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هدف السياسة

 .2إطار السياسة

 .1هدف السياسة
 1.1المقدمة

 1.2األهداف

علــى مــدى العقــود الماضيــة ،شــهد نظــام إدارة النفايــات

تهــدف هــذه السياســة إلــى تعزيــز الجمــع اآلمــن والمســتدام

فــي إمــارة أبوظبــي والبنيــة التحتيــة الداعمــة لــه نمــوًا
عشــوائيًا بــدالً مــن النمــو الممنهــج المبنــي علــى التخطيــط

للنفايــات بمــا يتناســب مــع النــوع والتصنيــف ويتماشــى مــع

المتكامــل .وعلــى الرغــم مــن أن نظــام إدارة النفايــات
فــي اإلمــارة أثبــت فعاليتــه فــي جمــع النفايــات مــن مــكان
تولدهــا وإخفائهــا عــن األبصــار ،إال أنــه توجــد هنــاك فجــوات
كبيــرة مــن حيــث فصــل النفايــات عنــد المصــدر ممــا يجعــل
مــن الصعــب تحقيــق إعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر
واســتعادة المــوارد.
عملــت هيئــة البيئــة  -أبوظبــي بالتعــاون مــع تدويــر (مركــز
إدارة النفايــات  -أبوظبــي) والجهــات المعنيــة علــى تطويــر
االســتراتيجية العامــة إلدارة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي
( )2014والتــي تنــص علــى أن يطــور تدويــر (مركــز إدارة
النفايــات  -أبوظبــي) نظامــً متكامــ ً
ا إلدارة النفايــات فــي
اإلمــارة يعتمــد علــى المبــادئ التــي يتــم صياغتهــا علــى
أســاس التسلســل الهرمــي للنفايــات ونهــج دورة الحيــاة.
وإلدارة إعــادة اســتخدام النفايــات أو إعــادة تدويرهــا بكفــاءة،
بمــا فــي ذلــك اســتعادة المــوارد ،مــن الضــروري وجــود نظــام
فعــال وجيــد لجمــع النفايــات ونقلهــا مــع التتبــع الســليم
لهــا.
وتعتبــر 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.

االســتراتيجية العامــة إلدارة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي.
وتشــجع هــذه السياســة علــى وضــع وتنفيــذ نظــام لجمــع

 2.1النطاق وإمكانية التطبيق

 2.2بيان السياسة

تعالــج هــذه السياســة جمــع ونقــل وتتبــع جميــع أنــواع

يجــب إجــراء عمليــات جمــع النفايــات ونقلهــا ومعالجتهــا

النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي ،بمــا فيهــا النفايــات الصلبة غير

وأي مناولــة للنفايــات فــي إمــارة أبوظبــي بواســطة مــزودي

الخطــرة والنفايــات الصلبــة والســائلة الخطــرة (باســتثناء

الخدمــات البيئيــة المرخصيــن مــن تدويــر (مركــز إدارة

نفايــات الصــرف الصحــي وميــاه الصــرف) والنفايــات الطبيــة.

النفايــات  -أبوظبــي) .ويتــم ترخيــص مــزودي الخدمــات
البيئيــة ألنــواع محــددة مــن النفايــات والخدمــات بمــا فــي ذلك

النفايــات وفصلهــا ونقلهــا وتتبعهــا علــى نطــاق اإلمــارة
يتســم بالكفــاءة والشــفافية .ويجــب أن يشــمل النظــام

تطبــق هــذه السياســة علــى جميــع مصــادر النفايــات فــي

الجمــع والنقــل والمعالجــة وإعــادة التدويــر ،ومــا إلــى ذلــك.

رصــد وتســجيل والســيطرة علــى جمــع ونقــل النفايــات مــن

الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،والصــادرة علــى شــكل

ويكــون مولــدو النفايــات التجاريــة والصناعيــة مطالبيــن

ناقــل للنفايــة إلــى آخــر ومــن نقطــة التولــد إلــى النقطــة

ســوائل ومــواد صلبــة ،ســواء كانــت خطــرة أم غيــر خطــرة.

بتوفيــر أماكــن تخزيــن آمنــة ومناولــة النفايــات الخاصــة
بهــم ويجــب عليهــم االشــتراك مــع مــزود الخدمــات البيئيــة

األخيــرة إلعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر واســتعادة
وال تطبــق هــذه السياســة علــى النفايــات الســائلة غيــر

المرخــص مــن تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) لجمــع

الخطــرة (ميــاه الصــرف الصحــي) والنفايــات النوويــة

النفايــات ونقلهــا .وهــم إلــى جانــب ذلــك مطالبــون أيضــً

تهــدف هــذه السياســة إلــى دعــم رؤيــة اإلمارة لتحقيــق نظام

(المشــعة) .وال تشــمل السياســة أيضــً منــع النفايــات

باإلفصــاح الكامــل إلــى مــزود الخدمــات البيئيــة المرخــص

مســتدام مــن الناحيــة البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة

وتقليلهــا وتقليصهــا والــذي ســتتم مناقشــته فــي وثيقــة

بمواصفــات النفايــات وأيــة مخاطــر محتملــة واالحتياطــات

إلدارة النفايــات.

مســتقلة ( :EAD-EQ-PR-P-05سياســة إعــادة اســتخدام

المطلوبــة ،إن وجــدت ،مــن خــال وثيقــة بيانــات النفايــات.

النفايــات وإعــادة تدويرهــا واســتعادة المــوارد ومعالجــة

ويتعيــن علــى أي مولــد نفايــات ينتــج نفايــات خطــرة ،وفقً ــا

النفايــات والتخلــص منهــا).

لتعريفهــا بموجــب سياســة تصنيــف النفايــات ،االمتثــال

المــوارد أو التخلــص مــن النفايــات.

وال تنطبــق هــذه السياســة علــى النفايــات التــي يتــم

للسياســات واألنظمــة ذات الصلــة (:EAD-EQ-PR-P-01
سياســة تصنيــف النفايــات).

تصريفهــا فــي الغــاف الجــوي علــى شــكل غــازات وأبخــرة
وأدخنــة ورذاذ وغبــار وجســيمات ،بيــد أنهــا تشــمل الغبــار

يتحمــل مولــد النفايــات (التجاريــة والصناعيــة بمــا فــي ذلــك

والجســيمات التــي يتــم جمعهــا مــن أجهــزة التحكــم فــي

ولكــن ال تقتصــر علــى منشــآت الرعايــة الصحيــة ،والمــدارس،

تلــوث الهــواء.

ومراكــز التســوق ،والفنــادق ،والمطاعــم ،ومعســكرات
العمــال ،ومــا إلــى ذلــك ،فضــ ً
ا عــن مــزارع اإلنتــاج الزراعــي،

وتحظــر هــذه السياســة القــاء النفايــات فــي الصحــراء
والمناطــق المكشــوفة (العــراء) وجانبــي الطــرق الســريعة،
ومــا إلــى ذلــك.

وحضائــر اإلنتــاج الحيوانــي وتربيــة الماشــية) مســؤولية
االحتفــاظ بالمســتندات المناســبة ومراجعــة الحســابات بمــا
فــي ذلــك بوليصــة نقــل النفايــات لجميــع أنــواع النفايــات
(الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) رقــم  :01شــروط وإجــراءات التخلــص مــن النفايــات
الخطــرة) .يتعيــن علــى مــزودي الخدمــات البيئيــة االمتثــال
لمتطلبــات بوليصــة نقــل النفايــات وتقديــم نســخ مــن
بوليصــة نقــل النفايــات إلــى مولــد النفايــات وإلــى تدويــر
(مركــز إدارة النفايــات  -أبوظبــي) .ويجــب أيضــً علــى مــزودي
الخدمــات البيئيــة تقديــم ملخــص لجميــع بوليصــات نقــل
النفايــات وعلــى شــكل النمــوذج الخــاص بالســجل الشــهري
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لمــزود الخدمــات البيئيــة .يعتبــر مولــد النفايــات مســؤوالً عــن

للتدويــر والنفايــات الخطــرة والنفايــات االلكترونيــة والمعــدات

فصل النفايات

النفايــات الخاصــة بــه بــدءًا مــن نقطــة التولــد وحتــى النقطــة

الكهربائيــة فــي جميــع مناطــق إمــارة أبــو ظبــي.

يعتبــر فصــل النفايــات مــن المصــدر خطــوة مهمــة لتحســين

ال يجــوز نقــل النفايــات غيــر المتوافقــة معــً ويجــب فصــل

إعــادة التدويــر واســتعادة المــوارد كجــزء مــن نهــج إدارة

النفايــات الخطــرة ونقلهــا فــي مركبــة صالحــة لهــذا الغــرض

النهائيــة إلعــادة التدويــر  /المعالجــة  /التخلــص مــن النفايــات

نقل النفايات

(مــن المهــد إلــى اللحــد) .ولذلــك ،يجــب أن يضمــن مولــد

يطلــب مــن جميــع مولــدي النفايــات (التجاريــة والصناعيــة

النفايــات .فالنفايــات المختلطــة والســامة تُؤثــر تمامــً علــى

النفايــات حصولــه مــن مــزود الخدمــات البيئيــة المرخــص

بمــا فــي ذلــك  -ولكــن ال تقتصــر علــى  -منشــآت الرعايــة

األهــداف العامــة إلعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام .وتفــرض

المتعاقــد معــه علــى نســخة مــن بوليصــة نقــل النفايــات

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

هــذه السياســة علــى جميــع الســكان فــي إمــارة أبوظبــي

يجــب نقــل النفايــات بواســطة مــزودي الخدمــات البيئيــة

فصــل نفاياتهــم المنزليــة عنــد المصــدر إلــى نفايــات قابلــة

المرخصيــن باســتخدام ســيارات مرخصــة تحديــدًا لنــوع

نقــل النفايــات ســندًا ضروريــً لجميــع األغــراض بمــا فــي ذلــك

اإلنتــاج الزراعــي ،وحضائــر اإلنتــاج الحيوانــي وتربيــة الماشــية)

إلعــادة التدويــر ونفايــات غيــر قابلــة إلعــادة التدويــر ونفايــات

النفايــات الــذي ســيتم نقلــه .وســتتم مقاضــاة شــركات النقــل

حســابات تعرفــة النفايــات ،ومــا إلــى ذلــك.

اســتخدام خدمــات مــزودي الخدمــات البيئيــة المســجلين.

خطــرة .أمــا بالنســبة إلــى المجمعــات الســكنية والتــي تكــون

غيــر المرخصــة والشــركات التــي تســتخدم مركبــات غيــر

يتعيــن علــى جميــع ســكان إمــارة أبوظبــي التخلــص مــن

ضمــن إدارة المطوريــن ،فــإن عمليــة فــرز النفايــات ونقلهــا

يطلــب مــن جميــع مولــدي النفايــات (التجاريــة والصناعيــة

النفايــات المنزليــة الخطــرة مثــل البطاريــات بمــا فــي ذلــك

تقــع ضمــن مســؤولية مطــور المجمــع  /المشــروع الســكني.

بمــا فــي ذلــك  -ولكــن ال تقتصــر علــى  -منشــآت الرعايــة

بطاريــات الســيارات ،وأنابيــب  /مصابيــح الفلورســنت،

وســيقوم مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي والبلديــات

يجــب ترخيــص جميــع محطــات النقــل مــن قبــل تدويــر (مركــز

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

ومصابيــح الفلورســنت المدمجــة أو المصابيــح الموفــرة

المعنيــة بتفعيــل شــروط فصــل النفايــات المنزليــة إلــى

إدارة النفايــات  -أبوظبــي)  ،ويجــب أن تكــون حاصلــة علــى

للطاقــة ،وعلــب المذيبــات  /الطــاء ،ومــا إلــى ذلــك بشــكل

نفايــات قابلــة إلعــادة التدويــر ونفايــات غيــر قابلــة إلعــادة

ترخيــص بيئــي مــن هيئــة البيئــة  -أبوظبــي ،وأي شــروط

اإلنتــاج الزراعــي ،وحضائــر اإلنتــاج الحيوانــي وتربيــة الماشــية)

منفصــل فــي نقــاط تجميــع النفايــات الخطــرة المحــددة .يجــب

التدويــر ونفايــات خطــرة عنــد المصــدر ،مــن خــال الموافقــة

تراخيــص  /تصاريــح أخــرى مطلوبــة للعمــل بشــكل قانونــي

اســتخدام خدمــات مــزودي الخدمــات البيئيــة المســجلين

أن يتــم جمــع ومداولــة النفايــات الطبيــة المتولــدة مــن المنــازل

علــى الخطــة الرئيســية ،ورخصــة البنــاء وشــهادة االســتدامة

( :EAD-EQ-PR-P-03سياســة الترخيــص واإلنفــاذ لقطــاع

لغايــات الجمــع والنقــل .يطلــب مــن جميــع مولــدي النفايــات أن

وبكميــات قليلــة حســب التعليمــات المحليــة ذات العالقــة.

وغيرهــا مــن األدوات.

النفايــات).

يتــم فصــل النفايــات الخاصــة بهــم وفقــً لسياســة تصنيــف

ويجــب علــى الســكان أيضــً تســليم األجهــزة الكهربائيــة

النفايــات وارســالهم إلــى نقــاط الجمع/الحاويــات المعينــة

واإللكترونيــة المســتعملة إلــى مــزودي الخدمــات البيئيــة

وتفــرض هــذه السياســة علــى جميــع مولــدي النفايــات

فقــط .ســيتم النظــر فــي أي شــكل مــن أشــكال الطــرح خــارج

المرخصيــن لغــرض إعــادة تدويرهــا .ويعتبــر تدويــر (مركــز
إدارة النفايــات  -أبوظبــي) مســؤوالً بالتعــاون مــع هيئــة

الصناعيــة والتجاريــة والمتضمنــة منشــآت الرعايــة الصحيــة

خطــرة اســتخدام مركبــات خاصــة مجهــزة بمجموعــة طــوارئ

عمليــة اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة.

البيئــة  -أبوظبــي عــن نشــر الوعــي بالموضــوع قبــل تنفيــذه.

والمــدارس والفنــادق والمطاعــم ومــا إلــى ذلــك فصــل
النفايــات إلــى أنــواع مختلفــة ،امتثــاالً لسياســة تصنيــف

تشــمل بطاقــة نقــل طــوارئ “بطاقــة ( ”TREMالدليــل
اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)

النفايــات ( )EAD-EQ-PR-P-01والدليــل اإلرشــادي الفنــي

رقــم  :01شــروط وإجــراءات التخلــص مــن النفايــات الخطــرة).

جمع النفايات

كذلــك ،فــإن مــزودي الخدمــات البيئيــة مســؤولون عــن تحديــد

لتصنيــف النفايــات .كمــا تطالــب السياســة بخلــو جميــع

ويجــب أيضــً تأهيــل الســائقين وتدريبهــم علــى التعامــل مــع

يعتبــر مــزودو الخدمــات البيئيــة مســؤولين عــن ضمــان القيام

مســارات الجمــع التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي خفــض

نفايــات البنــاء والهــدم مــن األسبســتوس .ويجــب تطبيــق

أي حــاالت طارئــة أثنــاء النقــل.

بعمليــة جمــع النفايــات فــي جميــع أنحــاء إمــارة أبوظبــي فــي

اســتهالك الوقــود واالنبعاثــات ،بمــا فــي ذلــك مواقــع محطــات

هــذا الشــرط وإنفــاذه مــن قبــل البلديــات المعنيــة كجــزء مــن

الوقــت المحــدد وبالطريقــة المناســبة والحفــاظ علــى نظافــة

التحويــل ممــا يــؤدي إلــى تقليــل مســافات نقــل النفايــات.

نظــام تراخيــص البنــاء والهــدم.

المســتوفاة والموقعــة حســب األصــول .وتعتبــر بوليصــة

نقــاط الجمع/الحاويــات المعينــة بأنهــا غيــر قانونيــة وســيتم

المرافــق العامــة والشــوارع وخلوهــا مــن الروائــح .ويجــب علــى
مولــدي النفايــات و مــزودي الخدمــات البيئيــة اســتخدام ترميــز
محــدد اللــون ورقــم تســجيل لحاويــات النفايــات امتثــاالً للدليل

الرئيســية لضمــان تغطيــة الجمــع ووقــت الجمــع ومســافات

اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات  -أبوظبــي)

النقــل الفعالــة إلــى محطــات التحويــل .وتتــم مراجعــة هــذه

رقــم  :06متطلبــات وإجــراءات تســجيل حاويــات النفايــات .أمــا

المؤشــرات مــن قبــل تدويــر (مركــز إدارة النفايــات  -أبوظبــي)

بالنســبة إلــى المجمعــات الســكنية والتــي تقــع ضمــن إدارة

بشــكل دوري ويجــب اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان إدارة

المطوريــن ،فــإن عمليــة جمــع ونقــل النفايــات المفصولــة تقــع

مســتدامة للنفايــات.

ضمــن مســؤولية مطــور المجمــع  /المشــروع الســكني .يجــب

ويحــدد تدويــر (مركــز إدارة النفايات  -أبوظبي) مؤشــرات األداء

و ُيطلــب مــن مولــدي النفايــات توفيــر فصــل آمــن للنفايــات
ومناولــة مالئمــة حتــى نقطــة التجميــع بواســطة مــزود
الخدمــات البيئيــة .ويتحمــل مولــد النفايــات المســؤولية
الكاملــة عــن تحديــد نــوع النفايــات وفقــً لسياســة تصنيــف
النفايــات ( :EAD-EQ-PR-P-01سياســة تصنيــف النفايــات).
يجــب علــى مولــد النفايــات القيــام بتحليــل النفايــات مــن خــال
مختبــرات معتمــدة ،متــى طلــب منــه ذلــك.

أن يقــوم تدويــر (مركــز إدارة النفايــات  -أبوظبــي) بإنشــاء
نقــاط جمــع فــي مواقــع اســتراتيجية لجمــع المــواد القابلــة

ويجــب علــى مولــدي النفايــات تغليــف ووضــع الملصقــات
التعريفيــة للنفايــات (خاصــة النفايــات الخطــرة) بطريقــة تمنــع
التســرب أو تولــد الحــرارة أو الحريــق جــراء التفاعالت الكيميائية
بيــن المــواد المختلطــة .ويجــب علــى مولــد النفايــات االمتثــال
للدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) رقــم  :02شــروط نقــل النفايــات الخطــرة.

ومرخصــة تحديــدًا لهــذا النــوع مــن النفايــات.

مرخصــة بموجــب القانــون رقــم  21لســنة .2005

يجــب علــى مــزودي الخدمــات البيئيــة التــي تنقــل نفايــات

يجــب علــى أي مولــد نفايــات ينــوي نقــل النفايــات خــارج إمــارة
أبوظبــي لغــرض المعالجــة أو إعــادة التدويــر الحصــول علــى
تصريــح مــن تدويــر (مركــز إدارة النفايــات  -أبوظبــي) لــكل
شــحنة قبــل المغــادرة.
كذلــك ،يجــب علــى مــزودي الخدمــات البيئيــة تحســين
مســارات جمــع النفايــات مــن أجــل تقليــل اآلثــار البيئيــة
المرتبطــة بنقــل النفايــات.
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إطار السياسة

تتبع النفايات
مــن المهــم تعقــب تنقــات النفايــات لضمــان نقــل النفايــات
مــن مــكان التولــد إلــى الوجهــة المقصــودة .ويســاعد نظــام
التتبــع الفعــال علــى تقليــل تنقــات النفايــات غيــر القانونيــة
والطمــر العشــوائي للنفايــات.
ويتحمــل تدويــر (مركــز إدارة النفايــات  -أبوظبــي) مســؤولية
صيانــة وتحســين نظــم تتبــع حمــوالت النفايــات والمركبــات
مــن خــال نظــام تحديــد المواقــع العالمــي و/أو جهــاز تحديــد

تحليل السياسة

 2.3السلطة القانونية
تقتضــي هــذه السياســة أال يتــم جمــع النفايــات ونقلهــا إال
بواســطة مــزودي الخدمــات البيئيــة المرخصيــن مــن تدويــر
(مركــز إدارة النفايــات  -أبوظبــي) .ويتــم ترخيــص مــزود
الخدمــات البيئيــة لــكل نــوع محــدد مــن النفايــات والــذي يرغــب
فــي مداولتــه وللخدمــات المحــددة التــي يرغــب فــي تقديمهــا.
وال يجــوز نقــل النفايــات خــارج إمــارة أبوظبــي أو اســتيراد
النفايــات إلــى اإلمــارة بــدون تصريــح مــن تدويــر (مركــز إدارة

تــرددات الراديــو .كمــا يتحمــل تدويــر (مركــز إدارة النفايــات

النفايــات  -أبوظبــي).

التــي تنقــل النفايــات مــن نقطــة التوليــد إلــى موقــع

تــم إصــدار هــذه السياســة اســتنادًا إلــى الهيــكل التشــريعي

 أبوظبــي) أيضــً مســؤولية تعقــب جميــع المركبــاتالمعالجــة  /التخلــص مــن النفايــات.
يجــب علــى كل مــزود خدمــات بيئيــة مرخــص تركيــب جهــاز
التتبــع المناســب فــي كل مركبــة لتتبــع حركــة النفايــات .وال
يجــوز إصــدار الترخيــص  /التصريــح ألي مركبــة نقــل نفايــات
بــدون تركيــب جهــاز التتبــع المناســب (نظــام تحديــد المواقــع
العالمــي ،جهــاز تحديــد تــرددات الراديــو ،ومــا إلــى ذلــك).
يعتبــر مولــدو النفايــات مســؤولين عــن ضمــان وتســجيل
كميــات النفايــات المتولــدة لديهــم باســتخدام نمــوذج
بوليصــة نقــل النفايــات والخــاص بتدويــر (مركــز إدارة النفايــات
 أبوظبــي) والــذي يمكــن الوصــول إليــه مــن خــال الرابــط(https://licensing.cwm.ae/en/files/manifest-english.
 .)pdfويجــب أن يكــون نظــام بوليصــة نقــل النفايــات عــن
طريــق النظــام اإللكترونــي .ويجــب تجهيــز جميــع مركبــات
جمــع ونقــل النفايــات بنظــام قــادر علــى قيــاس وزن النفايــات
ونقــل البيانــات إلكترونيــً إلــى قاعــدة بيانــات مركزيــة خاصــة
ببوليصــة نقــل النفايــات وغيــره مــن الشــروط .كمــا يجــب
أيضــً علــى مولــدي النفايــات تقديــم خطــة ســنوية لتقليــل
النفايــات مــن أجــل الحصــول علــى موافقــة تدويــر (مركــز إدارة
النفايــات  -أبوظبــي) وشــهادة عــدم ممانعــة علــى تجديــد
الترخيــص التجــاري الســنوي.

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

 .3تحليل السياسة
 3.1تقييم األثر
ســوف يســاعد تطبيــق هــذه السياســة فــي تحقيــق العديــد
مــن النتائــج والفوائــد مثــل:
• تجنــب الضــرر البيئــي بســبب الطمــر العشــوائي للنفايــات
وضمــان المعالجــة الصحيحــة لهــا وزيــادة جهــود إعــادة
التدويــر؛
• تشــجيع تطويــر وتنفيــذ نظــام علــى نطــاق اإلمــارة يتســم
بالكفــاءة والشــفافية لجمــع النفايــات وفصلهــا ونقلهــا
وتتبعهــا؛
• التقليــل مــن نقــل النفايــات خــارج حــدود اإلمــارة وإلقــاء
النفايــات بطــرق غيــر مشــروعة؛
• إدارة جميــع بيانــات النفايــات مــن جميــع المصــادر الكترونيــً
بمــا فــي ذلــك البوليصــة اإللكترونيــة لنقــل النفايــات ؛
• زيــادة جمــع المنتجــات القابلــة إلعــادة التدويــر إلــى أقصــى
حــد؛
• المســاهمة االيجابيــة فــي التنميــة االقتصاديــة نتيجــة
إلعــادة التدويــر ،وإعــادة اســتخدام النفايــات واســتخدام
المنتجــات المعــاد تدويرهــا؛ و
• تشــجيع القطاعيــن الحكومــي والخــاص علــى تقاســم
المســؤوليات وخلــق شــعور مــن المســؤولية االجتماعيــة،
إلدارة النفايــات.

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

الجدول  .1معايير إدارة النفايات

علــى الرغــم مــن أن تنفيــذ هــذه السياســة قــد يضيف بعض
التكاليــف إلدارة النفايــات مثــل تكلفــة تركيــب معــدات
التتبــع والنظــام المرتبــط بهــا ،عــاوة علــى أن لــكل فئــة مــن
فئــات النفايــات التــي يتــم فصلهــا تكاليــف مرتبطــة بعمليــة
التخزيــن والجمــع ،إال أن هــذه التكاليــف هــي بالتأكيــد أقــل
مــن تكلفــة الضــرر البيئــي.

 3.2قياس اإلجراءات
لغــرض تحقيــق أهــداف الرؤيــة البيئيــة إلمــارة أبوظبي ،2030
عملــت هيئــة البيئــة  -أبوظبــي مــع تدويــر (مركــز إدارة
النفايــات  -أبوظبــي) والشــركاء االســتراتيجيين اآلخريــن
علــى تطويــر اســتراتيجيات تهــدف إلــى تحســين نظــام إدارة
النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي .وقــد تــم تحديــد المخرجــات
التاليــة لجمــع النفايــات وفصلهــا ونقلهــا وتتبعهــا.
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المراجع

 .4المراجع
 4.1االقتباسات المتضمنة
القانــون االتحــادي رقــم  24لســنة  1999بشــأن حمايــة البيئــة
وتنميتها.
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.
سياسة تصنيف النفايات (.)EAD-EQ-PR-P-01

الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) ( :)CWM TG # 06متطلبــات وإجــراءات تســجيل
حاويــات وســال النفايــات.
الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة
النفايــات  -أبوظبــي) ( :)9CWM TG # 0شــروط تصريــح
وترخيــص مركبــات نقــل النفايــات ونظــام تحديــد المواقــع
العالمــي (.)GPS
االتفاقيــة الدوليــة لمنــع تلــوث البحــار بالنفــط لســنة 1954
وتعديالتهــا.
االتفاقيــة الدوليــة بشــأن المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار
التلــوث بالنفــط (.)CLC، 1969
اتفاقيــة منــع التلــوث البحــري الناجــم عــن طمــر النفايــات
ومــواد أخــرى لســنة .)MARPOL( 1972

سياســة الترخيــص واإلنفــاذ لقطــاع النفايــات (EAD-EQ-
.)PR-P-03

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

سياســة إعــادة اســتخدام النفايــات وإعــادة تدويرهــا
واســترجاع المــوارد ومعالجــة النفايــات والتخلــص منهــا
( .)EAD-EQ-PR-P-05

اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم فــي نقــل النفايــات الخطــرة
عبــر الحــدود والتخلــص منهــا.1989 ،

الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات -
أبوظبــي) ( :)CWM TG # 01شــروط وإجــراءات التخلــص
مــن النفايــات الخطــرة.
الدليــل اإلرشــادي الفنــي لتدويــر (مركــز إدارة النفايــات
 أبوظبــي) ( :)CWM TG # 02شــروط نقــل النفايــاتالخطــرة.

اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ لعــام
.1992
الالئحــة النموذجيــة لألمــم المتحــدة  -نقــل البضائــع الخطــرة
.2013

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
االتفاقيــة اإلقليميــة للبروتوكــول بشــأن التحكــم فــي النقــل
البحــري والتخلــص مــن النفايــات الخطــرة والنفايــات األخــرى،
لســنة .1998
الموافقــة المســبقة المســتنيرة عــن علــم علــى مــواد
كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة فــي التجــارة
الدوليــة (اتفاقيــة روتــردام).1998 ،
اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن الملوثــات العضويــة الثابتــة
( .)POPS،2001
تعديــات مونتريــال (لنــدن  ،1990كوبنهاغــن ،1992
مونتريــال  ،1997بكيــن  ،)1999بروتوكــول كيوتــو.1997 ،
اتفاقيــة الكويــت اإلقليميــة للتعــاون فــي حمايــة البيئــة
البحريــة مــن التلــوث.1978 ،
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
للتنفيــذ الســليم لهــذه السياســة ينبغــي أن تتضمــن
الخطــة الرئيســية المتكاملــة إلدارة النفايــات التدابيــر الالزمــة.
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