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 .1مقدمة
يهدف هذا الدليل اإلرشادي املؤقت إلى توضيح متطلبات التخلص اآلمن من األسبستوس ( (ACMفي مواقع طمر النفايات في
"إمارة أبو ظبي".

 .3املتطلبات
 3.1الوثائق املرجعية
 .Iالدليل الفني :تدوير ( - )TG/8إدارة األسبستوس ACM/في إمارة أبو ظبي
 - AD EHS MS RF-CoP 1.10 Ver.2 (2012) .IIإدارة املواد املحتوية على اإلسبستوس )(ACM

 .1آلية التخلص املؤقت من نفايات األسبستوس ) (ACMفي املطامر
 1.1منتج النفايات
 .1يجب علي منتج النفايات ضمان االلتزام باملتطلبات التشريعية  ،ومتطلبات الترخيص املحددة في
( ADEHS MS RF — CoP 1.10 Ver.2إدارة املواد التي تحتوي على اإلسبستوس).
 .2يجب على منتج النفايات التعاقد مع مقدمي الخدمات املسجلين لدى تدوير ضمن فئة نقل نفايات األسبستوس ()ACM
للتخلص من نفايات األسبستوس.
 1.3مزود الخدمة املسجل
 .1يجب على مزود الخدمة املسجل تقديم الطلب في تدوير نيابة عن "منتج نفايات" للتخلص من نفايات األسبستوس (.)ACM
 1.1خدمة العمالء
 .1يجب على خدمة العمالء مراجعة الطلب املقدم من مزود الخدمة املسجل ( )RSPوالتحقق من جميع الوثائق
املذكورة أدناه:
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أ -طلب التخلص من األسبستوس (املرفق  ,) 3وأن يتم تعبئة الطلب بالكامل وبالشكل السليم ،والتأكد من
أن الطلب موقع ومختوم.
ب -توفير نتائج اإلستبيان بما في لل الممية واملوقع املحدد لنفايات األسبستوس (.)ACM
ت -رسوم الطلب.
.2
.3
.4
.5
.6

يجب على خدمة العمالء مراجعة و املوافقة على الطلب استنادا إلى تقديم الوثيقة من قبل مزود الخدمة
املسجل (.)RSP
يجب على خدمة العمالء تحميل الطلب و الوثائق لات الصلة في النظام اإللمتروني لتدوير.
يجب على خدمة العمالء تقديم الطلب إلى ضابط التراخيص و الخبير الفني الستعراضها واملوافقة عليها.
عد موافقة ضابط التراخيص و الخبير الفني ،يقوم ال RSPبشراء كوبونات لممية نفايات األسبستوس ()ACM
ً
املراد نقلها من أمين الصندوق بناءا على توجيهات خدمة العمالء.
في حالة الال املوافقة ،يجب على خدمة العمالء إعالم ال RSPبشأن رفض طلب مع التوضيح.

 1.3الخبير الفني

ً
 .1يجب على الخبير الفني قبول أو رفض الطلب استنادا إلى تقييم الوثائق املقدمة من قبل الRSP
 .2في حالة القبول ,يجب على الخبير الفني املوافقة على كمية األسبستوس ( ،)ACMتفاصيل املركبات ،واملدة...إلخ.
ً
 .3استنادا إلى موافقة الخبير الفني ،يجب على خدمة العمالء إصدار تصريح "التخلص من األسبستوس (")ACM
بما يشمل موقع التخلص منها ,وكمية النفايات التي سيتم التخلص منها ،ومدة الترخيص وعدد الرحالت.

ّ
 1.3مشغل املطمرة
 .1يجب على مشغل املطمرة التحقق من وزن نفايات األسبستوس ( )ACMعند مدخل املطمرة .كل طن أو أي جزء
منه يعتبر طن واحد.
ُ وزَ
 .2يسمح للمركبات املسجلة حديثا الدخول إلى املطمرة وعلى املركبة ان ت ن على امليزان وهي محملة بالنفايات و
يجب إدخال تفاصيل لوحة املركبة على النظام .بعد التفريغ و التخلص من نفايات األسبستوس في الخلية املعينة,
َ
على املركبة ان ُتوزن مرة أخرى وهي فارغة؛ وبناء على لل يجب إدخال بيانات املعايرة و الوزن على النظام .يجب

ً
ً
معايرة وزن املركبة تلقائيا (أوتوماتميا) عند وصول املركبة في املرة القادمة عند املطمرة.
ً
ً
 .3يجب معايرة وزن املركبة املسجلة تلقائيا (أوتوماتميا) في املطمرة وهذا بسبب توافر بيانات وزن املركبة.
ً
 .4يجب على مشغل املطمرة جمع الكوبونات وفقا لوزن نفايات األسبستوس ( )ACMاملراد نقلها ويجب التحقق من

التصريح (تاريخ انتهاء الصالحية) ،وبوليصة نقل النفايات (املنفيست) ،وبطاقة تدوير وتركيب نظام تحديد
املواقع (.)GPS
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 .5يجب على مشغل املطمرة إصدر " قسيمة فاتورة التخلص من األسبستوس" (املرفق  )5بعد التحقق من جميع
املتطلبات.
 1.3مشرف الخلية
 .1يجب على مشرف الخلية في املطمرة تفقد البنود التالية من مزود الخدمة املسجل (:)RSP
 فاتورة كوبونات نفايات األسبستوس ()ACM
 بطاقة تدوير صادرة للمركبة لنقل نفايات األسبستوس ()ACM
 بوليصة نقل النفايات (املنفيست) موقعة و مختومة من جميع األطراف (املرفق )2
 التصريح و صالحيته للتخلص من نفايات األسبستوس ()ACM
 تركيب نظام تحديد املواقع ( )GPSفي املركبة
 تحميل و تفريغ ،تعبئة وتغليف نفايات األسبستوس ( ،)ACMووضع العالمات و امللصقات الدالة عليها
 التحقق من الممية املستلمة باملقارنة مع املوزونة (عند مدخل املطمرة)
 .2يجب على مشرف الخلية التحقق من كافة متطلبات تدوير للتخلص من نفايات األسبستوس ( ،)ACMوفي حالة عدم
االلتزام ،يجب على مشرف الخلية أن ال يسمح لل RSPالتخلص من نفايات األسبستوس في املطمرة.
 .3لدى مشرف الخلية الحق في تفتيش أي عينة لتفقد متطلبات نفايات األسبستوس للتعبئة والتغليف ،ووضع العالمات و
امللصقات الدالة .ينبغي القيام بالتغليف اإلضافي في املوقع للعينة التي تم تفتيشها.
 .4بعد اإللتزام بجميع املتطلبات املذكورة أعاله ،يجب على مشرف الخلية توفير إلن لتخزين نفايات األسبستوس في حاويات
مخصصة في املكان املخصص "للتخزين والتخلص" لدى تدوير.
 .5يكون ترتيب الحاويات و تخزينها في املنطقة املعينة ملزودي الخدمة املسجلين( )RSPsلدى تدوير؛ ينبغي عرض اسم الRSP
وأرقام الطوارئ عليها.

ً
 .6يجب على مشرف الخلية التأكد بأن الحاوية التي تحمل نفايات األسبستوس مقاومة لتسرب النفايات ودائما مغلقة أثناء
التخزين ،باستثناء عندما يكون هناك ضرورة إلضافتها أو إزالتها.

 .3كوبون التخلص من نفايات األسبستوس ()ACM
عند املوافقة على كمية النفايات RSP ،سيتم شراء القسائم املطلوبة من قبل مزود الخدمة املسجل ( )RSPو قيمة كل قسيمة
هي  333درهم للطن الواحد .تفاصيل نمولج الكوبون محددة في املرفق .4
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 .3الرسوم
 يتم احتساب  333درهم لكل طن من نفايات األسبستوس ( )ACMعلى مزود الخدمة املسجل (.)RSP
الرقم
1
2
3

نوع الرسوم
رسوم الطلب
رسوم املوافقة على التصريح
كوبون التخلص من األسبستوس

الرسوم (درهم إماراتي)
133
333
 333درهم لكل طن

الجدول ( :)1الرسوم

 .3مدة عملية تقديم الطلب
الوقت الالزم إلصدار تصريح للتخلص 5 :أيام من تاريخ تقديم الطلب والوثائق لات الصلة إلى تدوير.

الشكل ( :)1عملية تقديم الطلب

 .2األدوار واملسؤوليات
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فيما يلي أدوار ومسؤوليات منتجي النفايات ومزودي الخدمات املسجلين ( )RSPsفيما يتعلق بالتخلص من نفايات األسبستوس
( )ACMفي املطمرة.
 2.1منتج النفايات
فيما يلي بعض اإلرشادات الواجب اتباعها من قبل جميع منتجي النفايات:
 .1ينبغي على منتج النفايات التأكد من أن جميع املتطلبات التشريعية ،ومتطلبات الترخيص تم األلتزام بها قبل البدء بأي
عمل يخص األسبستوس ( )ACMولال حسب ال ” "ADEHS MS RF — CoP 1.10والدليل الفني لتدوير (.)TG/8
 .2يجب على منتج النفايات التعاقد مع مقدمي الخدمات املسجلين لدى تدوير واملصرح لهم ضمن فئة نقل نفايات
األسبستوس (.)ACM
 .3يجب على منتج النفايات تقديم الطلب عن طريق مزودي الخدمات املسجلين ( )RSPsفي تادوير من أجل الحصول على
تصريح.
ً
 .4يجب على منتج النفايات اإللتزام بمتطلبات بوليصة نقل النفايات (املنفيست) لدى تدوير .وعلى منتج النفايات أيضا التأكد
من أن املنفيست سيتم التوقيع عليها من قبل منتج النفايات ,ناقل النفايات ( ,)RSPومشغل مرفق إدارة النفايات لتدوير.
 2.3مزودي الخدمة املسجلين ()RSPs
.1
.2
.3
.4
.5

جميع النفايات املحتوية على اإلسبستوس ( )ACMيجب أن يتم تغليفها ووضع العالمات و امللصقات الدالة عليها كما هو
موضح في الدليل الفني لتدوير (.)TG/8
يجب على ال RSPالتأكد من أن جميع األعمال تنفذ من خالل موظفين مؤهلين وأكفاء.
يجب إصالح أو استبدال العبوات والتغليف التالف قبل التخلص منها.
يجب تنظيف املركبات بعناية بعد نقل نفايات األسبستوس ()ACM
يجب ترتيب الحاويات و تخزينها في املنطقة املعينة ملزودي الخدمة املسجلين( )RSPsلدى تدوير؛ ينبغي عرض اسم الـRSP
وأرقام الطوارئ عليها.
 2.1تدوير

.1
.2
.3
.4

ينبغي على تدوير إصدر تصريح التخلص من نفايات األسبستوس ( )ACMبناء على املوافقة
تصدر تدوير الكوبون وفقا لممية النفايات التي سيتم التخلص منها.
تصدر تدوير "فاتورة كوبون التخلص من األسبستوس".
لدى تدوير الحق في القيام بتفتيش عشوائي على عملية التعبئة والتغليف لنفايات األسبستوس عند الحاجة و في أي وقت.
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 .8مواقع الخاليا (الحفر)
يجب التخلص من االسبستوس في الخلية املبطنة املخصصة كما هو مبين في الشكل :2

 .9معدات الحماية الشخصية  /متطلبات إزالة تلوث األفراد
منتج النفايات ومزود الخدمة البيئية يجب أن يلتزموا بـ  AD EHSMS RF, EHS RI – CoP 1.10إدارة األسبستوس الذي يحتوي
على مواد ملعدات الوقاية الشخصية ومتطلبات إزالة تلوث األفراد
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