شــأنھ الســماح بمقــادیر كبیــر مــن المــواد  USEبیانات السابقة، كانت ھناك معارضة لتوسع منشــأة ال

المشعة لیتم معالجتھا بأنھا منخفضة اإلشعاع أو غیر مشعة. وال یوجد أي تحلیل یوفر تقــدیرات أو حــدود بشــأن مقــدار 
خزینھا، وإطالقھا (عن عمد أو عن غیر عمد) في مكــان منشــأة تھا، وتالمواد المشعة التي یمكن للموقع قبولھا، وُمعالج

USE . الذي ســتتعرض لــھ األحیــاء المحیطــة بمنشــأة وال تشیر أي تحقیقات إلى مستوى اإلشعاعUSE مــن خــالل ،
جــواً، الھواء، أو تدفق الماء خارج الموقع، وبالرغم من حقیقة أنھ بصفة روتینیة سیكون ھناك انبعاثات مشــعة منقولــة 

من المحتمل أن تكون منقولة عبر المیاه من مكان تكسیر النفایات أو في الطریق أو مــن الموقــع أو فــي التخــزین فــي و
 الموقع.

 
 .U.Sللتنظیم كمواد خطرة وفقاً للوائح وزارة النقل األمریكیة ( TENORMبموجب القانون الفیدرالي ال تخضع 

DOT .() قد تتطلب وزارة النقل األمریكیةU.S. DOT اإلعالن عن شحنات (TENORM  إذا تجاوزت الشحنة
ال تخضــع لإلشــراف والتنظــیم كنفایــات خطــرة، فمــن غیــر  TENORMتركیــزات النشــاط المحــددة. وبســبب أن 

ُمصرح لھ بُمعالجــة النفایــات الخطــرة، ولكنــھ  USEالمطلوب أن یتم التعامل معھا في منشأة نفایات خطرة. وموقع 
 TENORMبطلــب لُمعالجــة نفایــات  USEتقــدمت الجة النفایــات غیــر الخطــرة أیضــاً. لیھ ُمعمن غیر الممنوع ع

والذي تمت ُمراجعتھ واعتماده من طــرف برنــامج الحمایــة اإلشــعاعیة. وكنتیجــة لــذلك، تــم إصــدار تســجیل المــواد 
معالجتھــا،  تــي یمكــناإلشعاعیة للمنشأة والذي شمل شروط تســجیل محــددة فیمــا یتعلــق بــأنواع المــواد اإلشــعاعیة ال

والخطوات التي یجب اتخاذھا لحمایة صحة الجمھور وصــحة العــاملین، وخطــوات ضــمان اإلدارة الســلیمة للمــواد. 
والتزمــت فــي اتفاقیــة المجتمــع  TENORMطوعاً عــن قبــول نفایــات  USEوكما تمت اإلشارة سابقاً، فقد توقفت 

 المضیف بعدم استئناف ھذا النشاط في ھذه المنشأة.
 

وحفازة، إال إنھ لیس ھناك ذكر لُمراقبة اإلشعاع، أو التقاطع في   یةبخارحراریة محارق  USEضم منشأة بینما ت -ج
 مواد الترخیص الموجودة على االنترنت.

 
ألنــھ  USEُمراقبة اإلشعاع في عملیات المحارق الحراریة البخاریة أو الحفازة في منشأة ال تذكر وثائق الترخیص 

ي المنشــأة. والتوســع المقتــرح ال یشــمل أي عملیــات حــرق ســواًء حراریــة أو حفــازة ت حــرق فــ لیست ھناك عملیــا
والتزمــت فــي اتفاقیــة  TENORMطوعــاً عــن قبــول نفایــات  USEبالبخار. وكما تمت اإلشارة سابقاً، فقد توقفت 

 المتجمع المضیف بعدم استئناف ھذا النشاط في ھذه المنشأة.
 

أو ُمراقبتھا، أو التدریب، أو استجابة الطوارئ أو خطط العالج أي شيء عن   نفایات،ال تذكر أیاً من خطط قبول ال -د
 التعامل مع مواد، أو نفایات، أو انبعاثات، أو تسریبات إشعاعیة.

 
الموجودة في طلب الترخیص بیان بأن المنشأة لن تقبل النفایــات  USE) لمنشأة WAPتشمل خطة تحلیل النفایات (

ق ھــذا الحظــر أیضــاً علــى النفایــات الُمشــعة منخفضــة المســتوى التــي تخضــع للتنظــیم ة. ینطبالمخلوطة بمواد مشع
للتنظــیم كنفایــات  TENORM، بتعدیالتھ. وال تخضع نفایات 1954واإلشراف بموجب قانون الطاقة الذریة للعام 

مستندات التــرخیص یاً من إجراءات ترخیص النفایات الخطرة ھذه وال تُناقش أخطرة. وعلى ذلك، ال یتم تناولھا في 
المدرجة التعامل مع المواد الُمشعة. ستشمل مستندات تسجیل المواد المشعة الشروط المتعلقة بــأنواع المــواد المشــعة 
التي یمكن معالجتھا، والخطوات التي یجب اتخاذھا لحمایة صحة الجمھــور والعــاملین، وخطــوات ضــمان الُمعالجــة 

والتزمــت  TENORMطوعاً عــن قبــول نفایــات  USEرة سابقاً، فقد توقفت ت اإلشاوكما تمالمناسبة لھذه المواد. 
في اتفاقیة المتجمع المضیف بعدم استئناف ھذا النشاط في ھذه المنشأة. للمزید من المعلومــات بشــأن تســجیل المــواد 

ھــاتف رقــم یة علــى ، یُرجى االتصال بقسم إدارة المواد، فریق عمل برنامج الحمایــة اإلشــعاعUSEالُمشعة لمنشأة 
6581-284-517. 

 
تشغیل المنشأة على النحو المتصــور فــي الوثــائق ذات الصــلة بالتصــریح یمثــل خطــر علــى صــحة الجمھــور إنشاء و -ه

والبیئة. فقمدم الطلب لم یقدم التفاصیل الكافیة أو المعلومات الدقیقة للجمھور للتعلیق بشكل أكثر تحدیداً بشأن المخــاطر 



 2020ینایر  29  ُملخص االستجابة 
  .US Ecology Michigan, Incمؤسسة 

 

15  
 

 

من وضع حكم  EGLEل استالم، ومناولة، والتخلص من النفایات المتكسرة) وتمكین ھیئة خادع حو(بسبب التعبیر الم
 معقول بشأن إصدار الترخیص أم ال.

 
لتقییم إدارة النفایــات الخطــرة مقابــل  EGLEالمعلومات الضروریة التي ستحتاجھا ھیئة  USEقدم طلب ترخیص 

لــم یتجنــب الطلــب اســتالم، ومناولــة، والــتخلص مــن اعــده. ووقو 111معاییر طلب الترخیص المحددة فــي الجــزء 
وقواعــده ال یتعلــق بتنظــیم نفایــات  111المرتبطة بھا) بســب أن الجــزء  TENORMالنفایات المتكسرة (و نفایات 

TENORM وكما تمت اإلشارة سابقاً، فقد توقفت .USE  طوعــاً عــن قبــول نفایــاتTENORM  والتزمــت فــي
 تئناف ھذا النشاط في ھذه المنشأة.بعدم اساتفاقیة المتجمع المضیف 

 
ال تقبل المنشأة النفایات الُمشعة المخلطة". وھذا أمر مثیر للدھشة، حیث أننا نعلم بأن أشارت المنشأة في الطلب "  -و

 العدید من شحنات نفایات الرمال تم شحنھا إلى ھذا العنوان من آبار غیر تقلیدیة في بنسلفانیا.
 

المرتبطــة  TENORMرة عــدم قبــول نفایــات ُمشــعة مختلطــة. حیــث أن نفایــات فــي عبــا صــحیح USEطلــب تــرخیص 
 11بالنفایات المتكســرة ال تعتبــر نفایــات ُمشــعة مختلطــة وفقــاً لھــذا التعریــف وعلــى ذلــك ال یــتم تنظیمھــا بموجــب الجــزء 

اتفاقیــة المتجمــع زمت فــي والت TENORMطوعاً عن قبول نفایات  USEوكما تمت اإلشارة سابقاً، فقد توقفت وقواعده. 
 المضیف بعدم استئناف ھذا النشاط في ھذه المنشأة.

 
XI. النقل 

الشاحنات اإلضافیة التي تحمل النفایات إلى المنشأة تضع بیئة میتشجان في خطــر كبیــر وتخلــق فرصــة متزایــدة للتلــوث أ. 
 الضوضائي.

 
والنفایات الخطرة جمیعھا یتم نقلھا بأمــان  لة الوسیطة،النفایات الخطرة، والمواد الخطرة، والمنتجات الصناعیة السائ

على طرق میتشجان وعلى السكك الحدیدیة یومیاً. تنظیم أعمال النقــل، والحاجــة لوجــود مســارات للســیر، ومواقــف 
) وشــرطة MDOTانتظار خاصة، وفحص المركبات یقع كــل ذلــك تحــت ســلطة إدارة المــرور بوالیــة میتشــجان (

. تقوم شرطة والیة میتشــجان بفحوصــات الســیارات والمركبــات بموجــب EGLE)، ولیس MSPوالیة میتشجان (
. ولطــرح األســئلة بشــأن لــوائح وزارة النقــل األمریكیــة لنقــل المــواد U.S. DOTبرنــامج وزارة النقــل األمریكیــة 

 .734-780-6534الخطرة، یُرجى االتصال بشرطة والیة میتشجان على الرقم 
 

والذي یتطلب من الشــخص الــذي  PA 138 1998الخطرة بوالیة میتشجان،  نقل المواد قانون EGLEتنفذ ھیئة 
یقوم بنقل نفایات خطرة و/أو منتجات صناعیة وسیطة سائلة من الحصول على تصــریح وتســجیل قبــل النقــل. ویــتم 
 الحصول على تصریح النقــل علــى نحــو منفصــل مــن تــرخیص تخــزین ومعالجــة النفایــات الخطــرة. ویجــب تجدیــد

ل كل ثالثة أعوام والبد من تجدید تسجیل النقل سنویاً. ولضمان االستجابة الصحیحة والمناسبة في حالــة تصریح النق
وقوع حوادث النقل، على القائمین بنقل المواد الخطرة االحتفاظ بتأمین المسئولیة عن األسطول عن وقوع الحــوادث 

لي المواد الصناعیة الوسیطة السائلة االحتفاظ أنھ على ناقوحیث دوالر لكل حادث.  1,000,000بمبلغ ال یقل عن 
مســموح  USEدوالر وفقاً لحجم أسطولھم. فــإن  750,00دوالر و  300,000بتأمین مسئولیة عن األسطول بین 

لھا وُمسجلة لنقل كالً من النفایات الخطرة والمنتجات الصناعیة الوسیطة السائلة في میتشجان. ولطرح األســئلة فیمــا 
وتسجیلھا، یُرجى االتصال بقطاع إدارة المواد، فریق عمل برنامج النقل على ھاتف رقم  USEنقل  تعلق بتصریحی

5091-494-586. 
 

باإلضافة لتصریح النقل ومتطلبات التسجیل، یشمل التــرخیص تــدابیر وقائیــة إضــافیة مــن خــالل تحدیــد مســار نقــل 
جود ظروف خاصة فریدة بما یتطلب موافقــة ھیئــة ل في حالة ورئیسي للوصول إلى المنشأة. مع استخدام طریق بدی

EGLE  والحكومة المحلیة. یشمل الترخیص أیضاً الحدود الیومیة على عدد شاحنات النفایات الخطرة التــي یمكنھــا
 زیارة المنشأة.
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 د أربعــة عشــرلیس لمدینة دیترویت حالیاً مستوى ضوضاء مسموح بھ في قانون المدینة. بینما ھامترامــاك علــى بعــ 
دیســیبل  105دیســبل أثنــاء ســاعات العمــل و  71میالً في أقرب منطقة منھا للمنشأة قیود علــى الضوضــاء بمقــدار 

 ال تفرض قوانین ولوائح محلیة، أو تفتقر إلیھا. EGLEلمشروعات اإلنشاءات للعقارات. إال أن ھیئة 
 

 
 تغییرات الترخیص

 
، في جمیع أجزاء مرفقات الطلب والتصریح ولیس  Dynecolلك السابق، ھناك العدید من اإلشارات المرجعیة للما -أ

USE على المستندات أن تعكس تغییر االسم وتؤكد على أن اإلجراءات والعملیات ھي التي تتبعھا . USE. 
 

روط الش 1فقد تمت ُمراجعة الترخیص لیعكس ھذا التعلیق. وتمت إضافة العبارة التالیة إلى الجزء نُوافق على ذلك. 
رادف ـلــ  Dynecolة: في جمیع أجزاء ھذا التــرخیص، المصــطلح القیاسی وأي  USEأو  US Ecologyھــو مــُ

 .USEیجب اتباعھا من خالل  Dynecolعملیات أو إجراءات متعلقة بـ 
 

، إمســاك الــدفاتر والتقــاریر: ســیتم التعامــل مــع طلبــات معلومــات أو بیانــات 4)، 1شروط التشــغیل العامــة ( 2الجزء  -ب
 المباني، وھندسة السالمة، والشئون البیئیة بقطاع البیئة.بشأن  بیئیةلُمراقبة الا

 
على الُمرخص لھ تقدیم معلومات أو بیانات ینص اآلن:  2.1.4تمت ُمراجعة الترخیص لیعكس ھذا التعلیق. الشرط 

یــة بقطــاع البیئــة لمدینــة لشــئون البیئالُمراقبة البیئیة المطلوبة وفقاً لھذا الترخیص بشأن المباني، وھندسة السالمة، وا
دیترویت الذي لھ والیة قضائیة على المنشأة. یجب إتاحة ھذه المعلومات أو البیانات في نفــس الیــوم الــذي یقــوم فیــھ 

 ).MMDالُمرخص لھ بتمریر ھذه المعلومات إلى مدیر قطاع إدارة المواد (
 

ساحات تخزین محتملة للحاویات" في منطقــة شیر إلى "مالخطط الھندسیة یُ  6من الُمرفق  SK-1و  A1-5الرسومات  -ج
. التخــزین الخــارجي فــي الھــواء 5Aخارجیة تماماً في الھواء الطلق على طول الجانب الجنوبي مــن المبنــى المقتــرح 

عن ُمراقبة المیاه الجوفیة. وعلى الترخیص تضمین أحد المتطلبات بــأن یقــوم  USEالطلق یبطل أساس إخالء طرف 
USE  ُه الجوفیة.راقبة المیابم 

 
كانت غیر صحیحة في تعریف "مساحات تخزین الحاویات المحتملــة". لیســت  SK-1و  A1-5كالً من الرسومات 

فــي طلــب  5Aھناك أي مراجع أخــرى لمســاحات تخــزین الحاویــات المحتملــة علــى الجانــب الجنــوبي مــن المبنــى 
التعارض مع مسار قیادة الشاحنات في المبنى قع من شأنھ الترخیص. باإلضافة لذلك، فتخزین الحاویات في ھذا المو

من خالل إزالة اإلشارة المرجعیة إلى مساحات تخزین الحاویــات المحتملــة وتــم  A1-5. وتم تصحیح الرسومات 4
إخالء طرف ُمنقح من متطلبــات  USE. وقد تلقت 6بأنھا زائدة وتمت إزالتھا من المرفق  SK-1تحدید الرسومات 

، بسبب عدم وجود احتمالیة لخروج السوائل مــن المنشــأة للوصــول إلــى 2017یونیو  19یة في لمیاه الجوفُمراقبة ا
 طبقة المیاه الجوفیة العلیا أثناء فترة حیاة المنشأة.

 
األمن الداخلي بمدینــة دیترویــت بحاجــة لــدمجھا قطاع وخطة الطوارئ: تحتاج لتحدیثات، إدارة الطوارئ  - 4الُمرفق  -د

 الطوارئ.ال في حالة اتص اتكجھ
 

فقد تمت إضافة إدارة الطوارئ وإدارة األمن الداخلي لمدینــة دیترویــت كجھــات اتصــال فــي حالــة نوافق على ذلك. 
 الطوارئ في خطة الطوارئ. وتتم ُمراجعة خطة الطوارئ وتحدیثھا بصفة منتظمة من طرف المنشأة.
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في الواقع فإن الخزان  خزان تخزین نفایات خطرة.  بأنھ 36ان  بھ أحد جداول البیانات الذي یحدد الخز  1.ب. 5الشرط  -ه
ویتم بعد ذلك ضخھا مرة أخرى إلى   DAFالجسیمات الطافیة من وحدة  36ھو خزان ُمعالجة. یجمع الخزان  36

 .)1(ج)(5في جدول البیانات في الجزء  36خزانات الُمعالجة الثانویة. ویجب تضمین الخزان 
 

من ھــذا التــرخیص لمعالجــة ھــذا التعلیــق.  1.ج.5وإضافتھ إلى الشرط  1.ب.5ن الشرط م 36تمت إزالة الخزان 
 177,200من مستودع خزانات التخزین، تنخفض إجمالي سعة استیعاب تخزین الخزانات مــن  36بإزالة الخزان 

 .1.ب.5 جالون. كما أن ھذا التغیر في الحجم مشمول أیضاً كتغییر في الشرط 176,200جالون إلى 
 

الحمــأة المفلتــرة یــاردة مــن  60مشــمول فــي ســعة تخــزین الحاویــات بمســاحة مــن التصــریح الســابق  4.ب.3الشرط  -و
في مبنى الفلترة. لیس ھناك نیة للقضــاء علــى كمیــة تخــزین الحاویــات ویجــب أن تكــون مشــمولة فــي  المنزوعة المیاه

ن ھنــاك طلــب بتعــدیل العبــارات كیاردة، ول 60لم یتم طلب زیادة في حدود التخزین بمساحة .ب 4التجدید في الشرط 
 المحددة لتضم استخدام مكب الشاحنات باإلضافة إلى صنادیق التدویر.

 
"ال یجوز للمرخص لھ تخزین ما یزید على حجم إجمالي یصل إلى لینص على:  7.ب.4 تم إضافة شرط الترخیص

من  7فایات الخطرة المقبولة، والملحق نُمعالجة الجالون من الحمأة المفلترة المنزوعة المیاه، المتولدة من  12,118
ھذا الترخیص ینص على، بحد أقصى ثالث حاویات، أو و صنادیق تدویر أو مقطورات، ال تزید عن حجم إجمــالي 

 یاردة مكعبة من النفایات الخطرة التي یمكن تخزینھا في مبنى الفلترة."  60یصل إلى 
 

.أ. لیــنص علــى: 4ة التخــزین. وتــم تنقــیح شــرط التــرخیص عإلجمالي لســ ، ارتفع الحجم ا7.ب.4مع إضافة الشرط 
أ، والمبنــى 5، المبنــى 4"منطقة تخزین حاویات النفایات الخطرة الحالیة والمقترحة: منشــأة إدارة الحاویــات المبنــى 

-A1-4, A1-5, SK-1, Sk-2, SK-3, Sk-4, CC-13(حالیــة)، و  A1-4ب والتي تظھر في الرسومات 5
01(B), CC-13-02(B)  مغطاة بموجب ھذا الترخیص. وأي توسع أو تكبیر بمــا یتجــاوز حــدود المنشــأة والــذي

جــالون، یتطلــب تــرخیص  500,739أو بما یتجاوز تصمیم ســعة تخزینیــة  A1-5و  A1-4یظھر في الرسومات 
 ,A1-4, A1-5یة)، و (حال  A1-4تشغیل جدید للتوسعة، التكبیر، أو تعدیل المنشأة الحالیة من المدیر. والرسومات 

SK-1, Sk-2, SK-3, Sk-4, CC-13-01(B), CC-13-02(B)  ھي مشمولة في ھذا الترخیص كجزء من
 ، الخطط الھندسیة." 6الملحق 

 
، ازداد إجمالي حجم السعة االســتیعابیة لتخــزین الحاویــات. وتــم تنقــیح شــرط التــرخیص 7.ب.4مع إضافة الملحق 

جالون من النفایات الخطرة   500,739یزید على إجمالي حجم  الھ تخزین م.ب لینص على: "ال یجوز للمرخص 4
، لھذا الترخیص في الحاویات في المنشأة، بما یخضع ألحكام ھذا الترخیص. والحد األقصى من 7المقبولة، الملحق 

 میل." بر 9,104جالون  من النفایات الخطرة التي یمكن تخزینھا في المنشأة ھي  55البرامیل التي تعادل 
 

 
أیــام فــي  7ســاعة فــي الیــوم،  24تشغیل نظام الُمعالجة من التصریح السابق ینص على: للُمرخص لھ  4.ج.4 رطشال -ز

ساعة في العام. لیست ھناك رغبــة فــي إزالــة ھــذا الشــرط  7,488یوم في العام، أو  312األسبوع، بما ال یزید على 
 .3.ج.5ویجب تضمینھ في التجدید في البند 

 
أیام في   7ساعة في الیوم،  24لینص على: "للُمرخص لھ تشغیل أنظمة الُمعالجة  3.ج. 5ند بافة على التمت اإلض

 ساعة في العام."  7,488یوم في العام، أو  312األسبوع، لما ال یتجاوز 
 

 .تم التعبیر عن العدید من المخاوف بشأن المرور، بما یشمل عدد الشاحنات ومسار الشاحنات إلى ومن المنشأة -ح
 

 تمت إضافتھا لتنص على:  4إلى   1من  II.Sرخیص تبنود ال
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على الُمرخص لھ الحد من تسلیمات مركبات نقل النفایات الخطرة على الطریق إلى المنشأة بما ال یزید على  . 1
 في الیوم.  45متوسط أسبوعي یصل إلى 

لتي تــأتي إلــى وتغــادر مــن اات الخطرة . على الُمرخص لھ تقدیم المشورة إلى السائقین بشأن مركبات نقل النفای2
 Mt. Lliot Avenue، جزء من شارع جوریا بین I-94, MT. Elliot Avenueالمنشأة الستغالل 

بین شارع جورجیا واثنان من البوابات  Sherwood Avenue، وقسم Sherwood Avenueو 
اتیكیــة فــي الجــزء منزلقــة أوتوفي الجانب الشــمالي مــن المنشــأة وبوابــة واحــدة مالمنزلقة األوتوماتیكیة 

من خالل البوابة(البوابات) الموجودة  Sherwood Avenueومدخل الشاحنات للمنشأة من الشرقي. 
في الجانب الشرقي أو الجانب الشمالي للمنشأة. تدخل المركبــات مــن البوابــة وتســیر غربــاً إلــى مخــرج 

ســموح بــھ اتخــاذ مســار بــدیل علــى مأة. ومن الالمنشأة عند البوابة الغربیة في الجانب الشمالي من المنش
الطرق السریة إذا كان المسار المحدد محجوبــاً أو بحاجــة إلــى إصــالحات. ویجــوز لمــدیر قطــاع إدارة 

رخص لــھ، إمــا بصــفة دائمــة أو مؤقتــة، إذا كــان المســار  MMDالمواد  اعتماد مسار بدیل یقترحــھ المــُ
 الُمشار إلیھ أعاله محجوباً أو غیر متاحاً.

 
 بالقیام بما یلي: MMDالحاجة لمسار بدیل، على الُمرخص لھ إبالغ مدیر قطاع إدارة المواد   ةفي حال. 3

 
، إذا كانــت 517-284-6562على الُمرخص لھ إبالغ قسم النفایات الخطرة على ھــاتف رقــم (أ) 

 8:00ھناك حاجة التخاذ مسار بدیل من یوم االثنین وحتى الجمعــة أثنــاء الفتــرة مــن الســاعة 
 ً  EGLEمساًء فیما عدا العطالت الرسمیة، أو من خالل االتصال بھیئة  5:00وحتى  صباحا

PEAS  أثنــاء جمیــع األوقــات األخــرى. یشــمل ھــذا  1-800-292-4706على ھاتف رقــم
 اإلخطار ما یلي:

 
 معلومات تتعلق بسبب المسار البدیل، (حجب، وقوع حادث، أعمال إصالحات)؛ و) 1(
 ي سیتم استخدامھ والمدة المتوقعة.ذ البدیل ال ) وصف للمسار2(

 
. على الُمرخص لھ الحد من مرور المركبات داخل المنشأة إلى أماكن االنتظار، ومسارات السیر، ومناطق 4

 مدخل المركبات ونقاط الخروج.  A1-4التحمیل/التفریغ. یوضح الشكل  
 

ُمعالجة النفایات بتركیزات عضویة أكبر   ن) بشأ WAP(إشارة ُمحددة إلى حدود خطة تحلیل النفایات  یتطلب األمر -ط
 ). ppmجزء في الملیون ( 500من أو تساوي 

 
لینص على: "ال یجوز للُمرخص لھ قبول النفایــات لُمعالجتھــا ذات تركیــز عضــوي  3.ھـ.5تم إضافة بند الترخیص 

خطة تحلیل النفایات،  نموذج CCي جزء في الملیون. تم تحدید ھذا البند في الجزء الفرع 500أكبر من أو یساوي 
 ، من ھذا الترخیص." 1المرفق 

 
إشارة إلى إخالء طرف من ُمراقبة المیاه الجوفیة. وعند ُمراجعة إجراءات مناولة النفایــات فــي شمل الترخیص الحالي  -ي

ت ، قــررR299.9612(3)(a)(i)مبنــى الُمعالجــة ومتطلبــات الحصــول علــى إخــالء طــرف ُمراقبــة المیــاه الجوفیــة 
EGLE شروط إخالء الطرف من مراقبة المیاه الجوفیة بالمنشأة لم یتم تلبیتھا. بأن 

 
قرار   EGLE). واعتمدت ھیئة GWNIAAطلبت المنشأة قرار المیاه الجوفیة التي لیست في الطبقة العلیا (

GWNIAAسرب تإمكانیة ل . بھذا القرار، یتم التنازل عن متطلبات ُمراقبة المیاه الجوفیة حیث أنھ لیست ھناك
 السوائل من المنشأة إلى طبقة المیاه الجوفیة العلیا. 

 
) LDRیتطلب األمر المزید من اإلیضاحات فیما یتعلق بمتطلبات عینات بعد المعالجة من قیــود التصــریف األرضــي ( -ك

 .3، أو 2، أو 1في خطة تحلیل النفایات لتثبیت النفایات في األحواض رقم 
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رخص لــھ تقــدیم الُمراجعــات المقترحــة لخطــة تحلیــل یمن التــرخ 8.أ.8تمت إضافة البند  ص لیــنص علــى: "علــى المــُ
) لُمراجعتھــا وتلقــي االعتمــاد قبــل قبــول وُمعالجــة النفایــات لتثبیتھــا فــي MMDالنفایات إلى مدیر قطاع إدارة المواد (

ود التصــریف األرضــي یــ لقُمعالجــة . ستتناول ھذه الُمراجعات متطلبات عینات ما بعد ال3، أو 2، أو 1األحواض رقم 
LDR  والمتطلبات األخرى على النحو الضروري. عند االعتماد، ستصبح ُمراجعات خطة تحلیل النفایات بنود واجبــة

قبول النفایات التي تخطط لمعالجتھا مــن خــالل االســتقرار  USEالنفاذ من ھذا الترخیص كتعدیل طفیف". ال تستطیع 
 اعتماد خطة تحلیل النفایات بعد ُمراجعتھا وتنقیحھا. رة حتى یتمأو إجراء الُمعالجة المذكو
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 1الجدول 

 الوصف كود النفایات
 الجدیدة لمنشأة إدارة الحاویات

001S ) أفالتوكسینAflatoxin( 
002S 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 
003S 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 
004S 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 
005S 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 
006S 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 
007S 2,3,7,8-Tetrachloridibenzo furan 
031U ) دیوكسینات الكلورChlorinated dioxins 202) (بخالف تلك المدرجة في الجدول ( 

F020 

) مــن اإلنتــاج أو كلوریــد الھیــدروجینتنقیــة الكربــون المســتھلك مــن رف وصــ دا میــاه ال(فیمــا عــ النفایــات 
استخدامات التصنیع (كمتفاعل، أو وسیط كیمیائي، أو مكون فــي عملیــة الصــیاغة) مــن ثالثــي أو ربــاعي 

) أو الوســائط المســتخدمة إلنتــاج مشــتقات المبیــدات. (ال tri- or tetrachlorophenolالكلوروفینول (
-2,4,5) مـــن (Hexachlorophene( ھیكســـاكلوروفینمـــة النفایـــات مـــن إنتـــاج ئل ھـــذه القاتشـــم

trichlorophenol(  التنقیةعالي(. 

F021 
النفایات (فیما عدا میاه الصرف الصادرة من تنقیة الكربون من كلورید الھیدروجین) من اســتخدام اإلنتــاج 

ـ  أو التصــنیع (كمتفاعــل، أو وســیط كیمیــائي، أو مكــون فــي اغة) لخماســي كلوروفینــول یعملیــة الـص
)pentachlorophenol.أو الوسائط المستخدمة إلنتاج مشتقاتھا ،( 

F022 

النفایات (فیما عدا میاه الصرف الصادرة من تنقیة الكربون من كلورید الھیدروجین) من اســتخدام اإلنتــاج 
و خماســي أو سداســي أة) لربــاعي أو التصنیع (كمتفاعل، أو وسیط كیمیائي، أو مكون في عملیــة الصــیاغ

 ) في الظروف القلویة.chlorobenzenesالكلوروبنزین (

F023 

مــواد اإلنتــاج النفایات (فیما عدا میاه الصرف الصادرة من تنقیة الكربــون مــن كلوریــد الھیــدروجین) مــن 
 ن فــي عملیــة(كمتفاعــل، أو وســیط كیمیــائي، أو مكــوعلى األجھزة سابقة االســتخدام لإلنتــاج أو التصــنیع 

). (ال تشــمل ھــذه القائمــة النفایــات مــن achlorophenolsلثالثي ورباعي الكلوروفینوالت ( الصیاغة)
 ).عالي التنقیة )trichlorophenol-2,4,5) من (Hexachlorophene( ھیكساكلوروفینإنتاج 

F026 
واد اإلنتــاج مــ روجین) مــن النفایات (فیما عدا میاه الصرف الصادرة من تنقیة الكربــون مــن كلوریــد الھیــد

على األجھزة سابقة االســتخدام لإلنتــاج أو التصــنیع (كمتفاعــل، أو وســیط كیمیــائي، أو مكــون فــي عملیــة 
 ) في الظروف القلویة.chlorobenzeneالصیاغة) لرباعي أو خماسي أو سدادسي الكلوروبنزین (

F027 

و رباعي أو خماســي الكلوروفینــول أعلى ثالثي التركیبات التي تم تجاھلھا والغیر مستخدمة والتي تحتوي 
)chlorophenol أو التركیبات التي تم تجاھلھا والغیر مستخدمة التي تحتوي علــى المركبــات المشــتقة (

ــاج  ــن إنتــ ــات مــ ــة النفایــ ــذه القائمــ ــمل ھــ ــوالت. (ال تشــ ــذه الكلوروفینــ ــن ھــ ــاكلوروفینمــ  ھیكســ
)Hexachlorophene) 2,4,5) من-trichlorophenol( مكون وحیدكق التنقیة ساب.( 

F028  البقایا الناتجة عن الحرق أو المعالجة الحراریة للتربــة الملوثــة بالنفایــات الخطــرة وفقــاً للوكالــة األمریكیــة
 .F027، و F026، و F023، و F022، و F021، و F020) أرقام. EPAلحمایة البیئة (

K140  لفالتر التي تم التخلص منھا من إنتاج اوالوسائط وقمامة األراضي للمنتجات غیر المطابقة للمواصفات
)2,4,6- tribromophenol.ومنتجات المواد الكیمیائیة التجاریة التي تم التخلص منھا ،( 

K169 .رواسب خزانات تخزین النفط الخام من عملیات تكریر البترول 

K170 
ل مــن عملیــات تكریــر صــ أدوات الف/الرواسب الطینیة بخزانــات الــنفط و/أو األجســام الصــلبة مــن الفالتــر

 البترول.
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 الوصف كود النفایات

K171  محفزات المعالجة الھیدروجینیة التي تم التخلص منھا من عملیات تكریر البترول، بما یشمل قاع الحمایة
 المستخدم إلزالة الكبریت من التغذیة للمفاعالت الحفازة األخرى. 

K172  كریر البترول، بما یشمل قاع الحمایة تمن عملیات محفزات المعالجة الھیدروجینیة التي تم التخلص منھا
 المستخدم إلزالة الكبریت من التغذیة للمفاعالت الحفازة األخرى. 

K174 .الطمي الناتج عن معالجة میاه الصرف من إنتاج ثاني كلورید اإلیثیلین أو كلورید الفلوریل مونومر 

K175 یل مونومر باستخدام كلورید الزئبق المحفز رورید الفلوالطمي الناتج عن معالجة میاه الصرف من إنتاج كل
 في العملیات التي تعتمد على األسیتیلین.

K176  .فالتر الُمرشحات من إنتاج أكسید األنتیمون، بما یشمل الفالتر من إنتاج المواد الوسیطة 

K177 إنتــاج المــواد  ل الخبــث مــنالمتراكم أو الذي تم الــتخلص منــھ، بمــا یشــم الخبث من إنتاج أكسید األنتیمون
 الوسیطة.

K178 
الرواسب من تصنیع والتخزین في موقع التصنیع لكلورید الحدیدیك من األحماض المتشكلة أثناء إنتاج 

 .عملیة كلورید اإللمینیتثاني أكسید التیانیوم باستخدام 

U107 دي ن اوكتیل الفثاالت  )Di-n-octyl phthalate ( 
  

 جدیدة للُمعالجة
D020 یدان (رالكلوChlordane ( 

F039 

الناتج عن ُمعالجة، أو تخزین، أو التخلص من النفایات المصنفة بما یزید على رقم نفایــات خطــرة الراشح 
ــد  ــاً للقواع ــد وفق ــد  R299.9214و  R299.9213واح ــاً للقواع ــات المصــنفة وفق ــیط النفای ــن خل أو م

R299.9213  وR299.9214أكثر من النفایات الخطــرة التالیــة،  رة واحد أو. والراشح الناتج عن إدا
، أو F020ولیس النفایات الخطرة األخرى، التــي تحــتفظ بــرقم أو أرقــام النفایــات الخطــرة األصــلي لھــا: 

F021 أو ،F022 أو ،F023 أو ،F026 أو ،F027 أو ،F028. 

K061 ألفران الكھربائیة.اللصلب في  انبعاثات السیطرة على الغبار أو الحمأة الناتجة عن اإلنتاج األساسي 

U134 أو فلورید الھیدروجین. حمض الھیدروفلوریك 
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