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و ا البيئ
عمان ،ب 2تة4

اأه اف العام
تهٖف السياساػ العامغ امڤضڤعغ لګ الحٖ ڣ التقليل من اأثا ٙالسلبيغ للنفاياػ بمختلڀ اشكالها علګ البيئغ في اأٙدڗ ڣتعظيږ
ااستفادع منها  ،ڣهي كما يلي:


تحقيڄ معايي التنميغ امستٖامغ لعناص ٚالبيئغ امختلفغ



تطڤي ٚاسس ڣا حغ من امعايي ڣااشت اطاػ امتعلقغ ب داٙع النفاياػ



يجاد نظام متكامل ڣمڤحٖ إداٙع النفاياػ علګ مستڤڥ امملكغ



ٙفع مستڤڥ داٙع النفاياػ ڣبشكل متساڣ مختلڀ محافظاػ امملكغب



ٙفع مستڤڥ الڤعي البيئ لٖڥ اأفٚاد



ٙفع نسبغ االت ام من قبل ام سساػ ڣٛيادع مستڤياػ السامغ ڣالحمايغ العامغب



عملي صياغ السياسا
بٖ ػ ڣٛاٙع البيئغ من٘ عٖع سنڤاػ بالعمل علګ دٙاسغ عٖد من امشاكل التنظيميغ امتعلقغ بمڤضڤٵ داٙع النفاياػ ،ڣقٖ تږ تطبيڄ
العٖيٖ من الحلڤڋ التشٚيعيغ ڣام سسيغ من جل محاڣلغ الڤصڤڋ الګ نتائٌ ڣا حغ ڣمحٖدعب علګ الٚغږ من الجهڤد ا ڗ ڣٛاٙع البيئغ،
من خاڋ دٙاساتها ڣمٚاقبتها للڤضع القائږ ،ما تٜاڋ تٚڥ نڢ يجظ البٖ بالعمل علګ ڣضع سياساػ عامغ ڣخطغ اصاٍ علګ امستڤڥ
الڤطن تضمن تحقيڄ اأهٖاف امڤضڤعغب
قامت الڤٛاٙع ب جٚا دٙاسغ علميغ منهجيغ من جل تحٖيٖ امشاكل ڣامسبباػ ڣالحلڤڋ ڣعقٖ جلساػ تشاڣٙيغ مع اصحاب العاقغب لقٖ
تږ اأخ٘ بالعٖيٖ من النقا٭ الت تمت مناقشتها ڣڣضع سياساػ تنظيميغ عامغ ڣالت سيتږ تٖعيمها بأدڣاػ تشٚيعيغ ڣفنيغ ڣ داٙيغ فاعلغ
ڣشفافغ ،من جل ڣضع نظام م سس ڣ طا ٙقانڤني للحٖ من اآثا ٙالسلبيغ علګ عناص ٚالبيئغب
الجها

ا العاق

ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ بتعميږ ڣثيقغ السياساػ العامغ التنظيميغ علګ اصحاب العاقغ من القطاعيڗ العام ڣالخا ٥من اجل مناقشغ
مٖڥ تأثي ها اإيجابي اڣ السلب علګ مختلڀ القطاعاػ ،ڣبهٖف الخٚڣه بتطبيقاػ عمليغ كف ع ڣمتڤافڄ عليها ت دڬ لګ تحقيڄ امنافع
ڣتب  ٙالكلڀ الت قٖ تت تظ علګ م سساػ القطاعيڗ العام ڣالخا٥ب


ڣڣٛاٙع ال حغ
ڣڣٛاٙع البلٖياػ ، ،ڣ مانغ عماڗ الكب ڥ  ،ڣالبلٖياػ ،ڣمجالس الخٖماػ امشت كغ



سلطغ منطقغ العقبغ ااقتصاديغ ،ڣسلطغ امناطڄ الحٚع ڣالتنمڤيغ ،ڣسلطغ اقليږ البت ا



دائٚع الجماٙڅ العامغ



اإداٙع املكيغ لحمايغ البيئغ



سلطغ امصاد ٙالطبيعيغ



الجمعياػ البيئيغ



مٖيٚياػ البيئغ في امحافظاػ



اأفٚاد



السياسا

التنظيمي
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السياسا التنظيمي العام إدا النفايا امتكامل
نطاق السياس
ببببببببببببببببببببببببببببببببب
ملحق التع يفا
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ً
وا:

ت حي ام جعي التنظيمي الخاص بم ض ع النفايا بكاف اشكالها

ً
استنادا الګ قانڤڗ حمايغ البيئغ ٙقږ ( )25لسنغ 2ةة 5ڣال٘ڬ يعتب القانڤڗ الخا ٥ڣاأڣلګ بالتطبيڄ في مڤضڤٵ اداٙع قطاٵ النفاياػ
بكافغ شكالها ،فتعتب ڣٛاٙع البيئغ هي الجهغ امٚجعيغ التنظيميغ الت تعن بتنظيږ مڤضڤٵ "النفاياػ" علګ مستڤڥ امملكغ بحين
تٚتبط امهام من حين ااصل ڣاأسا ٝبالجهغ التنظيميغ دڣڗ اقصا اڣ استبعاد لٖڣ ٙالجهاػ ااخٚڥ اٗعانا لحقيقغ اڗ دڣ ٙالجهاػ
الحكڤميغ دڣ ٙتكاملي ڣلكل دائٚع اهٖاف ڣصاحياػ ا تنقطع صلتها بالٖڣائ ٚااخٚڥ ،ڣيت څ تنظيږ امڤضڤٵ الګ الجهغ التنظيميغ
امٚجعيغ اڣ الګ الجهغ الت تقڤم بتفڤيضهاب
ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ بالعمل علګ الجهاػ الٚسميغ اأخٚڥ بالعمل علګ مٚاجعغ كافغ التشٚيعاػ امتٖاخلغ (تٖاخل اادڣاٙ
ڣااختصاصاػ ڣتٖاخل العقڤباػ) ڣالت تأثٚػ بشكل مباش ٚڣغي مباش ٚبالتعٖياػ الت طٚػ علګ قانڤڗ حمايغ البيئغ (عام 2تة،)5
حين ستقڤم الڤٛاٙع باعتباٙها الجهغ امٚجعيغ التنظيميغ بڤضع امفاهيږ امتعلقغ بالنفاياػ بكافغ اشكالها ،ڣااشت اطاػ القانڤنيغ
ڣالبيئيغ ڣالفنيغ ڣال حيغ ڣغي ها ،ڣڣضع امنهجياػ الت تضمن ڣجڤد الياػ عمل كف ع ڣفعالغ ضمن كافغ مٚاحل العمل ،باإضافغ الګ
القيام بتفڤي ٬ڣالٚقابغ علګ الجهاػ الحكڤميغ اأخٚڥ الت تقڤم ب داٙع النفاياػ بمختلڀ انڤاعهاب

الخط ا
التنفي ي

-

جٚا مٚاجعغ قانڤنيغ لكافغ التشٚيعاػ ٗاػ العاقغ بمڤضڤٵ النفاياػب
تحٖيٖ صاحيغ ڣدڣ ٙڣٛاٙع البيئغ بصفتها جهغ مٚجعيغ ڣجهغ ٙقابيغب
تحٖيٖ ڣصاحياػ ڣدڣ ٙالجهاػ اأخٚڥ الت تقڤم ب داٙع النفاياػ باعتباٙها جهاػ مسانٖع ڣةاڣ جهاػ
ٙقابيغ مفڤضغب
امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

عام 2تة4ة2تة4
اانتها من ال اسا وخط العمل

ً
ثانيا:

تع يل التش يعا ة تح ي الصاحيا
واأدوا

عام 2تة4ة2تة4
الب بتطبيق امنظ م الج ي

وضع متطلبا واشت اطا متكامل وواضح إدا النفايا بكاف ان اعها

ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ ڣبالتعاڣڗ مع الجهاػ الٚسميغ ڣغٚف الصناعغ ڣالتجاٙع ڣجمعياػ امجتمع امٖني ڣم سساػ القطاٵ الخاصغ
بڤضع متطلباػ ڣاشت اطاػ متكاملغ (بيئيغ ،صحيغ ،قانڤنيغ ،ماليغ ،تنظيميغ) كما يلي:
 ااشت اطاػ الخاصغ باستخٖام امڤاد امعاد تٖڣيٚها ڣ نتاه ڣاستي اد منتجاػ قابلغ إعادع ااستخٖام ڣالتٖڣيٚ
 ااشت اطاػ الخاصغ بعمليغ جمع ڣف ٛٚالنفاياػ بمختلڀ انڤاعها
 ااشت اطاػ الخاصغ بعمليغ نقل النفاياػ بمختلڀ انڤاعها
السياسا

التنظيمي
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ااشت اطاػ الخاصغ بعمليغ معالجغ النفاياػ بمختلڀ انڤاعها
ااشت اطاػ الخاصغ بأماكن تجميع ڣمعالجغ النفاياػ بكافغ انڤاعها
اشت اطاػ لتقليل انتاه النفاياػ
اشت اطاػ بيئغ العمل ڣتڤصيڀ ڣتصنيڀ الڤظائڀ
نظام الحڤافٜ

الخط ا التنفي ي

-

البٖ بمٚاجعغ ااشت اطاػةامڤاصفاػ امڤضڤعغ من ڣتحٖيٖ امتطلباػ الاٛمغ لتطڤيٚها ڣتعٖيلها (النفاياػ
الصلبغ ،النفاياػ الصناعيغ ڣالكيماڣيغ ،النفاياػ الطبيغ ،الحمأع ،النفاياػ االكت ڣنيغ ڣالكهٚبائيغ)
جٚا دٙاساػ مقاٙنغ لتحٖيٖ ااشت اطاػ العاميغ ڣاإقليميغ ڣالڤطنيغ ،ڣڣضع امباد اأساسيغ الخاصغ
بعمليغ ڣضع ااشت اطاػب
جٚا دٙاسغ قانڤنيغ لكافغ التشٚيعاػ ٗاػ العاقغ من اجل اڗ يصا ٙالګ تعٖيلهاب
نش ٚااشت اطاػ ڣاإجٚا اػ ڣاأنظمغ الجٖيٖع علګ كافغ ام سساػ العامغ ڣالخاصغ من خاڋ خطغ اتصاڋ
فعالغ لضماڗ الشفافيغ ب
امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

عام 2تة4ة2تة4
اانتها من ال اسا

ً
ثالثا:

اعتماد وتطبيق مباد

وضع ااشت اطا ة اص ا التش يعا

عام 2تة4ة2تة4
الب بتطبيق ااشت اطا

م
ادا النفايا ( مس ولي امنتج ،مب امل ث ي فع ،ام قعي )

م
ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ بالعمل مع كافغ الجهاػ ٗاػ العاقغ من جل تطبيڄ مبٖ مس ڣليغ امنتٌ خاڋ كافغ مٚاحل داٙع النفاياػ ڣٗلڊ
بهٖف تڤضيح دڣا ٙڣمس ڣلياػ اأفٚاد ڣ صحاب اأعماڋ ڣالجهاػ الحكڤميغب
يهٖف مبٖ امس ڣليغ الګ تخفي ٬نسبغ النفاياػ امنتجغ ڣضماڗ العمل امشت څ بيڗ كافغ اصحاب العاقغ (اأفٚاد – امنش ػ
ااقتصاديغ – الجهاػ الحكڤميغ) من جل القيام بتطبيڄ افضل امماٙساػ خاڋ عمليغ جمع ڣف ٛٚالنفاياػ ڣنقلها ڣمعالجتها من جل
التخلص منها اڣ اعادع تٖڣيٚهاب

الخط ا التنفي ي

-

جٚا دٙاسغ قانڤنيغ لكافغ التشٚيعاػ ٗاػ العاقغ من اجل اڗ يصا ٙالګ ادخاڋ ه٘ا امفهڤم ضمن النظام
التشٚيعيب
العمل مع اصحاب العاقغ علګ ڣضع نظام اداٙڬ ڣا ح من جل تطبيڄ مبٖ امس ڣليغ ڣمتابعغ تنفي٘ه من
ً
خاڋ اجٚا اػ عمل ڣا حغ ڣسٚيعغ ڣ ا تٚتظ كلفا اضافيغب
نش ٚالتشٚيعاػ ڣاإجٚا اػ ڣاأنظمغ الجٖيٖع علګ كافغ ام سساػ العامغ ڣالخاصغ من خاڋ خطغ اتصاڋ
فعالغ لضماڗ الشفافيغ
امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

عام 2تة4ة2تة4

تع يل التش يعا ة وضع النظام

الب بتطبيق مب مس ولي امنتج

عام 2تة4ة2تة4
اانتها من ال اسا
السياسا

التنظيمي
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ً
ابعا:

وضع وتطبيق اسس ام افق البيئي ة التص يح البيئي ة نظام(  )systemال خص البيئي الخاص
ب دا النفايا

ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ بالعمل ڣبالتنسيڄ مع كافغ الجهاػ الت تقڤم ب داٙع النفاياػ بمختلڀ انڤاعها ب دخاڋ مفهڤم التصٚيح البيئ
ڣالٚخصغ البيئيغ الخاصغ ضمن منظڤمغ تشٚيعيغ ڣ داٙيغ جٖيٖع ٗاػ كلفغ ماليغ معتٖلغ ڣ جٚا اػ داٙيغ متكاملغ تضمن التنسيڄ
ڣالتطبيڄ مع كافغ الجهاػ الحكڤميغب
سيتږ تطبيڄ نظام امڤافقغ البيئيغ ڣالتصٚيح البيئ ڣالت خيص البيئ ضمن كافغ امٚاحل من خاڋ القيام بمٚاجعغ ڣٛاٙع البيئغ مباشٚع
اڣ الجهاػ الٚسميغ الت سيتږ تفڤيضهاب

م حل نقل النفايا

م حل جمع وف النفايا
امخاٛڗ ة امحطاػ اآمنغ للنفاياػ امتعلقغ بما يلي:
الٜيبا( ٙامياه الناتجغ من امعاص)ٚ
الكمخغ (امياه الناتجغ عن امحاج )ٚفي
ااماكن امنتجغ لهاب
النفاياػ اإلكت ڣنيغ ڣالكهٚبائيغ
محطاػ معالجغ الحمأع
محطاػ التحڤيل ڣامعالجغ للمياه الصناعيغ
ڣالصٚف الص ي

صٖا ٙمڤافقغ بيئيغ للمخاٛڗ ڣامحطاػ

الخط ا التنفي ي

-

تنظيږ ڣمتابعغ عملياػ النقل ڣناقلي النفاياػ من
امنشأ حت امكظ من جل ضماڗ الٚقابغ علګ ه٘ه
امٚحلغ

صٖا ٙتصٚيح بيئ للناقليڗ ڣاآلياػ

امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

اانتها من ال اسا

ً
خامسا :تأهيل و نشا منش
السياسا

تٚخيص منش ػ داٙع النفاياػ ڣمٚاقبتها ڣالتفتي٤
عليها لالت ام بأدا عملياتها ضمن الحٖڣد امسمڤٍ
بها ڣالشٚڣ٭ امنصڤ ٥عليها ،باعتباٙها من
النشاطاػ عاليغ الخطڤٙع

صٖاٙ ٙخصغ بيئيغ للمنش ػ

جٚا دٙاسغ قانڤنيغ لكافغ التشٚيعاػ ٗاػ العاقغ من اجل اڗ يصا ٙالګ ادخاڋ مفهڤم امڤافقغ ڣالتصٚيح
ڣالت خيص البيئ ضمن اأنظمغ ڣالتعليماػ ب
العمل مع اصحاب العاقغ علګ ڣضع نظام اداٙڬ ڣا ح من جل تطبيڄ امباد ڣمتابعغ تنفي٘ها من خاڋ
ً
اجٚا اػ عمل ڣا حغ ڣسٚيعغ ڣ ا تٚتظ كلفا اضافيغب
نش ٚالتشٚيعاػ ڣاإجٚا اػ ڣاأنظمغ الجٖيٖع علګ كافغ ام سساػ العامغ ڣالخاصغ من خاڋ خطغ اتصاڋ
فعالغ لضماڗ الشفافيغ

عام 2تة4ة2تة4

التنظيمي

م حل معالج النفايا

تع يل التش يعا ة وضع النظام

عام 2تة4ة2تة4
الب بتطبيق امباد الج ي

دا النفايا حس ام اصفا العامي
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ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ بالعمل ڣبالتنسيڄ مع البلٖياػ ة امانغ عماڗ الكب ڥ باعتباٙها امس ڣلغ عن انشا مكباػ النفاياػ ،ڣالجهاػ
الحكڤميغ اأخٚڥ ٗاػ العاقغ ،باإضافغ الګ م سساػ القطاٵ الخا ٥الت تقڤم علګ اداٙع مكباػ ة محطاػ خاصغ ،بتحٖيٖ افضل
امماٙساػ ڣامڤاصفاػ العاميغ الت من شأنها القيام بتأهيل تلڊ امنش ػ اڣ انشا منش ػ جٖيٖع ضمن مڤاقع محٖدع ڣمڤافڄ عليها
من النڤاحي التنظيميغ ڣالبيئيغ امختلفغب
-

الخط ا التنفي ي

-

البٖ بڤضع امڤاصفاػ الخاصغ بمنش ػ اداٙع النفاياػ ڣالتكنڤلڤجيا امستخٖمغ ڣالياػ العمل الاٛمغ
لتطبيڄ افضل امماٙساػ الٖڣليغب
ڣضع بٚامٌ إعادع تأهيل امكاب القٖيمغب
ڣضع خطغ تتضمن نشا مكباػ مٚكٜيغ في كل قليږ ڣحسظ امڤاصفاػ العاميغ
ڣضع انظمغ ڣتعليماػ تفصيليغ مكاب النفاياػ من حين ختيا ٙامڤقع ،التصميږ ،البنا  ،العملب
ڣضع الشٚڣ٭ الاٛمغ محاٙځ النفاياػ الطبيغ من حين اختيا ٙامڤقع ،التصميږ ،ليغ العمل ،باإضافغ لګ
مٚاقبغ ڣتنظيږ الغاٛاػ امنبعثغ عن عمليغ الحٚځ
ڣضع اطا ٙڣاشت اطاػ لاستثما ٙفي مجاڋ اداٙع النفاياػب

امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

عام 2تة4ة2تة4

وضع خطط وب امج التأهيل

الب بالتطبيق الت يجي

عام 2تة4ة2تة4
اانتها من ال اسا

وام اصفا

ً
سادسا :اقتصاديا ادا النفايا ومشا ك القطاع الخا

الخط ا التنفي ي

ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ بالعمل ڣبالتنسيڄ مع الجهاػ الٚسميغ ڣامٚاك ٜالبحثيغ ڣالقطاٵ الخا ٥من اجل ٛيادع فعاليغ اداٙع النفاياػ
ڣٗلڊ باعتماد ادڣاػ تقليل كلفغ اداٙع النفاياػ ڣك٘لڊ ٛيادع مشاٙكغ القطاٵ الخا٥ب
 البٖ بٖٙاسغ اقتصاديغ للڤضع الحالي اداٙع النفاياػ ڣتحٖيٖ نقا٭ الضعڀ الت يمكن تحسينها ادخاڋ ادڣاػ فعالغ لتقليل كلفغ اداٙع النفاياػ ڣٛيادع فعاليتها بااستفادع من تجاٙب الٖڣڋ امتقٖمغ تحٖيٖ اادڣاػ الت يمكن من خالها تشجيع القطاٵ الخا ٥لاستثما ٙفي مجاڋ النفاياػ الصلبغ من جمعڣنقل ڣاعادع تٖڣي ٚالنفاياػ الصلبغ ڣالتخلص النهائي منهاب
 ٙبط طٚځ ف ٛٚڣمعالجغ النفاياػ امعتمٖع مستقبليا بام شٚاػ ااقتصاديغ في قطاٵ اداٙع النفاياػ ڣادخاڋمفهڤم است جاٵ الكلفغ في اداٙع النفاياػ مع ااخ٘ يعيڗ ااعتبا ٙخلڄ ف ٥ٚعمل جٖيٖع ڣمكافحغ البطالغب
ً
 ااستفاده من عڤائٖ الكٚبڤڗ معالجغ النفاياػ معالجغ سليمڢ بيئيا من خاڋ ليغ التنميغ النظيفغ حسظبٚڣتڤكڤڋ كيڤتڤ امنبثڄ عن اتفاقيغ التغي امنا يب

عام 2تة4ة2تة4
اانتها من ال اسا

السياسا

التنظيمي

وام اصفا

العام – إدارة النفايا

بكاف اشكالها

امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

عام 2تة4ة2تة4

وضع خطط وب امج التأهيل

الب بالتطبيق الت يجي
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التعاون ااقليمي وال ولي

سابعا

الخط ا التنفي ي

-

الجهاػ امانحغ
ااتفاقياػ الٖڣليغ MEAsب
نقل التكنڤلڤجياب
BAT, BEP
 سيتږ اضافغ نص جٖيٖ يتناسظ مع النقا٭ اعاه
امخ جا
عام 2تة4ة2تة4
عام 2تة4ة2تة4

اانتها من ال اسا

ثامنا:

وضع خطط وب امج التأهيل

وام اصفا

عام 2تة4ة2تة4
الب بالتطبيق الت يجي

ضمان الجاهزي ام سسي

الخط ا التنفي ي

ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ بالعمل ڣبالتنسيڄ مع الجهاػ الٚسميغ ڣغٚف الصناعغ ڣالتجاٙع ڣجمعياػ امجتمع امٖني ڣم سساػ القطاٵ
الخاصغ ،من جل ضماڗ الجاهٜيغ ام سسيغ لقيام تلڊ الجهاػ بتطبيڄ امنظڤمغ التشٚيعيغ ڣاإداٙيغ الجٖيٖعب
 دٙاسغ ڣدعږ اإطا ٙام سس في ام سساػ ٗاػ العاقغ ب داٙع النفاياػب ڣضع معايي اادا للجهاػ امعنيغ بجمع ڣف ٛٚالنفاياػبً
ً
 تڤجيڢ الجهاػ امس ڣلغ ب تباٵ طٚځ امعالجغ امستخٖمغ عاميا ڣاممكن تطبيقها محليا بشكل يحافٴ علګعناص ٚالبيئغب
 عٖاد بٚامٌ من جل تأهيل ڣتٖٙيظ كڤاد ٙقادٙع داٙع النفاياػ بكافغ مٚاحلها ڣمنها: oتفكيڊ النفاياػ اإلكت ڣنيغ ڣالكهٚبائيغ ڣفٛٚها ب
 oاساليظ الفصل امتبعغ للنفاياػ الطبيغب
لياػ ڣطٚځ التخلص من الحمأع ڣ عادع استخٖامهاب
امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

عام 2تة4ة2تة4
اانتها من ال اسا

وضع خطط وب امج التأهيل والت ي

تاسعا :تحقيق الت عي واإ شاد البيئي على امست

عام 2تة4ة2تة4
الب بالتطبيق الت يجي

ال طني

سيتږ العمل علګ ڣضع بٚامٌ تڤعڤيغ ڣطنيغ تهٖف الګ نش ٚالڤعي البيئ ڣ هميغ تطبيڄ امنظڤمغ لضماڗ التنميغ امستٖامغب

الخط ا التنفي ي
-

السياسا

ڣضع بٚنامٌ تڤعڤڬ شامل ڣمتكامل لكافغ شٚائح امجتمع ڣڣضع بٚامٌ للتقليص من النفاياػ ڣ عادع ستخٖامها ڣتٖڣيٚها
ڣايجاد نظام للحڤافٜب
عٖاد دليل اٙشادڬ يتضمن:
 oبٚامٌ لتقليص النفاياػ ڣ عادع استخٖامها ڣتٖڣيٚها ڣالت تستنٖ علګ الف ٛٚعنٖ امصٖٙب
 oنشا امحطاػ التحڤيليغ ڣتحٖيٖ امتطلباػ الاٛمغ ل٘لڊب
 oماكن التخلص النهائي من النفاياػ الصناعيغ ڣالكيميائيغ
 oالجهاػ ڣامڤاقع امخصصغ إعادع ااستخٖام ڣالتٖڣيٚب
التنظيمي

العام – إدارة النفايا

بكاف اشكالها
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امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

عام 2تة4ة2تة4
اانتها من ال اسا

عاش ا :ضمان ال قاب والتفتي

وضع خطط وب امج التأهيل والت ي

عام 2تة4ة2تة4
الب بالتطبيق الت يجي

البيئي ضمن كاف م احل دا النفايا

ستقڤم ڣٛاٙع البيئغ بالعمل ڣبالتنسيڄ مع كافغ الجهاػ من جل تنسيڄ جهڤد كافغ ام سساػ من جل الٚقابغ علګ امنش ػ الخاصغ
ب داٙع النفاياػ ڣعملياػ النقل امٚتبطغ بالنفاياػ بكافغ انڤاعها ،ڣٗلڊ بهٖف ضماڗ تطبيڄ ااشت اطاػ امڤضڤعغ ڣالتشٚيعاػ امعمڤڋ
بهاب
الخط ا التنفي ي :
 البٖ بالعمل علګ ڣضع ڣتنفي٘ بٚنامٌ يتضمن تهيئغ البنيغ التحتيغ ام سسيغ ڣتٖٙيظ العامليڗ علګ استخٖام النظامالجٖيٖب
 بنا قٖٙاػ امفتشيڗ البيئييڗٙ ،بط مخٚجاػ التفتي ٤بعمليغ الت ي ،اعطا امفتشيڗ الصاحياػ ڣتطڤي ٚادڣاػالتفتي ٤ڣالبنيغ التحتيغب
 العمل مع اصحاب العاقغ علګ ڣضع نظام اداٙڬ ڣا ح يضمن تطبيڄ النظام الجٖيٖ ڣالٚقابغ عليڢ ڣتقٖيږ الٖعږالفن من قبل ڣٛاٙع البيئغب
 العمل علګ دٙاسغ كل القطاعاػ ڣامنش ػ القائمغ ڣڣضع اليغ مناسبغ لتطبيڄ التفتي ٤البيئ ڣ دٙاجها ضمن خطغعمل تٖٙيجيغ ڣمتڤاٛنغب
 جٚا دٙاسغ قانڤنيغ لكافغ التشٚيعاػ ٗاػ العاقغ من اجل اڗ يصا ٙالګ تعٖيلها حسظ النظام امعٖب البٖ بتڤقيع م٘كٚاػ التفاهږ مع الجهاػ الحكڤميغ امختلفغ من جل ضماڗ تنسيڄ عملياػ التفتي ٤ڣتقسيمهاب نش ٚاإجٚا اػ ڣاأنظمغ الجٖيٖع علګ كافغ ام سساػ العامغ ڣالخاصغ من خاڋ خطغ اتصاڋ فعالغ لضماڗالشفافيغ ب

عام 2تة4ة2تة4

امخ جا
عام 2تة4ة2تة4

عام 2تة4ة2تة4

اانتها من ال اسا

وضع اأنظم اإدا ي

الب بالتطبيق الت يجي

نقاط ضافي هام


السياسا

سياس وطني مكتامل

التنظيمي

العام – إدارة النفايا

بكاف اشكالها
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ً
استنادا لٖڣ ٙڣٛاٙع البيئغ ڣ حكام قانڤڗ حمايغ البيئغ ،فقٖ تږ ڣضع ه٘ه السياسغ الڤطنيغ من جل ضماڗ ڣضع سياساػ
عامغ شاملغ ٗاػ نطاځ يمتٖ لكافغ مناطڄ امملكغ ،ڣٗلڊ بهٖف تنسيڄ الجهڤد ڣڣضع نظام ڣطن يتږ تطبيقڢ من قبل
اصحاب اأعماڋ بشكل ڣا ح ڣشفاف ڣشامل ڣٗاػ كلڀ ڣمخاط ٚمنخفضغب


لي التطبيق
ستقڤم الڤٛاٙع عنٖ البٖ بتطبيڄ السياساػ العامغ امڤضڤعغ بتطبيڄ مباد التحليل امستنٖ علګ اأدلغ ڣالتشاڣ ٙامبنيغ
علګ جٚا اػ منهجيغ ڣمنظمغ تشمل التشاڣ ٙمع صحاب الشأڗ ،الت من شانها ڗ تسهږ في الشفافيغ في اتخاٗ القٚاٙاػ،
ڣتعٜي ٜالتشاڣ ٙڣمشاٙكغ الفئاػ امستفيٖع ڣامتضٙٚع  ،كما تسمح للمسا لغ عن اإجٚا اػ الحكڤميغ ،ڣتضع اأسا ٝلٚصٖ
ڣتقييږ السياساػ العامغ بعٖ ڗ يتږ اعتمادهاب

السياسا

التنظيمي

العام – إدارة النفايا

بكاف اشكالها
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املحڄ (ت)
ملحڄ التعاٙيڀ ( )Terms of Glossary

السياسا

التنظيمي

العام – إدارة النفايا

بكاف اشكالها
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