قرار وزاري رقم ( )21لسنة 2019م
بشأن استخدام املواد املعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية

وزير التغير املناخي والبيئة،
بعد االطالع،
على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ،والئحته التنفيذية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث،
وبناء على مقتضيات املصلحة العامة،
قرر:
املادة االولى
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ،ما لم يقض السياق معنى آخر:
اإلمارات العربية املتحدة.
الدولة:
وزارة التغير املناخي والبيئة.
الوزارة:
وزير التغير املناخي والبيئة.
الوزير:
السلطة املحلية املختصة بإدارة النفايات في كل إمارة من إمارات الدولة.
السلطة املختصة:
الشركات واملؤسسات والجهات املختصة بإدارة النفايات واملرخصة للعمل من
الجهة املعنية:
قبل السلطة املختصة.
جميع أنواع املخلفات أو الفضالت الخطرة وغير الخطرة والتي يجري التخلص
النفايات:
منها أو املطلوب التخلص منها ،وتشمل :النفايات البلدية الصلبة ،ونفايات
الصرف الصحي ،والنفايات الخطرة ،ونفايات البناء والهدم ،والنفايات
الصناعية ،والنفايات العضوية ،والنفايات البحرية ونفايات الزيوت.
إعادة استخدام النفايات دون تعرضها ألية عملية.
إعادة استخدام النفايات:
العمليات التي تجري على النفايات بهدف استخالص املواد الخام منها
إعادة تدوير النفايات:
الستخدامها في العمليات التجارية والصناعية مرة أخرى.
جميع النفايات غير الخطرة الناتجة أثناء بناء أو ترميم أو هدم املباني ،والتي
نفايات البناء والهدم:
تشمل األبنية السكنية وغير السكنية والطرق والجسور وغيرها.
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املادة الثانية
الهدف
يهدف هذا القرار إلى :
 تووو ير الشوورو البيئي ووة األساسووية الس ووتخدام املووواد املع وواد توودويرها موون نفاي ووات البنوواء واله وودم فووي مش وواريع الطوورق والبني ووة
التحتية.
 تحويل املواد املعاد تدويرها إلوى منتجوات جديودة ات قيموة عاليوة يمكون تسوويقها وطرحهوا فوي األسوواق املحليوة والخارجيوة
لتتحول إلى را د لالقتصاد الوطني.
 تعزي ووز وبن وواء الثقا ووة املجتمعي ووة باتج ووا خف ووض تولي وود النفاي ووات وتط وووير مفه وووم إع ووادة االس ووتخدام والت وودوير األمث وول له ووذ
النفايات.
 حماية البيئة وصحة اإلنسان والتنمية املستدامة.
املادة الثالثة
السريان
تسري أحكام هذا القرار على جميع مشاريع الطرق والبنية التحتية التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص العاملة في
هذا املجال في إقليم الدولة واملناطق الحرة.
املادة الرابعة
مجال التطبيق
يطبق هذا القرار على جميع أنواع نفايات البناء والهدم الناتجة من عمليات البناء واإلنشاء والصيانة والهدم سواء كانت في
القطاع الحكومي أو الخاص في الدولة بما يها املناطق الحرة.
املادة الخامسة
التعامل مع النفايات وإعادة االستخدام
على السلطة املختصة التنسيق مع القطاع الخواص للتوجه نحو االقتصاد األخضر واستحداث مجوال اقتصادي جديد
يعتمد على إنتاج مواد أولية من نفايات البناء والهدم ،و لك من خالل إلزام شركات املقاوالت بمتطلبات الفرز والجمع
لنفايات البناء والهدم ليتم معالجتها من أجل االستخدامات املحددة لها.
ال يجوز التعامل مع النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها إال من قبل الجهة املعنية في اإلمارة.
املادة السادسة
النفايات املحولة إلى محطة املعالجة
يجب استخدام نفايات البناء والهدم املدرجة أدنا  -حسب التصنيف العاملي -واملحولة إلى محطة معالجة النفايات في
أعمال بناء الطرق وإنشاء البنية التحتية:
 مكونات اإلسمنت
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 خليط املعادن
 الطوب
 الخرسانة
 الرمل والحص ى
 اإلسفلت
 خليط األخشاب
 الجبس
املادة السابعة
مجاالت استخدام املواد املعاد تدويرها
يتم استخدام املواد املعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في املجاالت التالية حسب حجمها كما هو موضح في املر ق()1
من هذا القرار:
 رصف الطرق بالقاعدة األساسية والفرعية وجانبي الطريق (كتف الطريق). تسوية وتسطيح الطرق الترابية غير املعبدة ومواقف السيارات. تعبئة حفر املرا ق. األعمال غير اإلنشائية في مشاريع البناء وتنسيق املواقع. -تجهيز التربة.

ُيراعى في قياس جودة املنتج اآلتي:


املادة الثامنة
آلية قياس جودة املنتج

حصه في مختبرات خاصة كما هو موضح في املر ق ( )2من هذا القرار.

 تطابق املنتج املعاد تدوير مع املواصفات القياسية اإلماراتية املعتمدة ومع تصنيف ( )LEEDو ( )BREEAMاألمريكي
واألوروبي.
املادة التاسعة
االلتزامات
يتعين على القطاعين الحكومي والخاص العاملين في مجال أعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية في الدولة ،استخدام نسبة ال
تزيد عن ( % 40حال تو رها) من إجمالي احتياجات مشاريعهم من مواد معاد تدويرها  -الناتجة من عملية إعادة تدوير
نفايات البناء والهدم  -في املشاريع الخاصة بأعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية.
املادة العاشرة
األحكام الختامية
يتعين على القطاع الخاص العامل في مجال أعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية في الدولة تعديل أوضاعه ،بما يتوا ق مع
أحكام هذا القرار بشأن رز نفايات البناء والهدم ،وجمعها إلعادة استخدامها وتدويرها واالستفادة منها و لك خالل سنة من
تاريخ العمل بهذا القرار.
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املادة الحادية عشرة
على السلطة املختصة والجهة املعنية بالدولة تنفيذ هذا القرار كل يما يخصه.

املادة الثانية عشرة
تتولى السلطة املختصة متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل الجهة املعنية واتخا اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.
املادة الثالثة عشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه ،وينشر في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

د .ثاني بن أحم و و و و و وود الزيو و ووودي
وزيو و ور التغير املناخي والبيئة
صدر في  08 :جمادي االولى 1440ه
املوا وق 14 :يناير 2019م
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املر ق ( :)1مجاالت استخدام املواد املعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم
أحجام املواد املعاد تدويرها من نفايات البناء
والهدم
عناصر خرسانية نتيجة الهدم (عتبات أعمدة)
مكسرة إلى أحجام  200مم –  400مم
مكسر أقل من  50مم
مكسر أقل من 40مم
مسحوق

مجاالت االستخدام
أحجار رصف أو غيرها
أحجار ساندة أو حماية
طبقة ماتحت األساس للطرق ،اإلمالئيات الترابية
إمالئيات ترابية ركام خشن في الخلطات االسفلتيه والخرسانية
مادة مالئة في الخلطات االسفلتية
مواد تستخدم في ترسيخ التربة

املر ق ( :)2جدول التحاليل املخبرية الالزمة لقياس جودة املنتج املعاد تدوير
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