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 بموجب اتفاقية استكهولم  دولة االمارات العربية املتحدةلخطة التنفيذ الوطنية 

 (POPs) بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 

 املقدمة: -1

وذلك  كيميائيةالعدد من املواد  إن اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة تتعامل مع

والبيئة بشكل عام وذلك بسبب سميتها الشديدة على على الصحة العامة بشكل خاص  تهالخطور 

اإلنسان والحيوان والنباتات واألنظمة البيئية بال تمييز، وقد سميت بالدائمة ألنها تبقى لعقود 

األمر الذي يضاعف من حدة مشاكلها ، طويلة بدون أن تتفكك تحت الظروف البيئية السائدة

 للتعامل مع هذه امل
ً
 عامليا

ً
شكلة البيئية الفريدة من نوعها ويمكن بإيجاز توضيح ويتطلب تدخال

 -خطورة هذه امللوثات العضوية على النحو اآلتي:

 .هي مركبات عضوية تحتوي على ذرات الكلور 

  لها خاصية كيميائية وفيزيائية فريدة تجعلها تقاوم التفكك والتحلل تحت الظروف البيئية

 ".للتفكك والتحلل درجة مئوية 1200العادية " تتطلب درجات حرارة أكثر من 

  لها القابلية على االنتقال من مصادر إطالقها وإنتاجها إلى مسافات بعيدة وتدخل إلى كل

 .األنظمة البيئية في األرض

 .لها قابلية منخفضة للذوبان في املاء وقابلية عالية للذوبان في املواد الدهنية 

 ي األنسجة الدهنية في الكائنات الحية وتنتقل عبر السالسل لها قابلية عالية للتراكم ف

 الغذائية وتتراكم بشكل عال عبر الزمن.

  لها سمية حادة على اإلنسان واألنظمة البيئية والكائنات الحية ومن أمثلة هذه األضرار

وتقليل األعضاء التناسلية  وتشويهالتسبب في عدة أنواع من السرطانات وتقليل الخصوبة 

، اضطرابات عصبية، خلل في نظام املناعة وزيادة في حساسية ويات الذكاء عند البشرمست

البشرة تجاه بعض األمراض، إصابة األجنة والصغار بعدة أمراض معروفة لدى األطباء 

املتخصصين، لها خاصية االنتقال من األمهات إلى األطفال عبر الرضاعة الطبيعية وقد تم 

 نذ أكثر من ثالثة عقود.التأكد من هذه األمراض م
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  :إلى ثالث مجموعات في ثالث مالحق وتقسم امللوثات العضوية الدائمة

وذلك لكثرة  (DDT)والذي يضم املبيدات العضوية بما فيها مبيد الـ دي دي تي  : امللحق أ

 الم للسيطرة على ناقالت األمراض.استخدامه في بعض من دول الع

والتي توجد في مواد التبريد والتزييت في  (PCBs)ت الثنائية عديدة الكلور ويضم الفينوال  : امللحق ب

 مولدات ومكثفات الطاقة.

 .يوكسينات والفيوراناتاالدويشمل   : امللحق ج
 

جتماعات ومنذ النصف الثاني من تسعينات القرن املاض ي بدأت دول العالم بعقد سلسلة من اال 

م، حيث فتح باب االنضمام إلى 2001مايو  23جود في إلى حيز الو  أسفرت عن ظهور االتفاقية

م 2002يوليو  11في أول يوم ومن ثم صادقت عليها في  اإلمارات دولة اعليه قعتو و  ،االتفاقية

 منها بااللتزام بكافة بنود االتفاقية، ومن أهم بنودها هو إعداد خطة ال
ً
الوطنية  تنفيذإظهارا

بما يتوفر لدى الدولة من معلومات عن هذه املواد في و ا، به العامة لالتفاقيةوموافاة األمانة 

مهملة وكذلك مصادر  قايااملالحق الثالث سواء كانت كميات مستخدمة أو مخزونات قائمة أو ب

إذا كانت تقوم إطالقها إلى البيئة ومعلومات عن املواقع امللوثة ببقاياها إن وجدت وفيما 

 ببنود االتفاقية.
ً
 بتصنيعها أو تصديرها أو استيرادها أو تقوم بتدويرها التزاما

 

 :ملحة عامة عن دولة المارات العربية املتحدة -2

مـــيالد دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة التـــي بـــرزت إلـــى م 1971اريخ الثـــاني مـــن دلســـمبر لعـــام شـــهد تـــ

الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان  ل بـــإذن   ســـتراتيجية الوا ـــحة للمغفـــور لـــه الوجـــود بفضـــل الر يـــة اال 

عوتـه اخخلصـة والحكيمـة لجمـع شـمل اإلمـارات السـبع اسـتجابة نهيان طيـب   ثـراه، فقـد لقيـت د

وحتــإ إعــالن االتحــاد م 1968واســعة تجســدت فــي اللقــاءات التــي تمــت بــين حكــام اإلمــارات منــذ عــام 

 بية املتحدة . بقيام دولة اإلمارات العر 

وتضـــــم دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة ســــــبع إمـــــارات هـــــي: أبـــــوظ ي، د ـــــي، الشـــــارقة،  جمــــــان، أم 

 القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

 

:الدولة جغرافية 2-1

قلب الخليج العر ي، وتحدها من الشمال والشمال الغر ي مياه الخليج  في دولة اإلمارات تقع

العر ي، ومن الغرب دولة قطر واململكة العربية السعودية، ومن الجنوب سلطنة عمان واململكة 

العربية السعودية، ومن الشرق بحر عمان وسلطنة عمان. وتمتد سواحلها املطلة على الجزء 



 

 

 

 

 

 

 

6 
 

، وحتإ رأس  644 ي من الخليج العر ي مسافة الجنو 
ً
 من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا

ً
كيلومترا

، وتنتشر عليها إمارات: أبوظ ي ود ي والشارقة و جمان وأم القيوين ورأس الخيمة، 
ً
مسندم شرقا

بينما يمتد ساحل اإلمارة السابعة وهي الفجيرة وساحل امارة الشارقة في املنطقة الشرقية على 

. وتشـكيل 90ان بطول ـر عمـل بحـساح
ً
 °ول ـــــــــــطي طــة بين خـغل الدولة بذلك املنطقة الواقعـومترا

 .  22 °  35 `  - 26 °    25 `عرض وخطي 51 °   35 `   -   10 ` 57

 من اليابسة، وتشمل هذه املساحة مجموعة متر مر ع كيلو  71023.6وتبلغ مساحة الدولة 
ً
تقريبـا

  27,624.9 ليج العر ي، وتبلغ مساحة البحر اإلقليميةجزر في الخ
ً
 .كيلومتر مر ع تقريبا

 

 :سكان المارات  2-2

لسـكان، وذلـك نتيجـة السـتقدام أعـداد شهدت دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة زيـادة كبيـرة فـي عـدد ا

كبيـــرة مــــن القــــوى العاملــــة للمشـــاركة فــــي النهضــــة التنميــــة الشــــاملة التـــي بــــدأت الدولــــة بتنفيــــذها فــــي 

 مرحلة مبكرة من إنشائها.
 

 للهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء، 
ً
  بلغ العدد اإلجمالي لسكان دولة اإلمارات وفقا

ر نسبة الذكو م وبلغت 7201نسمة عام  9,304,277 مقارنة بـ م8201عام  ةنسم 9,366,829

 .نسمة 3,069,166% من اإلناث وبما لعادل 33نسمة مقابل  6,297,663ادل % بما لع67

 

 :املناخ  2-3

اف لذا تخضع الدولة لبعض التأثيرات القادمة من مناخ دولة اإلمارات العربية املتحدة مداري ج

درجة مئوية تسجل في فصل  47ل إلى صأعلى درجات الحرارة تر بحر عمان، و اخحيط الهندي عب

ما أدرجة مئوية  40-35الصيف في حين لسجل متوسط املدى الحراري السنوي للصيف بين 

ض فيه درجات الحرارة ال سيما في فصل الشتاء فهو أقصر ويمتد من دلسمبر حتإ فبراير، وتنخف

 املناطق الداخلية.

 

 :الزراعة  2-4

ظهرت الزراعة في دولة اإلمارات كنشاط قديم يمارس في بعض املناطق في الدولة مثل : رأس 

الخيمة والفجيرة والعين، و عض الواحات مثل: واحة ليوا، بيد أن هذا النشاط اقتصر على 

 ات التي تغذيها الينابيع واالفالج واآلبار. بساتين النخيل في الواح

 م 1974ومع التطور الذي شهدته الدولة منذ قيامها في عام 
ً
شهدت الزراعة في الدولة تطورا

 على الرغم من محدودية املوارد الطبيعية وندرة املياه وصعوبة الظروف البيئية.
ً
 سريعا
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 في وتمثل تمور النخيل أهم الحاصالت الزراعية في الدولة
ً
 رئيسيا

ً
، فقد شكلت وال تزال مكونا

غذاء املواطنين، ويعود االهتمام الخاص بزراعة النخيل في الدولة ألسباب تراثية وبيئية 

  واقتصادية.
 

 االقتصاد:  2-5

تركـــزت مصـــادر الـــدخل القـــوي فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة قبـــل اكتشـــاف الـــنفط علـــى صـــيد 

م ، أصـبح 1958جـارة وإنتـاج بعـض اخحاصـيل الزراعيـة، و عـد اكتشـافه عـام اللؤلـؤ واألسـماو والت

 النفط املصدر الرئيس ي إليرادات الدولة بسيطرته على الهيكل االقتصادي الوطني.

 
ً
 بـارزا

ً
 ملواردهـا املاليـة دورا

ً
 أساسـيا

ً
وتعتبر إيـرادات الدولـة الناتجـة عـن تصـدير الـنفط الخـام مـوردا

يــة االقتصـــادية ومتطلباتهــا، وقــد ناحــت دولـــة اإلمــارات مــن خــالل توظيـــف فــي تنفيــذ مشــاريع التنم

 مـن هيمنـة القطـاع 
ً
العائدات النفطية املتحققة في تنويع مصـادر الـدخل القـومي والتقليـل تـدريجيا

 النفطي على االقتصاد الوطني.

ي الوطني. بسيطرته على الهيكل االقتصاد دولة اإلماراتاملصدر الرئيس ي إليرادات  لعتبر النفط

 ملواردها املالية، وتلعب 
ً
 رئيسيا

ً
وتعتبر إيرادات الدولة الناتجة عن تصدير  النفط الخام موردا

 في تنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية ومتطلباتها. وقد ناحت دولة اإلمارات
ً
 بارزا

ً
من خالل  دورا

 .وظيف العائدات النفطية املتحققةت

ساعد على تحفيز  اممنفط إلى تعزيز اإليرادات الحكومية، وقد أدى استمرار ارتفاع أسعار ال

االستثمار وتسريع وتيرة النمو للقطاعات االقتصادية األخرى مثل الطاقة املتجددة والطاقة 

 النووية لألغراض السلمية.

وفي نفس الوقت رسخت الدولة مكانتها كمركز محوري للتجارة والسياحة واالستثمار، وعليه 

باقتصاد قوي يدعمه مناخ استثماري مثالي وسياسات استثمارية مواتية، وهياكل تتمتع الدولة 

 لالستثمارات األجنبية، 
ً
 جاذبا

ً
قانونية مؤسسية تضاهي أفضل املعايير العاملية، مما خلق مناخا

 وعزز بالتالي اقتصادها القوي .

ر على البيئة سواء كان تأثيرات التغير في األوضاع االقتصادية ذات تأثير مباش نأومن املعروف 

، ففي حين أن زيادة الناتج اخحلي اإلجمالي للدولة تمكنها من تخصيص 
ً
 أو إيجابا

ً
هذا التأثير سلبا

استثمارات مناسبة لقطاعات اإلسكان والخدمات االجتماعية وضمان نوعية حياة أفضل من 

مستوى دخل الفرد يؤدي إلى  رتفاعإحيث الصحة والتعليم والبيئة املناسبة والبنية التحتية، فإن 

زيادة معدالت االستهالو التي قد تقود إلى تفاقم حدة الضغوط التي تتعرض لها البيئة واملوارد 

 الطبيعية.
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 الصناعة:   2-6

تعتبر الصناعة من أهم القطاعات االقتصادية التي تعتمد عليها دولة اإلمارات العربية املتحدة في 

 لدورها الحيوي في تعزيز االستقرار  سياستها الرامية إلى
ً
تنويع مصادر الدخل القومي، نظرا

والتقدم االقتصادي من خالل إيجاد مصدر دائم ومتجدد للدخل القومي وتنمية املوارد البشرية، 

 وتوفير مزيد من فرص العمل، إضافة إلى دورها في تدعيم القاعدة اإلنتاجية.

و شكل عام تسعى الدولة  ،ظة خالل السنوات املاضيةوقد شهد القطاع الصناعي تطورات ملحو 

عن طريق توجيه االستثمارات  اإلجماليخلق قطاع صناعي قادر على املساهمة في الناتج اخحلي  إلى

هذا القطاع، وخاصة الصناعات التي يمكن أن تحل منتجاتها محل املنتجات  إلى واألجنبيةاخحلية 

ستثمار األجن ي من خالل توفير البيئة املناسبة إلنتاج صناعي املستوردة، باإلضافة إلى تشجيع اال 

 التي تحققت في مجال الصناعات البتر وكيماوية. االنجازات الكبيرة إلىمتنوع يضاف 

والبنية التحية والخدمات الداعمة لتشجيع اإلنتاج الصناعي إلى وقد أسهمت النظم والتشريعات 

ووفقا للتقارير الصادرة من قطاع الصناعة عاملين بها. زيادة عدد املنشآت الصناعية وعدد ال

م بلغ عدد املنشآت الصناعية في دولة اإلمارات 2019بوزارة الطاقة والبنية التحتية فإنه في عام 

 ( عامل.483,161( منشأة وبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي )6893)

 
  :الطاقة  2-7

 في قيادة عملية التنمية، ولقد  
ً
 هاما

ً
يلعب قطاع الطاقة في دولة اإلمارات العربية املتحدة دورا

 لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية، 
ً
 أساسيا

ً
شكلت صادرات النفط الخام والغاز موردا

والبدء بممارسة مسؤولياتها في دعم  حيث ساهم القطاع بتحفيز ودعم باقي القطاعات للنهوض

 االقتصاد. 

 في السنوات األخيرة، سواء بشكل مباشر كوقود وكهرباء، 
ً
 كبيرا

ً
وقد شهد الطلب على الطاقة نموا

أو غير مباشر كتحلية املياه والخدمات، األمر الذي حتم زيادة عدد محطات توليد الكهرباء 

 وزيادة قدرتها املركبة. 

على التوجه نحو الطاقة املتجددة أو الطاقة البديلة،   رات العربية املتحدةدولة االما حرصت

من استمرار نمو الدولة حيث تولي الدولة ُجّل اهتمامها بمواكبة التطورات والتكنولوجيا بما يض

لى تحقيق بيئة مستدامة، وذلك للمحافظة على املوارد املائية واالعتماد إدولة التسعى و  وتقّدمها.

كبير على العديد من اشكال الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وُيعزى ذلك بشكٍل 

 الزدياد أعداد السكان
ً
 .للطلب املتزايد على الكهرباء واملياه في الدولة نظرا
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، فمنها ما لعتمد على الرياح أو على الطاقة الشمسية، في الدولة تتعدد أنواع الطاقة املتجددةو 

 على الطاقة
ً
تعتبر الطاقة الشمسية املصدر الثاني للطاقة الكهربائية في دولة و  .النووية ومؤخرا

في املرتبة الثالثة على مستوى العالم بالنسبة إلنتاج الطاقة الشمسية الدولة حلت وقد  اإلمارات

 .ميغاواط 140، بطاقة إنتاجية بلغت حوالي م2013املركزة لعام 

ن ضمن أهدافها االستفادة من النفايات في توليد الطاقة التي م 2021نحو تحقيق ر ية اإلمارات و 

، أبرمت العديد من الشركات اتفاقيات، لتتعاون فيما بينها 2021% بحلول عام 75بنسبة 

 .لتحويل النفايات إلى طاقة

برزت الطاقة النووية كخياٍر أمثل لدولة اإلمارات، حيث تستخدم تكنولوجيا  منة وصديقة وقد 

، وقادرة على إنتاج الكهرباء بشكٍل كبير. للبيئة وموثوقة
ً
ستسهم و ، كما أنها مجدية اقتصاديا

الطاقة النووية في تنويع إمدادات الطاقة في الدولة مع ضمان أمن الطاقة في املستقبل، باإلضافة 

 .الى دعم التنمية االقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل ملواطني الدولة

، وهي الجهة 2009 من عام دلسمبر في شهر مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية تم إنشاءولذلك 

وإدارتها وتشغيلها.  اإلمارات العربية املتحدة املسؤولة عن تطوير محطات الطاقة النووية في دولة

تعمل املؤسسة على تطوير أولى محطات الطاقة النووية في الدولة في موقع براكة في املنطقة 

، وسيضم املوقع بحلول عام أر عة من مفاعالت الطاقة النووية املتقدمة أبوظ ي رةالغربية إلما

، مع تشغيل محطة 2021في عام . ومن املتوقع أن تبدأ اخحطة األولى عملياتها التجارية 1400

إضافية بعدها في كل عام، وذلك حسب املوافقات الرقابية والتنظيمية. وعند االنتهاء من تنفيذ 

 ميغاواط، وتزود إلى الشبكة الوطنية 5600امج، سيتم إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى هذا البرن

 للكهرباء.

 

  :السياحة   2-8

تعتبر السياحة من القطاعات املهمة التي تعول عليها الدولة في سياسة تنويع مصادر الدخل 

لدولة جهودها على القومي ورفع معدالت النمو االقتصادي بشكل عام. ومن هذا املنطلق ركزت ا

تطوير هذا القطاع وتنميته وذلك من خالل إقامة العديد من املشروعات التنموية التي تصب في 

كز ترفيهية مختلفة وألعاب رياضية محلية هذا االتجاه، من فنادق سياحية ومراكز تجارية ومرا

تقام على مدار السنة وعاملية وتنظيم املؤتمرات واملهرجانات واملعارض النوعية واملتخصصة التي 

بهدف جذب السياح من مختلف مناطق العالم ووضع البرامج الترويجية الالزمة لتسويق دولة 
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اإلمارات العربية املتحدة كوجهة سياحية متميزة إضافة إلى تقديم تسهيالت عديدة، سواء 

  للسياح الزائرين للدولة، أو الراغبين في العمل في هذا القطاع واالستثمار فيه.

 

  ة:يأهم املشاريع البيئ -3

 استراتيجية المارات للتنمية الخضراء:    3-1

رئيس مجلس الوزراء  ،لةمحمد بن راشد  ل مكتوم نائب رئيس الدو الشيخ أطلق صاحب السمو 

" استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء " تحت شعار  م2012) رعاه   ( في شهر يناير  حاكم د ي

اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، لتتبنإ الدولة من خاللها نهج " االقتصاد األخضر" كأحد  "

، وبيئة بيئةمسارات التنمية املستدامة، وتهدف االستراتيجية إلى بناء " اقتصاد يحافظ على ال

 تدعم نمو االقتصاد" وذلك من خالل التركيز على: 

  وجذب االستثمارات.تعزيز التنافسية االقتصادية ودعم االبتكار 

 .جذب االستثمارات وخلق فرص عمل للمواطنين 

 .تخفيض اآلثار السلبية على البيئة 

 .تحقيق جودة حياة عالية مستدامة 

 .تحقيق كفاءة استخدام املوارد الطبيعية واالقتصادية 

 .تعزيز األمن الوطني في مجال الطاقة واملياه 

  
ً
 ركز القيادي في أسواق الطاقة العاملية.والحفاظ على امل تعزيز سمعة الدولة عامليا

كما تشمل املبادرة ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات 

والبرامج واملشاريع، حيث لشمل املسار األول: الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج 

نيات املتعلقة بها، باإلضافة والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة املتجددة والتق

لتشجيع استخدام الوقود النظيف إلنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة 

املسار الثاني فيشمل السياسات الحكومية  ماأحكومي والخاص. استهالو الطاقة في القطاعين ال

ليات إنتاج واستيراد والهادفة لتشجيع االستثمارات في مجاالت االقتصاد األخضر وتسهيل عم

العمل وتصدير وإعادة تصدير املنتجات والتقنيات الخضراء إضافة إلى العمل على خلق فرص 

 للمواطنين في هذه اخجاالت وتجهيز الكوادر الوطنية في هذا اخجال. 

أما املسار الثالث للمبادرة فيأتي تحت عنوان املدينة الخضراء حيث لشمل مجموعة من 

 كما سياسات التخط
ً
يط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة املساكن واملباني بيئيا

ما لسمإ بالنقل املستدام باإلضافة  أولشمل مبادرات لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة 
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لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن في دولة اإلمارات لتوفير بيئة صحية للجميع. ويشمل 

لرابع التعامل مع  ثار التغير املناخي وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض االنبعاثات املسار ا

الكربونية من املنشآت الصناعية والتجارية باإلضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق 

مجموعة من الحوافز على املستويين االتحادي واخحلي. كما لشمل هذا املسار الحفاظ على 

 جي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية في بيئة دولة اإلمارات. التنوع البيولو 

أما املسار الخامس فيسمإ الحياة الخضراء حيث لشمل مجموعة من السياسات والبرامج 

الهادفة لترشيد استخدام موارد املاء والكهرباء واملوارد الطبيعية باإلضافة ملشاريع إعادة تدوير 

الفردية. كما يحتوي املسار على مبادرات  أوالناتجة عن االستخدامات التجارية  اخخلفات

عبر وسائل التوعية  أوالتوعية والتعليم البيئي للجمهور سواء عن طريق القطاعات التعليمية 

املسار  أمااإلعالمية بما يضمن رفع مستوى تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات االقتصاد األخضر. 

املسار في مرحلته خير فيشمل التكنولوجيا والتقنية الخضراء، حيث سيركز هذا السادس واأل 

األولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون باإلضافة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة ما لسهم 

في التخلص من النفايات بطريقة اقتصادية تسهم في تلبية بعض احتياجات الطاقة كما سيركز 

 على تقنيات تعزيز الكفاءة وهي التقنيات التي تقلل من استخدامات الطاقة هذا املسار أي
ً
ضا

 اليومية واستهالكها بالنسبة للشركات أو األفراد من دون التأثير في اإلنتاج النهائي. 
 

 

 

  مبادرة املباني الخضراء:  3-2

، ليتم تطبيقها في م2010عام  عتمد مجلس الوزراء معايير العمارة الخضراء والبناء املستدام فيا

جميع أرجاء الدولة، وتم البدء بتطبيق املرحلة األولى من هذه املعايير على املنشآت الحكومية من 

، وتهدف املعايير التي سيتم تطبيقها إلى جعل املباني م2011قبل وزارة األشغال العامة منذ عام 

اختيار املوقع، ونوعية املواد املستخدمة في متطابقة مع املتطلبات البيئية، عن طريق االهتمام ب

 يستهدفالبناء، وكفاءة استخدام الطاقة واملياه، ونوعية البيئة الداخلية وإدارة النفايات، و 

 % من االنبعاثات الكربونية. 30خفض نحو  م2030تطبيق مشروع املباني الخضراء حتإ عام 

 
 

  مبادرة استدامة:  3-3

، لتحويل أبوظ ي إلى نموذج م2008ا مجلس أبوظ ي للتخطيط العمراني عام مبادرة أطلقههي 

لضمان تجسيد  2030 أبوظ ي استدامة على دعم ر يةمبادرة وتعمل  ،ملدينة العاصمة املستدامة

، االقتصادية، درة على أر عة ركائز وهي البيئيةاملمارسات املستدامة في الثقافة، وتحتوي املبا
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، الثقافية إلمارة أبوظ ي وإثرائهافية، وذلك للحفاظ على الهوية العمرانية و االجتماعية والثقا

برنامج استدامة المبادرة وتعد  .اة لجميع سكانهاإضافة إلى توفير مستوى عال من جودة الحي

 من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يأخذ ثقافة البلد بعين االعتبار.األول 

املبادرات من بينها: نظام تصنيف الآللئ، املشروعات التجريبية وإشراو الستدامة عدد من و 

األطراف املعنية، إعداد نظام تصنيف الآللئ بمحاذاة قانون بناء أبوظ ي وقانون تطوير أبوظ ي، 

 التدريب والتوعية بعملية التصميم املتكاملة. 

لمساعدة في دفع تفعيل مبادرة وتعد أنظمة تصنيف الآللئ من بين األدوات الرئيسية املوضوعة ل

استدامة، وهي عبارة عن برنامج اختياري لساعد في معالجة استدامة دورة الحياة الكاملة 

 ثالثة أنظمة لتصنيف الآللئ : نظام تصنيف الآللئ للمجتمعات، نظام 
ً
للتطوير. ويوجد حاليا

 تصنيف الآللئ للمباني، نظام تصنيف الآللئ للفيالت. 
 

  مترو دبي:  3-4

لعمل بالطاقة  والذي، م2009من مترو د ي في التاسع من سبتمبر  افتتاح املرحلة األولىتم 

 في خفض الطلب على استخدام املركبات، األمر الذي سيقلل من الكهربائية ويساهم 
ً
إيجابيا

محطات تحت  4محطة بينها  29ويضم نسبة الضوضاء والتلوث الناجم من عوادم السيارات، 

 18تشغيل تم افتتاح املرحلة الثانية من مترو د ي والذي يضم ألرض و عد مرور عامين على ا

 .محطة مرفوعة 12محطات تحت األرض و 6محطة منها 

 

بداية رحلة جديدة،  هي". لى املستقبلإ، رحلة 2020لى إاملسار ومن أحدث مشاريع مترو د ي هو "

  2020عبر مسار  على متن املترو بخطه الجديد قلللتنفريدة بكل تفاصيلها، 
ً
الذي يضيف بعدا

 للحياة في د ي، ويعزز مكانة املدينة كوجهة عاملية
ً
تحفة معمارية ترقى إلى  وتعتبر، مستقبليا

 
ً
محطات تمتد من محطة نخيل هاربر  7تمد جسور التواصل بفضل  حيث الحدث املرتقب عامليا

وتربط الناس بأماكنهم املفضلة ومنازلهم ومقار ّ أعمالهم، ، د ي 2020و  ند تاور إلى محطة إكسب

 .وبكل ما تضمه أرجاء مدينة د ي من معالم جمالية وحضارية

 
 

  قطار االتحاد:  3-5

بتطوير وإنشاء وتشغيل شبكة السكك  لتقوم م2009تم تأسيس شركة االتحاد للقطارات في عام 

العربية املتحدة، وسيتم إنشاء شبكة سكك  ل الركاب والبضائع لدولة اإلماراتالحديدية لنق

  الحديد على مراحل بهدف ربط أهم املراكز السكنية والصناعية
ً
في الدولة، والتي ستشكل جزءا
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 من شبكة السكك الحديدية املزمع إنشا ها لدول 
ً
غطي شبكة  .مجلس التعاون الخليجي مهما

ُ
ت

، من الدولةإمارات كافة كيلومتر عبر  1200بكة كبيرة تمتد بطول يزيد على االتحاد للقطارات ش

 مع ُعمان، حيث ستعمل الشبكة 
ً
 مع اململكة العربية السعودية إلى حدودها شرقا

ً
حدودها غربا

 من الغويفات إلى أبوظ ي ود ي واإلمارات الشمالية مع نقاط اتصال 
ً
على ربط املناطق بدءا

دولة اإلمارات شبكة  العين ومدينة زايد. وعند االنتهاء من اإلنشاء ستمتلكة أساسية بينها، كمدين

وطنية شاملة تتضمن محطات الشحن، ومراكز توزيع ومخازن تقع بالقرب من مراكز النقل 

الرئيسية ومستودعات ومرافق للتخزين عبر كافة أنحاء اإلمارات العربية املتحدة، بما في ذلك 

كما ستمتد شبكة  وميناء صقر.  املنطقة الحرة بجبل علي، ميناء الفجيرةاملصفح، ميناء خليفة، 

والتي ستغطي دول  -عند إنجازها -االتحاد للقطارات لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون 

 مجلس التعاون الخليجي.

 
 

  مدينة مصدر:   3-6

أول مدينة  أنهاالعالم، كما  النفايات فيمدينة مصدر هي أول مدينة متعادلة الكربون وخالية من 

 .
ً
 ركيلومت 6وتبلغ مساحتها كاملة تعمل بالطاقة الشمسية لذا فهي من أكثر مدن العالم استدامة

 
ً
كلم من وسط مدينة أبوظ ي، وتشكل منصة الستعراض طاقة املستقبل  17وعلى بعد  مر ع تقريبا

 .ا واختبارها وتطبيقها وتسويقهااملتجددة والتقنيات النظيفة، وإجراء البحوث عليها، وتطويره

 
ً
تتم فيه باستمرار أحدث و خر مشاريع البحوث والتطوير في مجاالت  وتعتبر املدينة مجتمعا

الطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة، وتجري فيه املشاريع التجريبية واختبارات التكنولوجيا 

وبذلك توفر مدينة " مصدر "  وبناء بعض أحدث املباني وأكثرها استدامة على مستوى العالم،

ر بتكاستراتيجي والحيوي، وتحثها على اإل ؤسسات العاملة في هذا القطاع اإل بيئة خصبة تلهم امل

 
ً
 .م2008العاملية لطاقة املستقبل وذلك منذ عام  ةالقم والنمو، وتستضيف سنويا

 

  مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية:  3-7

عم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وتحويل األراض ي يهدف اخجمع لد

الصحراوية إلى بيئة ذات موارد طبيعية وتعزيز استدامة املوارد من خالل استخدام املوارد 

املتجددة في توليد الكهرباء باإلضافة إلى املساهمة في تطوير تقنيات في توليد الكهرباء من خالل 

 مجال الطاقة املتجددة والشمسية. مسية وتطوير الخبرات اإلماراتية فيالطاقة الش
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 : ولية للطاقة املتجددة ) إيرينا (الوكالة الد  3-8

كمقــــر مؤقــــت  العربيــــة املتحــــدة دولــــة اإلمــــارات عاصــــمةمدينــــة أبــــوظ ي  اختيــــارتــــم  م2009فــــي عــــام 

تــــم اإلجمــــاع علــــى اختيــــار أبــــوظ ي  م2011 ريــــلللوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة املتجــــددة ) إيرينــــا (، وفــــي إب

لتكــون مقــر الوكالــة الــدائم، ممــا يجعلهــا املدينــة األولــى فــي الشــرق األوســط التــي تستضــيف منظمــة 

وتعـد املستدامة، والوكالة تدعم بلدان العالم لالنتقال إلى الطاقة  .حكومية دولية كمقر رئيس ي لها

 ل، منصـــــــة رئيســـــــية للتعـــــــاون الـــــــدولي فـــــــي هـــــــذا اخجـــــــا
ً
لتكنولوجيـــــــا الطاقـــــــة  وتعتبـــــــر الوكالـــــــة مصـــــــدرا

املتجــددة، مثــل : الطاقـــة الحيويــة، الطاقــة الحراريـــة األرضــية، الطاقــة املائيـــة، اخحيطــات، الطاقـــة 

الشمســــــية وطاقـــــــة الريـــــــاح، وتهـــــــدف لتصـــــــبح القـــــــوة الدافعـــــــة الرئيســـــــية فـــــــي تعزيـــــــز االنتقـــــــال نحـــــــو 

ا الصــوت العـــاملي للطاقــات املتجـــددة، وتقـــدم اســتخدام الطاقـــة املتجــددة علـــى نطــاق عـــاملي بصـــفته

إيرينـــــــا املشـــــــورة والـــــــدعم لكـــــــل مـــــــن الـــــــدول الصـــــــناعية والناميـــــــة ملســـــــاعدتهم علـــــــى تحســـــــين األطـــــــر 

التنظيميــــــة وبنــــــاء القــــــدرات، باإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــك تعمــــــل الوكالــــــة علــــــى تيســــــير الوصــــــول إلــــــى جميــــــع 

قــــة املتجــــددة وأفضــــل املمارســــات املعلومــــات ذات الصــــلة بمــــا فــــي ذلــــك البيانــــات املوثوقــــة عــــن الطا

  139كالــة فــي عضــويتها واآلليــات املاليــة الفعالــة، وتضــم الو 
ً
دولــة بالبــدء  35عــن قيــام  دولــة ، فضــال

 بإجراءات طلب العضوية.

 

  جائزة دبي للنقل املستدام:  3-9

إلــى توعيــة تـم إطــالق الجـائزة مــن قبــل هيئـة الطــرق واملوصـالت، وتهــدف جــائزة د ـي للنقــل املسـتدام 

اخجتمع للقيام بدور فاعل وإيجا ي ملساندة الهيئة في تحقيق أهـدافها فـي مجـال وتشجيع مؤسسات 

 النقل املستدام.

النقـل  وتهدف الجائزة لتفعيل الشراكة والتعـاون مـا بـين الهيئـة ومختلـف املؤسسـات ووضـع قضـية

 خختلفة.املستدام ضمن سلم أولويات الشركات واملؤسسات ووسائل اإلعالم ا

 

  :م2050استراتيجية دبي للطاقة النظيفة   3-10

% من طاقة 7 تم إطالق استراتيجية د ي للطاقة النظيفة ، حيث تهدف االستراتيجية إلى توفير

% بحلول 75 م و2030% بحلول عام 25م و 2020د ي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 

ز عاملي للطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر واألقل في وتحويل إمارة د ي إلى مركم 2050عام 

  .البصمة الكربونية
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  :مشروع املعالجة الحرارية للنفايات الصناعية والخطرة في مصانع السمنت  3-11

والتطور املتسارع الدور األكبر في تنوع النفايات من حيث  إمارة الفجيرةكان لطبيعة األنشطة في 

 على املرافق املتاحة في اإلمارة الستقبال النفايات طبيعتها ود
ً
رجة خطورتها مما شكل ضغطا

واستدعى الحاجة لتوفير حلول مبتكرة إلدارة النفايات في ظل أفضل التقنيات املتاحة ولسد 

 الحاجة في اإلمارة .

طرة في وعليه قامت بلدية الفجيرة بتشجيع مشروع املعالجة الحرارية للنفايات الصناعية والخ

مصانع اإلسمنت كتجربة رائدة من نوعها في دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث بدأ املشروع في 

وهو قائم على استقبال النفايات ومعالجتها كبدائل للوقود حيث يتم استرجاع م، 2010عام 

ة االسمنت الطاقة الحرارية الكامنة فيها أو يتم االستفادة منها كمواد خام بديلة تدخل في صناع

من دون التأثير على جودة املنتج النهائي، حيث تعتبر هذه التجربة مطبقة في عدد من دول العالم 

 املتقدمة.

، قدم املشروع حلول مستدامة ألنواع مختلفة من النفايات املتولدة كنفايات الرواسب الزيتية

   ات محطات التحلية وغيرها.نفاي ،نفايات أنشطة صهر املعادن اخختلفة ،نفايات املواد الكاشطة

و عد الشروع بتطبيق هذه التجربة على صعيد إمارة الفجيرة، كان البد من تسليط الضوء على 

هذه التجربة الفريدة على املستوى االتحادي فتم عقد ورشه توعوية ملمثلين من هيئات وجهات 

ت، مما فتح باب التعاون اتحادية على مستوى الدولة بغرض التعريف عن املشروع وتبادل الخبرا

مع اإلمارات االخرى الستقبال نفايات متراكمة لديها منذ عقود والتوجد لها أي حلول مثل نفايات 

مصاهر األملنيوم والرواسب الزيتية من اإلمارات األخرى وعكس ذلك روح التعاون والتكامل بين 

 لنفايات.اإلمارات األخرى بما يخدم مصلحة الدولة و يرفع نسبة معالجة ا
  

 التعاون الدولي: -4

 فــــي السياســــة أيمثــــل االلتــــزام ب
ً
 أساســــيا

ً
هــــداف اخجتمــــع الــــدولي فــــي تحقيــــق التنميــــة املســــتدامة ركنــــا

العامـــــة للدولـــــة، ومـــــن هـــــذا املنطلـــــق ســـــعت الدولـــــة إلـــــى توثيـــــق صـــــالتها بالـــــدول األخـــــرى واملنظمـــــات 

 أواالتفاقيــات ومــذكرات التفــاهم الثنائيــة الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة بالبيئــة ســواء مــن خــالل 

من خالل االنضـمام إلـى املنظمـات الدوليـة املتخصصـة واالتفاقيـات البيئيـة الدوليـة أو املشـاركة فـي 

 اللقاءات الدولية.

لسياســـة املتوازنـــة التـــي انتهجتهـــا دولـــة اإلمـــارات عـــن قيـــام عالقـــات تعـــاون وثيقـــة مـــع كافـــة ت اأســـفر 

ليـة اإلقليميــة ذات الصـلة بالبيئــة، فهـي عضــو مؤسـس فــي مجلـس التعــاون الهيئـات واملنظمــات الدو 

، وهــي عضــو فاعــل  ROPMEاإلقليميــة لحمايــة البيئــة البحريــة  لــدول الخلــيج العربيــة، وفــي املنظمــة
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فــي جامعــة الــدول العربيــة ، ومنظمــة األمــم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة وفــي مقــدمتها برنــامج األمــم 

 UNDP، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلنمــائي  FAO، ومنظمــة األغذيــة والزراعـة   UNEPاملتحـدة للبيئــة 

، OIE، واملنظمــة العامليــة للصــحة الحيوانيــة  UNIDO، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية 

، واملركـــز الـــدولي للبحـــوث الزراعيـــة فـــي املنـــاطق الجافـــة  IFADوالصـــندوق الـــدولي للتنميـــة الزراعيـــة 

ICARDA  ، الدوليــة للهيئــات املعنيــة بالســالمة الغذائيــة والشــبكةINFOSAN  وهــي كــذلك عضــو ،

فاعــل فــي العديــد مــن املنظمــات اإلقليميــة ومنهــا علــى ســبيل املثــال: منظمــة املــدن العربيــة ، اخجلــس 

وزاري العر ي للمياه، املنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة، اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـرب ال

، وملركــــز العر ــــي لدراســــات املنــــاطق الجافــــة واألراضــــ ي الجافــــة واألراضــــ ي القاحلــــة   ESCWAيا  ســــ

ACSAD  واملفوضـية األوروبيـة: نظـام اإلنـذار السـريع األورو ـي لألغذيـة واألعـالف ،RAFFF والهيئـة ،

 .RECOFIاإلقليمية ملصائد األسماو 

مـــن املنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة إلـــى جانـــب ذلـــك تستضـــيف دولـــة اإلمـــارات مقـــرات ومكاتـــب عـــدد 

 IFHCوالصــندوق الــدولي للمحافظــة علــى الحبــارى  IRENAأهمهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة 

تحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة ، واملركـــز الـــدولي للزراعـــة امللحيـــة واملكتـــب شـــبه اإلقليمـــي ملنظمـــة األمـــم امل

 .WWFطبيعة لصون اللدول مجلس التعاون واليمن، ومكتب الصندوق الدولي 

 والجدول أدناه يحدد بعض االتفاقيات التي انضمت لها الدولة:

تاريخ املصادقة /  الجهة #

 االنضمام لالتفاقية

 مرسوم املصادقة على االنضمام

 املواد الخطرة

اتفاقيـــــة بـــــازل بشـــــأن الـــــتحكم فـــــي نقـــــل النفايـــــات  1

قامــــــــت : الخطــــــــرة والــــــــتخلص منهــــــــا عبــــــــر الحــــــــدود

خطــرة ، كمــا بإصــدار تصــنيف للنفايــات الالدولــة 

بإصـــــدار العديـــــد مـــــن التشـــــريعات الدولـــــة قامـــــت 

التـــــــي تمنـــــــع اســـــــتيراد النفايـــــــات الخطـــــــرة أو حتـــــــإ 

 السماح بمرورها عبر أراضيها.

 م1990لســـــنة  52املرســـــوم االتحـــــادي رقـــــم  م1992أكتوبر  17

 م2013لســـنة  88واملرســـوم االتحـــادي رقـــم 

 على تعديل االتفاقية بشان التصديق 

ردام بشـــأن املبيــدات الخطــرة واملـــواد اتفاقيــة روتــ 2

 الكيماوية الخطرة في التجارة الدولية

 م2002لسنة  47املرسوم االتحادي رقم  م2002سبتمبر  10

امللوثــــــــات العضــــــــوية  بشـــــــأنســــــــتكهولم ااتفاقيـــــــة  3

 الثابتة

 م2002لسنة  28املرسوم االتحادي رقم  م2002يوليو  11

 م2004لسنة  72املرسوم االتحادي رقم  م1989دلسمبر  22 وزون اتفاقية فيينا لحماية طبقة األ  4

بشأن املواد املسـتززفة لطبقـة بروتوكول مونتريال  5

، م1990)تعــــديل لنــــدن لعــــام  ن وتعديالتــــهاألوزو 

، تعـديل مونتريـال  م1992تعديل كوبنهـاجن لعـام 

 م2004لسنة  72تحادي رقم املرسوم اال م2005فبراير  16



 

 

 

 

 

 

 

17 
 

 .(م1999وتعديل بكين لعام  م1997لعام 

 18و /276/10قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم  2013نوفمبر  06 ن الزئبقاتفاقية ميناماتا بشأ 6

 م2013لسنة 

 م1995لسنة  61املرسوم االتحادي رقم  م1995دلسمبر  29 ناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير امل 7

 املتحدة األمم باتفاقية مللحقاو بروتوكــــــول كيوتــــــ 8

 خاملنا ريتغ بشأن اإلطارية

 م2004لسنة  75املرسوم االتحادي رقم  م2005يناير  26

 البيئة البحرية والساحلية

وإغراقهــــا بالفضــــالت  اتفاقيــــة منــــع تلــــوث البحــــار 9

 م1972الفاسدة وغيرها من املواد لعام 

 م1974لسنة  49مرسوم اتحادي رقم  م1974

اتفاقيـــــــــة الكويـــــــــت اإلقليميـــــــــة للتعـــــــــاون وحمايـــــــــة  10

 البيئة البحرية من التلوث

 م1979لسنة  20املرسوم االتحادي رقم  1979

االتفاقيــة الدوليـــة ملنـــع تلـــوث ميـــاه البحـــر بالزيـــت  11

 م وتعديالتها.1954لعام 

 م1983لسنة  43مرسوم اتحادي رقم  م1983

البروتوكـــول الخـــاص بحمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن  12

 التلوث الناجم عن األنشطة على اليابسة. 

الدولة وقعت على البروتوكول و لم تصادق  م1990

 بعد عليه ) اإلقليمي (

البروتوكـــــــــــول الخـــــــــــاص بــــــــــــالتلوث البحـــــــــــري عــــــــــــن  13

استكشـــــــــاف واســـــــــتغالل الجـــــــــرف القـــــــــاري لعـــــــــام 

 م1989

 م1990لسنة   49مرسوم اتحادي رقم  م1990

البروتوكـــول الخـــاص بـــالتحكم فـــي النقـــل البحـــري  14

للنفايــات الخطــرة والنفايــات األخــرى عبــر الحــدود 

 والتخلص منها

 م2005لسنة  77املرسوم االتحادي رقم  2005

االتفاقيـــــــــة الدوليـــــــــة ملنـــــــــع التلـــــــــوث البحـــــــــري مـــــــــن  15

 (73/78السفن )ماربول 

 م2006لسنة  74املرسوم االتحادي رقم  2006

 

  التطور التشريعي: -5

، وعملـت علـى تسـخير جميـع املـوارد لصـونها أولت الد
ً
 وا ـحا

ً
ولة قضية التنميـة املسـتدامة اهتمامـا

 رئيســ
ً
 لسياســتها التنمويــة، حيــث يوالحفــاظ عليهــا لألجيــال القادمــة ، واعتبــرت حمايــة البيئــة هــدفا

ً
ا

 كبيـرة فــي ظــروف بيئيـة صــعبة لزيـادة الرقعــة الخضــراء، وتطـوير مــوارد املياه،و 
ً
 تحســينبـذلت جهــودا

، والحفـــاظ علـــى الثـــروة الســـمكية والحيوانيـــة وتطـــوير االســـتراتيجيات البيئـــة وحمايتهـــا مـــن التلـــوث

املتعلقـــة بحمايـــة التنـــوع البيولـــوجي، وإصـــدار التشـــريعات الالزمـــة الســـتدامة املـــوارد البيئيـــة وتعزيـــز 

 .يئي في الدولة دورها لضمان بيئة مستدامة للحياة، كما كان لها أثر بالغ في تعزيز مسيرة العمل الب

 وال : القوان ن االتحادية واللوائح التنفيذية الخاصة: أ
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بشـــــأن تعيـــــين املنـــــاطق البحريـــــة لدولـــــة اإلمـــــارات م 1993( لعـــــام 19القـــــانون االتحـــــادي رقـــــم ) -1

العربيــة املتحــدة ، والــذي يهــدف إلــى تحديــد املنــاطق البحريــة امليــاه الداخليــة والبحــر اإلقليمــي 

 ية الخالصة للدولة. واملنطقة االقتصاد

 :في شأن حماية البيئة وتنميتها م1999( لسنة 24القانون االتحادي رقم ) -2

أول قــانون اتحــادي بيئــي متكامــل. ويهــدف بصــورة أساســية إلــى حمايــة البيئــة والحفــاظ لعتبــر 

التلــوث بأشـكاله اخختلفـة وتجنـب أيـة أضـرار أو  ثــار علـى نوعيتهـا وتوازنهـا الطبيعـي، ومكافحـة 

 والزراعيـــــة أ أواالقتصـــــادية  ية فوريـــــة أو بعيـــــدة املـــــدى نتيجـــــة لخطـــــط وبـــــرامج التنميـــــةســـــلب

الصــناعية أو العمرانيــة أو غيرهـــا مــن بــرامج التنميـــة التــي تهــدف إلـــى تحســين مســتوى الحيـــاة، 

وتنمية املوارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي فـي إقلـيم الدولـة واسـتغالله االسـتغالل 

ة األجيال الحاضرة والقادمة وحماية اخجتمع وصحة اإلنسان والكائنـات الحيـة األمثل ملصلح

 أو التـي تعيـق
ً
االسـتخدام املشـروع للوسـط  األخرى مـن جميـع األنشـطة واألفعـال املضـرة بيئيـا

، إضــافة إلــى حمايــة البيئــة فــي الدولــة مــن التــأثير الضــار لألنشــطة التــي تــتم خــارج إقلــيم البيئــي

األقليميـــــة املتعلقـــــة بحمايـــــة أو لتزامـــــات التـــــي تنظمهـــــا االتفاقيـــــات الدوليـــــة الدولـــــة وتنفيـــــذ اال

البيئـــة ومكافحـــة التلـــوث واخحافظـــة علـــى املـــوارد الطبيعيـــة التـــي تصـــادق عليهـــا أو تنضـــم إليهـــا 

 الدولة. 

مـــــادة مقســـــمة علـــــى تســـــعة أبـــــواب : تتضـــــمن الضـــــوابط واالشـــــتراطات  101ويقـــــع القـــــانون فـــــي 

واملعــــايير املتعلقــــة بكافــــة القضــــايا البيئيــــة والتنميــــة ، حمايــــة البيئــــة  واإلجــــراءات واملوصــــفات

املائيــــة، حمايــــة التربــــة، حمايــــة الهــــواء، تــــداول املــــواد الخطــــرة والنفايــــات الخطــــرة والنفايــــات 

غرامـــــات صـــــارمة ضـــــد و الصـــــلبة، اخحميـــــات الطبيعيـــــة، كمـــــا وضـــــع القـــــانون  ليـــــات للمراقبـــــة 

 التشجيعية.اخخالفين باإلضافة إلى الحوافز 

لســـنة  (11)شـــهد القــانون اول تعـــديل ملــواده وذلـــك بالقــانون االتحـــادي رقــم م 2006وفــي عــام 

 أوعمليــات صــيد أو إمســاو ، حيــث تــم بموجــب هــذا التعــديل تشــديد العقوبــات علــى م2006

 قتل كافة أنواع الحيوانات والطيور.

  فـــــي شـــــأن حمايـــــة  م1999( لســـــنة 24االتحـــــادي رقـــــم ) أنظمـــــة الالئحـــــة التنفيذيـــــة للقـــــانون

 : البيئة وتنميتها

ن حمايـة البيئـة فـي شـأم 1999ة لسـن 24صدرت الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 

وشـــملت أر عـــة نظـــم صـــدرت بقـــرار مجلـــس م 2001وتنميتهـــا علـــى مـــرحلتين، األولـــى فـــي عـــام 

 صــم 2006ثانيــة فــي عــام والم 2001لســنة  37الــوزراء رقــم 
ً
 واحــدا

ً
در بقــرار وشــملت نظامــا



 

 

 

 

 

 

 

19 
 

 اآلتي:فق و م 2006لسنة  12مجلس الوزراء رقم 

o إلـــى حمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن  نظـــام حمايـــة البيئـــة البحريـــة: يهـــدف بصـــورة أساســـية

التلـــوث بكافـــة أشـــكاله ســـواًء مـــن الســـفن أو مـــن النـــاقالت أو مـــن املنشـــآت البحريـــة أو 

يتعــين أن تخضــع لهــا مــن املصــادر البريــة، ويحــدد النظــام الضــوابط واالشــتراطات التــي 

 الوسائل البحرية بمختلف أنواعها. 

o  نظـــام تـــداول املـــواد الخطـــرة والنفايـــات الخطـــرة والنفايـــات الطبيـــة : يهـــدف إلـــى تنظـــيم

عملية تداول هذه املواد وذلك من خالل وضع الضـوابط واالشـتراطات الالزمـة لـذلك، 

خاصـــة اتفاقيـــة بـــازل مـــع مراعـــاة مـــا نصـــت عليـــه االتفاقيـــات الدوليـــة فـــي هـــذا الصـــدد، 

 ها عبر الحدود.نبشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص م

o  نظـــــــام تقيـــــــيم التـــــــأثير البيئـــــــي للمنشـــــــآت : يهـــــــدف هـــــــذا النظـــــــام إلـــــــى تنظـــــــيم إجـــــــراءات

املشروعات التنموية، القائمة والجديـدة وتقيـيم تأثيراتهـا لضـمان عـدم تأثيرهـا السـل ي 

 على البيئة اخحيطة. 

o دات اآلفــــات واملصــــلحات الزراعيــــة واألســــمدة: يهــــدف إلــــى تنظــــيم إجــــراءات نظــــام مبيــــ

اســـتيراد وتــــداول املبيــــدات واملصــــلحات الزراعيــــة واألســـمدة فــــي الدولــــة، ويضــــم قائمــــة 

 . االستيرادباملواد اخحظورة 

o  نظــام حمايــة الهــواء مــن التلــوث: يهــدف إلــى حمايــة الهــواء مــن التلــوث مــن خــالل وضــع

نيــة دقيقــة للحــدود املســموح بهــا لالنبعاثــات مــن مختلــف املصــادر معــايير ومقــاييس وط

 الثابتة واملتحركة. 

 بشـــأن اســـتغالل وحمايـــة وتنميـــة الثـــروات املائيـــة م1999( لســـنة 23القـــانون االتحـــادي رقـــم )-3

  :الحية

مادة موزعة على عشـرة فصـول،  64، وهو يقع في م1999أكتوبر  17صدر هذا القانون في 

ي إلى حمايـة وتنميـة الثـروات املائيـة الحيـة فـي الدولـة مـن خـالل تنظـيم ويهدف بشكل أساس 

عملية الصيد بتراخيص تصدرها السلطات اخختصة، ويشمل القـانون علـى إجـراءات قيـد 

 .ملزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد وإجراءات إصدار التراخيص الخاصة بتلك القوارب

تباعهــا لحمايــة وتنميــة الثــروة الســمكية فــي كمــا لشــمل القــانون علــى االشــتراطات الواجــب ا

يهــــدف بشــــكل و  البحريــــة، الدولــــة، وإجــــراءات تــــداول وتصــــنيع وتســــويق االســــماو واألحيــــاء 

أساس ي إلى حماية وتنمية الثـروات املائيـة الحيـة فـي الدولـة مـن خـالل تنظـيم عمليـة الصـيد 

دولـة، وإجـراءات تـداول تباعها لحماية وتنمية الثروة السمكية فـي الاواالشتراطات الواجب 
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 وتصنيع وتسويق األسماو واألحياء املائية. 

بشـأن تنظـيم ومراقبــة االتجـار الـدولي بالحيوانــات  م2002( لســنة 11القـانون االتحـادي رقـم ) -4

 :والنباتات املهددة باالنقراض

ألســــــس والضــــــوابط املتعلقــــــة بمختلــــــف عمليــــــات االتجــــــار الــــــدولي بــــــأنواع يتضــــــمن القــــــانون ا

النباتــــات والحيوانــــات املهــــددة بــــاالنقراض املشــــمولة باتفاقيــــة االتجــــار الــــدولي بهــــذه األنــــواع، 

 والضوابط واإلجراءات التي ينبغي االلتزام بها خالل عمليات االتجار. 

 الت واملنتجات العضوية: في شأن املدخم 2006لسنة  5القانون االتحادي رقم  -5

عمــــال اإلنتــــاج والتصــــنيع أوهــــو يهــــدف إلــــى تنظــــيم م 2005صــــدر هــــذا القــــانون فــــي شــــهر مــــايو 

والتجهيـــز والتـــداول واالســـتيراد والتصـــدير للمـــدخالت واملنتجـــات العضـــوية بمـــا فـــي ذلـــك وضـــع 

معــــايير ومواصــــفات املــــدخالت واملنتجــــات العضــــوية، تحديــــد الشــــروط واإلجــــراءات لفحــــص 

ليــل املــدخالت واملنتجـــات العضــوية، ومتطلبـــات االســتيراد والتصـــدير وشــروط التســـجيل وتح

 في مجال التصديق العضوي.

 ن حماية األصناف النباتية الجديدة: في شأم 1999لسنة  17االتحادي رقم  القانون  -6

صــــدر هـــــذا القــــانون فـــــي دلســــمبر  بهـــــدف تنظــــيم الحقـــــوق والواجبــــات املترتبـــــة علــــى اســـــتنباط 

باتيـــة جديـــدة، وتســـري أحكامـــه علـــى األصـــناف اخحـــددة فـــي قائمـــة األجنـــاس واألنـــواع أصـــناف ن

البيئــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الســــالالت واألصــــول التغيــــر املنــــاخي و  النباتيــــة التــــي تحــــدد مــــن قبــــل وزارة

 والعقل واألنسجة والخاليا واملادة الوراثية. 

راض الحيوانيـــــة املعديـــــة ن الوقايـــــة مـــــن األمـــــم، بشـــــأ2013لســـــنة  8االتحـــــادي رقـــــم  القـــــانون   -7

 والوبائية ومكافحتها: 

، وهــو يهــدف إلـى الحفــاظ علــى صـحة الحيــوان مــن م2013صـدر هــذا القـانون فــي شــهر أكتـوبر 

مـراض اإلبـال  عـن األ مكافحتها ، ويتضـمن ية و خالل تنفيذ برامج الوقاية من األمراض الحيوان

 افحة األمراض الحيوانية. الحيوانية، اإلجراءات الوقائية لألمراض الحيوانية، ومك

فــي شــأن املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة: م 2013لســنة  9القــانون االتحــادي رقــم  -8

وهــو يهــدف إلــى حمايــة وصــيانة املــوارد الوراثيــة النباتيــة م 2013قــانون فــي يونيــو هــذا الصــدر 

يهـــا وتـــداولها صـــول عللألغذيـــة والحـــد مـــن اســـتززافها، واســـتدامة االســـتفادة منهـــا، وتنظـــيم الح

ئي، وضــــمان اقتســــام املنــــافع الناشــــئة عــــن اســــتخدام املــــوارد مــــن الغــــذامــــن أجــــل الزراعــــة واأل 

الوراثيــــة النباتيــــة لألغذيــــة والزراعــــة علــــى نحــــو عــــادل ومتكــــافىء بمــــا يتفــــق وأحكــــام املعاهــــدة 

افة إلـى حصـر الدولية بشأن املوراد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة، باإلضـ
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 وتجميع وتصنيف وتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوجودة في الدولة. 

فــــي شــــأن االســــتعماالت الســــلمية للطاقـــــة م 2009( لســــنة 6قــــانون االتحــــادي رقــــم )املرســــوم ب -9

 :النووية

الزمــة، وفقــا أحــد العناصــر األساســية للبنيــة التحتيــة القانونيــة ال بقــانون هــذا املرســوم لعتبــر 

 ملعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار إلنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية .

وتبنــإ املرســوم بقــانون العناصــر الجوهريــة الــواردة فــي وثيقــة السياســة العامــة لدولــة اإلمــارات 

التــي تــم  العربيــة املتحــدة فــي تقيــيم إمكانيــة تطــوير برنــامج للطاقــة النوويــة الســلمية فــي الدولــة

حيـــث يحظـــر القـــانون تطـــوير أو إنشـــاء أو تشـــغيل أي  م2008اإلعـــالن عنهـــا ونشـــرها فـــي إبريـــل 

منشــآت إلعــادة معالجــة الوقــود املســتهلك أو تخصــيب اليورانيــوم ضــمن حــدود دولــة اإلمــارات 

 العربية املتحدة .

 وتتمثل العناصر الرئيسية للقانون في اآلتي:

قابــة النوويــة وهــي هيئــة رقابيــة وتنظيميــة مســتقلة تمامــا تعمــل انشــاء الهيئــة االتحاديــة للر  -أ

علـــى تنظـــيم القطـــاع النـــووي فـــي الدولـــة لألغـــراض الســـلمية فقـــط وتحقيـــق األمـــان النـــووي 

 واألمن النووي والوقاية من اإلشعاعات.

 إعداد نظام محكم لترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة املواد النووية . -ب

رض عقوبـــات قاســـية مدنيـــة وجزائيـــة علـــى مخالفـــة أحكـــام القـــانون بمـــا فـــي ذلـــك تجـــريم وفـــ -ج

 .تخدام غير املصرح به لتلك املوادسرقة املواد النووية أو املتاجرة بها أو النقل أو االس

 :اإلدارة املتكاملة للنفاياتي شأن م ف2018( لسنة 12القانون االتحادي رقم ) -10

وتوحيـــد  ليـــات وطـــرق الـــتخلص الســـليم منهـــا، مـــن  إدارة النفايـــاتتنظـــيم عمليـــة يهـــدف إلـــى 

حمايـــة البيئـــة وتقليـــل الضـــرر علـــى صـــحة  ، ممـــا لســـهم فـــي خـــالل تطبيـــق أفضـــل املمارســـات

الناجمــــة عــــن  اإلنســــان ومحيطــــه الحيــــوي، عــــن طريــــق املنــــع أو التقليــــل مــــن اآلثــــار الســــلبية

توليـــــد النفايـــــات وإدارتهـــــا، كمـــــا أنـــــه ســـــيعزز جهـــــود الدولـــــة علـــــى صـــــعيد البعـــــد االقتصـــــادي 

 للنفايات ووضع حلول مستدامة وذكية للتعامل معها.

 :املبيداتم في شأن 2020( لسنة 10القانون االتحادي رقم ) -11

 مة البيئــــة.ضــــمان مســــتوى عــــال مــــن الحمايــــة لصــــحة اإلنســــان والحيــــوان وســــال يهــــدف إلــــى 

تنظـيم واملعالجة السليمة والتخلص من املبيدات املنتهية الصالحية وعبواتها بشكل  من. و 

 عمليات تسجيل واستيراد وتداول واستخدام املبيدات والرقابة والتفتيش عليها.
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 ثانيا : قرارات مجلس الوزارء : 

احل الدولـة وبحرهـا بشـأن حمايـة مـوانس وسـو م 2001( لسـنة 23مجلس الـوزراء رقـم )قرار  -1

اإلقليمــي مــن حــوادث التلــوث البحــري بــالنفط ملنــع الســفن األجنبيــة املتهالكــة مــن االقتــراب 

 من البحر اإلقليمي للدولة.

اســتخدام الســفن والوحــدات فــي شــأن حظــر  م2006( لســنة 29قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) -2

 مشتقاتها. كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من البحرية

اســــتيراد وتصــــدير واســــتخدام  بشــــأن حظــــرم 2006( لســــنة 39مجلــــس الــــوزراء رقــــم )قــــرار  -3

 : األسبستوس في الدولةألواح 

حيــــــــث تــــــــم بموجبــــــــه حظــــــــر اســــــــتيراد مــــــــادة م 2006نــــــــوفمبر  8صــــــــدر هــــــــذ القــــــــرار بتــــــــاريخ 

األسبســتوس املصــنعة علــى شــكل ألــواح بصــورة نهائيــة، كمــا حظــر القــرار إنتــاج هــذا النــوع 

األلـــواح وألـــزم جميـــع املصـــانع واملنشـــآت املنتجـــة أللـــواح األسبســـتوس إنهـــاء نشـــاطها فـــي  مـــن

 اســـتخدام ألـــواح األسبســـتوس فـــي املبـــاني 
ً
هـــذا اخجـــال خـــالل ســـنة. كمـــا حظـــر القـــرار أيضـــا

العامـــة والخاصـــة فـــي الدولـــة. وفيمـــا يتعلــــق بتصـــنيع وإنتـــاج أنابيـــب األسبســـتوس، التـــي لــــم 

مراقبــة إنتــاج هــذا النــوع  التغيــر املنــاخي والبيئــةالقــرار لــوزارة  لشــملها قــرار الحظــر، أعطــى

مـــن األنابيـــب والتأكـــد مـــن مطابقتهـــا للمواصـــفات العامليـــة والـــتخلص اآلمـــن مـــن مخلفاتهـــا، 

 بإصدار قرار بإجراءات الرقابة املناسبة.املناخي والبيئة  التغير وخول القرار وزير

بشـــأن  تنظـــيم أنشـــطة الكســـارات واخحـــاجر م 2008( لســـنة 20قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) -4

 : ونقل منتجاتها

تــــم بموجــــب هــــذا القــــرار إلــــزام جميــــع املنشــــآت الجديــــدة الراغبــــة بالعمــــل فــــي هــــذا اخجــــال 

وقـت صـدوره  مهل املنشآت القائمةلبيئي قبل مباشرة نشاطها، وأالحصول على التصريح ا

 لتعـــديل أ
ً
 واحـــدا

ً
 لـــه. عامــا

ً
وضـــاعها مـــع أحكامـــه ومـــع أحكـــام القـــرارات التـــي ستصـــدر تنفيـــذا

ات املنظمــــة إلدارة وتشــــغيل إصــــدار القــــرار املنــــاخي والبيئــــة  التغيــــر كمــــا خــــول القــــرار وزيــــر

أنشــــــطة الكســــــارات واخحــــــاجر ونقــــــل منتجاتهــــــا متضــــــمنة الخطــــــوط اإلرشــــــادية للعمليــــــات 

الزمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا القــرار : بمــا  التشــغيلية و ليــات رصــد امللوثــات وأيــة قــرارات أخــرى 

فــي ذلــك تحديــد التقنيــات والوســائل الحديثــة وأفضــل املمارســات الخاصــة بالســيطرة علــى 

الغبــار النــاتج عــن تلــك األنشــطة وتحديــد إجــراءات رصــد ملوثــات الهــواء وإجــراء اإلبــال  عــن 

لتلــوث الصــادر أي تجــاوز للحــدود الوطنيــة القصــوى اخحــددة مــن نظــام حمايــة الهــواء مــن ا

 .م2006لسنة  (12)بقرار مجلس الوزراء رقم 
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لتنظـــيم أنشـــطة املنشـــآت العاملـــة فـــي مجـــال  م2011لســـنة  (24)قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  -5

 صناعة األسمنت: 

قبـل مباشـرة نشـاطها، كمـا يلـزم جميع املنشآت بالحصول على التصـريح البيئـي يلزم القرار 

ملزاولـــة ألي منشـــأة أو تجديـــده مـــا لـــم يكـــن طلـــب الجهـــة املرخصـــة بعـــدم إصـــدار تـــرخيص ا

 بتصـــــريح بيئـــــي. ويتضـــــمن القــــرار مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط والضـــــوابط 
ً
التــــرخيص مشـــــفوعا

 الفنية.

ن النظـــــام الـــــوطني الخـــــاص بـــــاملواد شـــــأفـــــي  م2014لســـــنة  (26)س الـــــوزراء رقـــــم قـــــرار مجلـــــ -6

 املستنفذة لطبقة األوزون: 

اد أو تصــدير أو  إعــادة تصــدير املــواد املســتنفذة القــرار املنشــآت التــي ترغــب فــي اســتير ألــزم 

ة علـــى ذات املـــادة جهـــزة واملعــدات واملنتجـــات اخحتويـــلطبقــة األوزون الخاضـــعة للرقابـــة واأل 

اخختصــــــة والحصــــــول علــــــى تصــــــريح اســــــتيراد أو تصــــــدير أو إعــــــادة  التســــــجيل لــــــدى الجهــــــة

 تصدير لها. 

ظـيم تـداول مبيـدات مكافحـة  فـات ن تنأم في شـ2012( لسنة 27قرار مجلس الوزراء رقم ) -7

  .الصحة العامة

هـــدف ب .بشـــأن نظـــام االعالنـــات عـــن املبيـــدات 2019( لســـنة 16قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) -8

إعالنــات املبيــدات فــي الدولــة، ومراقبــة نوعيــة املبيــدات املتداولــة، والتأكــد مــن عــدم  تنظــيم

إضـــافة إلــى التأكـــد مــن عـــدم  تضــليل أو حــث اإلعـــالن علــى االســـتهالو غيــر املالئـــم واملفــرط،

حظـر القـرار  وقدمساهمة اإلعالن بنتائج سلبية و ثار جانبية على الصحة العامة والبيئة، 

لــــدى نشــــر اإلعالنــــات الخاصــــة باملبيــــدات اخحظــــورة واملقيــــدة االســــتخدام وغيــــر املســــجلة 

 الحصـــــــول 
ً
علـــــــى تصـــــــريح مـــــــن الســـــــلطة اخختصـــــــة  وزارة التغيـــــــر املنـــــــاخي والبيئـــــــة، مشـــــــترطا

 لإلعالن.  

 ثالثا: القرارات الوزارية 

باعتبارهــا الســلطة االتحاديــة املعنيــة بالشــأن البيئــي بإصــدار  املنــاخي والبيئــةالتغيــر تقــوم وزارة 

مــا ، ومــن أهــم القــرارات الصــادرة ســائل التــي تتعلــق بــاملواد الكيميائيــةامل القــرارات التنظيميــة فــي

 :يلي

( لسـنة 41م بالالئحة التنفيذية للقانون االتحـادي رقـم )1993( لسنة 97قرار وزاري رقم ) -1

 م في شأن مبيدات اآلفات الزراعية.1992
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( 97م بتعـــــديل بعـــــض أحكـــــام القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم )2003( لســـــنة 257رقـــــم )قـــــرار وزاري  -2

م فــي 1992( لســنة 41م الخــاص بالالئحــة التنفيذيــة للقــانون االتحــادي رقــم )1993لســنة 

 شأن مبيدات اآلفات الزراعية.

م 2003( لســــنة 257م بتعــــديل القــــرار الــــوزاري رقــــم )2004( لســــنة 235قــــرار وزاري رقــــم ) -3

ات م فــي شــأن مبيــد1992( لســنة 41الخــاص بالالئحــة التنفيذيــة للقــانون اإلتحــادي رقــم )

 اآلفات الزراعية. 

ن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون ) نظــام ( املبيــدات أم بشــ2007( لســنة 475)  قــرار وزاري رقــم -4

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون ) نظــام ( األســمدة  م2015لســنة  (801)قــرار وزاري رقــم   -5

 لتعاون الخليج العربية.ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس ا

 م2014لســــنة  (236)ار الــــوزاري رقــــم بتعــــديل القــــر  م2015لســــنة  (799)قــــرار وزاري رقــــم  -6

  ن إجراءات تسجيل واستيراد املبيدات.بشأ

ن املــــــواد الكيميائيــــــة الصــــــناعية اخحظــــــورة فــــــي شــــــأ م2015لســــــنة  (783) قــــــرار وزاري رقــــــم -7

 تحدة .واملقيدة االستخدام بدولة اإلمارات العربية امل

بشـــــــأن الـــــــتخلص الســـــــليم مـــــــن املبيـــــــدات التالفـــــــة  م2015لســـــــنة  (714)قـــــــرار وزاري رقـــــــم  -8

 وعبوات املبيدات الفارغة.

ن االشـــتراطات الفنيـــة ألجهـــزة رصـــد جـــودة الهـــواء بشـــأ م2015لســـنة  (359)قـــرار وزار رقـــم  -9

  اخحيط واختيار موقع تركيبها.

 تسجيل واستيراد املبيدات.  في شأن إجراءات م2018ة لسن( 27)قرار وزاري رقم  -10

فـــــي شـــــان املبيـــــدات اخحظـــــورة واملقيـــــدة االســـــتخدام  م2018لســـــنة  (36)وزاري رقـــــم قـــــرار  -11

  .بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 

 :2021 رؤية المارات -6

نائـب رئـيس الدولـة  أعلـن صـاحب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد  ل مكتـوم م2010في شـهر فبرايـر 

األجنـــدة ســـموه أطلـــق ، و 2021إطـــار تحقيـــق ر يـــة االمـــارات  فـــيو ، ()رعـــاه  الـــوزراء  رئـــيس مجلـــس

 
ً
وتشــــمل القطاعــــات التعليميــــة والصــــحية  2021لر يــــة اإلمــــارات  الوطنيــــة" لدولــــة اإلمــــارات وصــــوال

وتشــــــمل  .طية وفــــــي مجــــــال اإلســــــكان والبنيــــــة التحتيــــــة والخــــــدمات الحكوميــــــةواالقتصــــــادية والشــــــر 

، اقتصـاد معرفـي تنافسـ ي، علـى هويتـه، مجتمـع  مـن وقضـاء عـادلاألجندة: مجتمع متالحم محـافظ 
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 بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.نظام تعليمي رفيع املستوى، نظام صحي بمعايير عاملية، 

ة ألداء األولويـــات الوطنيـــة. عيـــدة املـــدى وتقـــيس النتـــائج الرئيســـنهـــا بوتمتـــاز املؤشـــرات الوطنيـــة بكو 

كما تعمل في معظمها على مقارنة مرتبـة دولـة اإلمـارات فـي املؤشـرات الدوليـة بـدول العـالم اخختلفـة. 

بهـدف ضـمان تحقيـق مسـتهدفاتها  دولـةوتحظى هذه املؤشرات بمتابعة دورية من قبل القيـادة فـي ال

بيئــــة مســــتدامة وبنيــــة تحتيــــة الخاصــــة بأجنــــدة ) املؤشــــرات الوطنيــــة وتشــــمل .م2021بحلــــول عــــام 

 ( على مؤشرين أساسيين هم:متكاملة

هــــو عبــــارة عــــن مؤشــــر يــــومي لبيــــان مــــدى جــــودة الهــــواء فهــــو لعطــــي : و نســــبة جــــودة الهــــواء  -1

معلومــــات عــــن مــــدى صـــــفاء أو تلــــوث الهــــواء اخحـــــيط ومــــا قــــد لســـــببه مــــن اآلثــــار الصـــــحية 

لعــــاني منهــــا اإلنســــان خــــالل الســــاعات أو األيــــام القليلــــة بعــــد استنشــــاق  الســــلبية التــــي قــــد

ة األر عــــة: ثــــاني أكســــيد يــــة الهــــواء مللوثــــات الهــــواء الرئيســــالهــــواء امللــــوث. يقــــاس مؤشــــر نوع

 .النيتروجين, أول أكسيد الكربون, ثاني أكسيد الكبريت, األوزون 

 ( 90%هي ) م2021 والنسبة املستهدفة لهذا املؤشر في

املؤشـــــر يقـــــيس نســـــبة النفايـــــات : ة النفايـــــات املعالجـــــة مـــــن إجمـــــالي النفايـــــات املنتجـــــةنســـــب -2

البلديـــة الصـــلبة املعالجـــة مـــن إجمـــالي النفايـــات البلديـــة الصـــلبة املنتجـــة فـــي الدولـــة وذلـــك 

باســـتخدام طــــرق املعالجــــة اخختلفــــة )تــــدوير، حــــرق، تحويــــل النفايــــات إلــــى طاقــــة، معالجــــة 

مـــــا عـــــدا الطمـــــر وبمـــــا يتوافـــــق مـــــع منهجيـــــة منظمـــــة التعـــــاون كيميائيــــة، إعـــــادة اســـــتخدام( 

 .االقتصادي والتنمية

 (75%هي )م 2021 والنسبة املستهدفة لهذا املؤشر في 
  

 فـي إلهـام وتحفيـز العـاملين فـي اخجـال البيئـي 
ً
 مهمـا

ً
وكما تلعـب اسـتراتيجيات الحكومـة االتحاديـة دورا

االســـتراتيجية، فـــإن  تحقيـــق األهـــداف إلـــىالراميـــة  واملشـــاريعبالدولـــة علـــى وضـــع املبـــادرات والخطـــط 

العامــل األبــرز فــي تطــوير جهــود حمايــة البيئــة بدولــة االمــارات واالرتقــاء  ســتكون  2021ر يــة اإلمــارات 

 باملكانة املرموقة للدولة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

 :االستراتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية -7

االقتراح الخاص  2018ت في دورتها األولى عام االجتماعات السنوية لحكومة دولة اإلمارااعتمدت 

 .االستراتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائيةبإعداد 

وشكلت وزارة التغير املناخي فريق عمل وطني تولى إعداد االستراتيجية ضم في عضويته كل من: 

وزارة ، الداخلية، وزارة اخجلس األعلى لألمن الوطنيخائر واملتفجرات بوالذكتب األسلحة م
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، والسلطات البيئية اخختصة في اإلمارات، التحادية للجمارو، الهيئة االصحة ووقاية اخجتمع

 .م2019 إبريلاالستراتيجية في مجلس الوزراء  واعتمد

 لى:إ، 2021-2019خالل الفترة وتهدف االستراتيجية، املقرر تنفيذها 

 تعزيز اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها. -1

من للمواد الكيميائية -2
ّ
 .تعزيز النقل اال

 بناء القدرات وتأهيل العاملين واملتعاملين لتكامل واستدامة إدارة املواد الكيميائية. -3

 .ةالحد من الحوادث الناتجة عن املواد الكيميائي -4

ضمان اإلدارة السليمة للنفايات الكيميائية من التخزين واملعالجة والتخلص وتقليل  -5

 توليدها من حيث الكمية والسمية والخطورة.

، للمبادرات 
ً
ولضمان تطبيق األهداف االستراتيجية تم وضع خطط تنفيذية، مؤطرة زمنيا

ضم جميع الشركاء املعنيين املرتبطة بكل هدف يتولى اإلشراف على تنفيذها فريق عمل وطني ي

  بتنظيم املواد الكيميائية في الدولة. وتشمل املبادرات:

 

  مبادرات وأنشطة االستراتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية

 األنشطة املبادرة

ضــــــمان اإلدارة الســــــليمة لتــــــداول املــــــواد 

التصــــــــــــــــــدير الكيميائيـــــــــــــــــة )االســــــــــــــــــتيراد و 

اج  والتصـــــــــــــــــــــــنيع والتخـــــــــــــــــــــــزين اإلفـــــــــــــــــــــــر و 

 واالستخدام(

 لتصنيف املواد الكيميائية 
ً
ق عامليا ( وربطه مع نظام .(GHSتطبيق النظام املنسَّ

 (HS Codeالتعرفة الجمركية )

 إعداد دليل وطني لتوحيد إجراءات تخزين املواد الكيميائية على املستوى الوطني.

 املقيدة.قائمة وطنية للمواد الكيميائية اخحظورة و 

م في شأن األسلحة والذخائر 2013( لسنة 5تحديث املرسوم بقانون اتحادي رقم ) تحديث التشريعات وتفعيل تطبيقها.

 واملتفجرات والعتاد العسكري.

م بتعديل بعض أحكام 2016( لسنة 8تحديث املرسوم بقانون اتحادي رقم )

كافحة املواد اخخدرة م في شأن م1995( لسنة 14القانون االتحادي رقم )

 واملؤثرات العقلية. 

م في شأن تنظيم خدمات 2012( لسنة 24تحديث قرار مجلس الوزراء رقم )

 الدفاع املدني في الدولة.

م في شأن أنظمة الالئحة التنفيذية 2001( لسنة 37تحديث قرار مجلس الوزراء )

واد الخطرة والنفايات م: نظام تداول امل1999( لسنة 24للقانون االتحادي رقم )

 الخطرة والنفايات الطبية.

اعتمـــــــــاد مختبـــــــــر وطنـــــــــي لتحليـــــــــل املـــــــــواد 

 الكيميائي

تقييم الوضع الحالي للمختبرات الحكومية والخاصة املعنية بتحليل املواد 

 الكيميائية.
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 اعتماد مختبرات وطنية لتحليل املواد الكيميائية.

إنشـــــاء مركـــــز معلومــــــات  وطنـــــي  لــــــإلدارة 

 تكاملة للمواد الكيميائية.امل

استحداث نظام ذكي وطني يربط عمليات االستيراد و التصدير و االستخدام و 

 التخزين و التخلص بين جميع الجهات املعنية في الدولة.

خخازن املواد الكيميائية على املستوى (GIS)إنشاء نظام املعلومات الجغرافية 

 الوطني.

 رئيس ي  ملتابعة  تداول  املواد الكيميائية.إنشاء مركز  عمليات 

تحــــــــــــــــــديث اشــــــــــــــــــتراطات نقــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــواد 

 الكيميائية.

 توحيد اشتراطات نقل املواد الكيميائية ومركبات النقل على املستوى الوطني.

تطبيق نظام املالحة عبر األقمار الصناعية لتتبع مركبات نقل املواد الكيميائية. 

 رئيس ي.وربطها مع مركز العمليات ال

 نظام وطني لتأهيل سائقي مركبات نقل املواد الكيميائية.

.
ً
إجراء البحوث بشأن تحديد وتقييم تأثيرات املواد الكيميائية على االنسان والبيئة  ابتكار بدائل  منة بيئيا

 وضمان استخدام تقنيات اإلنتاج األنظف.

ل الشراكة مع املؤسسات تطوير مبادرات للتعاون التقني واإلنتاج األنظف من خال

 األكاديمية واملنظمات والقطاعات املعنية في الدولة.

برامج توعية وتثقيف للمجتمع بشأن املمارسات الجيدة الستخدامات املواد 

 الكيميائية وبدائلها الصديقة للبيئة.

تطـــــــــــوير قـــــــــــدرات مـــــــــــوظفي الجمـــــــــــارو و 

 املتعاملين  مع املواد الكيميائية.

لتأهيل القدرات و الكفاءات العاملة في مجال اإلدارة  إنشاء معهد متخصص

 املتكاملة للمواد الكيميائية.

 توفير أجهزة ذكية لتحليل املواد الكيميائية في املنافذ الجمركية.

 تدريب موظفي الجمارو بشأن املواد الكيميائية والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

خفض حوادث املواد الكيميائية بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة وإعداد  ية.الوقاية من حوادث  املواد الكيميائ 

 اإلحصائيات املتعلقة الحوادث للمواد الكيميائية.

تطبيــــــــــــــــق اإلدارة الســـــــــــــــــليمة للنفايـــــــــــــــــات 

 الكيميائية.

 تصنيف موحد على املستوى االتحادي للنفايات الكيميائية الخطرة.

 لنفايات الكيميائية.تطوير  لية إلعادة تدويرها ا

 تحديث اشتراطات  التخلص من النفايات الكيميائية وعبواتها.

تطـــــــــوير مشــــــــــاريع املعالجــــــــــة والــــــــــتخلص 

 السليم من النفايات الكيميائية.

 دراسة الوضع الحالي للمعالجة والتخلص من النفايات الكيميائية.

 ية.إعداد دليل استرشادي للمعالجة السليمة للنفايات الكيميائ

 تبني منشأت  للمعالجة والتخلص السليم من النفايات الكيميائية.

 
 

 :دولة الماراتتقييم امللوثات العضوية الثابتة في  -8

)مبييييدات امللوثيييات العضيييوية مييين االتفاقيييية بيييالجزء األول مييين امللحيييق أ الكيماوييييات تقيييييم  8-1

  :الثابتة(

مــن  ول ن املبيــدات املدرجــة فــي امللحــق األ ، فــام2008ام كمــا تــم ذكــره فــي خطــة التنفيــذ الوطنيــة عــ

بموجــــب القـــــرار مــــارات العربيــــة املتحــــدة  فــــي دولــــة اإل اســــتخداماتها جميــــع االتفاقيــــة قــــد تــــم حظــــر 
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بشــــــــأن املبيــــــــدات اخحظــــــــورة أو املقيــــــــد اســــــــتيرادها أو تــــــــداولها  م1991( لســــــــنة 11الــــــــوزاري رقــــــــم )

 تبقيات في الدولة، و هي : وال توجد منها م خخاطرها الصحية والبيئية

- Aldrin  

- Chlordane 

- Dieldrin 

- Endrin 

- Heptachlor 

- Hexachlorobenzene 

- Mirex 

- Toxaphene 

فــإن الدولــة  م2011 وم 2009 يول عــاماأل دراجهــا الحقــا فــي امللحــق إأمــا بالنســبة للمبيــدات التــي تــم 

بشـــأن م 1991( لســـنة 11القــرار الـــوزاري رقــم )م بموجـــب 1991قــد حظـــرت هــذه املبيـــدات فــي عـــام 

  :وهي ،الصحية والبيئية املبيدات اخحظورة أو املقيد استيرادها أو تداولها خخاطرها

- Alpha hexachlorocyclohexane  

- Chlordecone   

- Beta hexachlorocyclohexane  

بموجـب القـرار الــوزاري   (Endosulfan)اسـتيراد وتصـدير واسـتخدام و تصـنيع مـادة  كمـا تـم حظـر

، املبيــــدات الضــــارة بالصــــحة والبيئــــة بشــــأن حظــــر اســــتيراد و تــــداول بعــــض م2001لســــنة ( 5) رقــــم

رة فـــي شـــأن املبيـــدات اخحظـــو  م2009لســـنة  (554)بموجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم  (Lindane)ومـــادة 

واســتخدام اســتيراد وتصــدير  كمــا تــم حظــر . مــارات العربيــة املتحــدةواملقيــدة االســتخدام بدولــة اإل 

م بشـــــأن املبيـــــدات 2010لســـــنة  (849) بموجـــــب القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم (Dicofol)دة تصـــــنيع مـــــاو 

 اخحظورة واملقيدة في الدولة.

بموجـب القـرار الـوزاري رقـم  جميـع اسـتخداماتهافقد تم حظـر ( Pentachlorobenzene)أما مادة  

العربيــــة  اتاإلمــــار االســــتخدام بدولــــة فــــي شــــأن املبيــــدات اخحظــــورة و املقيــــدة  م2014لســــنة  (771)

تستخدم  في صناعة املبيدات و يمكن العثور على عليهـا  كشـائبة فـي  ن هذه املادةأ، و حيث املتحدة
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العديـــد مـــن مبيـــدات الحشـــائش ومبيـــدات اآلفـــات ومبيـــدات الفطريـــات فانـــه لـــم يـــتم اســـتيراد هـــذه 

مجلــس الــوزراء رقــم علــى قــرار  بنــاءً  دولــة اإلمــاراتي املبيــدات فــ يتصــنيع ال لســمحاملــادة للدولــة حيــث 

الدولـــــة بمـــــا فيهـــــا املنـــــاطق  بعـــــدم الســـــماح بتصـــــنيع املبيـــــدات فـــــي كــــل منـــــاطقم 1999لســــنة  (47/7)

  الحرة.

بموجــب القــرار الــوزاري  املــذكورة أدنــاهاملــواد نيع تصــاســتيراد وتصــدير واســتخدام و  كمــا تــم حظــر

مـــارات ن املـــواد الصـــناعية اخحظـــورة واملقيـــدة االســـتخدام بدولـــة اإل أم فـــي شـــ2015لســـنة  783رقـــم 

 :العربية املتحدة

- Decabromodiphenyl ether 

- Hexabromobiphenyl ether 

- Heptabromodiphenyl ether 

- octabromodiphenyl ether 

- Decabromodiphenyl ether 

- tetrabromodiphenyl ether 

- Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts 

- perfluorooctane sulfonyl fluoride 

- Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 

- Hexachlorobenzene (HCB) 

- Pentachlorobenzene (PeCB) 

- Hexabromocyclododecane (HBCDD) 

فتقـــوم الدولـــة بدراســـة  دنـــاه، أواملو ـــحة  مـــواد الجديـــدة املدرجـــة فـــي االتفاقيـــةأمـــا بالنســـبة لل

حتــــإ يــــتم  فير البــــديل املناســــب لهــــذه املــــوادوإمكانيــــة تــــو  ومجــــاالت اســــتخدامها الوضــــع الحــــالي 

 : حظر استيراد وتصدير واستخدام وتصنيع هذه املوادإمكانية 

- Hexachlorobutadiene (HCBD 

- Polychlorinated naphthalenes (PCNs) 

- Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds 
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- Short-chained chlorinated paraffins  

البيئــــــة بتنظــــــيم تــــــداول ر املنــــــاخي و التغيــــــالعربيــــــة املتحــــــدة مــــــن خــــــالل وزارة  اإلمــــــاراتتقــــــوم دولــــــة و 
 وذلك وفق اآلتي:املبيدات بجميع أنواعها في الدولة 

 ديث حت -
ً
واالتفاقيـات الدوليـة و الدراسـات العامليـة  بنـاء علـى املسـتجدات التشريعات دوريـا

 بهذا اخجال. 
 تسجيل املبيدات في الدولة قبل السماح باستيرادها و تداولها في الدولة .  -
تحـــديث قـــوائم املبيـــدات اخحظـــورة واملقيـــدة االســـتخدام بشـــكل دوري بنـــاء علـــى توصـــيات  -

 املنظمات العاملية ذات الصلة. 
 . كد من االستخدام السليم للمبيداتاتب املكافحة للتأالرقابة على املزارعين و مك -
وفــــق القــــرارات الــــتخلص مــــن املبيــــدات و التخــــزين و النقـــل صــــارمة علــــى عمليــــات جـــراءات إ -

 التنظيمية الخاصة بذلك.
 املبيـدات مـن بقايـا أي مـن للتحقـق اخخبـري  للتحليـل والفواكه الخضروات من عينات أخذ -

 .بها املسموح املستويات فوق  املسجلة املبيدات ابقاي أو املسجلة و اخحظورة غير

يل ي ، لفي شأن املبيدات  2020لسنة  10رقم  تحادياالقانون ال في هذا اإلطار يأتي  -

 1992لسنة  41املستجدات التي طرأت في هذا اخجال منذ صدور القانون االتحادي رقم 

 مبيدات  فات
ً
ويهدف  الصحة العامة. في شأن مبيدات اآلفات الزراعية، وليشمل أيضا

مشروع القانون إلى تنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتداول واستخدام املبيدات 

ومراقبتها والتفتيش عليها، وضمان املعالجة السليمة والتخلص اآلمن من املبيدات منتهية 

من أجل توفير مستوًى عاٍل من الحماية لصحة اإلنسان   من الصالحية وعبواتها بشكل

ان والبيئة. ويحدد القانون األفعال اخحظور القيام بها، بما في ذلك صناعة أو والحيو 

إنتاج أي نوع من املبيدات في الدولة، ما لم يصدر قرار بذلك من مجلس الوزراء، أو 

االتجار باملبيدات غير املسجلة في الوزارة، وكذلك اإلعالن عن أي بيانات أو معلومات 

 ليته.ُمضللة تتعلق باملبيد وفعا

وفي نفس السياق، أصدرت وزارة التغير املناخي والبيئة، باعتبارها السلطة االتحادية  -

وزاري القرار اخختصة، مجموعة من القرارات الوزارية املتعلقة باملبيدات، من بينها ال

لسنة  (36)وزاري رقم القرار والبشأن تسجيل واستيراد املبيدات، م 2018سنة  (27)رقم 

 املبيدات اخحظورة واملقيدة االستخدام. شأنب م2018
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  : حيثقواعد البيانات واألنظمة الذكية -
ً
أنشأت وزارة التغير املناخي والبيئة دليال

 للمبيدات املسجلة في الدولة لتوفير املعلومات الالزمة حول املبيدات املصرح 
ً
الكترونيا

مبيد  400الي بيانات عن حوالي االتجار بها وتداولها للجمهور، ويضم الدليل في الوقت الح

من مبيدات اآلفات الزراعية و فات الصحة العامة، وتقوم الوزارة بتحديثه بصورة 

 مستمرة، كما تقوم بتحديث قوائم املبيدات اخحظورة واملقيدة االستخدام.

  تطبقكما  -
ً
 إلكتروني الدولة نظاما

ً
م ا

ّ
يح يتالعديد من املواد الخطرة، بما فيها املبيدات  ينظ

عن طريق تسجيل املنشآت املسموح لها العمل في مجال مراقبة استخدام املواد الخطرة، 

تداول ملبيدات وترخيصها وترخيص العاملين بها.كما يتم دراسة وتقييم جميع املبيدات 

 قبل السماح باستيرادها وتداولها. 
ً
 وتسجيلها الكترونيا

 

 :PCBs)لحق أ )ثنائي فينيل متعدد الكلور تقييم الكيماويات بالجزء الثاني من امل  8-2

مــن امللوثــات العضــوية الثابتــة الخطــرة علــى  (PCBs) تعتبــر مركبــات ثنــائي الفينيــل متعــدد الكلــور  

 
ً
علـــى الصـــعيد العـــاملي وفقـــا التفاقيـــة اســـتوكهولم  صـــحة اإلنســـان والبيئـــة والتـــي يطبـــق عليهـــا حظـــرا

ذه األنـــــواع مـــــن املركبـــــات فـــــي محـــــوالت توليـــــد الخاصـــــة بامللوثـــــات العضـــــوية الثابتـــــة، وتســـــتخدم هـــــ

 مــن حــرص الدولــة علــى تنفيــذ التزاماتهــا تجــاه هــذه االتفاقيــة وحمايــة البيئــة مــن 
ً
الكهربــاء، وانطالقــا

بشـــــأن حظـــــر  م2004لســـــنة  (193)رقـــــم أخطارهـــــا فقـــــد تـــــم حظـــــر املـــــادة بموجـــــب القـــــرار الـــــوزاري 

فـــي  هيئـــات الكهربـــاء وقـــد تـــم التأكـــد مـــن  اســـتيراد وتـــداول بعـــض املبيـــدات الضـــارة بالصـــحة والبيئـــة

 .   (PCBs) ــنواع اخحوالت و املولدات التي تعمل بأالدولة عدم وجود 

مــــن النفايــــات الخطــــرة بموجــــب نظــــام تــــداول املــــواد  (PCBs)كمــــا تصــــنف النفايــــات اخحتويــــة علــــى 

( لســـــنة 37) الصـــــادر بقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــمالخطـــــرة و النفايـــــات الخطـــــرة والنفايـــــات الطبيـــــة 

شــــأن فــــي  م1999لســــنة  (24)للقــــانون االتحــــادي رقــــم م فــــي شــــأن أنظمــــة الالئحــــة التنفيذيــــة 2001

و القـاء املـواد امللوثـة غيـر ألـى جميـع املنشـآت الصـناعية تصـريف . و يحظـر عحماية البيئة و تنميتهـا

الصـادر بقـرار البحريـة البيئـة حمايـة بنـاء علـى نظـام  (PCBs)القابلة للتحلل في البيئة البحرية ومنها 

للقــانون االتحــادي رقــم م فــي شــأن أنظمــة الالئحــة التنفيذيــة 2001( لســنة 37مجلــس الــوزراء رقــم )

 .شأن حماية البيئة و تنميتهافي  م1999لسنة  (24)

حمايـــة الهـــواء مـــن التلـــوث نظـــام م فـــي شـــأن 2006( لســـنة 12قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )كمـــا حـــدد 

شـــأن حمايـــة فـــي  م1999لســـنة  (24)للقـــانون االتحـــادي رقـــم التنفيذيـــة  )كجـــزء مـــن أنظمـــة الالئحـــة
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مقـدرة  (PCBs) ـالحدود القصوى املسموح بها مللوثات الهواء داخل امـاكن العمـل لـ (البيئة و تنميتها

 (. 3ppm  mg/m 0.5 )ب 
 

ات والكيماوييييي (POP-PBDEsأ )تقيييييم الكيماويييييات بييييالجزء الرابييييع و الخييييامس ميييين امللحيييق  8-3

  :(HBBبالجزء األول من امللحق أ )

حظـــــرت الدولـــــة الكيماويـــــات الـــــواردة فـــــي الجـــــزء الرابـــــع والخـــــامس مـــــن امللحـــــق أ بموجـــــب عـــــدد مـــــن 

لســـنة  (193)القـــرار الـــوزاري رقـــم (، ومنهـــا PBDEsو ) (HBB)حيـــث تـــم حظـــر القـــرارات التنظيميـــة  

، حيــــث تــــم حظــــر والبيئــــة املبيــــدات الضــــارة بالصــــحة بشــــأن حظــــر اســــتيراد وتــــداول بعــــض م2004

 . تها و استيرادها و تصديرها و تصنيعها في الدولةاجميع استخدام
 

  :(D.D.Tتقييم املواد الكيميائية بالجزء الثاني من امللحق ب ) 8-4

م فـــي 2001( لســـنة 37الصـــادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )البيئـــة البحريـــة حمايـــة نظـــام وقـــد نـــص  

شـأن حمايـة البيئـة و فـي  م1999لسـنة  (24)للقـانون االتحـادي رقـم يذيـة شأن أنظمة الالئحة التنف

تصـــريف أو إلقـــاء املـــواد امللوثـــة غيـــر القابلـــة للتحلـــل فـــي البيئـــة البحريـــة  و منهـــا ، علـــى حظـــر تنميتهـــا

(D.D.T.)  

 

 :( PFOS and its saltsتقييم املواد الكيميائية بالجزء الثالث من امللحق ب ) 8-5

بموجــــب عــــدد مــــن القــــرارات  بلــــة الكيماويــــات الــــواردة فــــي الجــــزء الثالــــث مــــن امللحــــق حظــــرت الدو 

لسـنة  (783)قـم ر  كـان  خرهـا القـرار الـوزاري  ، (PFOS and its saltsالتنظيميـة  حيـث تـم حظـر )

م في شان املواد الكيميائية الصناعية اخحظورة واملقيدة االستخدام بدولة اإلمـارات العربيـة 2015

  املتحدة.

 (PCDD/PCDF) تقيييييييييم االنطالقيييييييات مييييييين النتيييييييا    ييييييير املقصيييييييود مييييييين امليييييييواد الكيميائيييييييية  8-6

  :بامللحق  

اإلنســــــان ملســــــتويات  و يتعـــــرض الكلــــــورةيوكســـــينات مجموعــــــة مـــــن املــــــواد العضــــــوية املتعـــــددة االد

 وســائط األغذيــة امللوثــة حيــث يمثــل هــذا التعــرض أكثــر مــنعــن طريــق  اتيوكســينامختلفــة مــن الد

 . غيرهاأماكن العمل و و الهواء، األخرى كمن مجموع أشكال التعرض %  90

يوكسينات بشكل مقصود عـادة، لكنهـا تتشـكل كمـادة ثانويـة غيـر مرغـوب بهـا، أو مـادة اال تصنع الد

 حرائــــق الغابــــات
ً
 توليــــد الطاقــــة مــــن ،ملوثــــة، فــــي حــــاالت كثيــــرة، منهــــا ،عمليــــات االحتــــراق وخصوصــــا

 البلدية والنفايات الطبية.  نفاياتمحارق  ،اعة بعض الكيماويات واملبيداتصن ،الفحم أو الديزل 
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مــــن الــــدول األطــــراف إلــــى خفــــض  (POPs) تتطلــــب اتفاقيــــة اســــتكهولم للملوثــــات العضــــوية الثابتــــة

، و حيثمـــا كـــان ذلـــك بهـــدف مواصـــلة خفضـــها إلـــى أدنـــى حـــد (PCDD/PCDF) مـــن مجمـــوع إطالقاتهـــا

 ، القضاء عليه
ً
  .نهائيةبصورة  اممكنا

أنظمــة طالقـات مـن خـالل املتحـدة بتنظـيم هــذه اإل  العربيـةاإلمـارات دولــة ومـن هـذا املنطلـق، قامـت 

حيـث  ،في شأن حماية البيئة وتنميتهـا م1999لسنة  (24)لقانون االتحادي رقم الالئحة التنفيذية ل

أال  تلـــــوثحمايــــة الهــــواء مــــن النظــــام م فــــي شــــأن 2006( لســــنة 12قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم )نــــص 

الحـــــدود القصـــــوى  عـــــن مــــن اخحـــــارق الخاصـــــة بالنفايـــــات الصــــلبة جــــاوز ملوثـــــات الهـــــواء املنبعثـــــةتت

  ) 3ng TEQ/m  0.1( ) الديوكسين و الفيورين(  املسموح بها

قــــرار مجلــــس  لألحكــــام والشــــروط الــــواردة فــــي خاضــــعةفهــــي لنفايــــات الخطــــرة حــــارق اأمــــا بالنســــبة خ

 حمايــة الهـواء مــن التلــوثنظــام فــي شــأن  م2006( لســنة 12الـوزراء رقــم )
ّ
تقــل درجــة حــرارة  ، علــى أال

 تجــاوز ملوثــات الهــواء املنبعثــة عنهــا  ( درجــة1200اخحرقــة عــن )االحتــراق فــي 
ّ
)الديوكســين مئويــة وأال

    (ng TEQ/m3 0.1  ) القصوى املسموح بها الحدودو الفيورين( 

 نفاياتهـا مـن للتخلص بها خاصة محارق  تنش ئ أن الطبية تللنفايا املولدة كما تم السماح  للجهات

  علـىبكـل إمـارة مـن إمـارات الدولـة  اخختصـة السـلطة مـن بتـرخيص وذلـك الطبيـة
ّ
 ملوثـات تجـاوز  أال

 ng  0.1بهـا  املسـموح القصـوى  الحـدود ()الديوكسـين و الفيـورين اخحرقـة عـن املنبعثـة الهـواء

)3TEQ/m (  حمايــــة الهــــواء مــــن نظــــام م فــــي شــــأن 2006( لســــنة 12) قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــموفــــق

   التلوث.

ألعمـــال املراقبــــة والقياســـات ألي انبعــــاث أو خضــــاعها إت الصـــناعية و آكمـــا تـــم تنظــــيم عمـــل املنشــــ

 تســرب للملوثــات الغازيــة أو الصــلبة أو األبخــرة إلــى بيئــة الهــواء اخحــيط مــن قبــل الســلطة اخختصــة

و و ــــو حــــدود  قصــــوى املســــموح بهــــا مللوثــــات الهــــواء املنبعثــــة مــــن ،  بكــــل إمــــارة مــــن إمــــارات الدولــــة

( 12وفـق قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ) ) 3ng TEQ/m  1( ( ) الديوكسـين و الفيـوريناملصـادر الثابتـة

  حماية الهواء من التلوث.نظام م في شأن 2006لسنة 

ن عــدم تجاوزهــا للحــدود وتلــزم الدولــة املنشــآت الصــناعية بــإجراء رصــد دوري لالنبعاثــات للتأكــد مــ

فـــي شـــأن  2012لســـنة  137القـــرار الـــوزاري رقـــم القصـــوى املســـموح بهـــا مللوثـــات الهـــواء ، فقـــد صـــدر 

  والــــذي ألــــزم ســــمنت،مجــــال صــــناعة األ ملنشــــآت العاملــــة فــــي الخطــــوط االرشــــادية لتنظــــيم أنشــــطة ا

 كسينات . على تراكيز الديو جراء الرصد الدوري املنظم كل ستة أشهر للتعرف بإ املنشآت
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الـــديزل »شـــأن إلزاميـــة اســـتخدام فـــي  م2013 ســـنةل (37)صـــدار قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم إكمـــا تـــم 

الصــــديق للبيئــــة فــــي جميــــع أنحــــاء اإلمـــارات. وذلــــك للحــــد مــــن انبعاثــــات عــــوادم الســــيارات « األخضـــر

 .  (PCDD/PCDF)الضارة و منها 

 حمايــــة الهــــواء مــــن التلـــــوثظــــام نفــــي شــــأن  م2006لســــنة  12نظــــم قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  كمــــا

النقل وفقا للمواصفات القياسـية فـي الدولـة، حيـث ألزمـت  االنبعاثات الصادرة من عوادم مركبات

بــات والســيارات الحــدود القصــوى املســموح بهــا والــواردة كجــاوز انبعاثــات عــوادم املر بعــدم تالالئحــة 

تبارهــــا ملوثــــات هــــواء منبعثــــة مــــن فــــي املواصــــفات التاليــــة ومــــا لســــتجد عليهــــا مــــن تعــــديالت، علــــى اع

 : ربونيكمصادر االحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود الهيدرو 

بــات والســيارات الجديــدة واملســتعملة التــي تســتخدم وقــود الجــازولين )البزــزين(، تطبــق كللمر  .1

( أو املواصـــــفة الســـــارية فـــــي حينـــــه 1985/47املواصـــــفة القياســـــية للدولـــــة )م ق/أ.ع.م( رقـــــم )

 .(أشد )أدنى كانأيهما 

جـم، ك 3500بات والسيارات التي تستخدم وقود الديزل والتي يزيد وزنها األقصـ إ علـى كللمر  .2

( أو املواصـــفة الســـارية فـــي 1993/144تطبـــق املواصـــفة القياســـية للدولـــة )م ق/أ.ع.م( رقـــم )

 (. أشد )أدنى كانحينه أيهما 

(، تطبـــق 2ردة فـــي البنـــد رقـــم )بـــات والســـيارات التـــي تســـتخدم وقـــود الـــديزل مـــا عـــدا الـــواكللمر  .3

( أو املواصــفة الســارية فــي حينــه 2001/1040املواصــفة القياســية للدولــة )م ق/أ.ع.م( رقــم )

 . (ن أشد )أدنىكاأيهما 

العربيـــة املتحـــدة بتشـــديد الرقابـــة علـــى تجـــارة األغذيـــة و كـــذلك علـــى مـــدخالت اإلمـــارات دولـــة تقـــوم 

 وأسمدة. انتاج األغذية من أعالف و أدوية ومبيدات 

املصـــنع، واملتـــداول، حيـــث   الغـــذاء املســـتورد، ســـالمةإنشـــاء نظـــام رقـــا ي متكامـــل يضـــمن حيـــث تـــم 

 المةتبنــــي وتنفيــــذ بــــرامج ومبــــادرات تراعــــي صــــحة وســــخــــالل  تطــــور هــــذا النظــــام بشــــكل مســــتمر مــــن

ث والدوليــة املعنيــة بالصــحة علــى تحــدي االقليميــةبالتنســيق مــع الجهــات و تعمــل الدولــة  املســتهلك،

ســــتفادة مــــن خبراتهــــا لتبنــــي أفضــــل ال ، وذلــــك عبــــر األغذيــــةا المةاســــتراتيجياتها املتعلقــــة بضــــمان ســــ

 . املمارسات الدولية في هذا اخجال

ســـالمة الغذائيـــة ضـــمن التـــزام الدولـــة لالعديـــد مـــن القـــوانين والتشـــريعات املنظمـــة  إصـــداركمـــا تـــم 

كمــا تــم ،الصــحة النباتيــة  يــة، مثــل اتفاقوليــةلدات ايــاالتفاقو  بعضــويتها فــي منظمــة التجــارة العامليــة

املواصـفات القياسـية واللـوائح الفنيـة الوطنيـة املسـتندة إلـى املواصـفات القياسـية عدد مـن إصدار 

 . Codex الدولية كمواصفات هيئة دستور األغذية
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فــي  م2010لسـنة  194بهـذا الشــأن القـرار الـوزاري رقــم  إصــدارهاالتـي تـم و مـن القـرارات التنظيميــة 

شـأن الحــدود القصــوى املســموح بهـا مــن املعــادن الثقيلــة و األفالتوكسـين والدايوكســين فــي األعــالف 

الحيوانيــــة و الــــذي يــــنص علــــى عــــدم تجــــاوز معــــدالت الدايوكســــين فــــي األعــــالف الحيوانيــــة الحــــدود 

 القصوى املسموح بها في الجدول أدناه:

 

Maximum content relative to a 

feeding stuff with a moisture 

content of 12% 

Products intended for 

animal feed 

Undesirable 

Substances 

0.75 ng/ kg Feed materials of plant origin Dioxins: sum of 

(PCDDs) and (PCDFs) 1.0 ng/kg Additives 

1.0 ng/kg Premixtures 

0.75 ng/ kg Compound feeding stuffs 

1.25 ng/kg Feed materials of plant origin Sum of Dioxins and 

dioxin-like (PCBs) :  

Sum of (PCDDs), 

(PCDFs) and (PCBs) 

1.5 ng/kg Additives 

1.5 ng/kg Premixtures 

1.5 ng/kg Compound feeding stuffs 

 

أخــــذ بمــــن مــــادة الديوكســــين  للتأكــــد مــــن خلوهــــا األغذيــــة تكثيــــف الرقابــــة علــــى بالدولــــة كمــــا تقــــوم 

 للـنظم املتبعـة املنتجات الغذائيـة واألعـالفعلى  املسوحات إجراءو عشوائية عينات 
ً
للتأكـد ، وفقـا

فيهــا للتأكــد مــن أن معــدالتها ال تزيـــد  PCBsمــن خلوهــا مــن مــادة الديوكســين أو لفحــص مركبــات الـــ

    .عن الحدود املسموح بها

 

 استمرار 
ً
 غيـراالنطالقات مـن اإلنتـاج تقييم  ، تم2015و   م2008في عام  لدولةها اللجهود التي بذلت ا

بشـــكل مســـتمر ولقطاعـــات مختلفـــة،  (اتوالفيورانـــ اتيوكســـينااملقصـــود مـــن املـــواد الكيماويـــة )الد

املقصــــــــــود مــــــــــن املــــــــــواد الكيماويــــــــــة  غيــــــــــرتقيــــــــــيم االنطالقــــــــــات مــــــــــن اإلنتــــــــــاج تــــــــــم  2017فــــــــــي عــــــــــام ف

انبعاثـــــــــــــات كميـــــــــــــات نتـــــــــــــائج دراســـــــــــــة ول أدنـــــــــــــاه الجـــــــــــــدو ـــــــــــــو اتو  (اتوالفيورانـــــــــــــ اتيوكســــــــــــينا)الد

 . اتناوالفيور  اتيوكسيناالد
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  Source Groups Annual  Releases (g TEQ/a) 

Group   Air Water Land Product Residue 

1 Waste Incineration 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 

2 

Ferrous and Non-Ferrous Metal 

Production 9.8 0.0 0.0 0.0 31.9 

3 Heat and Power Generation 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Production of Mineral Products 3.5 0.0 0.0 0.0 0.1 

5 Transportation 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Open Burning Processes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 

Production of Chemicals and 

Consumer Goods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Miscellaneous 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 Disposal 0.0 2.0 0.0 19.0 143.2 

10 

Identification of Potential Hot-

Spots       0.0 0.0 

1-10 Total 28.4 2.0 0.0 19.0 

                                     

176.02  

  Grand Total 
                                                                                                                   

225.43  

 

 شملت الدراسة حرق النفايات الطبية  املجموعة األولى) حرق النفايات(:
  Source categories Potential Release Route (µg TEQ/t) Production Annual release 

           Residue t/a g TEQ/a g TEQ/a g TEQ/a g TEQ/a g TEQ/a g TEQ/a 
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  Waste incineration                           

  Medical waste incineration         5,874 0.006 0 0 0 0.881 0.000 

1 
Uncontrolled batch 
combustion, no 

APCS 

40,000   NA NA   200   0.000       0.000 0.000 

2 

Controlled, batch, 

no or minimal 

APCS 

3,000   NA NA   20   0.000       0.000 0.000 

3 
Controlled, batch 

comb., good APCS 
525   NA NA 920 ND   0.000       0.000   

4 

High tech, 

continuous, 

sophisticated APCS 

1   NA NA 150   5,874 0.006       0.881 0.000 

  Waste Incineration               0.006 0 0 0 0.881 0.000 

             
0.9 
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،  العاملـة فـي تلبيـد خـام الحديـدشـملت املنشـآت  املجموعة الثانية ) انتا  املعادن الحديدية و  ير الحديديية(:

 صناعة املسابك ، وحدات الغلفنة بالغمس الحار ، صناعة األملونيوم ، صناعة الحديد، والتفتيت. 

      Source categories Potential Release Route (µg TEQ/t) 
Productio

n 
Annual release 
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2     
Ferrous and Non-Ferrous Metal 

Production 
            Air Water Land Product Residue 

    3 
High technology, emission 
reduction 

0.3 ND ND ND 2   0.000       0.000 

  c                                                                  
Iron and steel production plants 

and foundries 
          132,468 0 0 0 0 0 

      Iron and steel plants           121,823 0 0 0 0 0.012 

    1 
Dirty scrap, scrap preheating, 

limited controls 
10 ND NA NA 15   0.000       0.000 

    2 
Clean scrap/virgin iron or dirty 
scrap, afterburner, fabric filter 

3 ND NA NA 15   0.000       0.000 

    3 

Clean scrap/virgin iron or dirty 

scrap, EAF equipped with APC 

designed for low PCDD/PCDF 
emission, BOF furnaces 

0.1 ND NA NA 0.1 121,823 0.012       0.012 

    4 Blast furnaces with APCS 0.01 ND NA NA ND   0.000         

      Foundries           10,645 0.000 0 0 0 0.0 

    1 
Cold air cupola or hot air cupola or 

rotary drum, no APCS 
10 ND NA NA ND   0.000         

    2 
Rotary drum - fabric filter or wet 

scribber 
4.3 ND NA NA 0.2   0.000       0.000 

    3 
Cold air cupola, fabric filter or wet 

scrubber 
1 ND NA NA 8 145 0.000       0.001 

    4 
Hot air cupola or induction furnace, 

fabric filter or wet scrubber 
0.03 ND NA NA 0.5 10,500 

0.000

32 
      0.005 

      Hot-dip galvanizing plants           111,747 0.004 0 0 0 0.2 

    1 Facilities without APCS 0.06 NA NA NA 0.01   0.000       0.000 

    2 
Facilties without degreasing step, 
good APCS 

0.05 NA NA NA 2 50,000 0.003       0.100 

    3 
Facilities with degreasing step, 

good APCS 
0.02 NA NA NA 1 61,747 0.001       0.062 

  e   Aluminum production           1,460,328 8.623 0 0 0 31.4 

    1 

Processing scrap Al, minimal 

treatment of inputs, simple dust 
removal 

100 ND NA NA 200 84,848 8.485       16.970 

    2 
Scrap treatment, well-controlled, 

fabric filter, lime injection 
4 ND NA NA 400 36,000 0.126       14.400 

    3 
Optimized proces for 

PCDD/PPCDF abatement 
0.5 ND NA NA 100   0.000       0.000 

    4 
Shavings/turnings drying (simple 
plants) 

5.0 NA NA NA NA   0.000         

    5 
Thermal de-oiling, rotary furnaces, 
afterburners, fabric filters 

0.3 NA NA NA NA 39,480 0.012         

    6 Primary Al plants ND NA NA NA ND 1,300,000           

  f   Lead production           14,000 1.120 0 0 0 0.0 

    1 
Lead production from scrap 

containing PVC 
80 ND NA NA ND 14,000 1.120         

    2 
Lead production from PVC/Cl2 

free scrap, some APCS 
8 ND NA NA 50   0.000       0.000 
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    3 

Lead production from PVC/Cl2 
free scrap in 

highly efficient furnaces, with APC 

including 
scrubbers 

0.05 ND NA NA ND   0.000         

    4 Pure primary lead production 0.4 ND NA NA ND   0.000         

  k   Shredders           68,280 0.014 0 0 0 0.3414 

    1 Metal shredding plants 0.2 NA NA ND 5 68,280 0.014       0.341 

2     

Ferrous and Non-Ferrous Metal 

Production             9.773 0.000 0.000 0.000 31.891 
 

 

 شملت محطات إنتاج الطاقة مع استعمال الوقود األحفوري  :نتا  الطاقة والتدفئة(املجموعة الثالثة )إ

       Source categories Potential Release Route (µg TEQ/TJ) Production Annual release 
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Generation 
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3     Heat and Power Generation             Air Water Land Product 
Residue 

  

  a   Fossil fuel power plants           732,594 0.366 0 0 0 0.0   

    1 

Fossil fuel/waste co-fired 

power boilers 35 ND NA NA ND   0.000           

    2 Coal fired power boilers 10 ND NA NA 14   0.000       0.000   

    3 Peat fired power boilers 17.5 ND NA NA ND   0.000           

    4 

Heavy fuel fired power 

boilers 2.5 ND NA NA ND   0.000           

    5 Oil shale fired power plants 1.5 ND NA NA ND   0.000           

    6 

Light fuel oil/natural gas fired 

power boilers 0.5 ND NA NA ND 732,594 0.366           

3     Heat and Power Generation             0.366 0 0 0 0.000   

الجير، مصانع الزجاج مصانع ، شملت الدراسة مصانع األسمنت  (:املواد املعدنية)إنتا  رابعة املجموعة ال

 في مزج األسفلت.والسيراميك واملصانع العاملة 

      Source categories Potential Release Route (µg TEQ/t) Production Annual release 
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4     Production of Mineral Products             Air Water Land Product 
Residue 

  a   
Cement kilns 

          26,037,818 3.066 0 0 0 0 

    1 
Shaft kilns 

5 ND NA ND ND   0.000         

    2 

Old wet kilns, ESP temperature 

>300 °C 5 ND NA ND ND   0.000         

    3 

Wet kilns, ESP/FF temperature 200 

to 300 °C 0.6 ND NA ND ND 3,208,143 1.925         

    4 

Wet kilns, ESP/FF temperature 

<200 °C and all types of dry kilns 
with preheater/precalciner, T<200 

°C 

0.05 ND NA ND ND 22,829,675 1.141         

  b   
Lime           525,100 0.037 0 0 0 0 

    1 

Cyclone/no dust control, 

contaminated or poor fuels 10 ND NA ND ND   0.000         

    2 
Good dust abatement 

0.07 ND NA ND ND 525,100 0.037         
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  d   
Glass           2,012,100 0.287 0 0 0 0 

    1 

Cyclone/no dust control, 

contaminated or poor fuels 0.2 NA NA ND ND 1,387,000 0.277         

    2 
Good dust abatement 0.01

5 NA NA ND ND 625,100 0.009         

  e   
Ceramics 

          1,517,616 0.054 0 0 0 0 

    1 
Cyclone/no dust control, 
contaminated or poor fuels 0.2 NA NA ND ND 129,600 0.026         

    2 
Good dust abatement 

0.02 NA NA ND ND 1,388,016 0.028         

  f   
Asphalt mixing           2,093,179 0.071 0 0 0 0.072 

    1 
Mixing plant with no gas cleaning 

0.07 NA NA ND ND 897,719 0.063         

    2 
Mixing plant with fabric filter, wet 
scrubber 

0.00
7 NA NA ND 0.06 1,195,460 0.008       0.072 

  g   
Oil shale processing 

          24,628 0.000 0 0 0 0.000 

    1 
Thermal fractionation 

ND ND ND ND ND 24,628           

    2 

Oil shale pyrolysis 0.00

3 NA ND 

0.0

7 2   0.000     0.000 0.000 

4     Production of Mineral Products             3.515 0 0 0 0.072 
 

 

واخحركات العاملة  العاديةركات اخحو شملت الدراسة اخحركات الرباعية الشوط  (:النقل)خامسة املجموعة ال

 بمحروقات عالية

      Source categories Potential Release Route (µg TEQ/t) Consumption Annual release 
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5     Transport             Air Water Land Product 
Residue 

  a   4-Stroke engines           141,338 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    1 Leaded fuel 2.2 NA NA NA NA   0.000         

    2 

Unleaded gasoline 

without catalyst 0.1 NA NA NA NA   0.000         

    3 
Unleaded gasoline with 
catalyst 0.001 NA NA NA NA 141,338 0.000         

    4 Ethanol with catalyst 0.0007 NA NA NA NA   0.000         

  c   Diesel engines           3,867,080 0.387 0.000 0.000 0.000 0.000 

    1 Regular Diesel 0.1 NA NA NA ND 3,867,080 0.387         

    2 Biodiesel 0.07 NA NA NA ND   0.000         

  d   Heavy oil fired engines           7,197,711 14.395 0 0 0 0 

    1 All types 2 NA NA NA ND 7,197,711 14.395         

5     Transport             14.782 0 0 0 0 

 

  كيميائية و بضائع االستهالك(:)إنتا  و استعمال املواد السابعة املجموعة ال

      Source categories Potential Release Route (µg TEQ/t) Production Annual release 
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7     

Production and Use 

of Chemicals and 

Consumer Goods 

            Air Water Land Product Residue 
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  a   

Pulp and paper mills 

*             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      

Boilers  (per ton Adt 

pulp)   

 

      0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    1 

Recovery boilers 
fueled with black 

liquor 0.03 

 

    ND   

0.000 

        

    2 

Power boilers fueled 

with sludge and/or 
biomass/bark 0.5 

 

    5   0.000       

0.000 

    3 

Power boilers fueled 

with salt-laden wood 13       228   
0.000 

      
0.000 

      
Acqueous discharges 

and products   
  

  
    

720   0.000   0.002 0.000 

    

1 

Kraft process, Cl2 gas, 

non-wood fibers, 
impacted 

  ND   30 ND         0.000   

    2 

Kraft process, old 

technology (Cl2 )   4.5   10 4.5     
0.000 

  0.000 
0.000 

    3 
Kraft process, mixed 

technology   1.0   3 1.5     
0.000 

  
0.000 0.000 

    4 

Sulfite pulp/papers, 

old technology   ND   1 ND     
  

  0.000 
  

    5 
Kraft process, modern 

technology (ClO2)   0.06   0.5 0.2     
0.000 

  0.000 
0.000 

    6 

Sulfite papers, new 

technology (ClO2, 
TCF)   ND   0.1 ND     

  

  0.000 

  

    7 TMP pulp   ND   1.0 ND         0.000   

  
  8 

Recycling papers from 
contaminated waste 

papers 

  ND   10           0.000   

    9 

Recycling pulp/paper 

from modern papers   ND   3 ND 720   
  

  0.002 
  

  f   Petroleum refining             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

    1 

Flares (per TJ fuel 

burned) 0.25 NA NA NA ND 283 0.000         

      

Production processes 

(per ton oil) 
  

 

      0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    1 

Catalytic reforming 

unit 0.02 NA NA NA 14   0.000       0.000 

    2 
Coking unit 

0.4 NA NA NA ND   0.000         

    3 
Refinery-wide 

wastewater treatment  ND 5 ND ND ND     0.000       

7     

Chemicals and 

Consumer Goods             0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 

 

 شملت املنشآت الصناعية العاملة في نشاط تصنيع التبغ.  (:متفرقات)ثامنة املجموعة ال

      Source categories Potential Release Route (µg TEQ/t) Production Annual release 
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8     Miscellaneous             Air Water Land Product 
Residue 

  e   Tobacco smoking           315 0.0000 0 0 0 3.145E-05 

    1 Cigar (per million 
items) 

0.3 NA NA NA 0.3   
0.000 

      
0.000 
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    2 Cigarette (per million 
items) 

0.1 NA NA NA 0.1 315 
0.000 

      
0.000 

8     Miscellaneous             0.000 0 0 0.000 0.000 
 

 

شملت مطارح النفايات الخطرة واملززلية والنفايات اخختلطة، كما شملت مطارح  سعة)املطارح(:املجموعة التا

 معالجة الحمأة 
      Source categories Potential Release Route (µg TEQ/t) Production Annual release 
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9     Disposal             Air Water Land 
Product 

Residue 

  a   Landfills, Waste Dumps and Landfill Mining           28,740,443 0.000 1.962 0.000 0.000 143.172 

    1 Hazardous wastes NA 5 NA NA NA 105,988   0.530       

    2 Mixed wastes NA 0.5 NA NA 50     0.000     0.000 

    3 Domestic wastes NA 0.05 NA NA 5 28,634,456   1.432     143.172 

         With sludge removal NA 0.4 NA NA 4     0.000     0.000 

  d   Composting           380,175 0.000 0.000 0.000 19.009 0.000 

    1 Organic wastes separated from mixed wastes NA NA NA 50 NA 380,175       19.009   

    2 Clean compost NA NA NA 5 NA         0.000   

9     Disposal/Landfill             0.000 1.962 0 19.009 143.172 

 

 :تقنيات لتخفيف انبعاثات الديوكس ن والفيورين

باختالف أنشطتها إلى الحد من بالتنسيق مع السلطات اخحلية في كل إمارة إلى و  لصناعيةتسعى املنشآت ا

، مبين في الجدول أدناه بعض خالل تطبيق بعض التقتيات الحديثةأنبعاثات الديوكسين والفيورين عن من 

 التقنيات التي تم استخدامها والتي ساهمت في الحد من انبعاثات الديوكسين والفيورين .

نظام استرداد  أنبعاثات امللوثات الهوائية األفران خجالا

 الحرارة.

حرق النفايات 

 الطبية

Vertical Static Bed Wet/Dry Scrubber / Bag 

Filters 

Gas is cooled 

at entry to 

APCs 

 Induction Furnace Multiple Cyclone / Bag نشاط املسابك

Filters 

Scrubber 

Re- used for 

drying 

 Reverberatory Furnace إنتاج األملونيوم

Tunnel furnace 

Scrubber 

Oxygen controlsystem 

Hot Air 

Regenerator 

حرق الكتلة الحيوية 

 ) حرق الخشب( 

Boiler Furnace Bag Filters  
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  online monitoring system  مصانع األسمنت

 املنشآت الصناعية العاملة في  مصانع السيراميك

ال نشاط صناعة السيراميك 

تستخدم أفران للتجفيف 

حاليا, حيث يتم تصنيع البالط 

بالكبس ويتم تجفيفه في منطقة 

مفتوحة لعدد من األيام بدون 

إدخاله إلى أفران تجفيف 

 )تجفيف طبيعي(.

 

  الصناعة ال تستخدم أفران.  الطابوق 

 

 الستراتيجية و خطة التنفيذ: -9

  :ةسياسة الدول 9-1

تعمـــل حكومـــة دولـــة اإلمـــارات علـــى ضـــمان اســـتمرارية التنميـــة املســـتدامة وتســـعى إلـــى حمايـــة البيئـــة 

وتحقيـق التـوازن بـين التنميـة االقتصـادية واالجتماعيــة لـذا تسـعى األجنـدة الوطنيـة لر يـة اإلمــارات 

2021 (www.vision2021.aeلتحقيـــق بيئـــة مســـتدامة مـــن حيـــث جـــودة الهـــواء، واخحافظـــة علـــ ) ى

 املوارد املائية، وزيادة االعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

مــن مخــاطر امللوثــات العضــوية  املرجــوة مــن خطــة التنفيــذ الوطنيــة هــو التقليــل أو الحــدإن الغايــة 

املراحــل مــن اإلنتــاج  فــي كافــة امللوثــات،الثابتــة بهــدف حمايــة البيئــة والصــحة العامــة مــن خطــر هــذه 

األكثـر أمانـا والوصـول إلـى النقل والتداول ومن ثم الـتخلص اآلمـن إضـافة إلـى اسـتخدام البـدائل إلى 

 
ً
  تكنولوجيا نظيفة صحيا

ً
 .وبيئيا

تعــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة طرفــا فــي اتفاقيــة اســتوكهولم والعديــد مــن االتفاقيــات البيئيــة 

وكهولم أداة مهمــــة فــــي عمليــــة اتخــــاذ تــــدابير اإلمــــارات أن إتفاقيــــة اســــت وتعتبــــر ،(7-2)انظــــر األخــــرى 

للقضــــاء أو الحــــد مــــن إطــــالق امللوثــــات العضــــوية الثابتــــة فــــي البيئــــة وملتزمــــة التزامــــا كــــامال بالتنفيــــذ 

 الفعال.

وهــذا يبــين حــرص الدولــة وعزمهــا علــى مواصــلة العمــل مــن أجــل املســاهمة فــي حمايــة البيئــة اخحليــة 

القضـــاء علـــى جميـــع االســـتخدامات املتبقيـــة ذلك بحيـــث يـــتم والعامليـــة وصـــحة اإلنســـان والتزامهـــا بـــ

، وخاصـــة أن دولـــة اإلمـــارات لـــم تطلـــب أي نـــوع مـــن العضـــوية الثابتـــة، وتعزيـــز تشـــريعاتهاوامللوثـــات 

 اإلعفاءات حتإ اآلن. 
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يتطلــــــب ذلــــــك مــــــن الدولــــــة اتخــــــاذ مزيــــــد مــــــن اإلجــــــراءات لتنفيــــــذ االلتزامــــــات التنظيميــــــة والــــــتخلص 

 ت العضوية الثابتة. وتشمل هذه الجهود في:التدريجي من امللوثا

  التطـــــوير والتحقـــــق والدراســـــة الســـــتخدام امللوثـــــات العضـــــوية الثابتـــــة والتحقـــــق مـــــن االمتثـــــال

 القانوني.

  تخطيط وإجراء املسـوحات للسـيطرة علـى وجـود أو عـدم الحظـر والقيـود القائمـة مـن امللوثـات

 .العضوية الثابتة

 اخحظـــــورة مـــــن امللوثـــــات العضـــــوية الثابتـــــة، واملمارســـــات  إجـــــراء الرقابـــــة بشـــــأن االســـــتخدامات

الالزمــة للــتخلص اآلمــن مــن امللوثــات العضــوية الثابتــة التــي تحتــوي علــى مــواد مــن قبــل الجهــات 

 املستخدمة.

  التنســــيق مــــع  مختلــــف مشــــاريع البحــــوث املتعلقــــة بقضــــايا امللوثــــات العضــــوية الثابتــــة األوليــــة

  .والجديدة

التدابير الالزمة للحد من اخخاطر التي يواجهها السكان من  تتضمن لوطنيةخطة التنفيذية ا

التعرض للمواد الكيميائية الخطرة، وإن تنفيذ الخطة سيشمل التعاون مع جهات حكومية 

 عي، واألوساط العلمية والبيئية.أخرى، باإلضافة إلى القطاع الصنا

ن والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة، لتمكين واتخاذ إجراءات فعالة لحماية صحة اإلنساو 

واملصادر ذات الصلة و من أجل تحقيق األهداف املنشودة فإنه من الضروري تنفيذ التدابير على 

أساس البيانات املتوفرة. ولذا فمن املهم العمل بالتوازي مع كل جهود تحسين املعرفة والتدابير 

 الثابتة. امللموسة لتخفيض انبعاثات امللوثات العضوية 

اإلمارات تدعم أي مبادرة لتطوير إطار عاملي أو برنامج لنظم املعلومات بشأن املواد دولة وإن 

 الكيميائية وخاصة فيما يتعلق بامللوثات العضوية الثابتة.

لعمل الدولي بشأن رصد امللوثات ل هادعماإلمارات دولة وكجزء من تقييم الفعالية، ستواصل 

 العضوية الثابتة.
 

 األولويات:  9-2

وذلك عن طريق تطوير لوثات العضوية الثابتة املتطوير التشريعات الخاصة بإدارة  -1

التشريعات الخاصة باملبيدات املمنوعة واملقيدة، باإلضافة إلى وضع سياسات وتشريعات 

 اتيوكسيناونظم ملزمة للنشاطات االقتصادية والخدمية اخحتمل إطالقها ملركبات الد

 أجل تأمين تجهيزات الزمة لخفض هذه االطالقات. من تاوالفيوران
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التنسيق مع وذلك من خالل لوثات العضوية الثابتة املتطوير البنية التحية الالزمة إلدارة  -2

في األوساط  اتوالفيوران اتيوكسينااملراكز اإلقليمية إلجراء التحاليل املتعلقة بتركيز الد

 البيئية.

ات والبحوث ت البحثية بالدولة من أجل القيام بالدراسالتنسيق مع الجامعات والقطاعا -3

 تي:العلمية املتعلقة باآل

  للملوثات العضوية الثابتة. بدائل 

 .التحري عن املناطق امللوثة وإعادة تأهيلها 

 .املساعدة في تطوير جرد أطالقات الديوكسين والفيوران باالعتماد على التحاليل 

تطبيـــــق أفضـــــل املمارســـــات  ، وذلـــــك مـــــن خـــــاللالثابتـــــة  للملوثـــــات العضـــــويةاإلدارة الســـــليمة  -4

 البيئية وأفضل التقنيات املتاحة في املنشآت.

، حيــث ســيتم لوثــات العضــوية الثابتــة باملتحســين والــتحكم لعمــل البــرامج التدريبيــة الالزمــة ل -5

، باإلضــافة لعمــل هــاار غيــر املشــروع والتحــري عــن تركيز الجمــارو حــول االتجــمــوظفي  تــدريب

 .دريبية تخصصية حول أفضل املمارسات البيئية وأفضل التقنيات املتاحةدورات ت

 

 األنشطة والجراءات:  9-3

 :مبيدات امللوثات العضوية الثابتة: 1النشاط  

 إن الهدف الرئيس ي من هذا النشاط هو تحقيق اإلدارة السليمة لهذه امللوثات، وذلك من خالل:

النظام الخاص باملبيدات املسجلة في الدولة لضمان  االستمرار في تطبيق اإلجراء البيئي: -1

عمل مسو ملواقع مختارة للتأكد من تداولها وفقا للتشريعات الصادرة في هذا اخجال، و 

خلوها من هذه امللوثات والتي قد استخدمت سابقا، وفي حالة وجود مواقع ملوثة يتم عمل 

 خطة لتنظيف وإعادة تأهيل هذه املواقع.

ي: االستمرار في برنامج فحص متبقيات املبيدات في األغذية املستوردة في اإلجراء الصح -2

  للتأكد من خلوها من امللوثات العضوية الثابتة والحفاظ على صحة اإلنسان. الدولة

تحديث التشريعات الخاصة للمبيدات املقيدة واخحظورة في الدولة اإلجراء التشريعي:  -3

 .وفقا للمستجدات العامليةدوري بشكل 
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 :(PCBs: مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور )2النشاط 

ونظرا لحظر  النوع من امللوثات اهذلهذا النشاط هو القضاء النهائي إن الهدف الرئيس ي من 

تطوير التشريعات للمعدات فسيتم إجراء  (PCBsثنائي الفينيل متعدد الكلور )الدولة ملركبات 

  ،لص السليم واآلمن منهاوضمان التخ (PCBs)اخحتوية على 
 

 :(اتوالفيوران اتيوكسينا: املنتجات   ر املقصودة للمواد العضوية الثابتة )الد3النشاط 

إلى  اتوالفيوران اتيوكسيناإن الهدف الرئيس ي من هذا النشاط هو تقليل انبعاثات مركبات الد

 األوساط البيئية اخختلفة، وذلك من خالل: 

  :رصد االطالقات من األماكن اخحتمل تلوثها،  ووضع برنامج عملية  لاستكمااإلجراء البيئي

 (.BEP،BATالستخدام أفضل املمارسات البيئية وأفضل التقنيات املتاحة )

  :في األغذية املستوردة في  نيوكسياالداالستمرار في برنامج فحص متبقيات اإلجراء الصحي

 الحفاظ على صحة اإلنسان. ن و يوكسياالدالدولة للتأكد من خلوها من متبقيات 

 :والذي اتحادي بشأن اإلدارة املتكاملة للنفاياتسيتم استحداث قانون  اإلجراء التشريعي ،

أو التقليل من اآلثار السلبية الناجمة عن توليد النفايات وإدارتها، كما أنه سيسهم في منع 

مستدامة وذكية سيعزز جهود الدولة على صعيد البعد االقتصادي للنفايات ووضع حلول 

 وخفض امللوثات العضوية الثابتة التي قد تنتج عنها. للتعامل معها.

 اريع مختلفة في اإلدارة املتكاملة للنفايات تتمثل في التالي : كما وتقوم الدولة بإنشاء مش

 مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل:  

لعد مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل من املشاريع التي تأتي 

ايات البلدية الصلبة واستغاللها في توفير في إطار التنمية املستدامة ويهدف إلى معالجة النف

   الطاقة ملصانع اإلسمنت عن طريق استخدامه كوقود مع الفحم أو أنواع الوقود األخرى.

ويهدف املشروع إلى تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متكاملة ملعالجة النفايات 

دم املشروع خدماته ملعالجة البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين، وسيق

تبلغ و  ،م2020عام تم تشغيل اخحطة و و جمان النفايات البلدية الصلبة إلمارتي أم القيوين 

 وستكون جودة  800 –700الطاقة اإلنتاجية للمصنع حوالي 
ً
طن من الوقود البديل يوميا

د مع الفحم أو أنواع الوقود الوقود البديل الناتج مناسبة ملصانع اإلسمنت الستخدامها كوقو 

   األخرى.

 

 مشروع إعادة تأهيل مكّبات النفايات في إمارات الدولة:    
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يهدف املشروع ملعالجة وإعادة تأهيل مكبات النفايات عالية الخطورة في إمارات الدولة 

وتختلف الطرق املقترحة ملعالجة وإعادة تأهيل املكبات حيث سيتم معالجة وإيقاف طمر 

يات في بعض املكبات واغالقها أو استخراج النفايات املطمورة في املكبات ليتم استغالل النفا

 .العشوائيوالحد من الرمي   األرض واالستفادة القصوى منها الستخدامات متعددة أخرى.

 

***** 


