






































 

 

 مسودة نظام ادارة النفايات الصلبة 

 المادة المالحظة

التسلسل الهرمي الدارة النفايات بما فيها الوقاية واعادة االستخدام والتدوير توضح المادة 

 واالسترجاع والتخلص

لتفعيل تطبيق الخيارات ،  6ة إلى المادة  ردون توضيح تطبيق االلية، بما في ذلك االشا

ت ودون االشارة إلى الية تحفيز المنشآت التي تساعد على اعادة التدوير ال سيما من المنشآ

 الصناعية

4المادة رقم     

التزام كل جهة هل تتضمن الزامية للمنشآت الصناعية ، حيث ان النقاط المذكورة  .1

ال سيما تحديد مسارات النفايات ال تقع بكاملها على عاتق المنشآت الصناعية 

الصلبة ، باالضافة إلى الكادر المؤهل الدارة النفايات الصلبة وتوفير االليات 

 والحاويات.

توضيح الية مراقبة تطبيق هذه المادة والتي تتيح التضييق على المنشات الصناعية  .2

 اثناء تطبيقها وفرض متطلبات على عاتقها

هنالك العديد من النقاط التي ذكرت مثل االشراف على عمليات الفرز والطمر  .3

 ومراقبة التقيد بالشروط الواردة في عقود المتعهدين ، حيث ان المسؤولية يجب ان

 تنتقل إلى المتعهدين وليس ان تبقى على عاتق المنشأة الصناعية

6المادة رقم   

 ال تتضمن اي توضيح حول مسؤولية فصل النفايات تقع على من،

نقترح اضافة مضمون المادة ضمن بند التعاريف حيث انها تفيد توضيح تعريف انواع 

 النفايات

8المادة رقم   

رجاع توضيح الفرق ما بين منشأة االست  

 والفرق بينها وبين منشآت اعادة االستخدام او التدوير

ضرورة اضافة حوافز تشجيعية للمنشآت التي تقوم بتجميع واعادة تدوير النفايات وتطبيق 

محفزات لزيادة مساهمتهم في التخفيف من كميات النفايات الصلبة المنتجة من مختلف 

 القطاعات

11المادة رقم   

ا بين منشآة االسترجاع ومنشآة ادارة النفاياتضرورة توضيح الفرق م 12المادة رقم    



 

 

 

 وهل المقصود بمنشآة ادارة النفايات تلك التي تقوم باعادة التدوير بشكل فعلي

هل المقصود بالجهات المختصة البلديات ام وزارة البيئة وعلى من تقع مسؤولية النقطة 

 رقم أ من هذه المادة 

14المادة رقم   

المذكورة في النقطة رقم أ غير اضحة المعنى او التركيب، حيث انه غير موضح الجملة 

هل المقصود بها المنشآت المنتجة للنفايات الصلبة ام المنشآت التي تقوم باعادة تدوير 

 النفايات

 

 على من تقع مسؤولة تطبيق النقطة رقم أ من حيث التأكد من اعادة تدوير النفايات

 

حوافز للمنشآت التي تقوم باعادة التدوير هل تتضمن النقطة اية  

11المادة رقم   

توضح الية التفرقة ما بين االسترجاع او اعادة التدوير والتشغيل، وما هي الجهات 

المقصودة بهذه المادة هل المنشآت المنتجة للنفايات ام التي تقوم باعادة التدوير؟ مع 

دوير من خالل بعض الحوافز ضرورة اضافة مادة تفيد بتشجيع منشآت اعادة الت  

16المادة رقم   

11المادة رقم  من هي الجهات المختصة وما هي الية ضمان عدم خلط النفايات الصلبة   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تشريعات تعليمات تطبيق االلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة االثار مسودة 

0202السلبية الناتجة عنها   

 

 مالحظات عامة:

ان تطبيق التعليمات المرفقة يتضمن صعوبات كبيرة جدا باالضافة إلى اعباء مادية باهظة جدا ال  .1

سيما وان تعريف المسؤولية الممتدة في الصفحة االولى من التعلميات تتضمن صراحة ان تتحمل 

 ستهالك، بعد االالجهة المنتجة او المستوردة المسؤولية المالية لالثار البيئية الناتجة عن منتجاتها، ما 

 

ان قائمة المنتجات المتضمنة في هذه التعليمات تتضمن العديد من المنتجات التي يصعب جدا حصر  .2

استخدامها واستهالكها، باالضافة إلى العمر الطويل الستخدام بعضها مما يصعب مهمة جمعها وتتبعها 

من ثقافة مجتمعية عالية جدا تتض من قبل الشركات المنتجة، هذا باالضافة إلى ان تطبيقها يحتاج إلى

ثقافة جمع وفرز النفايات الصلبة وتحمل المسؤولية االدبية عند التخلص منها حيث ان قائمة المنتاجات 

 هي كاالتي:

 

نفايات التعبئة والتغليف: اي ان هذا البند يدخل في معظم وغالبية المنتجات ال سيما وان مواد  -

ة القطاعات المتلفة،وبالتالي فإنه سيصبح من المستحيل تتبع التعبئة والتغليف متقاطعة مع كاف

اماكن بيعها وتتبع المنتجات بعد استهالكها من قبل المستهلك النهائي وادارة وضمان التخلص 

منها بشكل صحيح وعلمي، ال سيما في حالة بيع منتجات التعبئة والتغليف للشركات الصناعية 

 فة، اي قبل الوصول للمستهلك النهائيالتي تقوم بتصنيع المنتجات المختل

 

 

 

 



 

 

النفايات االلكترونية والكهربائية والبطاريات: تتضمن طبيعة استهالك المنتجات الكهربائية  -

وااللكترونية عمرا طويال نسبيا مثل الثالجات والمكيفات والحواسيب وغيرها، فبالتالي وبحسب 

قطعة بيعت إلى السوق المحلي وضمان  التعليمات فإن الشركة المصنعة يجب عليها تتبع كل

اتالفها بالشكل الصحيح بعد ان ينتهي المستهلك من استخدمها وان هذه الفترات قد تصل لسنوات 

طويلة، او ان يتحمل المسؤولية المالية اي بشكل اخر ان يدفع قيمة االثار المترتبة على اتالفها 

 بشكل صحيح الحقا.

 

م: حيث ان تلك المنتجات تتميز بالعدد الكبير وتنوع شرائح المجتمع اكياس التسوق احادية االستخدا -

المستخدمة لهذه االكياس، باالضافة إلى الحاجة لثقافة فرز وتجميع لهذه االكياس من قبل المستهلك 

نفسه، مما يجعل تطبيق هذه التعليمات هدفه فرض تبعات مالية على مصانع االكياس مقابل االثار 

 ة بيئيا.السلبية المترتب

 

الكتب والمجالت والصحف الرسمية التالفة او المراد التخلص منها: وهذا ينطبق على كافة  -

المنتجات الورقية مما يضيف اعباءا جديدة وكبيرة على هذا القطاع الذي يعاني اصال في ظل 

بشكل  فهاانتشار القراءة االلكترونية ، هذا باالضافة إلى ان اغلب المنتجات الورقية ال يتم اتال

 ضار بيئيا انما يعاد تجميعها ويعاد تدويرها وتصنيعها مرة اخرى.

 

بدال من ان يتم فرض هذه التعليمات وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة، يجب ان تقوم وزارة البيئة على  .3

تطبيق مبدأ المسؤولية المنتقلة، اي ان مسؤولية التخلص من المنتجات يجب ان تنتقل من المصنع او 

منتج إلى المستهلك، هذا باالضافة أن يتم العمل على تنفيذ حمالت توعوية للمستهلكين والمجتمع ال

بااللية السليمة الدارة النفايات والتخلص االمن منها باالضافة إلى ثقافة الفرز والتجميع بالتشارك مع 

ها اعباءا ة وتفرض عليكافة الشركاء بدال من فرض هذه التعليمات التي تعيق تطور القطاعات االنتاجي

 اقتصادية جديدة

 



 

 

 المادة المالحظة

يتضح من التعريف هو فرض المسؤولية المالية على المنشآت التي تصنع 

 المنتجات المختلفة المستهدفة في هذه التعليمات، 

2 

تم ذكر ان تطبيق هذه التعليمات عند ظهور االثار السلبية عن هذه المنتجات ، 

الموضوع غموضا حول الية وكيفية تطبيقهوبالتالي يتحمل   

3 

قائمة المنتجات تتضمن منتجات يصعب تطبيق هذا المبدأ عليها كما  .أ

 هو موضح اعاله

توضيح كيفية ضمان تصميم وانتاج المواد بشكل يسهل االستخدام  .ب

 الفعال، ال سيما بما يتعلق بقائمة المواد المذكورة في المادة السابقة

لية جمع ومعالجة النفايات الناتجة عن المنتجات ح. توضح الية ومسؤو

!! 

4 

توضيح ماهية التدابير الالزمة لضمان اعادة استخدام النفايات او منع انتاجها، 

 وهل تتضمن اية حوافز تشجيعية للمنشآت التي تعمل على اعادة التدوير؟

1 

مبدأ  تفاصيل المادة برّمتها يصعب تطبيقها على المنشآت الصناعية ال سيما

المنتجات المرتجعة بعد استخدامها اذ يتطلب وعيا مجتمعيا وليس تدابير من 

 قبل المنتجين

6 

توضيح دور وماهية الكيان المذكور وهذا يضيف اعباء جديدة لدى المنتجين 

بدال من يتم تطوير منتجاتهم وتعزيز تنافسيتها فإن اهتمامهم يجب ان يتحول 

النفايات وتتبعها ومعالجتهالتأسيس كيانات الدارة   

8 

في حال تم تطبيق هذا المبدأ فإن المدد الزمنية المذكورة قليلة جدا اذ يحتاج 

 الموضوع إلى تأهيل مجتمعي ومناقشات حول االلية السليمة لتطبيقها

9 

11+11 ينطبق عليها ما ينطبق على المالحظات الخاصة بالمنتجات المذكورة اعاله  

 

 

 



 

 

 مسودة تشريعات ادارة النفايات الخاصة لسنة 0202

 المادة المالحظة

ال يتضمن التعريف اية خصوصية لهذه النفايات وما هو الفرق بينها وبين 

 النفايات الصلبة العادية او بينها وبين النفايات الضارة او الخطرة

2 

تطبيق  توضيح الية التعامل مع المنتجين وما هي االثار المترتبة عليهم في حال

 هذه التعليمات

3 

كافة النقاط المذورة هي مسؤولية الجهات الرسمية بما فيها وزارة البيئة 

 والبلديات ووزارة االدارة المحلية ال سيما بما يتعلق بالجمع والفرز وغيرها

4 

اغلب المنتجات المذكورة في القائمة مصنفة ضمن تصنيفات اخرى للنفايات هذا 

سن تشريعات محفزة للمنشآت التي تقوم باعادة تدوير او باالضافة إلى ضرورة 

 استخدام بعض هذه المنتجات كالزجاج واالطارات وغيرها

 

كما ينه كيف تم تحديد هذه القائمة وما هي خصوصية كل منها بما يتعلق 

 بطريقة المعالجة والفرز والتعامل معها

 قائمة النفايات الخاصة

 

 




