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 مقدمة  -1
یسري هذا الدلیل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي الذین ینتج عن نشاطاتهم نفایات، سواء كانت نفایات  )أ(

متطلبات و  المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي مركز متطلبات یغطي بحیث موضوع وهوخطرة أو غیر خطرة. 
 في إمارة أبوظبي. للقطاعات المنظمة السلطات

یضع هذا الدلیل الحد األدنى المؤقت من متطلبات ومعاییر تداول وٕادارة النفایات التي على الكیانات االلتزام بها،  )ب(
وذلك لتقییم المخاطر المرتبطة بنشاطات تداول النفایات والتخلص منها، ولوضع إجراءات للتحكم وفقًا للتسلسل 

إدارة المخاطر،  –) 2العنصر ( –ي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبالهرمي المبّین في 
 ولتطبیق إجراءات تحكم لمنع التلوث.

یضع هذا الدلیل الحد األدنى المؤقت من متطلبات ومعاییر تداول النفایات ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك  )ج(
 ).Manifestتسجیل وجمع البیانات الخاصة بالنفایات، واستخدام بیان نقل النفایات (

 ال یسرى هذا الدلیل على ما یلي: )د(

 النفایات المنبعثة في الجو بصورة غازات أو أبخرة أو أدخنة أو رذاذ أو غبار أو جسیمات )1(

 النفایات المشعة )2(

 میاه الصرف الصحي أو المجاري الناتجة عن األنشطة الصناعیة )3(

 ال تسري المتطلبات المؤقتة الواردة في هذا الدلیل بشأن نقل النفایات في الحاالت التالیة:  )ه(

 نقل النفایات في حاالت الطوارئ من أجل الحفاظ على صحة البشر أو البیئة أو الممتلكات )1(

نقل النفایات بغرض تصنیفها أو الستخدامها في البحث العلمي، شریطة أال یتم ذلك إال  )2(
 أبوظبي –ركز إدارة النفایات بموافقة م

 نقل النفایات من خالل خطوط األنابیب )3(

نقل بقایا أي مادة في صهریج إذا كان سوف یتم إعادة ملء ذلك الصهریج بنفس نوع المادة  )4(
 وسیتم استخدام المادة المعاد ملء الصهریج بها.
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  والكفاءةالتدریب  -2
 : المتعلق بالسالمة والصحة المهنیة مع متطلباتعلى أصحاب العمل التأكد من توافق التدریب  )أ(

 والكفاءة والتوعیة التدریب –)5(العنصر – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )1(

تسجیل المؤسسات المهنیة  -)7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )2(
 والصحة  المهنیة. العاملة في مجال السالمة

تسجیل ممارسي السالمة ، )8.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )3(
 والصحة المهنیة 

على أصحاب العمل التأكد من أن العاملین المطالبین بتنفیذ متطلبات هذا الدلیل مدربون على تطبیق تلك  )ب(
بطة بتداول النفایات والتخلص منها وبإجراءات التحكم الموضوعة من قبل المتطلبات وعلى درایة بالمخاطر المرت

 . صاحب العمل

 : یجب لتدریب العاملین أن یستند إلى الكفاءة وأن یتضمن )ج(

 تصنیف النفایات وفرزها )1(

 طرق تخزین النفایات ونقلها والتخلص منها )2(

 )Manifestالمتطلبات الخاصة باستخدام بیان نقل النفایات ( )3(

 لنفایات الخطرة ذات العالقةباالمتطلبات الخاصة  )4(

 إجراءات الطوارئ )5(

 یشمل المعلومات التالیة:على أن العمل االحتفاظ بسجل للتدریب المطلوب  أصحابعلى  )د(

 هویة العملاسم المتدرب ورقم  )1(

 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة  )2(

 موضوع / موضوعات التدریب  )3(

 تاریخ/تواریخ التدریب  )4(

 مقدم / مقدمي التدریب  )5(
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  متطلباتال -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
 العمل  أصحاب 3-1-1

على أصحاب العمل أداء مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للمتطلبات العامة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  )أ(
 ). 5-2-3األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي، القسم ( –) 1العنصر ( –والصحة المهنیة 

تبطة بتولید النفایات وتداولها على أصحاب العمل إجراء تقییم مناسب للمخاطر للتأكد من تحدید المخاطر المر  )ب(
وفرزها وٕاعادة تدویرها وتخزینها ونقلها والتخلص منها، ومن وضع إجراءات تحكم مالئمة، وفقا لمتطلبات اإلطار 

 .إدارة المخاطر – )2العنصر ( –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 عاملونال 3-1-2

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة العامة لإلطار  متطلباتومسؤولیاتهم وفقًا للمهامهم أداء  نیالعامل على )أ(
 . )7-2-3(، القسم الذاتي تنظیمالوالمسؤولیات و  األدوار – )1(العنصر  – المهنیة

 تصنیف النفایات 3-1-3

 إلى ما یلي:له أن یستند تحدید وتصنیف األنواع المختلفة من النفایات یجب  )أ(

 بشأن إدارة النفایات في إمارة أبوظبي 2005) لعام 21"النفایات" الوارد في القانون رقم (تعریف  )1(

تصنیف النفایات الخطرة والنفایات الطبیة الوارد ضمن الئحة تداول المواد الخطرة والنفایات الخطرة  )2(
 1999) لعام 24والنفایات الطبیة، الصادرة بموجب القانون االتحادي رقم (

 تصنیف النفایات أبوظبي بشأن –اإلرشادات الصادرة عن مركز إدارة النفایات  )3(

 للنفایات المنتجةالجهة  3-1-4

یجب بذل كافة الجهود الالزمة للحد من تولد النفایات في مصدرها، وذلك عبر تفادي تولید النفایات واستخدام  )أ(
 وسائل لفرزها عند المصدر.

 :المنتجة للنفایات القیام بما یلي الجهةعلى  )ب(

 من هذا الدلیل 1-1-3تحدید وتصنیف النفایات وفقًا للقسم  )1(

فرز النفایات غیر الخطرة والنفایات الخطرة والنفایات الطبیة، ووضعها إما في حاویات خاصة إلعادة  )2(
أو في حاویات مخصصة تدویر النفایات غیر الخطرة (مثل الزجاج والمعادن والبالستیك والورق والكرتون)، 

 بذلك. خاصةال العالمات وعلیها للنفایات الخطرة

التأكد من أن یتم تخزین كافة النفایات الموجودة في الموقع بالشكل الصحیح للحد من آثارها الضارة بالبیئة  )3(
 اإلمارة أبوظبي والقوانین الساریة في –وصحة اإلنسان، وذلك وفقًا للوائح الصادرة عن مركز إدارة النفایات 
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 التأكد من عدم الخلط بین أنواع غیر متوافقة من النفایات )4(

أبوظبي  –التأكد من حیازة الشركات المسجلة لتقدیم الخدمات على تصاریح ساریة من مركز إدارة النفایات  )5(
 وفقًا للمتطلبات المعمول بها

لدیها تصریح من مركز إدارة التأكد من أن یتم نقل كافة النفایات إلى منشأة مالئمة إلدارة النفایات و  )6(
 أبوظبي الستقبال النفایات وفق تصنیفها –النفایات 

تظل الجهة المنتجة للنفایات هي "المالكة" للنفایات وبالتالي المسؤولة عن تداول النفایات/التخلص منها/إعادة  )ج(
ا وحتى مغادرة نقطة التولید استخدامها/إعادة تدویرها بالصورة الصحیحة وفقًا لهذا الدلیل، وذلك وهي داخل منشآته

وتسلیمها إلى جهة مسجلة لتقدیم الخدمات ومصرح لها بذلك كي تتولى نقلها إلى منشأة معتمدة من مركز إدارة 
 أبوظبي لمزید من المعالجة/التخلص. –النفایات 

وغیرها من ) Manifestsالنقل ( على الجهة المولدة للنفایات االحتفاظ بسجالت مالئمة تحتوي على بیانات )د(
السجالت إلثبات التداول الصحیح للنفایات من مرحلة إنتاجها وحتى الوجهة النهائیة لها، وذلك لمدة خمسة أعوام 

 على األقل.

إذا قامت منشأة إدارة النفایات برفض استالم النفایات، یتعین على الجهة المنتجة للنفایات تحدید موقع آخر مالئم  )ه(
 أبوظبي فیما یتعلق بنقل/إدارة تلك النفایات. –فایات والتشاور مع مركز إدارة الن

إن تعذر العثور على موقع آخر، یتعین على الجهة المنتجة للنفایات إعادة استالم النفایات المرفوضة والبحث  )و(
 أبوظبي وفقا لمتطلبات هذا الدلیل. –عن طریقة إلدارة هذه النفایات بحسب توجیهات مركز إدارة النفایات 

 على الجهات المنتجة للنفایات تحدید ما إذا كانت النفایات خطرة أو غیر خطرة.  )ز(

 على الجهة المنتجة للنفایات الخطرة القیام بما یلي: )ح(

 تولي مسؤولیة تصنیف النفایات )1(

 أبوظبي –الحصول على تصریح ساري من مركز إدارة النفایات  )2(

 تحدید خصائص الخطر المحتملة لتلك النفایات )3(

 نات النفایات التي تتسبب بخصائص الخطر تلكتحدید مكو  )4(

التأكد من أن یتم تخزین وٕادارة النفایات الخطرة (بما في ذلك إجراءات تعبئتها واحتوائها ووضع  )5(
العالمات علیها) وفقاً لألخطار التي تم تحدیدها، وذلك للحد من المخاطر على صحة اإلنسان 

 والبیئة

 Transportفي بیان نقل النفایات السامة والخطرة (استكمال األقسام ذات الصلة الواردة  )6(
Manifest (وفقًا لكافة القوانین المعمول بها في إمارة أبوظبي 
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 الجهات المسجلة لتقدیم الخدمات 3-2

أن یكون لدیها  –أي المسؤولة عن تجمیع/نقل النفایات  –على الجهة المسجلة لتقدیم الخدمات  )أ(
أبوظبي حتى یتسنى لها نقل النفایات داخل –تصریح/ترخیص ساري المفعول من مركز إدارة النفایات 

 إمارة أبوظبي.

 ُیحظر تداول النفایات الخطرة والنفایات الطبیة دون ترخیص من السلطات المعنیة في إمارة أبوظبي.  )ب(

یبین رقم شحنة النفایات الخطرة وبیان نقلها على الجهة المسجلة لتقدیم الخدمات االحتفاظ بسجل  )ج(
 لمدة خمسة أعوام على األقل.

 :على الجهة المسجلة لتقدیم الخدمات في مجال النفایات الخطرة التأكد مما یلي )د(

 أبوظبي -أن یكون لدیها تصریح/ترخیص ساري المفعول من مركز إدارة النفایات )1(

 ح وتداولها بالشكل الصحیح أثناء نقلهاالقیام بتخزین النفایات المستلمة بالشكل الصحی )2(

تطابق النفایات الخطرة المستلمة مع النفایات المسجلة في بیان نقل النفایات السامة والخطرة   )3(
 بنفس الكمیة المذكورة في البیان (وهي معلومات توفرها الجهة المنتجة للنفایات)من كونها و 

 السامة والخطرة بشكل دقیق استكمال األقسام ذات الصلة في بیان نقل النفایات )4(

 أن مركبات النقل تستوفي المتطلبات الخاصة باألخطار ذات العالقة )5(

االحتفاظ بنسخة من بیان نقل النفایات السامة والخطرة داخل المركبة التي تنقل هذه النفایات  )6(
 طوال الرحلة 

 رةدارة النفایات مصرح لها باستالم النفایات الخطإلنقل النفایات إلى منشأة  )7(

 برفض النفایات، یتعین على الجهة المسجلة لتقدیمالخطرة إذا قامت منشأة إدارة النفایات  )8(
 ما یلي:الخدمات أن تقوم ب

استالم بیان نقل النفایات السامة والخطرة الخاص بالنفایات بعد توقیعه من قبل المنشأة  .1
 وتدوینها ألسباب الرفض

ضمناً أسباب رفضها، إلى الجهة المنتجة إرسال البیان الخاص بالنفایات المرفوضة، مت .2
 للنفایات

نقل النفایات إلى منشأة بدیلة إلدارة النفایات كما تحددها الجهة المنتجة للنفایات و/أو  .3
 أبوظبي -مركز إدارة النفایات 

أبوظبي منشأة  –في حال لم تحدد الجهة المنتجة للنفایات و/أو مركز إدارة النفایات  .4
النفایات، یتعین على الجهة المسؤولة عن نقل النفایات إعادة أخرى مناسبة إلدارة 

 النفایات مرة أخرى إلى الجهة المنتجة لها
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أن لدیها إجراءات التحكم الالزمة إلدارة حاالت الطوارئ في حال انسكاب النفایات عن طریق  )9(
 الخطأ أو وقوع حادث 

أن لدیها التأمین المناسب الذي یغطي أیة تكالیف قد تنشأ إلزالة النفایات المسكوبة ومعالجة  )10(
 المواقع المتضررة من أجل حمایة البیئة من الحوادث أو انسكاب النفایات. 

 منشآت إدارة النفایات 3-3

 .منشآت إدارة النفایات تشمل ما یلي )أ(

 محطة نقل النفایات )1(

 مقلب / مكب النفایات  )2(

 االستخدامعادة إ استخراج المواد القابلة للتدویر و منشأة إعادة استخدام / إعادة تدویر النفایات، أو  )3(

 منشأة تخزین النفایات )4(

 منشأة معالجة النفایات )5(

 فرن إحراق النفایات  )6(

 الطاقة من النفایاتمنشأة تولید  )7(

 أبوظبي –أیة منشآت أخرى یحددها مركز إدارة النفایات  )8(

أبوظبي  –تصریح/ترخیص ساٍري صادر عن مركز إدارة النفایات  یكون لدیهاأن یجب لمنشآت إدارة النفایات  )ب(
 للسماح لها بممارسة نشاطها.

على منشآت إدارة النفایات التأكد من االلتزام بمعاییر االنبعاث والتعرض المنصوص علیها بموجب القانون  )ج(
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة البیئة وتنمیتها واإلطار بشأن حمایة  1999لعام  24االتحادي رقم 

 .المهنیة

 یحظر تداول النفایات الخطرة والنفایات الطبیة دون ترخیص من السلطات المعنیة في إمارة أبوظبي. )د(

كافة النفایات التي تغادر منشئات الجهات المنتجة لها ویتم نقلها إلى منشأة إلدارة النفایات مرخصة من مركز  )ه(
 أبوظبي تكون ملكًا لمركز إدارة النفایات، ما لم تكن هناك شروط تعاقدیة تنص على خالف ذلك. –إدارة النفایات 

أبوظبي بتخزین أو إعادة تدویر أو معالجة أو -ات على المواقع المرخصة/المصرح لها من مركز إدارة النفای )و(
التخلص من النفایات الخطرة أو غیر الخطرة، أن تحتفظ بسجالت مالئمة (مثل بیانات /كشوف نقل النفایات) 

 تبین مصدر النفایات التي یتم استقبالها وطبیعتها وتكوینها وشكلها وكمیتها.
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 المراجع  -4
 األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي  –) 1العنصر ( –ظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة أبو  •

 إدارة المخاطر  –) 2العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 والكفاءةالتدریب والتوعیة  -) 5العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة  -) 7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 في مجال السالمة والصحة المهنیة

تسجیل ممارسي السالمة والصحة  - )8.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 المهنیة 

 بشأن إدارة النفایات في إمارة أبوظبي 2005) لعام 21القانون رقم ( •

 بشأن حمایة البیئة وتنمیتها 1999لعام  24القانون االتحادي رقم  •
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 سجل تعدیل الوثیقة -5
 

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ینطبق ال اإلصدار األول باللغة العربیة 2019یولیو  21 3.1
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الوثیقة مملوكة لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، وال یجوز استخدامها لغیر األغراض المخصصة لها. ویحظر استخدام  ذهه
 أو إعادة إنتاج هذه الوثیقة بدون إذن. 
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