
 سنوات إلدارة المخلفات الصلبة: أسئلة وتعليقات شائعة 10خطة الـ
 

 أسئلة شائعة

 
 (؟SWMPما هي خطة مدينة بالتيمور إلدارة النفايات الصلبة ) .1

a. ( ي والية ماريالند
 
مقاطعة أن تجهز وتعتمد خطة إلدارة المخلفات الصلبة ( كل MDEتطالب وزارة البيئة ف

(SWMP ي القانون، العنوان
 
ا لمادة البيئة ف

ً
ة تخطيط مدتها عشر سنوات، وفق ي تغطي فتر

 5، العنوان الفرعي 9( التر

ي والية ماريالند عىل خطة مدينة COMAR 26.03.03و  MDلقانون والية ماريالند 
 
.  يجب أن توافق وزارة البيئة ف

 التيمور إلدارة النفايات الصلبة وأن يعتمدها مجلس المدينة.  ب

b.  ي ديسمتر
 
ي  2013اعتمد مجلس المدينة خطة مدينة بالتيمور الحالية إلدارة النفايات ف

 
ووافقت عليها وزارة البيئة ف

ي مارس 
 
بما يتوافق .  منذ ذلك الوقت، قامت المدينة بتحديث خطة إدارة النفايات الصلبة 2014والية ماريالند ف

 مع متطلبات الوالية الجديدة إلدارة المخلفات. 

 سنوات إلدارة المخلفات الصلبة؟ 10ما هي خطة الـ .2

a.  :تحتوي الخطة عىل 

i. ،ي المدينة
 األهداف إلدارة مجرى المخلفات الصلبة ف 

ii. ي ذلك النفايات الصلبة الب
لدية، تقييمات أنظمة جمع النفايات الصلبة الحالية، العامة والخاصة، بما ف 

 إعادة التدوير، إعادة االستخدام، عمليات تحويل المخلفات ألسمدة،

iii.   تقييم االحتياجات الحالية والمستقبلية من القدرة عىل التخلص من النفايات، و 

iv.  .خطة عمل لمعالجة قيود النظام، واحتياجات البنية التحتية، والتحسينات التشغيلية 

b.  الرصف الصحي وال تحتوي عىل خدمات المياه مثل الفواتتر وإدارة مياه هذه ليست خطة لمكتب المياه ومياه

 األمطار. 

 (؟SWMPمن يقوم بتحديث خطة إدارة المخلفات الصلبة ) .3

a.  ،ي مدينة بالتيمور
 مسؤول عن تحديث الخطة.  (BSWمكتب المخلفات الصلبة )وزارة األشغال العامة ف 

b.  ،ي خطة إدارة المخلفات الصلبة
ات ف  يعمل مكتب المخلفات الصلبة مع الجهات المعنية المختلفة لإلبالغ بالتغتر

 بما فيها إدارة التخطيط، إدارة وزارة األشغال العامة، ومكتب رئيس البلدية، عىل سبيل المثال ال الحرص. 

c. ا مكتب المخلفات الصلبة
ً
ة التعليق واجتماعات المجتمع للمراحل  يجمع أيض ٪، 60التعليقات عن طريق فتر

 ٪ والمرحلة النهائية من مسودة خطة إدارة المخلفات الصلبة. 99٪، و90و

d.  كة استشارية تحديث الخطة من خالل جمع البيانات وتحليلها  وتتبع التعليقات الداخلية والخارجية. تتيح شر

 ث؟ماذا سيحدث بمجرد اكتمال التحدي .4

a.  ي والية ماريالند للموافقة 2023عند اكتمال المسودة النهائية )مايو
( ستقدم مدينة بالتيمور الخطة لوزارة البيئة ف 

ي والية ماريالند )بحلول أغسطس 
( ستقدم الخطة 2023عليها. بمجرد حصول الخطة عىل موافقة وزارة البيئة ف 

  . 2023بحلول ديسمتر من عام إىل رئيس البلدية ومجلس المدينة العتمادها رسمًيا 

ي سيتم تطبيق الخطة؟ .5
 مت 

a.  2033، 31ديسمتر  - 2024، 1سيتم تطبيق الخطة لمدة عشر سنوات من التخطيط بداية من يناير . 

 كيف ستؤثر هذه الخطة عىل السكان؟ .6

a. للمخلفات  تضع خطة إدارة المخلفات الصلبة خارطة الطريق لصيانة، وتوسيع أو إضافة بنية تحتية وبرامج جديدة

، ستحدد وتعطي األولوية ألنواع الخدمات المتاحة للسكان مثل مراكز   القادمة. وبالتاىلي
الصلبة للسنوات العشر

تسليم النفايات، جمع القمامة والمواد القابلة إلعادة التدوير، وتسليم بقايا الطعام. باإلضافة إىل ذلك، ستشمل 

اتيجيات للحد من النفايات، وتحس ير  تحويل النفايات، وتقليل التخلص وإلقاء النفايات بشكل غتر الخطة استر

، وإدارة مكب النفايات، واستدامة عمليات النفايات الصلبة ي
اتيجيات اإلدارية القانون  امج واالستر . نظًرا ألن هذه التر

نت عىل مدار السنوات الـ السكان والبيئة المادية  القادمة، فإننا نأمل أن تؤثر إيجابًيا عىل تجربة 10ستنشر عىل اإلنتر

ي المدينة. 
 ف 

https://publicworks.baltimorecity.gov/solid-waste


ي قراءة الخطة المحدثة؟ .7
 أين يمكنت 

a.  ي المرحلة
 
%، ومعايتر المراجعة النهائية. يمكنك 99%، و90%، 60ستنشر وزارة األشغال العامة مسودات الخطة ف

 . صفحة الويب هذهالوصول إىل المسودات عىل 

ي تقديم التعليقات عىل الخطة؟ .8
 كيف يمكنت 

a.  :هناك عدة طرق لتقديم التعليقات 

b.  ي الذي  ، قم بالضغط عىلالمصادر < تعليقات المسودةللخطة وتحت  صفحة الويبقم بزيارة الرابط التشعتر

 إىل المسودة هنا. يشتر إىل أنه 
ً
ة سيأخذك هذا الرابط إىل نسخة من يمكنك مراجعة وإضافة التعليقات مباشر

ي منصة 
 
ة عىل المسو Konveioالخطة ف  دة. ، منصة تتيح لك إضافة تعليقات مباشر

c.  ي
ون  يد اإللكتر  .SolidWastePlan@baltimorecity.govأرسل التعليقات والمالحظات عتر التر

d.  :يد إىل عنوان  أرسل التعليقات عتر التر

e. Solid Waste Management Plan 
f. 200 Holliday St.  
g. 10th Floor 
h. Baltimore, MD 21201 
i.  .ة التعليقات واألسئلة  احرص  االجتماع العام وقدم تعليقك أثناء فتر

؟ .9 ي
 كيف سيتم استخدام تعليقات 

a.  كة وتحليلها لتحديث سيتم مراجعة جميع التعليقات بعناية. سيتم تجميع الموضوعات واألولويات المشتر

ا عىل الموضوعات واألولويات 
ً
محتويات خطة إدارة المخلفات الصلبة. سيقدم مكتب المخلفات الصلبة ردود

ي قسم 
كة ف  ي  التعليقاتالمشتر

  صفحة الويب هذه. ف 

 

https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
mailto:SolidWastePlan@baltimorecity.gov
https://publicworks.baltimorecity.gov/node/23118

