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إطار السياسة

هدف السياسة

 .2إطار السياسة

 .1هدف السياسة
 1.1المقدمة

 1.2األهداف

علــى مــدى العقــود الماضيــة ،نمــى نظــام إدارة النفايــات

تُحــدد هــذه السياســة آليــة إنفــاذ وترخيــص شــاملة ليتــم

فــي إمــارة أبوظبــي عــن طريــق التغيــرات الكبيــرة فيمــا

تنفيذهــا لقطــاع إدارة النفايــات بمــا فــي ذلــك مــزودي

يتعلــق بمســؤوليات الهيئــات التنظيميــة بغيــة تحســين

الخدمــات البيئيــة ومولــدي النفايــات .يتعيــن فــي إمــارة

خدمــات إدارة النفايــات .وبالرغــم مــن منــح التراخيــص

أبوظبــي ترخيــص الجهــات التــي تقــوم بجمــع النفايــات أو

للجهــات المعنيــة بــإدارة النفايــات داخــل إمــارة أبوظبــي

نقلهــا أو المتاجــرة بهــا (داخــل الدولــة) أو معالجتهــا أو

فــي ضــوء قدرتهــا علــى تلبيــة هــذا الغــرض ،إال أنــه ال تــزال

إعــادة تدويرهــا أو التخلــص منهــا أو مناولتهــا كمــزودي

هنــاك فجــوات كبيــرة فــي عمليــة ضمــان الجــودة لخدمــات

الخدمــات البيئيــة المســجلين لنــوع محــدد مــن النفايــات

إدارة النفايــات وكذلــك إنفــاذ الشــروط التنظيميــة لتحقيــق

واألنشــطة المرتبطــة.

جميــع أهــداف الرؤيــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي .2030
وقــد أعــدت هيئــة البيئــة – أبوظبــي بالتعــاون مــع تدويــر
(مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) والجهــات المعنيــة
االســتراتيجية العامــة إلدارة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي
( )2014والتــي تتضمــن متطلبــات لضمــان قــدرة مــزودي
الخدمــات البيئيــة علــى توفيــر خدمــات عاليــة الجــودة إلدارة
النفايــات تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة ،كمــا تعمــل علــى
تحديــد عــدد مــزودي الخدمــات البيئيــة بمــا يتفــق مــع الحاجــة
الخاصــة بنشــاط أو منطقــة محــددة.
وعنــد منــح التراخيــص لمــزودي الخدمــات البيئيــة ،يتعيــن
علــى تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) األخــذ بعيــن
االعتبــار الحاجــة إلــى نظــام إدارة نفايــات متكامــل بإمــارة
بنــاء علــى المبــادئ التــي تتــم صياغتهــا علــى
أبوظبــي،
ً
أســاس التسلســل الهرمــي للنفايــات ونهــج دورة الحيــاة.

وتتضمــن آليــة ترخيــص مــزودي الخدمــات البيئيــة ترخيصــً
بيئيــً (مــن هيئــة البيئــة  -أبــو ظبــي) وترخيــص إدارة نفايــات
(مــن تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)) وكذلــك
تراخيــص أخــرى مــن الجهــات المختلفــة ذات الصلــة (علــى
النحــو المفصــل فــي القســم  .)2.2.1يتعيــن علــى هيئــة
البيئــة – أبوظبــي ،كونهــا الهيئــة المختصــة بحمايــة البيئــة
فــي إمــارة أبوظبــي ،أن تكــون مســؤولة عــن منــح الترخيــص
البيئــي لمــزودي الخدمــات البيئيــة لمعالجــة النفايــات
وتدويرهــا ،ويكــون تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)
مســؤوالً عــن منــح تراخيــص إدارة النفايــات لجميــع مــزودي
الخدمــات البيئيــة بمــا فــي ذلــك اعتمــاد تقنيــة المعالجــة
والتدويــر.
وترســم السياســة كذلــك اإلطــار الــازم آلليــة اإلنفــاذ بمــا
يضمــن االمتثــال التنظيمــي الفعــال مــن قبــل جميــع

 2.1النطاق وإمكانية التطبيق
تعالــج هــذه السياســة إصــدار التراخيــص وإنفــاذ االمتثــال

 2.2بيان السياسة
 2.2.1الترخيص

لألنظمــة والتشــريعات مــن قبــل جميــع األطــراف المعنيــة

يجــب أن يحصــل جميــع مــزودي الخدمــات البيئيــة فــي قطــاع

بقطــاع إدارة النفايــات بمــا فــي ذلــك الجهــات المشــاركة

النفايــات بمــا فيهــم منشــآت إدارة النفايــات فــي إمــارة

فــي جمــع النفايــات ونقلهــا وإعــادة تدويرهــا واســتعادة

أبوظبــي التــي تــزاول األنشــطة التاليــة علــى ترخيــص إلدارة

المــوارد ومعالجــة النفايــات والتخلــص منهــا وكذلــك مولــدي

النفايــات مــن تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) ،كمــا

النفايــات (التجاريــة والصناعيــة بمــا فــي ذلــك  -ولكــن ال

يتعيــن عليهــم الحصــول علــى ترخيــص  /موافقــة  /تصريــح

تقتصــر علــى  -منشــآت الرعايــة الصحيــة ،والمــدارس،

مــن الهيئــات المعنيــة:

ومراكــز التســوق ،والفنــادق ،والمطاعــم ،ومعســكرات
العمــال ،ومــا إلــى ذلــك ،فضــ ً
ا عــن مــزارع اإلنتــاج الزراعــي،
وحضائــر اإلنتــاج الحيوانــي وتربيــة الماشــية).
وتتعلــق السياســة بجميــع أنــواع النفايــات في إمــارة أبوظبي
بمــا فــي ذلــك النفايــات الصلبــة غيــر الخطــرة ،والنفايــات

• جمع النفايات وتخزينها ونقلها؛
• معالجــة النفايــات ومنشــآت إدارة النفايــات (كمحطــة نقــل
أو مكــب نفايــات ،ومــا إلــى ذلــك)؛
• إعــادة تدويــر النفايــات واســتعادة المــوارد (بمــا فــي ذلــك
اســتعادة الطاقــة)؛
• تجارة النفايات بما في ذلك تجار الخردة؛

الســائلة غيــر الخطــرة (باســتثناء نفايــات الصــرف الصحــي
وميــاه الصــرف) ،والنفايــات الصلبــة والســائلة الخطــرة

كذلــك ،يجــب علــى مولــدي النفايــات التجاريــة والصناعيــة

وكذلــك النفايــات الطبيــة .وال تشــمل هــذه السياســة أيــً

بمــا فــي ذلــك  -ولكــن ال تقتصــر علــى  -منشــآت الرعايــة

مــن أشــكال النفايــات النوويــة (المشــعة).

الصحيــة ،والمــدارس ،ومراكــز التســوق ،والفنــادق،
والمطاعــم ،ومعســكرات العمــال ،ومــا إلــى ذلــك ،فضـ ً
ا عــن

تطبــق هــذه السياســة علــى جميــع مــزودي الخدمــات

مــزارع اإلنتــاج الزراعــي ،وحضائــر اإلنتــاج الحيوانــي وتربيــة

البيئيــة ومنشــآت إدارة النفايــات .كمــا تطبــق علــى جميــع

الماشــية الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة مــن

مولــدي النفايــات المســتخدمين  /المنتفعيــن لخدمــات
مــزودي الخدمــات البيئيــة.

تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) لتجديــد الترخيــص
التجــاري  /الصناعــي.

ُيعتبــر نظــام إدارة النفايــات المتكاملــة  -مــن منظــور نهــج
دورة الحيــاة والتسلســل الهرمــي  -نظامــً فعــاالً بيئيــً

وال تطبــق هــذه السياســة علــى النفايــات التــي يتــم

ويبيــن الجــدول أدنــاه الترخيــص  /التصريــح  /الموافقــة

تصريفهــا فــي الغــاف الجــوي علــى شــكل غــازات وأبخــرة

الالزمــة لمــزودي الخدمــات البيئيــة المتنوعيــن ومولــدي

وتدعــم هــذه السياســة رؤيــة اإلمــارة فيمــا يتعلــق بإنشــاء

وأدخنــة ورذاذ وغبــار وجســيمات ،بيــد أنهــا تشــمل الغبــار

النفايــات .بيــد أنــه قــد توجــد شــروط إضافيــة أخــرى مــن قبــل

اإلجــراءات التــي تشــمل تخفيــض كميــة النفايــات المتولــدة

نظــام إدارة نفايــات مســتدام مــن الناحيــة البيئيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة إلدارة النفايــات فضــ ً
ا عــن اإلطــار

والجســيمات التــي يتــم جمعهــا مــن أجهــزة التحكــم فــي

الجهــات المعنيــة ذات الصلــة.

وموفــرًا اقتصاديــً .يعتمــد هــذا النهــج علــى مجموعــة مــن
وزيــادة نســبة إعــادة اســتخدام أو تدويــر النفايــات ،بمــا
فــي ذلــك اســتعادة المــواد والطاقــة ،ومعالجــة النفايــات
باســتخدام أفضــل التقنيــات المتاحــة والتخلــص منهــا فــي
مواقــع مكبــات النفايــات الصحيــة فقــط فــي حالــة تعــذر
إدارتهــا بطريقــة أخــرى.
تعتبــر هــذه السياســة جــزءًا مــن سلســلة وثائــق السياســات
التــي تــم إعدادهــا إلنشــاء اإلطــار التنظيمــي لــإدارة
المتكاملــة للنفايــات فــي إمــارة أبوظبــي بمــا يحقــق أهــداف
الرؤيــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي  2030والسياســة البيئيــة
العامــة إلمــارة أبوظبــي.

األطــراف المعنيــة بقطــاع إدارة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي.

تلــوث الهــواء.

التشــريعي االتحــادي.
وال تنطبــق هــذه السياســة علــى محطــات معالجــة النفايــات
التــي تقــع ضمــن حــدود المؤسســات والجهــات الصناعيــة
أو التجاريــة التــي تقــوم بمعالجــة نفاياتهــا أو ميــاه الصــرف
الصحــي بنفســها ،حيــث أنــه يتــم ترخيــص مثــل هــذه
المحطــات مــن قبــل هيئــة البيئــة  -أبوظبــي.
وتحظــر هــذه السياســة الحــرق المكشــوف ألي نــوع مــن أنواع
النفايــات ،مــا لــم يتــم التصريــح بذلــك تحديــدًا مــن قبــل
هيئــة البيئــة – أبوظبــي (تصريــح بيئــي) وتدويــر (مركــز
إدارة النفايــات – أبوظبــي) (ترخيــص إدارة النفايــات) كمــا
تحظــر إلقــاء النفايــات فــي الصحــراء ،والمناطــق المكشــوفة
(العــراء) ،وعلــى جانبــي الطــرق الســريعة ،ومــا إلــى ذلــك.
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الجدول  .1الترخيص  /التصريح  /الموافقة الالزم الحصول عليها من قبل مزودي الخدمات البيئية المختلفين

يجــب أن تضمــن عمليــة ترخيــص منشــآت معالجــة  /إعــادة
تدويــر النفايــات عــدم تشــجيع األعمــال االحتكاريــة .بيــد أنــه
يجــوز ،فــي ظــروف معينــة ،لجهــات التراخيــص المعنيــة منــح
ترخيــص حصــري لمنشــأة معينــة لمعالجــة نفايــات خاصــة.
بنــاء علــى اســتيفاء الشــروط الخاصــة
ويكــون الترخيــص
ً
بــكل فئــة ويشــمل  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -
المعــدات الخاصــة والمركبــات الخاصــة وتقنيــة المعالجــة،
ومــا إلــى ذلــك .يمنــح الترخيــص لمــزودي الخدمــات البيئيــة
لغــرض معيــن ونــوع معيــن مــن النفايــات وبســعة معينــة.
وفقــً للقانــون رقــم  21لســنة  ،2005يتعيــن علــى جميــع
مــزودي الخدمــات البيئيــة المحافظــة علــى بوليصــة نقــل
النفايــات وتقديــم ســجل شــهري إلــى تدويــر (مركــز إدارة
النفايــات – أبوظبــي) وعلــى شــكل النمــوذج الخــاص
بالســجل الشــهري لمــزود الخدمــات البيئيــة .وقــد يــؤدي
عــدم اســتيفاء هــذا المتطلــب علــى أســاس شــهري إلــى
إيقــاف الترخيــص.

ويجــب علــى جميــع مــزودي الخدمــات البيئيــة المعنييــن
بــإدارة النفايــات اســتيفاء الشــروط المحــددة فــي األدلــة
اإلرشــادية الفنيــة المعتمــدة مــن تدويــر (مركــز إدارة
النفايــات – أبوظبــي) ويشــمل ذلــك األفــراد العامليــن
لديهــم والمركبــات والمعــدات الخاصــة بهــم.
أمــا مــزودي الخدمــات البيئيــة الحاصلــون علــى تراخيــص
متعــددة ،فمــن أجــل أن تكــون لديهــم القــدرة علــى معالجــة
فئــات مختلفــة مــن النفايــات أو ممارســة أنــواع متعــددة
مــن األنشــطة أو المعالجــة ،فيحظــر عليهــم المبادلــة بيــن
معداتهــم بمــا فــي ذلــك المركبــات.
ترخيص جمع النفايات وتخزينها ونقلها
تتضمــن شــروط الترخيــص لجمــع النفايــات ونقلهــا مــا يلــي
(األدلــة اإلرشــادية لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)
رقــم  11ورقــم :)6
 .1يتعيــن علــى جميــع مــزودي الخدمــات البيئيــة تســجيل
مركباتهــم المــزودة بنظــام تتبــع مناســب معتمــد مــن
تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) لنــوع محــدد مــن
النفايــات؛

 .2يتعيــن علــى جميــع مــزودي الخدمــات البيئيــة تســجيل
الحاويــات المــزودة بنظــام تتبــع مناســب معتمــد مــن
تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) لنــوع محــدد مــن
النفايــات؛
 .3يجــب أن تحمــل جميــع مركبــات جمــع النفايــات ونقلهــا أثنــاء
نقــل النفايــات بوليصــة نقــل النفايــات المو ّقعــة والمختومــة
حســب األصــول مــن قبــل مولــد النفايــات ومقــدم الخدمــات
البيئيــة القائــم بالنقــل .ويجــب كذلــك توقيــع بوليصــة نقــل
النفايــات وختمهــا مــن قبــل المنشــأة المســتلمة؛
 .4يحظــر علــى مــزودي الخدمــات البيئيــة الحاصليــن علــى
ترخيــص بحمــل فئــات متعــددة مــن النفايــات مــن مبادلــة
معداتهــم  /مركباتهــم؛
 .5يجــب أن تكــون المركبــات الخاصــة بالنفايــات الطبيــة
والخطــرة مرخصــة وأن تحمــل بطاقــة طــوارئ النقــل
( )TREMالمعــدة مــن قبــل مولــد النفايــات ،كمــا ويتوجــب
حمــل حقيبــة أدوات الطــوارئ بمــا فــي ذلــك حقيبــة أدوات
مكافحــة االنســكاب ،ومــا إلــى ذلــك مــن المعــدات الخاصــة
بنــوع النفايــات؛
 .6يتــم إصــدار شــهادات التدريــب مــن قبــل مقــدم خدمــات
التدريــب المعتمــد مــن مركــز أبوظبــي للســامة والصحــة
المهنيــة لضمــان كفــاءة وتدريــب جميــع الســائقين
ومناولــي النفايــات؛
 .7خطــة طــوارئ معتمــدة مــن تدويــر (مركــز إدارة النفايــات –
أبوظبــي) لحــاالت نقــل النفايــات الطبيــة والخطــرة وتخزيــن
أي نــوع مــن النفايــات؛
 .8شــهادة اختبــار معــدات رفــع مــن طــرف ثالــث معتمــد مــن
قبــل الجهــة الحكوميــة المعنيــة (وزارة العمــل أو هيئــة
االمــارات للمواصفــات والمقاييــس) إذا كانــت مركبــات نقــل
النفايــات مــزودة بجهــاز رفــع؛
 .9جميــع منشــآت تخزيــن النفايــات المملوكــة لمــزودي
الخدمــات البيئيــة يجــب أن يتــم مراجعتهــا وترخيصهــا
مــن تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) باإلضافــة إلــى
الموافقــة عليهــا مــن قبــل اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي -
أبوظبــي؛ و
.10يجــب أن تكــون شــهادة مالئمــة المركبــة وتســجيلها مــن
شــرطة أبوظبــي مطلبــً أساســيًا للحصــول علــى الترخيص
مــن تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) .وبالمثــل،
يكــون الترخيــص التجــاري مــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة
مطلبــً أساســيًا للحصــول علــى ترخيــص تدويــر (مركــز
إدارة النفايــات – أبوظبــي).

ترخيــص منشــآت معالجــة النفايــات ،ومنشــآت إعــادة
تدويــر النفايــات واســتعادة المــوارد
يســتند ترخيــص منشــآت معالجــة النفايــات ،ومنشــآت إعــادة
تدويــر النفايــات واســتعادة المــوارد مــن تدويــر (مركــز إدارة
النفايــات – أبوظبــي) بشــكل أساســي إلــى تقنيــة المعالجــة
المختــارة مــن أحــد التقنيــات الدوليــة المتاحــة مــع اســتيفاء
الشــروط القانونيــة .وبمجــرد ترخيــص التقنيــة مــن تدويــر
(مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)  ،يجــب أن يقــوم مــزود
الخدمــات البيئيــة بالحصــول علــى الترخيــص البيئــي مــن
هيئــة البيئــة  -أبوظبــي.
تتضمــن شــروط الترخيــص لمنشــآت معالجــة النفايــات
ومنشــآت إعــادة تدويــر النفايــات واســتعادة المــوارد
مــا يلــي (الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة
النفايــات – أبوظبــي) رقــم  11واإلجــراءات القياســية لهيئــة
البيئــة – أبوظبــي رقــم :)EAD-EQ-PCE-SOP-03
 .1يجــب أن يتــم مراجعــة تقنيــة المعالجــة والدليل التشــغيلي
وتفاصيــل المنتجــات الثانويــة ،بمــا فــي ذلــك النفايــات
المتبقيــة ومعيــار قبــول النفايــات وخيــارات التخلــص مــن
النفايــات المعالجــة لغــرض الترخيــص؛
 .2يتضمــن ترخيــص منشــأة معالجــة النفايــات ،ومنشــأة
إعــادة تدويــر النفايــات واســتعادة المــوارد الجديــدة المراحل
الثــاث التاليــة:
اســتناد إلــى التقييــم الفنــي
 −الترخيــص المبدئــي
ً
المفصــل للتقنيــة مــن قبــل تدويــر (مركــز إدارة النفايــات
أبوظبــي) والترخيــص البيئــي مــن قبــل هيئــة البيئــة
أبوظبــي؛
 −التقييــم الفعلــي لجاهزيــة المنشــأة قبــل التشــغيل
لضمــان المطابقــة لمــا تــم الترخيــص لــه “بالترخيــص
المبدئــي” ،وإذا دعــت الحاجــة قــد يطلــب تدويــر (مركــز
إدارة النفايــات  −أبوظبــي) شــهادة مطابقــة ،وكذلــك
تقييــم بيئــي فعلــي مــن قبــل هيئــة البيئــة  −أبوظبــي
لغــرض التشــغيل؛ و
 −الترخيــص النهائــي للتشــغيل والــذي يســتند إلــى
شــهادات اختبــار النفايــات (قبــل وبعــد) والمســتندات
الفنيــة األخــرى علــى النحــو المطلــوب بمــا فــي ذلــك
شــهادة المعايــرة ،وشــهادة الدفــاع المدنــي فــي إمــارة
أبوظبــي ،وموافقــة تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي (إن
وجــدت) ،وترخيــص التشــغيل البيئــي مــن قبــل هيئــة
البيئــة  −أبوظبــي ،ومــا إلــى ذلــك.
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 .3ال يقــوم تدويــر (مركــز إدارة النفايــات  −أبوظبــي) بتجديــد
الترخيــص إال فــي حالــة االلتــزام بتقديــم ســجل شــهري
مــن بوليصــة نقــل النفايــات  /تحليــل معملــي للنفايــات
المعالجــة وتقديــم شــهادات المعايــرة ،ومــا إلــى ذلــك.
أمــا المنشــآت التــي تــم منحهــا تراخيــص فــي الســابق
ولــم تســتوف الشــروط ،فعليهــا القيــام برفــع مســتوى
منشــآتها بمــا يلبــي المعاييــر الدوليــة مــن ناحيــة المعالجــة
 /إعــادة التدويــر وإال لــن يتــم التجديــد .ويخضــع تجديــد
الترخيــص إلــى تقييــم االمتثــال مــن خــال التفتيــش .وفــي
حــال عــدم المطابقــة ،لــن يتــم تجديــد الترخيــص اال بعــد
تطبيــق االجــراءات التصحيحيــة ويتــم الموافقــة عليهــا مــن
الجهــة المختصــة مــن أجــل التوافــق مــع المتطلبــات.
وتتضمــن آليــة الترخيــص البيئــي المشــار إليهــا أعــاه مــا
يلــي (اإلجــراءات القياســية لهيئــة البيئــة  −أبوظبــي رقــم
 :EAD-EQ-PCE-SOP-03تراخيــص المشــاريع الصناعيــة
والتجاريــة والصناعــات الخفيفــة فــي أبوظبــي):
 .1يقــوم مــزود الخدمــات البيئيــة بتقديــم نمــوذج ترخيــص
بيئــي مكتمــل لهيئــة البيئــة  -أبوظبــي وفــق اإلجــراءات
المعتمــدة .ويتضمــن النمــوذج جميــع المســتندات اإلداريــة
والفنيــة الالزمــة والمعلومــات المذكــورة ضمــن اإلجــراءات
القياســية لهيئــة البيئــة  −أبوظبــي رقــم EAD-EQ-PCE-
SOP-03؛
 .2عنــد مراجعــة طلبــات االعتمــاد كجــزء مــن اســتمارة
الترخيــص البيئــي بمــا فــي ذلــك المســتندات الفنيــة ،ومــا
إلــى ذلــك ،تطالــب هيئــة البيئــة  -أبوظبــي مــزود الخدمــات
البيئيــة تقديــم دراســة (دراســات) بيئيــة؛ و
 .3يقــوم مــزود الخدمــات البيئيــة ســنويًا بتقديــم اســتمارة
طلــب تجديــد ترخيصــه البيئــي مــن خــال الجهــات
المعنيــة ،حيــث تقــوم هيئــة البيئــة  -أبوظبــي بإجــراء
التفتيــش الــازم علــى المنشــأة لضمــان أن المنشــأة
تعمــل بالشــكل الصحيــح اآلمــن وبمــا يتماشــى مــع شــروط
الترخيــص الممنــوح للمنشــأة .وفــي حــال عــدم المطابقــة،
لــن يتــم تجديــد الترخيــص.
يمتنــع مكتــب تنميــة الصناعــة ودائــرة التنميــة االقتصاديــة
عــن تجديــد ترخيــص منشــآت معالجــة النفايــات ،ومنشــآت
إعــادة تدويــر النفايــات واســتعادة المــوارد مــا لــم يتــم تجديــد
ترخيــص إدارة النفايــات مــن قبــل تدويــر (مركــز إدارة النفايــات
 −أبوظبي) والترخيص البيئي من هيئة البيئة  -أبوظبي.
إضافــة إلــى ترخيــص إدارة النفايــات والترخيــص البيئــي،
يتعيــن علــى منشــآت معالجــة النفايــات ،ومنشــآت إعــادة
تدويــر النفايــات واســتعادة المــوارد الحصــول علــى التراخيــص

 /التصاريــح  /الموافقــات المطلوبــة مــن الجهــات ذات الصلــة
وعلــى النحــو الموضــح فــي الجــدول  ،1بالقســم .2.2.1
ترخيص تجارة النفايات بما في ذلك تجار الخردة
يجــب أن ينحصــر عمــل مــزود الخدمــات البيئيــة الممــارس
لتجــارة النفايــات فــي جمــع الخــردة فقــط ،وال يدخــل فــي ذلــك
أي عمليــات معالجــة لالســتخالص أو إعــادة التدويــر .ويتطلــب
منــح الترخيــص مــا يلــي:
 .1بوليصــة نقــل النفايــات لجميــع أنــواع الخــردة (النفايــات)
وكذلــك كميــة الخــردة؛
 .2يجــب علــى أولئــك الذيــن يتعاملــون مــع النفايــات
اإللكترونيــة والكهربائيــة تركيــب تجهيــزات تجميــع غــاز
التبريــد؛
 .3يجــب اعتمــاد منشــأة التخزيــن مــن قبــل الدفــاع المدنــي
فــي إمــارة أبوظبــي ويعــد ذلــك مطلبــً أساســيًا للحصــول
علــى ترخيــص إدارة النفايــات؛
 .4يتــم إصــدار الترخيــص التجــاري وفقــً لترخيــص إدارة
النفايــات الصــادر مــن قبــل تدويــر (مركــز إدارة النفايــات –
أبوظبــي) ؛ و
 .5يجــب علــى مــزودي الخدمــات البيئيــة فــي حالــة
اســتخدامهم المركبــات لنقــل الخــردة (النفايــات) االمتثــال
لشــروط ترخيــص نقــل النفايــات.
يخضــع تجديــد ترخيــص إدارة النفايــات لمــزود الخدمــات
البيئيــة الممــارس لتجــارة النفايــات تقديــم ســجل (ســجالت)
شــهرية لبوليصــة نقــل النفايــات وتقييــم المطابقــة والــذي
يتــم الحصــول عليــه بعــد التفتيــش مــن تدويــر (مركــز إدارة
النفايــات – أبوظبــي) .وفــي حــال عــدم المطابقــة ،لــن يتــم
تجديــد الترخيــص.
يتعيــن علــى مــزود الخدمــات البيئيــة الممــارس لتجــارة
النفايــات فــي حــال امتالكــه نظــام اســتعادة المــوارد بمــا
فــي ذلــك اســتخالص المعــادن أو المــواد القابلــة إلعــادة
التدويــر األخــرى االمتثــال بشــروط ترخيــص منشــأة إعــادة
تدويــر النفايــات .ويحتــاج عنــد نقــل الخــردة (النفايــات) خــارج
إمــارة أبوظبــي إلــى أي إمــارة أخــرى أو نقلهــا مــن أي إمــارة
إلــى إمــارة أبوظبــي الحصــول علــى تصريــح مــن تدويــر (مركــز
إدارة النفايــات – أبوظبــي) .وفــي حالــة تصديــر هــذه الخــردة
(النفايــات) خــارج الدولــة يجــب الحصــول علــى تصريــح مــن وزارة
البيئــة والميــاه باإلمــارات العربيــة المتحــدة يتضمــن االمتثــال
التفاقيــة بــازل (فــي حالــة النفايــات الخطــرة).

ترخيص مولدي النفايات
يجــب علــى جميــع المنشــآت التجاريــة والصناعيــة بمــا فــي
ذلــك  -ولكــن ال تقتصــر علــى  -منشــآت الرعايــة الصحيــة
والمــدارس ومراكــز التســوق والفنــادق والمطاعــم ،ومــا إلــى
ذلــك والتــي تولــد أكثــر مــن  250طــن مــن النفايــات ســنويًا
الحصــول علــى شــهادة عــدم الممانعــة مــن تدويــر (مركــز
إدارة النفايــات – أبوظبــي) إلصــدار وتجديــد رخصهــم التجاريــة
أو الصناعيــة ،مــن خــال الوفــاء بالمتطلبــات مثــل تقديــم
خطــة عمــل للحــد مــن النفايــات ،وتوفيــر نســخة مــن العقــد
المبــرم مــع مــزودي الخدمــات البيئيــة ،وبوليصــة النفايــات
لســنة كاملــة (حســب القــرار رقــم  2ج  24لســنة 2009
بشــأن نظــام تعرفــة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي) .يجــب أن
تقــوم جميــع معســكرات العمــال بالحصــول علــى شــهادة
عــدم ممانعــة مــن تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)
إلصــدار وتجديــد تصاريحهــم مــن البلديــات .يجــب علــى جميــع
المنشــآت التجاريــة والصناعيــة األخــرى االمتثــال ألنظمــة
النفايــات والحفــاظ علــى بوليصــة النفايــات .كمــا يجــب علــى
منشــآت الرعايــة الصحيــة االمتثــال ألنظمــة إدارة النفايــات
لهيئــة الصحــة – أبوظبــي.
يتعيــن علــى جميــع مــزارع اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي بمــا
فــي ذلــك تربيــة الماشــية (العــزب) الترخيــص مــن تدويــر
(مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)  ،هيئــة البيئــة – أبوظبــي،
وشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ،والبلديــة ،وجهــاز
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة وفقــً لمتطلباتهــم.

 2.2.2اإلنفاذ
يتعيــن ضمــان إنفــاذ الشــروط التنظيميــة لقطــاع النفايــات
والبيئــة مــن أجــل:
 .1توفير حماية أفضل لصحة اإلنسان والبيئة واستخداماتها
االقتصادية واالجتماعية؛
 .2ضمــان عــدم تحقيــق أي مزايــا تجاريــة مــن قبــل أي شــخص
يعجــز عــن االمتثــال للشــروط التنظيميــة لقطــاع النفايــات
و/أو البيئــة؛ و
 .3التأثيــر علــى تصرفــات وســلوكيات األفــراد الذيــن قــد تؤدي
تصرفاتهــم إلــى تأثيــرات ضــارة علــى البيئــة و/أو الصحــة
العامــة نتيجــة تــداول النفايــات أو معالجتهــا أو التخلــص
منهــا أو الخدمــات التــي قــد يكــون لهــا تأثيــرات ضــارة علــى
البيئــة و/أو الصحــة العامــة والســامة.
وسيتبع إنفاذ وضمان االمتثال للمبادئ التالية:
التناسبية
التناســبية تعنــي ربــط إجــراء اإلنفــاذ المتخــذ بحجــم األثــر أو
المخاطــر المصاحبــة لعــدم االمتثــال أو المخالفــة وكذلــك
تاريــخ مخالفــات الجهــة.
ومــن الناحيــة العمليــة ،يعنــي تطبيــق مبــدأ التناســبية أنــه

يتعيــن علــى هيئــة البيئــة  -أبوظبــي وتدويــر (مركــز إدارة
النفايــات – أبوظبــي) األخــذ بعيــن االعتبــار مــدى تقصيــر مــن
تقــع عليــه مســؤولية أداء الواجــب (الجهــة) تجــاه مــا تتطلبــه
اللوائــح التنظيميــة ومــدى الضــرر الواقــع علــى البيئــة أو مــدى
المخاطــر الواقعــة علــى األفــراد والناشــئة عــن هــذا الخــرق.
ويكــون قــرار اللجنــة الفنيــة لهيئــة البيئــة – أبوظبــي  /تدويــر
(مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) المؤلفــة مــن متخصصيــن
بشــأن مــدى المخاطــر أو الضــرر المحتمــل علــى األفــراد والبيئــة
هــو القــرار النهائــي.
االتساق
ال ُيــراد باتســاق النهــج أن يكــون متماث ـ ً
ا .بــل ُيــراد بــه أن يتــم
اتبــاع نفــس النهــج فــي الظــروف المتشــابهة وذلــك لتحقيــق
نتائــج متشــابهة.
يجــب أن يقــوم المفتــش بتنفيــذ نفــس األجــراء أو العقوبــة
لجميــع الجهــات التــي ينتــج عنهــا مخاطــر أو تتســبب فــي
تأثيــرات مشــابهة نتيجــة عــدم االمتثــال أو المخالفــة .بيــد أنــه
فــي حالــة تكــرار عــدم االمتثــال يتــم تطبيــق مبــدأ التصعيــد
فــي العقوبــة.
تــدرك الســلطات التنظيميــة لقطــاع البيئــة وإدارة النفايــات أن
تحقيــق االتســاق ليــس باألمــر البســيط مــن الناحيــة العمليــة.
فقــد تواجــه الجهــات التنظيميــة العديــد مــن المتغيــرات بمــا
فــي ذلــك درجــة التأثيــر  /المخاطــر وســلوك وكفــاءة مــن تقــع
عليهــم مســؤولية أداء الواجــب ونتائــج التدقيــق  /التفتيــش
وتاريــخ عــدم االمتثــال أو المخالفــات أو الخــرق مــن جانــب مــن
تقــع عليهــم مســؤولية أداء الواجــب وإجــراء اإلنفــاذ الســابق
وخطــورة أي خــرق والــذي يتضمــن أي ضــرر محتمــل أو فعلــي
ينشــأ عــن خــرق أي مــن اللوائــح التنظيميــة .وتكــون قــرارات
إجــراء اإلنفــاذ وفــق تقديــر الســلطات المعنيــة بالرقابــة.
تقــوم هيئــة البيئــة  -أبوظبــي وتدويــر (مركــز إدارة النفايــات
– أبوظبــي) بتطبيــق إجــراءات لتعزيــز االتســاق ويشــمل ذلــك
اإلجــراءات الفعالــة لالتصــال بســلطات الرقابــة األخــرى (دائــرة
التنميــة االقتصاديــة ومكتــب تنميــة الصناعــة وغيرهــم) إذا
اقتضــى األمــر.
الشفافية
ُيــراد بالشــفافية مســاعدة مــن تقــع عليهــم مســؤولية
أداء الواجــب فــي فهــم مــا هــو متوقــع مــن الهيئــات ومــا
يتوقعونــه مــن الجهــات التنظيميــة (هيئــة البيئــة  -أبوظبــي
وتدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)) ،وقــد يعنــي ذلــك
التمييــز بيــن المتطلبــات القانونيــة والمشــورة أو التوجيــه
بشــأن مــا هــو مرغــوب وليــس إلزاميــً .وفــي حــاالت اتخــاذ
إجــراءات اإلنفــاذ ،ينبغــي أن يتســم الســبب فــي اتخــاذ اإلجــراء
واالســتجابة المتوقعــة بالوضــوح..
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إطار السياسة

تحليل السياسة

وعندمــا تقــدم الجهــات التنظيميــة اآلراء والمالحظــات إلــى
ســواء أكان ذلــك
مــن تقــع عليهــم مســؤولية أداء الواجــب،
ً
وجهــً لوجــه أو كتابيــً ،ويشــمل ذلــك أي إنــذار ،فإنــه يتعيــن
عليهــم توضيــح اإلجــراءات التــي يلــزم القيــام بهــا لضمــان
االمتثــال لقوانيــن ولوائــح البيئــة وإدارة النفايــات.

يتعيــن علــى كل مــن هيئــة البيئــة  -أبوظبــي وتدويــر
(مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) وضــع الئحــة تنــص علــى
الحــد األدنــى والحــد األقصــى للعقوبــات المتعلقــة بمخالفــات
معينــة .وتكــون العقوبــة الثابتــة بمثابــة “عقوبــة اتعاظيــة”
ورادعــة عــن ارتــكاب أي مخالفــات.

ومــع ذلــك تظــل المســؤولية علــى الجهــة المكلفــة بالمهــام
فــي فهــم القوانيــن ذات الصلــة ،وكيفيــة تطبيقهــا علــى
عملياتهــا ،وضمــان امتثــال العمليــات.

يعــود القــرار األخيــر بشــأن العقوبــة إلــى الجهــات القضائيــة،
ومــع ذلــك فــإن رؤيــة هيئــة البيئــة – أبوظبــي وتدويــر (مركــز
إدارة النفايــات – أبوظبــي)  ،أن العقوبــات يجــب أن تشــمل،
كحــد أدنــى ،تكلفــة اإلصــاح البيئــي ،أو أي تعويــض قانونــي
يتــم دفعــه لألطــراف المتأثــرة  /الجهــات الحكوميــة .وإذا
ثبتــت اإلدانــة فيجــب علــى المخالــف تحمــل تكلفــة التحقيــق
والتفتيــش (غيــر المشــمولة فــي العقوبــة) مثــل أخــذ
العينــات ،وفحصهــا وتحليلهــا ،ومــا إلــى ذلــك.

التصعيد
تتناســب العقوبــة للمخالفــة األولــى مــع المخاطــر التــي
تشــكلها أو التأثيــر الواقــع علــى البيئــة و/أو صحــة اإلنســان
بمــا يتماشــى مــع مبــدأ التناســبية .بيــد أنــه فــي حالــة تكــرار
المخالفــة ،يتعيــن تصعيــد حجــم  /صرامــة العقوبــة لمنــع
حــدوث المخالفــة فــي المســتقبل.
تقــدم اللجنــة الفنيــة لهيئــة البيئــة – أبوظبــي  /وتدويــر
(مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) التوصيــات بشــأن التصعيــد
للســلطات القضائيــة.
إجراءات اإلنفاذ
يجــب اتخــاذ إجــراءات اإلنفــاذ مــن قبــل األفــراد والمفتشــين
الحامليــن لصفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بعــد تحديــد
المخالفــة او النشــاط غيــر القانونــي  ،وجمــع األدلــة ،وتحديــد
الجهــة المشــتبه بهــا.
قــد تأخــذ إجــراءات اإلنفــاذ العديــد مــن األشــكال اعتمــادًا علــى
طبيعــة وأثــر المخالفــة علــى البيئــة  /الصحــة العامــة والتــي
تتضمــن:
 .1إصدار إخطار تحذيري  /مطالبة بالتحسين كتابي؛
 .2إصــدار إخطــارات حظــر بمــا يشــمل ،ولكــن ال يقتصــر علــى
حجــز المعــدات وإغــاق المنشــآت وختمهــا ،ومــا إلــى ذلــك؛
 .3رفــض /إلغــاء ترخيــص النفايــات  /شــهادة عــدم الممانعــة
( )NOCو/أو الترخيــص البيئــي ويشــمل التوصيــة بإلغــاء
الترخيــص الصناعــي  /التجــاري؛
 .4العقوبة الثابتة واالجراءات العالجية؛ و
 .5التوصية بإجراء قانوني.
وقــد يكــون واحــدًا أو أكثــر مــن هــذه اإلجــراءات مناســبًا فــي
أي حالــة معينــة.
فــي حالــة إخطــار التحســين أو الحظــر ،ســيوضح اإلخطــار
طبيعــة المخالفــة المرتكبــة ،ويوضــح مــا يتوجــب أن يقــوم بــه
المكلــف بالمهــام لالمتثــال باللوائــح التنظيميــة.

تقــدم هيئــة البيئــة – أبوظبــي وتدويــر (مركــز إدارة النفايــات
– أبوظبــي) التوصيــات للجهــات القضائيــة بشــأن العقوبــات
ـاء علــى طبيعــة وشــدة المخالفــة ،ويكــون قــرار
المناســبة ،بنـ ً
المحكمــة نهائــي.

 2.3السلطة القانونية
تفــرض هــذه السياســة أن يتــم إدارة جميــع النفايــات مــن
قبــل مــزودي الخدمــات البيئيــة المرخــص لهــم فقــط .ويتــم
ترخيــص كل مــزود خدمــات بيئيــة لــكل نــوع محــدد مــن
النفايــات والــذي يرغــب فــي معالجتــه وللخدمــات المحــددة
التــي يرغــب فــي تقديمهــا.
وال يجــوز تصديــر النفايــات خــارج إمــارة أبوظبــي أو اســتيرادها
إلــى اإلمــارة بــدون الحصــول علــى تصريــح مــن تدويــر (مركــز
إدارة النفايــات – أبوظبــي).
تــم إصــدار هــذه السياســة اســتنادًا إلــى الهيــكل التشــريعي
المشــار إليــه فــي:
 .1القانــون االتحــادي رقــم  24لســنة  1999بشــأن حمايــة
البيئــة وتنميتهــا؛
 .2القانــون المحلــي رقــم  21لســنة  2005بشــأن إدارة النفايــات
فــي إمــارة أبوظبــي؛
 .3القانــون المحلــي رقــم  17لســنة  2008بشــأن إنشــاء مركــز
إدارة النفايــات  -أبوظبــي؛ و
 .4قــرار مجلــس الــوزراء االتحــادي رقــم  37لســنة  2001بشــأن
أنظمــة الالئحــة التنفيذيــة لنظــام تــداول المــواد الخطــرة،
والنفايــات الخطــرة والنفايــات الطبيــة.

 2.4تاريخ النفاذ
تدخــل السياســة حيــز التنفيــذ وتطبــق بعــد ســتة أشــهر مــن
تاريــخ االعتمــاد الرســمي.

 .3تحليل السياسة
 3.1تقييم األثر
مــن شــأن تطبيــق هــذه السياســة أن يســاعد فــي تحقيــق
العديــد مــن النتائــج والفوائــد مثــل:
• تجنــب الضــرر البيئــي بســبب الطمــر العشــوائي للنفايــات
وضمــان المعالجــة الصحيحــة لهــا وزيــادة جهــود إعــادة
التدويــر؛
• ضمــان عــدم تحقيــق أي مزايــا تجاريــة مــن قبــل أي أشــخاص
يقصــرون فــي االمتثــال للشــروط التنظيميــة لقطــاع
النفايــات و/أو البيئــة؛
• تعزيــز صحــة وســامة ورفاهيــة المواطنيــن فــي إمــارة
أبوظبــي وحمايــة البيئــة مــن خــال وضــع شــروط ترخيــص
لمــزودي الخدمــات البيئيــة فــي اإلمــارة؛
• تشــجيع تطويــر وتنفيــذ نظــام علــى نطــاق اإلمــارة
إلدارة النفايــات وذلــك بتنفيــذ اشــتراطات صارمــة لمنــح
التراخيــص لمــزودي الخدمــات البيئيــة وتنفيــذ برنامــج
التفتيــش عليهــم؛
• المســاهمة االيجابيــة فــي التنميــة االقتصاديــة نتيجــة
إلعــادة التدويــر ،وإعــادة اســتخدام النفايــات واســتخدام
المنتجــات المعــاد تدويرهــا؛ و
• التقليل من نقل النفايات خارج حدود اإلمارة.

 3.2قياس اإلجراءات
مــن شــأن اإلجــراءات التاليــة أن تضمــن التحقــق مــن االمتثــال
واإلنفــاذ الفعــال فــي قطــاع النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي:
• اســتخدام بوليصــة نقــل النفايــات بنســبة  100%مــن
قبــل جميــع الجهــات؛
• عدم طمر النفايات بشكل غير قانوني؛
• عــدم نقــل النفايــات خــارج اإلمــارة أو إلــى اإلمــارة دون
الحصــول علــى تصريــح مناســب؛ و
• المعالجــة الصحيحــة بنســبة  100%لجميــع النفايــات قبــل
التخلــص النهائــي منهــا.

11

12

13

المراجع

 .4المراجع
 4.1االقتباسات المتضمنة
القانــون االتحــادي رقــم  24لســنة  1999بشــأن حمايــة البيئــة
وتنميتها.
القانــون االتحــادي رقــم  28لســنة  2001بشــأن إنشــاء هيئــة
اإلمــارات للمواصفــات والمقاييــس.
القانــون المحلــي رقــم  21لســنة  2005بشــأن إدارة النفايــات
فــي إمــارة أبوظبــي.
القانــون المحلــي رقــم  17لســنة  2008بشــأن إنشــاء مركــز
إدارة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي.
قــرار مجلــس الــوزراء االتحــادي رقــم  37لســنة  2001بشــأن
أنظمــة الالئحــة التنفيذيــة لنظــام تــداول المــواد الخطــرة،
والنفايــات الخطــرة والنفايــات الطبيــة.
قــرار مجلــس اإلدارة رقــم  1لســنة  2010بشــأن فــرض رســوم
علــى منتجــي وناقلــي النفايــات بكافــة أنواعهــا ورســوم
التراخيــص والتصاريــح بمركــز أبوظبــي إلدارة النفايــات.
القــرار رقــم  2ج  24لســنة  2009بشــأن نظــام تعرفــة
النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي.
اإلجــراءات القياســية لهيئــة البيئــة – أبوظبــي رقــم EAD-
 :EQ-PCE-SOP-03تراخيــص المشــاريع الصناعيــة
والتجاريــة والصناعــات الخفيفــة فــي أبوظبــي.
الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) ( :)CWM TG # 04اشــتراطات شــهادة عــدم
الممانعــة إلنشــاء المبانــي الجديــدة والبنيــة التحتيــة
ومعســكرات العمــال.
الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) ( :)CWM TG # 05تصريــح تنظيــف ونقــل الزيــت
والشــحوم مــن الخزانــات وخطــوط األنابيــب ،ومــا إلــى ذلــك.

الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) ( :)CWM TG # 06متطلبــات وإجــراءات تســجيل
حاويــات وســال النفايــات.

االتفاقيــة الدوليــة بشــأن منــع التلــوث البحــري الناجــم عــن
الســفن لســنة  ،1973وعلــى النحــو المعــدل بالبروتوكــول
لســنة .1978

الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) ( :)CWM TG # 07اشــتراطات االختبــار للنفايــات
المعالجــة وتشــمل التخلــص منهــا.

اتفاقيــة فيينــا لحمايــة طبقــة األوزون لعــام  1985وبروتوكــول
مونتريــال بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون لعــام
.1987

الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) ( :)CWM TG # 09شــروط تصريــح وترخيــص
مركبــات نقــل النفايــات ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي
(.)GPS

اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم فــي نقــل النفايــات الخطــرة عبــر
الحــدود والتخلــص منهــا.1989 ،
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ لعــام
.1992

الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) ( :)CWM TG # 10التفتيــش علــى منشــآت
معالجــة النفايــات ،منشــآت نقــل النفايــات والتحكــم فــي
اآلفــات.

بروتوكــول  1992بشــأن تعديــات علــى االتفاقيــة الدوليــة
بشــأن المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث بالنفــط 1969 ،
واالتفاقيــة الدوليــة بشــأن إنشــاء صنــدوق دولــي للتعويــض
عــن أضــرار التلــوث بالنفــط لعــام .1971

الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات
 أبوظبــي) ( :)CWM TG # 11التصاريــح ومتطلبــاتالترخيــص لمنشــآت النقــل والمعالجــة وإعــادة التدويــر.

تعديــات مونتريــال (لنــدن  ،1990كوبنهاغــن  ،1992مونتريــال
 ،1997بكيــن  ،)1999بروتوكــول كيوتــو.1997 ،

هيئــة الصحــة  -أبــو ظبــي ،سياســة إدارة النفايــات الطبيــة
فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة.PPR/HCP/P0002/07،2007،
هيئــة الصحــة  -أبوظبــي ،مواصفــة إدارة النفايــات فــي
منشــآت الرعايــة الصحيــةHAAD/HSED/ST/0016/HS_ ،
EHSMS،20011
االتفاقيــة الدوليــة لمنــع تلــوث البحــار بالنفــط لســنة 1954
وتعديالتهــا.
االتفاقيــة الدوليــة بشــأن المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار
التلــوث بالنفــط (.)CLC،1969

اتفاقيــة الكويــت اإلقليميــة للتعــاون فــي حمايــة البيئــة
البحريــة مــن التلــوث.1978 ،
االتفاقيــة اإلقليميــة للبروتوكــول بشــأن التحكــم فــي النقــل
البحــري والتخلــص مــن النفايــات الخطــرة والنفايــات األخــرى،
.1998
االســتراتيجية العامــة إلدارة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي،
.2014
السياسة البيئية العامة إلمارة أبوظبي.2014 ،

 4.2تعريفات المصطلحات الرئيسية
ُيرجــى الرجــوع إلــى وثيقــة تعريــف النفايــات لالطــاع علــى
جميــع المصطلحــات الرئيســية.

 4.3المصادر المطلوبة
لدعم هذه السياسة
مــن أجــل التطبيــق الصحيــح لهــذه السياســة ،يتعيــن إعــداد
الئحــة لقطــاع النفايــات تتضمــن العقوبــات الثابتــة للمخالفــات
المحــددة.

