مسودة نظام إدارة النفايات الصلبة
صادر بمقتضى أحكام المادة ( )31من القانون اإلطاري إلدارة النفايات رقم ()16
لسنة 2020
المادة (:)1
يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الصلبة لسنة  ) 2020ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (:)2
أ .يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
النفايات الصلبة  :المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمـة عن أي انشطـة يجب معالجتهـا أو التخلص منها وغير
مدرجة في تعريف النفايات الخطرة الوارد في نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة وتداولها.
إدارة النفايات الصلبة :أي عمل من أعمال الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص
النهائي من النفايات الصلبة أو أي من العمليات الواردة في المادة ( )4من القانون.
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المنتج الثانوي :المادة أو الشيء الناتج عن أي عملية إنتاج ،في حال كان إنتاج هذه المادة أو الشيء ال يعتبر
هدفها أساسيا ً لها.
ب .تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام.

المادة (:)3
يتم بموجب أحكام هذا النظام تنظيم إدارة النفايات الصلبة بكافة مراحلها وعلى كافة المتعاملين بها بما يحقق
حماية البيئة والصحة العامة.

المادة (:)4
أ -يتم اتباع التسلسل الهرمي إلدارة النفايات الصلبة لترتيب األولويات في تطبيق سياسة تقليل ومنع إنتاج
النفايات الصلبة وإدارتها:
 -1اجراءات الوقاية لمنع تولد النفايات.
 -2التحضير إلعادة االستخدام.
 -3إعادة التدوير.
 -4طرق أخرى لالسترجاع  ،مثل استرجاع الطاقة.
 -5التخلص النهائي.
ب -عند تطبيق التسلسل الهرمي إلدارة النفايات المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة ،تتخذ الجهات المشار
إليها في المادة ( )6من هذا النظام تدابير لتشجيع تطبيق الخيارات التي تحقق أفضل نتائج بيئية شاملة.

المادة (:)5
تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة المهام والصالحيات التالية:
أ .دراسة مواصفات المعدات المستعملة في إدارة النفايات الصلبة المقدمة من الجهات ذات العالقة بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
ب .تحديد شروط جمع النفايات الصلبة وفرزها ونقلها وتخزينها وتدويرها ومعالجتها والتخلص منها .
ج .إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بالنفايات الصلبة ،على أن يتم تزويدها بالبيانات الالزمة من الجهات ذات
العالقة.
د-

ح -للوزارة إصدار دليل إرشادي ونشره على موقع الوزارة على أن يشمل قوائم بكافة فئات النفايات وكيفية
إدارتها وتداولها.

المادة (:)6
تلتزم كل جهة تقوم بأي عملية من عمليات إدارة النفايات الصلبة أو ينتج عن النشاط الذي تزاوله نفايات صلبة
بما يلي:
أ -اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة في المادة ( )7من القانون.
ب  .توفير الكادر المؤهل الدارة النفايات الصلبة ووسائل السالمة العامة للعاملين لديها .
ج .توفير االليات والحاويات والمعدات الالزمة الدارة النفايات الصلبة .
د .مراقبة جمع النفايات الصلبة وتحديد مساراتها ونقلها الى المواقع المخصصة للتخلص منها بما فيها تنظيف
الطرق وجمع النفايات المبعثرة.
هـ .وضع الحاويات في اماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها.

وـ اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع وصول النفايات الخطرة الى حاويات ووسائط نقل النفايات الصلبة .
ي .االحتفاظ بسجالت دورية تدون فيها كميات النفايات الصلبة ومصادرها واساليب معالجتها واالليات
العاملة في هذا المجال.
ز .االشراف على اعمال الفرز والحفر والطمر ومراقبة التقيد بالشروط الواردة في عقود المتعهدين المتعلقة
بادارة النفايات الصلبة .
ح .منع حرق النفايات الصلبة او طرحها بصورة مكشوفة .
خ .اتخاذ االجراءات الالزمة إلدارة نفايات الهدم والبناء غير الملوثة بالنفايات الخطرة إدارة سليمة بيئيا ً في
حال نتج عن نشاطاتها هذا النوع من النفايات.

المادة (:)7
تلتزم البلديات وأمانة عمان الكبرى أو أي جهة مسؤولة عن جمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة بما يلي:
. 1وضع دراسة ألعداد السككان و البيكوت فكي منكاطق البلديكة وفكق اإلحصكائيات السككانية المعتمكدة والعمكل
على توفير العدد المناسكب مكن حاويكات النفايكات الككافي للنفايكات المنتجكة و توزيعهكا بالشككل الكذي يضكمن
وصول السكان لها بأقل مسافة ممكنة.
 .2حصر أعداد و مواقع حاويات تجميع النفايات داخل المناطق التابعة للبلدية.
 .3تحديد مسارات حركة آليات جمكع النفايكات المسكؤولة عكن تجميكع النفايكات بنكا ًء علكى خارطكة للمنكاطق
التابعة للبلدية و على أن يكون خط مسار اآلليكات المخصصكة لنقكل النفايكات متسلسكل و يضكمن الوقك
األقل إلنهاء عملية تجميع النفايات.
 .4تغطية مركبات الجمع و النقل طوال الطريق لتجنب تطاير النفايات .
 .5وضع جداول زمنية متكررة لجمع النفايات.
 .6وضع برنامج غسيل لمركبات و حاويات جمع و نقل النفايات.
 .7جمع والتقاط النفايات المبعثرة بالوسائل و األدوات المناسبة.
 .8تحديد مسار اآلليات المخصصة لنقل النفايات مكن وإلكى مواقكع المحطكات التحويليكة أو أمكاكن الفكرز و
المعالجة أو مكبات النفايات الصلبة.
المادة (:)8

أ.
ب.

.

Compost
المادة (:)9
تلتزم الجهات المختصة والمسؤولة عن إدارة النفايات المنزلية الصلبة أو ما شابهها وضمن مناطق نفوذها
بوضع خطة لفرز النفايات من المصدر تراجع وتعدّل كل ثالث سنوات ،على أن تشمل الخطة ما يلي:
أ -المناطق المشمولة بفرز النفايات.
ب -نوعية النفايات التي سيتم فرزها ،باالعتماد على المادة (.)8
ت -نوع المركبات المستخدمة في جمع النفايات المفروزة.
ث -نسبة المناطق المطبق فيها الفرز من المصدر ضمن مناطق النفوذ ،على أن يتم رفع هذه النسبة ما
بين ( %)20-10سنوياً.
ج -منشآت استرجاع المادة التي ستقوم باستقبال هذه النفايات ،شريطة تطبيق مبدأ القرب في اختيار هذه
المنشآت.
ح -طرق التوعية والتحفيز على الفرز من المصدر.
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المادة (:)14
على الجهات المختصة والمشار إليها في المادة ( )10من القانون اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ مبدأ االكتفاء
الذاتي ضمن حدود مناطق نفوذهم ،والمتضمن تطبيق ما يلي:
أ – اتخاذ التدابير المناسبة وبالتعاون مع الجهات المختصة األخرى ،في حال كان ذلك ضرورياً ،إلنشاء
شبكة متكاملة وكافية من منشآت االسترجاع والمعالجة والتخلص النهائي من النفايات الصلبة ،مع مراعاة
أفضل التقنيات المتاحة.
ب -أن تكون الشبكة مصممة لتمكين المنطقة ككل من تحقيق االكتفاء الذاتي في إدارة النفايات الصلبة ومنها
عمليات االسترجاع والتخلص النهائي ،مع مراعاة الظروف الجغرافية والحاجة إلى منشآت متخصصة ألنواع
معينة من النفايات.

ج -أن يتم التخلص من النفايات في أحد أقرب المنشآت المناسبة ،وذلك عن طريق أنسب األساليب
والتكنولوجيات ،لضمان مستوى عال من الحماية للبيئة والصحة العامة.
د -ال يعني مبدأ القرب واالكتفاء الذاتي أنه يتعين على كل جهة مختصة امتالك المجموعة الكاملة من مرافق
االسترجاع والمعالجة والتخلص النهائي داخل حدود مناطق نفوذها.

المادة (:)15
أ -ال يطبق تعريف النفايات الصلبة على المادة أو الشيء الناتج عن أي عملية إنتاج  ،إذا كان إنتاج هذه المادة
أو الشيء ال يعتبر هدفها أساسيا ً لها ،ويتم التعامل معها على أنها منتج ثانوي فقط في حالة استيفاء الشروط
التالية:
 -1التأكد من استخدام المادة أو الشيء بشكل إضافي.
 -2يمكن استخدام المادة أو الشيء مباشرة دون أي معالجة أخرى بخالف الممارسات الصناعية العادية.
 -3تم انتاج المادة أو الشيء كجزء ال يتجزأ من عملية اإلنتاج.
 -4أن يكون االستخدام اإلضافي للمادة أو الشيء قانونياً ،أي أنها تفي بجميع متطلبات المنتج ومتطلبات حماية
البيئة والصحة ذات الصلة لالستخدام المحدد لها ولن يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على البيئة أو صحة اإلنسان
بشكل عام.
ب -للوزراة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة تحديد المعايير التي يجب استيفاؤها لمواد أو أشياء معينة
تعتبر منتج ثانوي وليس نفايات.

المادة (:)16
أ -تتوقف نفايات صلبة معينة ومحددة عن كونها مصنفة كنفايات عند خضوعها لعملية االسترجاع ،بما في
ذلك إعادة التدوير والتشغيل وذلك عند تحقق مجموعة من المعايير يتم تطويرها وفقا ً للشروط التالية:
 -1أن المادة أو الشيء يستخدم عادة ألغراض محددة.
 -2وجود سوق أو طلب على هذه المادة أو الشيء.
 -3أن المادة أو الشيء تفي بالمتطلبات الفنية لألغراض المحددة باإلضافة للتشريعات والمعايير المطبقة على
المنتجات.
 -4لن يؤدي استخدام المادة أو الشيء إلى آثار سلبية على البيئة أو صحة اإلنسان.

ب -يجب أن تشتمل المعايير المشار لها في الفقرة أ من هذه المادة على قيم محددة للملوثات وأن تأخذ بعين
االعتبار أي آثار بيئية ضارة محتملة للمادة أو الشيء.

المادة (:)17
تتخذ الجهات المختصة التدابير الالزمة لضمان عدم خلط النفايات الخطرة ،مع النفايات الصلبة
أ-
لضمان توفير الحماية للبيئة وصحة المتعاملين مع النفايات الصلبة.
تتخذ الجهات المختصة اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن إنتاج النفايات الخطرة وجمعها ونقلها
ب-
وتخزينها ومعالجتها ،تتم في ظروف توفر حماية للبيئة وصحة اإلنسان ،بما في ذلك إجراءات ضمان التتبع
من اإلنتاج إلى الوجهة النهائية للنفايات الخطرة مع مراعاة االشتراطات الواردة في التشريعات ذات العالقة.
بخصوص النفايات الخطرة المتولدة من المنازل ،فعلى البلديات وأمانة عمان الكبرى اتخاذ
ت-
االجراءات الالزمة إليجاد مواقع مخصصة لجمع هذه النفايات وضمان عدم خلطها بالنفايات الصلبة المنزلية.
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المادة (:)19
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (:)20
يلغى نظام إدارة النفايات الصلبة رقم ( )27لسنة  2005المنشور على الصفحة  1154من عدد الجريدة
الرسمية رقم  4702بتاريخ  ،2005/3 /31باإلضافة إلى تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة  ،2019على
أن تبقى التعليمات األخرى الصادرة بموجبه سارية المفعول.

