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إطار السياسة

هدف السياسة

 .2إطار السياسة

 .1هدف السياسة
 1.1المقدمة
علــى مــدى العقــود الماضيــة ،شــهد نظــام إدارة النفايــات
فــي إمــارة أبوظبــي والبنيــة التحتيــة الداعمــة لــه نمــوًا
الممنهــج المبنــي علــى التخطيــط
عشــوائيًا بــدالً مــن النمــو ُ
المتكامــل .وعلــى الرغــم مــن أن نظــام إدارة النفايــات فــي
اإلمــارة أثبــت فعاليتــه فــي جمــع النفايــات مــن مــكان تولدهــا
وإخفائهــا عــن األبصــار ،إال أنــه توجــد فجــوات كبيــرة فــي
البنيــة التحتيــة والعمليــات .وهنــاك حاجــة إلــى تطويــر خطــة

 2.1النطاق وإمكانية التطبيق
تعتبــر هــذه السياســة جــزءًا مــن سلســلة وثائــق السياســات

أبوظبــي .2030
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 تتــم صياغتهــا علــى
أســاس التسلســل الهرمــي للنفايــات ونهــج دورة الحيــاة.
ُيعتبــر نظــام إدارة النفايــات المتكاملــة  -مــن منظــور نهــج
دورة الحيــاة والتسلســل الهرمــي  -نظامــً فعــاالً بيئيــً
وموفــرًا اقتصاديــً .يعتمــد هــذا النهــج علــى مجموعــة مــن
اإلجــراءات التــي تشــمل تخفيــض كميــة النفايــات المتولــدة
وإعــادة اســتخدام أو تدويــر النفايــات ،بمــا فــي ذلك اســتعادة
المــوارد ،ومعالجــة النفايــات باســتخدام أفضــل التقنيــات
المتاحــة والتخلــص منهــا فــي مكبــات النفايــات الصحيــة
فقــط فــي حالــة تعــذر إدارتهــا بطريقــة أخــرى.

 2.2بيان السياسة

ُأعــدت هــذه السياســة لتســهيل التخطيــط الســليم

يجــب وضــع الخطــة الرئيســية المتكاملــة إلدارة النفايــات

المتكاملــة للنفايــات فــي إمــارة أبوظبــي بمــا يحقــق أهــداف

لنظــام متكامــل إلدارة النفايــات وعلــى أســاس نهــج دورة

اعتمــادًا علــى نهــج دورة الحيــاة والتركيــز علــى

الرؤيــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي  2030والسياســة البيئيــة

الحيــاة لتحديــد وتحســين اســتخدام أفضــل التكنولوجيــا

التكامــل بيــن األنشــطة منــذ لحظــة تولــد النفايــات،

العامــة إلمــارة أبوظبــي.

وتقنيــات اإلدارة المتاحــة.

وجمعهــا ولغايــة إعــادة االســتخدام النهائــي أو

التــي تــم إعدادهــا إلنشــاء اإلطــار التنظيمــي لــإدارة

 1.2األهداف

رئيســية متكاملــة إلدارة النفايــات تعتمــد علــى نهــج دورة
الحيــاة لتحقيــق األهــداف الشــاملة للرؤيــة البيئيــة إلمــارة
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إعــادة تدويرهــا أو اســترداد المــوارد أو التخلــص منهــا .قــد

تشــمل السياســة كل أنــواع النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي

تحتــاج البنيــة التحتيــة إلدارة النفايــات القائمــة فــي إمــارة

بمــا فــي ذلــك النفايــات الصلبــة غيــر الخطــرة (بمــا فــي ذلــك

أبوظبــي إلــى التطويــر لدعــم الخطــة الرئيســية المتكاملــة

 -ولكــن ال تقتصــر علــى – نفايــات مــزارع اإلنتــاج الزراعــي،

إلدارة النفايــات .وســتوضع الخطــة الرئيســية المتكاملــة

تهــدف هــذه السياســة إلــى إنشــاء نمــوذج حســابي /

وحضائــر اإلنتــاج الحيوانــي وتربيــة الماشــية) ،والنفايــات

إلدارة النفايــات حيــز التنفيــذ ،وكمــا ســيتم تحديثهــا

إحصائــي يعتمــد علــى خطــة رئيســية متكاملــة إلدارة

الســائلة غيــر الخطــرة (باســتثناء نفايــات الصــرف الصحــي

بشــكل منتظــم (كل ثــاث أو خمــس ســنوات وحســب

النفايــات لتحســين المــوارد ،بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة

وميــاه الصــرف) ،والنفايــات الصلبــة والســائلة الخطــرة

الالزمــة لــإدارة الشــاملة للنفايــات فــي إمــارة أبوظبــي.

وكذلــك النفايــات الطبيــة .وال تشــمل هــذه السياســة أيــً

وســيكون التركيــز الرئيســي للخطــة الرئيســية المتكاملــة

مــن أشــكال النفايــات النوويــة (المشــعة).

إلدارة النفايــات علــى زيــادة تحويــل النفايــات بعيــدًا عــن
مكبــات النفايــات إلــى أقصــى حــد ممكــن وكذلــك زيــادة

وتطبــق هــذه السياســة علــى جميــع منتجــي النفايــات فــي

إعــادة التدويــر إلــى أقصــى حــد ممكــن وإعــادة االســتخدام

الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،والصــادرة علــى شــكل

واســترداد المــوارد بمــا فــي ذلــك الطاقــة والمــواد.

ســوائل ومــواد صلبــة ،ســواء كانــت خطــرة أم غيــر خطــرة.
وال تطبــق هــذه السياســة علــى النفايــات التــي يتــم
تصريفهــا فــي الغــاف الجــوي علــى شــكل غــازات وأبخــرة
وأدخنــة ورذاذ وغبــار وجســيمات ،بيــد أنهــا تشــمل الغبــار
والجســيمات التــي يتــم جمعهــا مــن أجهــزة التحكــم فــي
تلــوث الهــواء.
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) (تصريــح إدارة النفايــات) ،كمــا
تحظــر السياســة إلقــاء النفايــات فــي الصحــراء ،والمناطــق
المكشــوفة (العــراء) ،وجانبــي الطــرق الســريعة ،ومــا إلــى
ذلــك.

الحاجــة) .وبالتالــي ،فمــن األفضــل أن تعتمــد علــى
نمــاذج

حســابية

لصنــع

القــرار.

إن معــدل النمــو الحالــي فــي إنتــاج النفايــات يفــوق النمــو
الســكاني فــي كل عــام .وللحــد مــن الزيــادة فــي تولــد
النفايــات ،يجــب علــى تدويــر (مركــز إدارة النفايــات –
أبوظبــي) اعتمــاد وتعزيــز الخيــارات فــي أعلــى التسلســل
الهرمــي للنفايــات لتعزيــز التنميــة المســتدامة فــي
اســتهالك المــوارد .وينبغــي أن يعمــل النظــام المتكامــل
إلدارة النفايــات علــى تعزيــز االســتهالك المســتدام مثــل
تشــجيع

تقليــل

التعبئــة

والتغليــف،

وتصميــم

النفايــات الناتجــة مــن البنــاء والعمليــات الصناعيــة،
واســتخدام المنتجــات المعــاد تدويرهــا بــدالً مــن المــواد
المســتمدة مــن المــوارد الطبيعيــة.
واســتنادًا إلــى الخطــة الرئيســية المتكاملــة إلدارة النفايــات،
يتعيــن

علــى

تدويــر

(مركــز

إدارة

النفايــات

–

أبوظبــي) تحديــد البنيــة التحتيــة المالئمــة والالزمــة إلدارة
النفايــات لتحقيــق األهــداف الشــاملة للرؤيــة البيئيــة إلمــارة
أبوظبــي  2030واالســتراتيجية العامــة إلدارة النفايــات
فــي إمــارة أبوظبــي .ويجــب علــى الخطــة الرئيســية
المتكاملــة إلدارة النفايــات أن تضــع فــي االعتبــار أحــدث
أشــكال التكنولوجيــا  /البنيــة التحتيــة لزيــادة تحويــل
النفايــات بعيــدًا عــن المكبــات إلــى أقصــى حــد
ممكــن ،واســترداد المــوارد المناســبة مــن حيــث الطاقــة من
النفايــات الصلبــة البلديــة أو العضويــة وكذلــك اســتعادة
المــواد ،ومــا إلــى ذلــك.

6

تحليل السياسة

إطار السياسة

 .3تحليل السياسة
وســوف يعمــل تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) مــع
الشــركاء االســتراتيجيين فــي إمــارة أبوظبــي علــى تحديــد
متطلبــات أي بنيــة تحتيــة جديــدة خاصــة بالنفايــات ألي
مشــروع تطويــري جديــد لغايــة الحصــول علــى الموافقــة
المطلوبــة.
ويجــب علــى تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) المراجعة
الدوريــة لظــروف إدارة النفايــات لجميــع أنــواع النفايــات والنظــر
فــي الجوانــب المؤسســية والقانونيــة والفنيــة والماليــة
والبيئيــة واالجتماعيــة والخاصــة باســترداد التكاليــف ذات
الصلــة فــي إمــارة أبوظبــي.
يجــب علــى تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) جمــع
وتحليــل البيانــات المتعلقــة بتولــد النفايــات وتكوينهــا
اعتمــادًا علــى متعهــدي الجمــع ،وبيانــات الموازيــن األرضيــة،
والتوقعــات المســتقبلية لتولــد النفايــات .ويجــب علــى تدويــر
(مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) اســتخدام األدوات المختلفــة
بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،التوعيــة وتنفيــذ
االمتثــال ،ونظــام تعرفــة النفايــات لتشــجيع مولــدي النفايــات
علــى الحــد مــن تولدهــا .واســتنادًا إلــى المعلومــات التــي تــم
جمعهــا ،ســوف يجــري تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي)
تقييمــً للخيــارات والتقنيــات المعتمــدة تجاريــً لمعالجــة
النفايــات بــدءًا مــن جمــع النفايــات وحتــى التخلــص النهائــي
منهــا ،علــى أســاس تولــد النفايــات وتكوينهــا ،والجــدوى
الفنيــة واالقتصاديــة واآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة .كما ســيحلل
تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبي) أفضل الســيناريوهات
ويحــدد الخطــط التنفيذيــة والماليــة المناســبة .كمــا ســيقوم
المركــز بوضــع مؤشــرات األداء الرئيســية ومراجعتهــا بشــكل
منتظــم.
ُيعتبــر تدويــر (مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) مســؤوالً عــن
تحســين البنيــة التحتيــة للنفايــات (نوعيــً ومكانيــً) ،لضمــان
اإلدارة المالئمــة لجميــع أنــواع النفايــات (النفايــات البلديــة
الصلبــة ،والنفايــات الصلبــة غيــر البلديــة والنفايــات الخطــرة
والنفايــات الخاملــة) ولتقليــل المســافات التــي تقطعهــا
مركبــات جمــع ونقــل النفايــات.

يتــم ترخيــص جميــع منشــآت إدارة النفايــات بواســطة
تدوير(مركــز إدارة النفايــات – أبوظبــي) ،والحصــول علــى
تصريــح بيئــي مــن هيئــة البيئــة  -أبوظبــي باإلضافــة إلــى
التراخيــص  /التصاريــح األخــرى ذات الصلــة مــن الســلطات
الحكوميــة المعنيــة .ال يجــوز التعامــل مــع النفايــات  /جمعهــا
 /نقلهــا  /معالجتهــا  /التخلــص منهــا إال مــن قبــل مــزود
الخدمــات البيئيــة المرخــص لــه خصيصــً لهــذا الغــرض ،وال
يجــوز نقــل النفايــات خــارج إمــارة أبوظبــي دون تصريــح.

 2.3السلطة القانونية
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؛
 .4قــرار مجلــس الــوزراء االتحــادي رقــم  37لســنة  2001بشــأن
انظمــة 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.

 3.1تقييم األثر
ســيتم وضــع خطــة رئيســية متكاملــة إلدارة النفايــات
اســتنادًا إلــى هــذه السياســة ،وسياســة “إعــادة اســتخدام
النفايــات ،وإعــادة تدويرهــا ،واســتعادة المــوارد ومعالجــة
النفايــات والتخلــص منهــا” ،وسياســة تصنيــف النفايــات.
ســوف تســاعد الخطــة الرئيســية المتكاملــة إلدارة النفايــات
علــى تحقيــق أهــداف الرؤيــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي 2030
واســتراتيجية إدارة النفايــات إلمــارة أبوظبــي ،وتحديــدًا
لتحقيــق أقصــى قــدر مــن تحويــل النفايــات بعيــدًا عــن
مكبــات النفايــات إلــى إعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام
واســترداد المــوارد بمــا فــي ذلــك الطاقــة والمــواد.
ســوف يســاعد تطبيــق هــذه السياســة فــي تحقيــق العديــد
مــن النتائــج والفوائــد مثــل:
• تقليــل المخاطــر البيئيــة الناتجــة عــن التولــد واإلدارة غيــر
المناســبة وغيــر الرشــيدة للنفايــات؛
• تشــجيع االســتخدام الفعــال للمــوارد وفقــً لمبــادئ
التنميــة المســتدامة ونهــج دورة الحيــاة؛
• تشــجيع االســتخدام المســتدام للمنتجــات المعــاد
تدويرهــا؛
• تعزيــز صحــة وســامة ورفاهيــة الســكان فــي إمــارة
أبوظبــي ،وحمايــة البيئــة مــن خــال وضــع شــروط وأدلــة
إرشــادية إلدارة النفايــات؛
• 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.

الجدول  .1معايير إدارة النفايات

ســيتم دعــم الخطــة الرئيســية المتكاملــة إلدارة النفايــات
والخيــارات المتاحــة بواســطة تحليــل كامــل للتكاليــف
والفوائــد بمــا فــي ذلــك األخــذ فــي االعتبــار التكاليــف
البيئيــة .مــن المرجــح أن ترتفــع التكلفــة المباشــرة
للتخلــص مــن النفايــات فــي المــدى القريــب ،عندمــا نتحــول
عــن مكبــات النفايــات إلــى ممارســات جيــدة عــن طريــق
نظــام إدارة النفايــات ،إال أن هــذا النهــج ســوف يقلــل مــن
التكاليــف المؤجلــة الخاصــة بتنظيــف النفايــات المتراكمــة
إذا واصلنــا االعتمــاد علــى الخيــارات الحاليــة للتخلــص مــن
النفايــات.

 3.2قياس اإلجراءات
فيمــا يلــي قائمــة المخرجــات التــي نســعى إلــى تحقيقهــا
مــن خــال الخطــة الرئيســية المتكاملــة إلدارة النفايــات،
وقــد تــم اقتباســها مــن الرؤيــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي
 2030واالســتراتيجية العامــة إلدارة النفايــات فــي إمــارة
أبوظبــي فض ـ ً
ا عــن تلــك الــواردة فــي سياســات أخــرى.
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المراجع

 .4المراجع
 4.1االقتباسات المتضمنة
القانــون االتحــادي رقــم  24لســنة  1999بشــأن حمايــة البيئــة
وتنميتهــا.
القانــون المحلــي رقــم  21لســنة  2005بشــأن إدارة النفايــات
فــي إمــارة أبوظبــي.
القانــون المحلــي رقــم  17لســنة  2008بشــأن إنشــاء مركــز

بروتوكــول بشــأن الحــركات العابــرة للحــدود البحريــة
والتخلــص مــن النفايــات الخطــرة والنفايــات األخــرى.1998 ،
االســتراتيجية العامــة إلدارة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي،
.2014
السياسة البيئية العامة إلمارة أبوظبي.2014 ،

إدارة النفايــات – أبوظبــي.
قــرار مجلــس الــوزراء االتحــادي رقــم  37لســنة  2001بشــأن
أنظمــة الالئحــة التنفيذيــة لنظــام تــداول المــواد الخطــرة،
والنفايــات الخطــرة والنفايــات الطبيــة.

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

القــرار رقــم  42لســنة  2009بشــأن نظــام إدارة البيئــة
والصحــة والســامة فــي إمــارة أبوظبــي.
اتفاقيــة منــع التلــوث البحــري الناجــم عــن إغــراق النفايــات
ومــواد أخــرى ( )MARPOLلســنة .1972
اتفاقيــة فيينــا لحمايــة طبقــة األوزون لعــام  1985وبروتوكول
مونتريــال بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون لعــام
.1987
اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم فــي نقــل النفايــات الخطــرة عبــر
الحــدود والتخلــص منهــا.1989 ،
اتفاقيــة الكويــت اإلقليميــة للتعــاون فــي حمايــة البيئــة
البحريــة مــن التلــوث.1978 ،
البروتوكــول الخــاص بالتلــوث البحــري الناجم عن استكشــاف
واســتغالل الجــرف القاري.1989 ،

 4.3المصادر المطلوبة
لدعم هذه السياسة
ُيرجــى الرجــوع إلــى وثيقــة تعريــف النفايــات لالطــاع علــى
جميــع المصطلحــات الرئيســية.

