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 مجلس الوزراء،
 بعد اإلطالع على الدستور،

 والقوانين  في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء١٩٧٢لسنة ) ١(وعلى القانون االتحادي رقم 
 المعدلة له،

 بإنشاء الهيئة االتحادية للبيئة،) ٧(وعلى القانون االتحادي رقم 
  في شأن حماية البيئة وتنميتها،١٩٩٩لسنة ) ٢٤(وعلى القانون االتحادي رقم 

 بإصدار الئحة شؤون موظفي الهيئة االتحادية للبيئة ١٩٩٦لسنة ) ٧(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
 وتعديالته،

 بالموافقة على أنظمة باعتبارها جزء من الالئحة ٢٠٠١لسنة ) ٦٣٧/٧(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  في شأن حماية البيئة وتنميتها،١٩٩٩لسنة ) ٢٤(التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

 راء، رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للبيئة، وموافقة مجلس الوز�وبناًء على ما عرضه وزير الصحة 

 :قــــــــــــــرر 

î{Öæù]<ì^¹] 
يعمل بأحكام األنظمة التالية بعد المرفق نص آل منها بهذا القرار باعتبارها جزء من الالئحة التنفيذية للقانون 

 : في شأن حماية البيئة وتنميتها، وهي١٩٩٩لسنة ) ٢٤(االتحادي رقم 
 نظام حماية البيئة البحرية .١
 رة والنفايات الخطرة والنفايات الطبيةنظام تداول المواد الخط .٢
 نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت .٣
 نظام مبيدات اآلفات والمصلحات الزراعية واألسمدة .٤

íéÞ^nÖ]<ì^¹] 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ما عدا نظام تداول المواد الخطرة والنفايات 

 .ية، فيعمل به بعد تسعون يومًا من النشرالخطرة والنفايات الطب
 

ð]…‡çÖ]<‹×¥<‹éñ… 
 
 

 صدر عنا في أبوظبي
 . هـ١٤٢٢ رمضان ٢٤: بتاريخ 
 .    م ٢٠٠١ ديسمبر ٩: الموافق



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ١  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

<ì^ÚEMD 

{è…^Ãi{{{Ì{{ 
سياق النص  يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين آل منها، ما لم يقض النظامفي تطبيق أحكام هذا 

 :بغير ذلك

: .دولة اإلمارات العربية المتحدة  الدولة
: . للبيئةاالتحاديةالهيئة   الهيئة

: .ة والتنمية داخل الدولةجميع الجهات المعنية بشؤون البيئ  الجهات المعنية
هي اإلدارة أو الهيئة أو أي وحدة تنظيمية تنشئها الجهة المعنية لتولي إصدار                       

 .التراخيص الخاصة بهذا النظام
:  الوحدة التنظيمية المختصة

المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا                       
 :رينالمحيط من عنص

:  البيئة

 :عنصر طبيعي

يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية                
وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية،                           

 .وآذلك األنظمة الطبيعية

 :وعنصر غير طبيعي

 ثابتة  يشمل آل ما أدخله اإلنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير               
وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات                                 

 .ومبتكرات وتقنيات

  

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف                         
 .مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو باآلثار

:  تدهور البيئة

يام اإلنسان بشكل مباشر أو        التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي عن ق               
غير مباشر، إرادي أو غير إرادي، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في                   
عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة اإلنسان أو                 

 .الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية

:  تلوث البيئة

و سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو                  أية مواد صلبة أ    
إشعاعات أو حرارة أو وهج اإلضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل                   
اإلنسان وتؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة  وتدهورها أو                    

 .اإلضرار باإلنسان أو بالكائنات الحية

:  ةالمواد والعوامل الملوث

آل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماآن العمل وهواء            
األماآن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة اإلنسان                          

 .والبيئة، سواء آان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني

:  تلوث الهواء

ئية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة الما      
غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة اإلنسان              
أو يعوق األنشطة المائية بما في ذلك صيد األسماك واألنشطة  السياحية أو يفسد                

 .صالحيتها لالستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها

:   المائيالتلوث

المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو اإلقالل                  
منه أو مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهالآها وحماية                        
الكائنات الحية التي تعيش فيها، خاصة المهددة باالنقراض، والعمل على تنمية                 

 .آل تلك المكونات واالرتقاء بها

:  ية البيئةحما

المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة اإلنسان أو                       
أ ا ف لال لة القا أ ة ا ال ا ال ثل ة ال ل ًا ا ًا أث ث ال

:  المواد الخطرة



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ٢  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

التي تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة لالنفجار أو                           
 .لالشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة

شرة إلى اإلضرار بصحة      جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مبا               
 .اإلنسان أو البيئة، سواء آانت هذه المواد آيميائية أو بيولوجية أو مشعة

:  المواد الضارة

جميع أنواع المخلفات أو الفضالت الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات                           
النووية والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناء على أحكام                    

 :ملالقانون وتش

 : النفايات الصلبة
مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد                        

 .والبناء والهدم

 :النفايات السائلة
 .وهي الصادرة عن المساآن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها

 : النفايات الغازية والدخان واألبخرة والغبار
 والمحارق والمصانع والكسارات          وهي الصادرة عن المنازل والمخابز            

ومقالع األحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصالت           
 .المختلفة

  :النفايات الخطرة
مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد                 

 .الخطرة

 : النفايات الطبية
شري أو حيواني أو دم أو سوائل         أية نفايات تشكل آليًا أو جزئيًا من نسيج ب           

الجسم األخرى أو اإلفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدالنية األخرى أو           
الضمادات أو الحقن أو اإلبر أو األدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى                 
معدية أو آيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة                 

 أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدالنية أو          أو رعاية صحية أو طب     
تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو                          

 .تخزينها

 النفايات 

: إي أنشطة أخرى/ إتجار/ استخدام/ انتاج/ تخزين/ نقل/ استيراد  التداول والتعامل
نها بما في ذلك العناية     جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص م       

 .الالحقة بمواقع التخلص منها
:  إدارة النفايات

جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص اآلمن منها،                          
 .وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص منها

:  تداول النفايات

تخالص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر           العمليات التي ال تؤدى إلى اس         
الكيميائية أو  /في األرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية                

 .الجهات المعنيةالتخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها 

:  التخلص من النفايات

 إعادة استخدامها،   العمليات التي تجري على النفايات بهدف استخالص المواد أو         
مثل االستخدام آوقود أو استخالص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة              

 .أو إعادة تكرير الزيوت

:  إعادة تدوير النفايات

المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت  العاملة             
امه وجميع  مشروعات     في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخد           

 .البنية األساسية وأية منشأة أخرى

:  المنشأة

جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع 
الهيدروآربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة 

:  الزيت



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ٣  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

 أو  وزيت األفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته                   
 .نفاياته

آل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ ألي نوع من المواد الملوثة أو                                   
 .التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء

:  التصريف

آل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضالت من السفن أو                )أ
 .الطائرات أو األرصفة أو غيرها

راق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو الترآيبات الصناعية أو                      آل إغ    )ب
 .غيرها

:  اإلغراق

الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات اآللية أو غير                     
 .ذلك من اآلالت المعدة للسير على الطرق

:  مرآبات النقل

DNE<ì^Ú 

íéßÃ¹]<l^ã¢] 
الجه��ات وال��نفايات الخط��رة وال��نفايات الطب��ية بغ��ير ترخ��يص يص��در م��ن  الخط��رة د المواأو ال��تعامل ب��تداول ال��يحظ��ر 

 :المعنية  وفقًا لما هو محدد بالجدول التالي آل فيما يخصه

 نوع المادة أو النفاية الجهة المعنية

 وزارة الصحة •
  الداخليةوزارة •
 وزارة المالية والصناعة •
 وزارة الزراعة والثروة السمكية •
 البلدية •

   الكيماويةالمواد

 وزارة الصحة •
 البلدية •

 النفايات الطبية الخطرة

 النفايات الخطرة األخرى البلدية

 فلوروآاربونية والهالوناتروالمرآبات الكلو الهيئة االتحادية للبيئة

<ì^ÚEOD 
íÚ^Â<l^f×ŞjÚ 

 الهيئة ، اإلجراءات    نطاق اختصاصه وبالتنسيق مع         فيآل   أو مدراء الجهات المعنية            يصدر الوزراء أو رؤساء     
اإلدارية والفنية الالزمة للتداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، على أن تتضمن هذه                     

 -:اإلجراءات على األخص ما يلي
 
من ) ٢(في المــــــادة الواردة  أو النفايات الخطرة      مختصة إلصدار تراخيص للمواد       وحدة تنظيمية إنشاء   .١

 . النظامهذا
 .والنفايات الخطرة والنفايات الطبيةالخطرة إنشاء قواعد معلومات وطنية عن المواد  .٢
القيام بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية متابعة المواد الخطرة والنفايات الخطرة المحظورة               .٣

 .أو المقيدة دوليًا واتخاذ اإلجراءات الالزمة على المستوى الوطني
 .وإصدار الترخيص لهامن هذا النظام ) ٢(لبات الترخيص باألعمال والممارسات الواردة في المادة  طتقييم .٤
 .فحص المواد الخطرة وتعيين خطورتها بواسطة المختبرات واألجهزة المختصة إذا دعت الحاجة .٥



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ٤  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

 .التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة فيما يتعلق بالدراسات التحليلية للملوثات .٦
 .ية بالمخاطر البيئية والصحية المحتملة الناتجة عن االستخدام غير الرشيد للمواد الخطرةالتوع .٧
 . بالتنسيق مع الهيئة االتحادية للبيئة أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أو البلدية أهمية إضافتها .٨
 

<ì^ÚEPD 

“{{{{{{{{é}Ö] 
من عمليات التداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات             دون اإلخالل بالشروط واإلجراءات الخاصة بكل عملية               

 الجهات المعنية  إلى    هعلى طالب الترخيص تقديم طلب       الخطرة والنفايات الطبية وفقًا لما هو وراد في هذا النظام،                   
 -: وذلك وفقًا لإلجراءات والشروط اآلتية هذا النظاممن ) ٢(المنصوص عليها في المادة 

M<JÖ]<xßÚ<l]ð]†qc“é}V< 

 من قبل     سنة واحدة  والنفايات الخطرة والنفايات الطبية لمدة           الخطرة   المواد   والتعامل ب  داول    بالت  يصدر الترخيص  
 : التنظيمية المختصة وعلى النحو التالي الوحدة

  من هذا النظام   )٢( تنفيذ أي من الممارسات أو األعمال الواردة في المادة             ترغب في يجب على أية جهة      .أ
 .للحصول على ترخيص بالممارسة أو العملالمختصة  التنظيمية الوحدة طلبها إلى أن تقدم

 جميع البيانات      ه التنظيمية المختصة  أن يرفق مع طلب                 الوحدةيجب على آل من يتقدم بطلب إلى                   .ب
 :ما يليوالمعلومات الالزمة لتدعيم طلبه وعلى األخص 

 :نفايات الخطرة والنفايات الطبيةالقائم بتداول المواد الخطرة والبيانات تتعلق ب .١

 ة وجنسيتها المنشأإسم •
 العنوان ورقم الهاتف •
 )باإلضافة إلى المخازن ( موقع المنشأة ومساحتها  •
 معدات األمان المتوفرة  لدى المنشأة •
 برنامج رصد البيئة المحيطة بالمنشأة •

   :الجهة المنتجة للمواد أو النفايات الخطرة والنفايات الطبية .٢
 ة وجنسيتهامنشأ الإسم •
 العنوان ورقم الهاتف •

 .نوع التداول أو التعامل المزمع الحصول على ترخيص بشأنه .٣
 وال��نفايات الخط��رة وال��نفايات الطب��ية الم��زمع ال��تعامل به��ا وطب��يعة      الخط��رة توص��يف آ��امل للم��واد  .٤

م��ن ) ١-١(، حس��ب التص��نيف العالم��ي المت��بع ف��ي الج��دول رقــــــــ��ـم  وترآ��يز العناص��ر الخط��رة به��ا
 .من هذا النظام)  ١(الملحق رقم 

والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المزمع تداولها سنويًا ووصف أسلوب       الخطرة  تحدي�د آم�ية الم�واد        .٥
 ).الخ ..   سائب- صهريج �برميل ( تعبئتها 

فترة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية والخطرة توص�يف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد        .٦
 االتخزي�ن لك�ل م�نها، م�ع تعه�د بك�تابة ب�يان واض�ح عل�ى الع�بوة لإلعالم عن محتواها ومدى خطورته                    

 .وآيفية التصرف في حالة الطوارئ
  .توضيح وسائل النقل .٧
وال��نفايات الخط��رة الخط��رة ب��يان ش��امل ع��ن األس��لوب الم��زمع ات��باعه ف��ي معالج��ة وتص��ريف الم��واد    .٨

 .ص بتداولهاوالنفايات الطبية المطلوب الترخي



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ٥  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

تعهد باالحتفاظ بسجالت تتضمن بيانًا وافيًا بكميات المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية             .٩
واالحتفاظ بهذه السجالت   ،  ومص�ادرها ومع�دالت وف�ترات تجم�يعها وط�ريقة نقله�ا وأس�لوب معالجتها              

 .لمدة خمسة أعوام من تاريخ بدء استخالصها
 .في مجال تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبيةشهادة بالخبرة السابقة  .١٠
 التنظيمية  للوحدة الحوادث وتقديمها    ةإعداد خطة طوارئ لمواجه    ب  الجه�ة ص�احبة الترخ�يص      أن تق�وم   .١١

 .عتمادهاإلالمختصة 
 

ه تلغيتمنع منح الترخيص أو أن  التنظيمية المختصة أن توقف العمل بالترخيص أو أن للوحدة يجوز -ج 
االتحادي رقم نهائيًا إذا ثبت حدوث انتهاآات أو مخالفات أو عدم االلتزام بالمتطلبات الواردة في القانون 

 . بشأن حماية البيئة وتنميتها او في هذا النظام١٩٩٩لعام ) ٢٤(

N<J“é}Ö]<xßÚ<½æ†V< 
 :يشترط لمنح الترخيص ما يلي

 . آافة البيانات المطلوبةاستيفاء •
المسئولة عن تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات المرخص لها و المدربة توافر الكوادر •

 .الطبية 
موافقة الهيئة اإلتحادية للبيئة على صالحية تلك الكوادر للتعامل في مجال المواد الخطرة، أو الحصول                          •

 . المواد الخطرة التخصصية من معهد الدفاع المدني على شهادة إنجاز دورة
 .ر متطلبات مواجهة األخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداولتواف •
 .أن ال ينتج عن النشاط المراد الترخيص له أثار ضارة بالبيئة والصحة العامة  •
 .إبراز خطة إدارة حالة الطوارئ في الموقع •

<ì^ÚEQD 
ì†Ş¤]<íèæ^ÛéÓÖ]<]ç¹]<]j‰] 

 

من ) ١-١( من المواد الواردة في الجـدول              مادة خطرة   الترخيص استيراد أي          طالبةال يجوز للجهة        .١
 أو االستخدام المتعدد لها إال بعد الحصول على موافقة                 االتجار بغرضمن هذا النظام       )١(الملحق رقم    

 . التنظيمية المختصةالوحدة
حدة عل�ى ص�احب الترخ�يص اس�تيفاء الب�يانات ال�واردة باإلس�تمارة الخاصة باإلستيراد والمعدة بمعرفة الو                   .٢

بطاق��ة الس��المة  يوم��ًا م��ن إتم��ام عمل��ية اإلس��تيراد م��رفقًا به��ا   ١٥التنظيم��ية المختص��ة وتقديمه��ا له��ا ق��بل  
 :متضمنة ما يلي)  MSDS(الكيماوية 

 . المادة الخطرة العلمي والتجاري وترآيبها الكيماويإسم .أ 
 )  CAS(الرقم المسلسل الخاص باألمم المتحدة وتسلسل المادة حسب خدمات  .ب 
 .ت الفيزيائية والكيميائية للمادة الخطرةالصفا .ج 
 .درجة خطورة المادة وتأثيراتها الصحية والبيئية  .د 
 . المادة الخطرة المراد استيرادهاآمية .ه 
 .تاريخ ووقت النقل المتوقع .و 
 .الغرض من االستيراد .ز 
 .الطرق المثلى لتخزين المادة والتخلص منها .ح 
 .ادة الخطرةاإلجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث أي تسرب للم .ط 
 .اإلجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع الحرائق الناشئة عن المادة الخطرة .ي 
 .شهادة المنشأ واالختبار في الدول المصدرة للمادة  .ك 
 .صالحيتهامدة تاريخ إنتاج المادة الكيماوية و .ل 
ستنشاق أو  اإلسعافات األولية لإلصابات الناتجة عن التعرض للمادة عن طريق العين أو الجلد أو اإل                    .م 

 .اإلبتالع
 .معدات ومالبس الحماية الشخصية عند التعامل مع المادة .ن 
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 ٦  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

<ì^¹]ERD 

ì†Ş¤]<íèæ^ÛéÓÖ]<]ç¹]<íòfÃi 
يج�ب تعب�ئة الم�واد الخط�رة ف�ي ع�بوات ذات نوع�ية قابلة لتحمل آل ظروف النقل والتداول وتأثيرات االهتزاز                        .١

 .والتغيرات الحرارية وأن تكون محكمة الغلق
ال تتأثر بالمواد المعبأة أو تؤثر      حيث  بتأآد من أن العبوات تتوافق بكل الطرق مع المواد التي توضع بها             يجب ال  .٢

 .فيها
يج�ب أن تغلق العبوات الداخلية أو تثبت أو توضع على مادة تبطين من أجل منع آسرها أو حدوث تسرب منها                       .٣

 .ومن أجل السيطرة على حرآتها ضمن العبوة الخارجية
ون الع�بوة بحج�م يس�مح بوج�ود مس�احة آاف�ية تلص�ق آ�ل العالم�ات وبطاق�ات المعلوم�ات المطلوبة                     يج�ب أن تك�     .٤

 ) . MSDS (بطاقة السالمة الكيماويةبموجب 
يج�ب أن تلص�ق ال�بطاقات عل�ى آ�ل ع�بوة بم�ادة متي�نة آاف�ية ل�تحمل ظ�روف ال�نقل العادي�ة ولضمان أن البطاقة                  .٥

 . للمحووالمعلومات التي عليها غير قابلة للتلف أو

<ì^¹]ESD 

ì†Ş¤]<íèæ^ÛéÓÖ]<]ç¹]<ØÏÞ 
 :يشترط لنقل المواد الكيماوية الخطرة ما يلي

 .نقل المواد بطريقة آمنة ضمن حدود السرعة المقررة أن ت .١
 الخزان  ىت لوحات معدنية على السطح الخارجي من جميع الجوانب لوحدات النقل للتحذير من محتو                         يتثب .٢

 .طلية بطالء عاآس باللون المطلوب وله مقاومة لظروف الطقسومدى خطورته، وأن تكون م
 . دوليًا محليًا أو  بناء حاويات الصهاريج الخاصة بنقل المواد الخطرة حسب القواعد الفنية المعتمدةأن يكون .٣
مع توافر خطط جاهزة     ومرخص لهم،   أن يكون جميع سائقي المرآبات المتعاملين مع المواد الخطرة مدربين               .٤

 .ئ والحوادث للطوار
يجب على جميع المرآبات الناقلة لعبوات المواد الكيماوية الخطرة بصورة غير معبأة أن تستخدم مصباحًا                            .٥

وفي حالة تشغيل طوال المدة التي تستغرقها عملية            ،   يكون مثبتًا على مقطورة السائق        متقطع اإلضاءة أصفر  
 .النقل

االسم الكيماوي  ( يسية الضرورية للمواد الخطرة المنقولة         أن تتوفر لدى السائق وثائق تشمل المعلومات الرئ            .٦
 يجوز لشرطة المرور في آل األوقات إيقاف أية مرآبة وعمل الفحوصات                     ، و )العلمي ورقم األمم المتحدة     

يجب أن يلتزم السائقون العابرون بالدولة بالشروط                ، و  وإجراءات التفتيش الالزمة لتحديد سالمة المرآبة            
 . مادةالواردة بهذه ال

 .تتولى الهيئة والجهات المعنية التنسيق مع اإلدارة المختصة بوزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذه المادة .٧

<ì^¹]ETD 

ì†Ş¤]<íèæ^ÛéÓÖ]<]ç¹]<àèˆ¡ 

 :على صاحب المخزن المرخص له االلتزام بما يلي 
 .تصميم المخزن بشكل يحد من خطر الحريق واالنسكاب واإلصابات .١
 .ر مخارج للطوارئ سهلة الفتح في الظالم أو في حاالت الدخان الكثيفتوفي .٢
 .توفير التهوية المناسبة الكافية .٣



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ٧  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

تكون ناعمة غير زلقة وخالية من التشققات للسماح            وأن  . أن تكون األرضيات غير منفذة للسوائل          .  .٤
 .بالتنظيف السهل وأن تصمم بحيث تحوي التسرب ومياه مقاومة الحريق

الت أو أجهزة صامدة لالستعمال عند تخزين مذيبات ذات نقطة وميض منخفضة أو                                   استخدام آ   .٥
 .الكيماويات التي تولد بخارًا دفينًا

أسقف أو أغطية للحماية من الشمس والمطر عند              أرضيات مناسبة و     توفير ترتيبات التخزين وتوفير      .٦
 .تخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق

ة في مواقع يسهل الوصول إليهما مع وجود نظام إنذار للحريق وضرورة             توفير أجهزة اإلطفاء المناسب    .٧
 .الفحص الدوري للتأآد من الصالحية

 .رص المواد بطريقة ال تعيق حرآة الرافعات الشوآية ومعدات المناولة أو معدات الطوارئ .٨
) ٣-١(ــم  جدول رقـ الفصل المواد الخطرة حسب نظام تصنيف األمم المتحدة والمتطلبات الواردة في                 .٩

 .  من هذا النظام)١ (رقم  الملحقمن 
ن تكون هناك مسافة فصل بواقع      ، وأ ح تخزين المواد الكيماوية الخطرة ضمن المنشآت الصناعية       اأن يت  .١٠

 أمتار بين المواد القابلة لالشتعال وأي           ١٠ متر عن أي مرفق إنتاج للمواد غير القابلة لالشتعال و                 ٣
 .مصدر احتراق

 آاملة عن المواد الخطرة الموجودة في المخازن واإلحتفاظ بنسخة منها في المكتب                 اإلحتفاظ بسجالت  .١١
 .الرئيسي

 .المالئمة)  MSDS( بيانات بطاقة السالمة الكيماوية التعامل مع االنسكاب والتسرب بعد الرجوع إلى .١٢
 .وضع خطة إلدارة حاالت الطوارئ في الموقع .١٣
 .لمحافظة على نظافة المنطقة بشكل مستمرالتخلص السليم من آل العبوات التالفة مع ا .١٤
رصد حاالت الطوارئ واالحتفاظ بسجالت للحوادث مع بيان طرق التعامل معها والخطوات التي تتخذ               .١٥

 .لمنع تكرارها

]<ì^¹EUD 
ì†Ş¤]<íèæ^ÛéÓÖ]<]ç¹]<íÖæ^ßÚ 

 بم�ا ف�ي ذل�ك أية احتياطات          م�ادة،    الت�ي تحدده�ا الجه�ة المن�تجة وفق�ًا لطب�يعة آ�ل              بتعل�يمات الم�ناولة       بدق�ة  يج�ب التق�يد   
 .خاصة لحماية العاملين والبيئة 

<ì^¹]EMLD 
ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ]<l]ð]†qý]æ<‚Â]çÏÖ] 

M<<J<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]<‚Öçi 

  :باآلتيتلتزم الجهة التي يتولد لديها نفايات خطرة 
طوير التكنولوج�يا المس�تخدمة واتباع مبدأ       العم�ل عل�ى خف�ض مع�دل تول�د ه�ذه ال�نفايات آم�ًا ونوع�ًا وذل�ك ب�ت                      .أ 

 .اإلنتاج النظيف واختيار بدائل للمنتج أو المواد األولية تكون أقل ضررًا على البيئة

 .توصيف النفايات المتولدة آمًا ونوعًا وتسجيلها .ب 

ة  عل�ى أسلوب المعالج الجه�ة المعن�ية  إنش�اء وتش�غيل وح�دات لمعالج�ة ال�نفايات ع�ند المص�در بش�رط موافق�ة                   .ج 
وع��ند تع��ذر المعالج��ة أو ال��تخلص م��ن ال��نفايات   .وعل��ى المواص��فات الفن��ية له��ذه الوح��دات وب��رامج التش��غيل 

الخط�رة ع�ند مص�در تولده�ا، تل�تزم الجه�ة الت�ي ي�تولد لديه�ا ه�ذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماآن التخلص                         
 .الجهة المعنيةالمعدة لذلك، والتي تحددها 
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 ٨  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

N<<J^è^ËßÖ]<àèˆ¡æ<ÄéÛŸì†Ş¤]<lV 

  :باآلتيتلتزم الجهة التي يتولد لديها نفايات خطرة 
تحدي�د أماآ�ن معي�نة لتخزي�ن ال�نفايات الخط�رة، ت�توفر بها شروط األمان التي تحول دون حدوث أية أضرار                .أ 

 .عامة
الثقوب ال تتسرب منها    من  تخزي�ن ال�نفايات الخط�رة ف�ي حاوي�ات خاص�ة مص�نوعة م�ن م�ادة صماء وخالية                      .ب 

 .ومزودة بغطاء محكم وتتناسب سعتها مع آمية النفايات الخطرةاألبخرة والسوائل 
حاوي�ات تخزين النفايات الخطرة، وتعرف باألخطار       العالم�ة ال�تحذيرية الدول�ية الخاص�ة بم�ا تحوي�ه             توض�ع    .ج 

 .التي قد تنجم عند التعامل معها بطريقة غير صحيحة
 .رك فترة طويلة في حاويات التخزينيوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث ال تت .د 
 ف��ي حال��ة اس��تخدام الحاوي��ات المت��نقلة بع��دم وض��عها ف��ي األماآ��ن العام��ة أو        يل��تزم مول��د ال��نفايات الخط��رة   .ه 

 .اإلضرار بالبيئة

O<<Jì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]<ØÏÞ 

رة، ويجب أن    يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخصة لها بإدارة النفايات الخط                       
 :تتوفر في هذه الوسائل االشتراطات التالية

 .أن تكون مرآبات النقل مجهزة بكافة وسائل األمان  .أ 
 .أن تكون مرآبات نقل النفايات الخطرة قادرة على احتواء النفايات الخطرة دون حدوث تسرب .ب 
 .أن تكون سعة مرآبات النقل مناسبة لكميات النفايات الخطرة .ج 
 قادرة على حسن التصرف خاصة       المرخص لهم  ذه المرآ�بات نوع�ية مدرب�ة من السائقين        أن ي�تولى ق�يادة ه�       .د 

 .في الحاالت الطارئة
أن توض�ع عل�ى المرآ�بات عالم�ة واض�حة تح�دد م�دى خط�ورة حمول�تها، واألس�لوب األم�ثل للتص�رف في                           .ه 

 .حالة الطوارئ
دن�ي ف�ورًا بأي تغير يطرأ       خط�ار س�لطات الدف�اع الم      إتحدي�د خط�وط س�ير مرآ�بات نق�ل ال�نفايات الخط�رة، و               .و 

 .عليها بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ 
 

P<Jì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]<Ìè†’iæ<í¢^ÃÚJ 
اخت�يار مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات  ب  الجه�ات المعن�ية   بالتنس�يق م�ع     تل�تزم الجه�ة الم�رخص له�ا          -أ 

 مع األخذ بعين    آيلومترات ٥العمرانية بمسافة ال تقل عن      الخط�رة ف�ي م�نطقة ت�بعد ع�ن ال�تجمعات السكانية و             
 ويج��ب أن ت��توفر به��ا االش��تراطات والمع��دات والمنش��آت  االعت��بار الظ��روف البيئ��ية لم��نطقة الموق��ع المخ��تار، 

 :التالية
 .تتناسب مساحة الموقع وآمية النفايات الخطرة المتوقع تجميعها .١
 . متر٢٫٥ل عن يحاط الموقع بسور من الطابوق بارتفاع ال يق .٢
 .يزود الموقع بأآثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مرآبات نقل النفايات الخطرة بسهولة .٣
 .يزود الموقع بمصدر مائي ودورات مياه وخط هاتف  .٤
 .يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حرآة العمل به .٥
 .ين معالجتها وتصريفهايزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة لح .٦
 .يزود المرفق بمحرقة لترميد النفايات الخطرة بمختلف أنواعها .٧
ي�زود الم�رفق ب�المعدات والمنش�آت الالزم�ة لف�رز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغيه إعادة استخدامها               .٨

 .وتدويرها 
 .يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق .٩



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ٩  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

 : إلعادة االستخدام والتدوير في اإلطار التالي المعاملةالجة النفايات الخطرة تجري عملية مع -ب 
 .إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة آوقود لتوليد الطاقة  .١
 .استرجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها في عمليات االستخالص .٢
 .تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة .٣
 .ادة استخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومرآباتهاإع .٤
 .تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة .٥
 .استرجاع وتدوير األحماض أو القواعد .٦
 .استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها .٧

 :عادة االستخدام والتدوير في اإلطار التاليتجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة إل -ج 
 .ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقي عناصر البيئة .١
 .معالجة النفايات الخطرة فيزيائيًا أو آيميائيًا .٢
الترم�يد ف�ي مح�ارق خاص�ة مجه�زة بحي�ث ال تس�مح بان�بعاث الغ�ازات واألبخ�رة بش�كل يض�ر ف�ي البيئة                     .٣

 .المحيطة
 )في باطن األرضمثل وضع حاويات النفايات الخطرة (التخزين الدائم  .٤

 :اتخاذ آافة اإلجراءات التي تكفل الحد واإلقالل من تولد النفايات الخطرة من خالل  -د 
 .تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها .١
 تطوير نظم مناسبة إلدارة النفايات الخطرة .٢
 .ذلك ت الخطرة بعد معالجتها آلما أمكنالتوسع في إعادة استخدام النفايا .٣

عناصر النظام البيئي   النفايات الخطرة وتواجدها أو تواجد آثارها في        وض�ع ب�رنامج دوري لرص�د مخلفات          -هـ
 .في مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها

ت الخطرة مسئولة عن األضرار التي   تكون الجهات المرخص لها بتداول وإدارة المواد الخطرة والنفايا        أن   -و
 .هذا النظامتلحق بالغير من جراء عدم مراعاة 

<ì^¹]EMMD 
وذلك بالتنسيق مع الهيئة     الجهة المعنية      يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إال بترخيص من                 

ما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط        وب هذا النظام من  ) ٢(االتحادية للبيئة وفق ما هو منصوص عليه في المادة            
 .من سالمة البيئة والعاملين فيهاضالتي ت

 .هذا النظاممن ) ١٠(ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة 

 خلص من النفايات الخطرةوبالتنسيق مع الهيئة االتحادية للبيئة أماآن وشروط الترخيص للتالجهة المعنية  وتحدد 

<ì^ÚEMND 
فيما يختص بالنفايات الخطرة المنتجة محليًا فإن الرقابة على نقلها والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة                        

اتفاقية بازل وبالتنسيق مع الهيئة االتحادية     بالبحرية والمجال الجوي تتم وفق الضوابط والقواعد واإلجراءات الواردة          
 .ة للبيئ

<ì^ÚEMOD 
 الخطرة، سواء آانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا                  النفاياتعلى القائمين على إنتاج أو تداول          

 :جميع االحتياطات الالزمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي 

لمواد طبقًا للشروط الالزمة حسب نوعية وآمية هذه           اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه ا               .١
 .المواد



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ١٠  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

أن تكون األبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق األصول الهندسية الواجب                                 .٢
الوحدة التنظيمية   مراعاتها لكل نوع من تلك المواد، وتخضع تلك األبنية للتفتيش الدوري عن طريق                           

   .المختصة
لتكنولوجيا المستخدمة النتاج تلك المواد وآذلك التجهيزات واألجهزة المناسبة ال يترتب عليها               أن تكون ا   .٣

 .إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين
أن يتوفر باألبنية نظم وأجهزة األمان واإلنذار والوقاية والمكافحة، اإلسعافات األولية بالكميات واألعداد                   .٤

 . التنظيمية المختصةوالوحدةرة الصحة وإدارة الدفاع المدني المناسبة وذلك بالتنسيق مع وزا
أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد، على                       .٥

 . التنظيمية المختصةالوحدةأن يتم اعتماد هذه الخطة من قبل 
 الدوري،  ي للكشف الطب    والنفايات الخطرة   لخطرةأن يخضع العاملون في هذه الجهات المداولة للمواد ا              .٦

على أن تحفظ نتائج هذا الكشف في ملف آل من العاملين، وأن يتم عالجهم من األمراض المهنية وفق                           
 .القوانين والنظم والقواعد المرعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

<ì^ÚEMPD 
 االحتفاظ بسجل لهذه النفايات       النظامة طبقًا إلحكام هذا       على صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطر             

 :بحيث يشمل 
  يوضح مرتبة خطورتها وخواصها الفيزيائية والكيميائيةتوصيف آامل للنفايات •
 آمياتها •
 مصادرها •
 معدالت وفترات تجميعها •
 طريقة نقلها •
 أسلوب معالجتها •
  الجهة المتعاقد معها لتسلم هذه النفاياتإسم •

<ì^ÚEMQD 

Ö]<íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ]<l]ð]†qý]æ<‚Â]çÏ 
 الجدول   أيا آان نوعها أن تتخلص من النفايات الطبية الواردة في           العامة والخاصة  يحظر على المنشآت الصحية    .١

خارج الحاويات المعدة لها طبقًا لإلرشادات التي تضعها وزارة  من هذا النظام    ) ٢(الملحق رقم   م�ن   ) ١-٢(رق�م   
 .بلدياتوالالصحة 

 .تلتزم آل منشأة صحية بفصل نفاياتها الطبية عن نفاياتها األخرى وعدم الخلط بينها .٢
 الملحق في )١-٢(جدول رقم ال في تل�تزم آ�ل منش�أة ص�حية بف�رز نفاياته�ا الطب�ية وفق�ًا لج�دول التص�نيف الوارد                   .٣

 .من هذا النظام) ٢(رقم 
ة الس�ابقة ف�ي ع�بوات أو حاوي�ات عل�ى ال�نحو الوارد       ي�تم تعب�ئة مجموع�ات ال�نفايات المنص�وص عل�يها ف�ي الفق�ر               .٤

 .من هذا النظام) ٢( الملحق رقم في.)٢-٢(جدول رقم ال
 :يتم التخلص من النفايات الطبية على النحو التالي  .٥

 .)الحرق أو غيره(ت الصحية وذلك باستخدام الوسائل والمعدات السليمة بيئيًا آداخل المنش .أ 
ذل��ك بالتنس��يق م��ع الجه��ات المعن��ية والم��زودة ب��المعدات المخصص��ة   ف��ي الموق��ع المع��د له��ذا الغ��رض و  .ب 

 .) أو غيرهقالحر(للمعالجة 
تل��تزم المنش��اة الص��حية أو المس��ئولين ع��ن نق��ل ال��نفايات الطب��ية بتعب��ئة ونق��ل وتخزي��ن ه��ذه ال��نفايات عل��ى ال��نحو   .٦

قوم بتعبئة ونقل وتخزين    ويجب على من ي   من هذا النظام،      ) ٢(الملحق رقم     في )٣-٢(ج�دول رق�م      ال ال�وارد ف�ي   
 .هذا العملب  والمرخص لهمالنفايات أن يكون من المختصين المؤهلين



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ١١  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

íéÚ^j}<Ý^Óu_< 

<ì^ÚEMRD 
 .  على عمليات تخزين ونقل وتداول المواد والنفايات المشعةا النظامال تسري أحكام هذ

<ì^ÚEMSD 
لبيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا النظام أن تتقدم للهيئة             على الجهات التي تطبق نظمًا وبرامج متكاملة لحماية وتنمية ا             

بهذه النظم والبرامج العتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتعفى الجهة التي يصدر باعتماد نظمها وبرامجها قرار من                    
 . مجلس إدارة الهيئة من تطبيق أحكام هذا النظام

<ì^ÚEMTD 
سمدة والمصلحات الزراعية على المواد والنفايات الخطرة                   تسري األحكام الواردة بنظام مبيدات اآلفات واأل                  

 .الزراعية ومخلفاتها

<ì^ÚEMUD 
 بشأن حماية البيئة وتنميتها        ١٩٩٩لعام  ) ٢٤(يعتبر هذا النظام جزءًا من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم                   

قضائي ان يضبطوا أية مخالفة         ولموظف الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط ال                     
الحكامه وان يحيلوا المخالفات طبقًا لالجراءات المعمول بها في الدولة الى السلطات القضائية المختصة لتطبيق                           

 .العقوبات المقررة قانونًا
 



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ١٢  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

@ÕzÜ½aIQH 
<Ùæ‚qEMIMD 

ì†Ş¤]<]ç¹]<Ìéß’i 
 :راعاة الرجوع إلى التوجيهات الحالية لألمم المتحدة  إلى اآلتي مع مة التي يشملها هذا النظامتصنف المواد الخطر

 
 ١الفئة  المتفجرات

 ٢الفئة   والغازات القابلة لإلشتعال والغازات السامةالغازات المضغوطة أو المسالة
 ٣الفئة   السوائل القابلة لالشتعال

صلبة التي  والمواد الصلبة ذاتية اإلشتعال والمواد الالمواد الصلبة القابلة لالشتعال
 .تكون قابلة لإلشتعال عند مالمسة الماء

 ٤الفئة 

 ٥الفئة   والبيروآسيدات العضوية المؤآسدةالمواد
 ٦الفئة   والمواد المسببة للعدوىالمواد السامة

 ٨الفئة  اآلآالةالمواد 
  ٩الفئة  مواد خطرة أخرى

 



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ١٣  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

<Ùæ‚qEMIND 
<Ìéß’il^è^ËßÖ]ì†Ş¤]< 

 
E<_<DÏÊ‚j¹]<l^è^ËßÖ]<…]†Ûj‰de<íV 

 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيميائية الواقية لألخشاب وتجهيزها واستخدامها •
 النفايات المتخلقة عن إنتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها •
 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد •
 دنية غير الصالحة لالستعمال المستهدف منها أصًالالنفايات من الزيوت المع •
 المياه والمستحلبات/المياه ومزائج الهيدرآربونات/النفايات من الزيوت •
أو / و) PCBs(النفايات من المواد والمرآبات المحتوية على ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة               •

 )PBBs(ة ثنائيات الفنيل ذات الروابط البرومية المتعدد
 .النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحليل الحراري •
النفايات المتخلقة عن إنتاج األحبار واألصباغ والمواد الملونة والدهانات والطالءات والورنيش وعن                              •

 .تجهيزها واستخدامها
المواد الالصقة وعن      / األصماغ والملدنات والغراء       النفايات المتخلقة عن إنتاج الراتينجات ومستحلبات              •

 تجهيزها واستخدامها
النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة                                     •

 أو جديدة و تعرف آثارها على اإلنسان أو البيئة/التصنيف و
  لتشريع آخرالنفايات ذات الطبيعة االنفجارية التي ال تخضع •
 النفايات المتخلفة عن إنتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهزيها واستخدامها •
 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن •
 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية •

Eh<DêÖ^jÖ]<^ãféÒ†i<»<Ø}‚è<Ö]<l^è^ËßÖ]V 
 الكربونيالت المعدنية •
  مرآبات البريليوم�البريليوم  •
 مرآبات الكروم سداسية التكافؤ •
 مرآبات النحاس •
 مرآبات الزنك •
  مرآبات الزرنيخ�الزرنيخ  •
  مرآبات السلنيوم�السلنيوم  •
  مرآبات الكادميوم �الكادميوم  •
  مرآبات االنتيمون�االنتيمون  •
  مرآبات التلوريوم�التلوريوم  •
  مرآبات الزئبق�الزئبق  •
  مرآبات الثاليوم�الثاليوم  •
  مرآبات الرصاص�الرصاص  •
 مرآبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم •
 مرآبات السيانيد غير العضوية •
 المحاليل الحمضية او االحماض في الحالة الصلبة •
 المحاليل القلوية او القلويات في الحالة الصلبة •
 )افغبار والي(االسبستوس  •
 مرآبات الفسفور العضوية •
 مرآبات السيانيد العضوية •
  مرآبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول�الفينول  •



íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<l^è^ËßÖ]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<Ùæ]‚i<Ý^¿Þ 

 ١٤  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

 مرآبات األثير •
 المذيبات العضوية المهلجنة •
 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة •
 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة •
  ثنائي البنزين ذو الروابط الكلورية المتعددة�ة مماثلة للديوآسين أي ماد •
  في هذا الجدولامرآبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار الويه •
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 ١٥  في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

<Ùæ‚qEMIOD 
ì†Ş¤]<]ç¹]<Ø’Ê<l^f×ŞjÚ 

 
 الفئة ١-١ ١-٢ ٢-٢ ٣-٢ ١-٣ ١-٤ ٢-٤ ٣-٤ ١-٥ ٢-٥ ١-٦ ٨
 ١-١  ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج
 ١-٢ ج   ج ب ب ج ب ج ج ب ب
 ٢-٢ ج   ج أ أ ب أ أ ب أ أ
 ٣-٢ ج ج ج  ج ج ج ج ج ج ج ج
 ١-٣ ج ب أ ج  ب ب ب ج ج ب أ
 ١-٤ ج ب أ ج ب  ب ب ج ج ب أ
 ٢-٤ ج ج ب ج ب ب  ب ج ج ب أ
 ٣-٤ ج ب أ ج ب ب ب  ج ج ب ب
 ١-٥ ج ج أ ج ج ج ج ج  ب ب ب
 ٢-٥ ج ج ب ج ج ج ج ج ب  ج ب
 ١-٦ ج ب أ ج ب ب ب ب ب ج  أ

 ٨ ج ب أ ج أ أ أ ب ب ب أ 
 

 
  -:مالحظة 

ي�تم تحدي�د الفص�ل بي�ن فئتي�ن مختلفتي�ن من المواد الخطرة باستخدام الرمز الموضوع عند تقاطع الخط العمودي الذي يمثل الفئة                      
 .األولى والخط األفقي الذي يمثل الفئة األخرى

 .م على األقل٣يجب أن يكون الفصل على بعد  .أ 
 .م على األقل٥أن يكون الفصل على بعد يجب  .ب 
 .م١٠تكون أقل مسافة فصل بين مناطق التخزين ، على أن يمنع تخزينها في نفس الغرفة أو المساحة .ج 
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<Ùæ‚qEMIPD 
…çãÛ¢]æ<ì†Ş¤]<]ç¹]<°e<Ø’ËÖ]<l^f×ŞjÚ 

 
 الفئة )باألمتار ( أقل فصل 

١ ٥٠ 
١-٢ ٥ 
٢-٢ ٥ 
٣-٢ ١٥ 
 ٣-٣ الى ١-٣ ١٠
 ٣-٤إلى  ١-٤ ٥
 ٢-٥ إلى ١-٥ ٥
  ٢-٦ إلى ١-٦ ٥
٨ ٥ 
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@ÕzÜßIRH 
<Ùæ‚qENIMD 

íéfŞÖ]<l^è^ËßÖ]<Ìéß’i 

 
 

M<J_<íÂçÛ]<l^è^ËÞV 
 بخالف المالبس والبياضات    �الض�مادات واألربط�ة والف�رش المتسخة وغيرها من النفايات الملوثة مثل األقمشة              

، وال�بقايا الحيوانية،    )الملوث�ة وغ�ير الملوث�ة     ( س�جة البش�رية      ال�ناجمة ع�ن معالج�ة األم�راض المعدي�ة، وآ�ل األن             �
وآ�ل م�ا تفترش�ه الحيوانات أو يستخدم للحيوانات من أقمشة أو مواد سواء آانت ملوثة أو يحتمل أن تكون ملوثة،             

 .وآل ما يتعلق بذلك من خرق أو ضمادات وغيرها

N<Jh<íÂçÛ]<l^è^ËÞV 
  الجراحية ومختلف أوعية األدوية والمواد الطبية والزجاج المكسور، وآل           المحاق�ن واإلب�ر المستخدمة والمعدات     

 .األدوات والمعدات والمواد الحادة األخرى

O<Jt<íÂçÛ]<l^è^ËÞV 
نفاي�ات مختبرات الدم واألنسجة والميكروبيولوجي وغيرها وحجرات حفظ الموتى التي لم تدرج تحت المجموعة        

 ).ب( أو المجموعة ) أ( 

P<Jè^ËÞ<íÂçÛ]<l^V 
 .النفايات الصيدالنية والنفايات الكيميائية التي تنطبق عليها مواصفات النفايات الطبية

Q<J{â<íÂçÛ]<l^è^ËÞV 
ة المرض�ى لتغط�ية األوع�ية الت�ي تتلقى إفرازاتهم والتي تستخدم لمرة واحدة ثم يتم                 ال�بطانات المس�تخدمة ف�ي أس�رّ       

وع�ية المس�تقبلة والمخ�زنة لل�بول، ول�بادات امتصاص البول أو الغائط أو      ال�تخلص م�نها، وأغط�ية ال�زجاجات واأل     
 .تنظيفه، وأآياس أو أوعية استقبال الفضالت المعوية، وما شابه ذلك

R<Jæ<íÂçÛ]<l^è^ËÞV 
  يتبع ال�نفايات ال�ناتجة ع�ن الع�الج ب�المواد المش�عة وال�نفايات ال�ناتجة عن جميع العمليات المتعلقة بالنظائر المشعة                     

 .فيها التصنيف حسب األصول العالمية
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<Ùæ‚¢]<ENIND 
l^èæ^£]æ<l]çfÃÖ]<‚è‚ < 

 
M<J_<íÂçÛ]<l^è^ËßÖ<ífŠßÖ^e<V 

" حمراء اللون مكتوب عليها بوضوح        ) ٤٠٠عيار  ( يجب استخدام أآياس قوية التحمل جدًا من البولي اثيلين               
الجدول من  ) هـ(والمجموعة  ) أ(المجموعة  لواردة في   وذلك لتعبئة آل النفايات ا     " نفايات معديةــ لإلحراق فقط    

 ).٢(في الملحق رقم ) ١-٢(رقم 

N<Jh<íÂçÛ]<l^è^ËßÖ<ífŠßÖ^e<V 
يجب استخدام علب بالستيكية من مادة البولي اثيلين تكون قوية جدًا ذات سمك آبير صفراء اللون والمعروفة                          

من ) ب(المجموعة   الواردة في    "مواد حادة ــ لإلحراق فقط     " يكتب عليها     ) صناديق المواد الحادة  (عالميُا باسم   
 ويجب أن تكون الصناديق المذآورة والمستخدمة لحفظ هذه النفايات               ).٢(في الملحق رقم     ) ١-٢(الجدول رقم    

من طاقتها   % ٧٥مغلقة بإحكام بسدادة أو قفل أو غيرها بطريقة ال يمكن فتحها، وإال تتم تعبئتها بأآثر من                                  
 .يةاالستيعاب

O<Jt<íÂçÛ]<l^è^ËßÖ<ífŠßÖ^e<V 

 : النفايات التي يجب تعقيمها قبل التخلص منها٣/١
وهي آل ما ينتج من مخلفات المختبرات مثل المالبس أو األغطية أو المفروشات الملوثة أو القفازات والصحاف                  

واألوعية المستخدمة  )  األخرى أطباق مزارع مختبرات البكتريولوجي واألطباق البالستيكية     ( أو األطباق البترية    
في التعامل مع األنسجة الحيوية والدم والبكتيريا وغيرها، ويجب أن توضع في أآياس شفافة زرقاء اللون                                  

ويجب ربطـ هذه األآياس     " نفايات طبية ــ تعقم قبل التخلص منها        " مصنوعة من مواد خاصة ومكتوب عليها         
 .من طاقتها االستيعابية% ٦٥دم تعبئتها بأآثر من عند عنقها بوسيلة إقفال مؤقتة، آما يجب ع

 : النفايات التي يتطلب األمر معالجتها٣/٢
التي ال تندرج تحت تلك المذآورة في الفقرة السابقة، والتي                ) ج( وتشمل هذه النفايات بقية نفايات المجموعة           

نفايات "اللون مكتوب عليها     صفراء  ) ٢٠٠عيار  ( يجب وضعها في أآياس من البولي اثيلين متوسطة التحمل              
من طاقتها االستيعابية، وأن يتم ربطها من العنق           % ٦٥، ويجب عدم تعبئتها بأآثر من          "طبية ــ لإلحراق فقط    

 .هذا النظاموتخزينها انتظارًا لجمعها والتخلص منها باإلحراق وفقًا ألحكام 

P<J<íÂçÛ]<l^è^ËßÖ<ífŠßÖ^e<V 
 :النفايات الصيدالنية  ٤/١
ب إعادة آل المواد الصيدالنية المغلفة أو المعبأة المستخدمة جزئيًا أو التي انتهت صالحيتها إلى الصيدلية ليتم                  يج

) ٣٠٠عيار   ( إعادتها إلى حاويتها األصلية ثم تخزينها في أآياس من البولي اثيلين تكون متوسطة التحمل                              
 ويجب ربط هذه األآياس عند عنقها وأال تتم                 ،"نفايات طبية ــ لإلحراق فقط         "صفراء اللون مكتوب عليها         

 .تعبئتها بأآثر من طاقتها االستيعابية، ثم يتم تخزينها إلى حين جمعها والتخلص منها
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 :النفايات السامة  ٤/٢
يجب إعادة آل المواد الخلوية أو السامة إلى نقطة تكون محددة سلفًا داخل الصيدلية التي تم إعداد هذه المواد فيها                     

ذها منها ويجب وضع آل األدوية الخلوية السامة وغيرها من المواد الملوثة باألدوية والعقاقير الخلوية                          أو أخ 
المجموعة ( التي تندرج تحت نفايات      " المواد الحادة " عدا اإلبر التي تستخدم تحت الجلد وغيرها من            ( السامة  
.. نفايات خلوية سامة   " ن مكتوب عليها      صفراء اللو ) ٤٠٠عيار  ( في أآياس بولي اثيلين شديدة التحمل           ) ب

من طاقتها االستيعابية، وأن يتم ربطها عند العنق         % ٦٥ويجب عدم ملء هذه األآياس بأآثر من         " لإلحراق فقط 
 .بعد وضع تلك النفايات فيها وتخزينها لحين جمعها والتخلص منها بإحراقها

 :النفايات الكيميائية  ٤/٣
 

ميائية التي تطبق عليها مواصفات النفايات الطبية مثل المذيبات الصناعية وغيرها                يجب إعادة آل النفايات الكي      
من المواد السائلة التي تستخدم في االختبارات التـشخيصية، باإلضافة إلى آل المواد الكيميائية المتبقية إلى نقطة                  

مات الدالة على آل نوع منها       تكون محددة سـلفًا في الصيدلية أو مخزن المختبر المرآزي، حيث يتم وضع العال               
بوضوح، وذلك إما باستخدام عالمات الصقة، أو عالمات يتم ربطها عليها، ويجب أن توضح العالمة التي                               

 .توضع على آل عبوة ترآيبتها وأخطارها ويتم بعد ذلك تخزينها لحين جمعها والتخلص منها

Q<<J{â<íÂçÛ]<l^è^ËßÖ<ífŠßÖ^e<V 
يرية المستخدمة من بطانات تغطية أوعية تتلقى إفرازات المرضى والفضالت                      يجب وضع آل المواد السر         

ما عدا تلك التي آانت تستخدم لمرضى يعانون من أمراض معدية أو سريعة االنتقال                                 ( المعوية وغيرها     
صفراء ) ٣٠٠عيار  ( ل  ـــــــحمتفي أآياس من البولي اثيلين متوسطة ال          ) أوالمدرجة تحت نفايات المجموعة       

من طاقتها االستيعابية وأن يتم ربطها عند العنق بعد               % ٦٥للون، ويجب عدم تعبئة هذه األآياس بأآثر من               ا
نفايات طبية من   " وضع النفايات فيها، ويعلق عند عنق آل آيس بطاقة تبين بوضوح أن المحتويات عبارة عن                   

ية األخرى إن لم يكن سيتم إحراقها       ويجب عزل هذه األآياس في مكان منفصل عن النفايات الطب          " المجموعة هـ 
 .في نفس موقع إنتاجها

R<<Jæ<íÂçÛ]<l^è^ËÞV 
يتم آمنة مخصصة لتخزين هذا النوع من النفايات حتى              توضع في حاويات خاصة وتحفظ في أماآن            يجب أن    

 .التخلص منها وفقًا لألصول العالمية
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<Ùæ‚¢]ENIOD 
^è^ËßÖ]<àèˆ¡æ<ØÏÞæ<íòfÃi<Øñ^‰æ<‚è‚ íéfŞÖ]<lJ 

M<Jl^èæ^£]V 
يجب أن تكون األآياس التي تستخدم لحفظ النفايات الطبية ذات آثافة ال تقل عن متر واحد مكعب، وتصنع األآياس                       
التي تستخدم في التعقيم من مادة خاصة يتم اختيارها بدقة لهذا الغرض، وتحمل عليها ما يشير بوضوح إلى ما إذا                            

ويجب أن يتم تثبيت عالمة على      ). شريط تعقيم على سبيل المثال    ( ها أم أنها لم تعالج      آانت محتوياتها قد تمت معالجت    
آل آيس من أآياس النفايات الطبية عند إغالقه بهدف التخلص منه موضحًا عليها المكان الذي تم فيه إنتاج النفايات                       

 .والمكان الذي سـيتم التخلص منها فيه

N<JÄÎç¹]<Ø}]<ØÏßÖ]V 
س أو حاوية للنفايات إلى المكان الذي سـيتم تخزينها فيه داخل الموقع نفسه أو إلى المكان الذي سيتم                       عند نقل أي آي   

 يمنع أي شخص غير مصرح له أو           "نفايات طبية "التخلص منها داخل الموقع ـ في عربات مؤمنة، مكتوب عليها               
 أآياس أو عبوات أو حاويات          غير مرخص له من الوصول إليها أو رآوبها، وأن تكون مجهزة بحيث ال تسقط                         

النفايات منها، ويجب أن تكون العربات التي تستخدم لنقل النفايات من نقطة إلى أخرى داخل الموقع مؤمنة ضد                               
تسرب أو رشح أي شئ منها أو أن تثبت حولها لفافات من األقمشة التي تمتص أية مواد سائلة قد تتسرب أو ترشح                            

لها، ويجب أن تكون هذه األقمشة إما من النوع الذي يتم التخلص منه بعد استخدامه                من األآياس أو العبوات التي تحم     
وإما أن تكون مصنوعة من مواد            لمرة واحدة ليتم التخلص منها عقب استخدامها في نقل النفايات في آل مرة،                        
 .صالحة للتعقيم ويتم بالفعل تعقيمها بعد آل مرة تستخدم فيها الستخدامها مرة أخرى

O<JÖ]ÄÎç¹]<Ø}]<àèˆ~j<V 
يجب عند تخزين النفايات داخل الموقع أن يتم ذلك في أقرب نقطة ممكنة إلى النقطة التي يتم لنقل منها، وأن تكون                            
موضوعة داخل عبوات أو حاويات مالئمة لنوعية النفايات حسب التصنيف المحدد لمجموعات النفايات الطبية                             

ي توضع فيه هذه العبوات أو الحاويات مكانًا ذي درجة حرارة مناسبة              ومخصصة لذلك، ويجب أن يكون المكان الذ       
لمنع تكاثر الجراثيم ال يصل إليه المرضى أو عامة الناس أو الحيوانات السائبة، إال إذا آان هذا المكان خاضعًا دائمًا                      

وات أو الحاويات بإحكام     لرقابة موظفين مؤهلين تمامًا وأآفاء في مجال الرعاية الطبية، ويجب أن يتم إغالق العب                     
 .وربطها أو تأمينها بحيث ال يسهل فتحها

P<JÄÎç¹]<t…^}<l^è^ËßÖ]<ØÏÞV 
 الطرق العامة مصنوعة    علىقل النفايات الطبية    نيجب أن تكون آل المرآبات أو الوسائل أو الحاويات التي تستخدم ل            
قل النفايات الطبية بطريقة آمنة، ويجب أن تكون         ومجهزة أو أن يتم إعدادها وتهيئتها وتعديلها بحيث تكون مالئمة لن            

مانعة لتسرب أو رشح أي من المواد التي تحملها، وأن تتحمل األوزان الكبيرة الصدمات القوية دون أن تنفجر أو                            
تتحطم لضمان عدم تسرب ما تحمله من نفايات، آما يجب أن تكون مزودة بأجهزة إغالق متينة وآمنة ويجب أن                              

 .أو أية وسائل أو حاويات أخرى تستخدم للنقل محكمة اإلغالق بما يمنع أي تسرب أو رشحتظل المرآبات 

Q<JÄÎç¹]<»<l^è^ËßÖ]<àÚ<“×~jÖ]V 
يتم التخلص من النفايات في الموقع المحدد من قبل دائرة البلدية والمعد والمجهز باألدوات الالزمة للتخلص منها                            

 .ه وزارة الصحةا تحددسواء بالحرق أو بغير ذلك وفقًا لم


