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 ملخص تنفيذي

ا   فنيفففففففففففففً
ً
قفففففففففففففدم هفففففففففففففذه الوثيقفففففففففففففة دلفففففففففففففيال  بشفففففففففففففأ  والوفففففففففففففلطات الوطنيفففففففففففففة  وصفففففففففففففانع  الوياسفففففففففففففات ملمارسففففففففففففف ي صفففففففففففففناعة التشفففففففففففففييد املصفففففففففففففرية  تم

ات البنفففففففاء والهفففففففدم ونقلهفففففففا وجمعهفففففففا. وقفففففففد تمفففففففت صفففففففياغة هفففففففذا الفففففففدليل بنفففففففاًء علفففففففى احتياجفففففففات أصفففففففحاب املصفففففففلحة  فففففففف 
َّ
ل
 
خ ممارسفففففففات ففففففففرز مم

ز علفففففففى اتخفففففففاة قفففففففرارالفففففففلدوات الالزمفففففففة التفففففففي  ِّ
ّ
روففففففف ات البنفففففففاءتم فففففففف 

َّ
ل
 
خ ذا العمفففففففل فففففففف  والهفففففففدم فففففففف  مصفففففففر. وقفففففففد أخفففففففذ تطفففففففوير هففففففف  ت بشفففففففأ  إدارة مم

االعتبفففففففففار إسفففففففففهامات الخبفففففففففراء الحليفففففففففي  ومالحقفففففففففات أصفففففففففحاب املصفففففففففلحة الرئيوفففففففففيي  فيمفففففففففا يتعلفففففففففق بالو فففففففففع الحفففففففففا   ملصفففففففففر  إ فففففففففى جانفففففففففب 

تعكفففففففل  الوثيقفففففففة فففففففف  وقفففففففت بفففففففال  ا هميفففففففة  إةوفففففففف  النهايفففففففة  فقفففففففد صفففففففيغت  أفضفففففففل املمارسفففففففات والتجفففففففارب املنتقفففففففاة مفففففففن الفففففففدول ا وروبيفففففففة.

ا علففففففففى مراجعففففففففة  فففففففففاتممارسففففففففات إدارة الدولففففففففة حاليففففففففً
َّ
خل
م
فففففففففاتوتنفيففففففففذ املزيففففففففد مففففففففن املشففففففففار ع املتعلقففففففففة بفففففففف دارة  ال

َّ
خل
م
ففففففففف  إطففففففففار البرنففففففففامج  ال

ففففففففففففاتالفففففففففففوطني إلدارة 
َّ
خل
م
ة للتعفففففففففففاو  الففففففففففف  ال اني إلعفففففففففففادة التنميفففففففففففة دو   وبنفففففففففففأل االئتمفففففففففففا  ا ملففففففففففف الصفففففففففففلبة بمشفففففففففففاروة مفففففففففففن الجمعيفففففففففففة ا ملانيفففففففففففَّ

 .ولة للش و  االقتصادية الوو وريةع املفو ية ا وروبية وأمانة الدوبالتعاو  م

ففففففففففففف  بدايففففففففففففة التقريففففففففففففر لتو ففففففففففففي  املفففففففففففففاهيم الختلفففففففففففففة للمصففففففففففففطلحات ا ساسففففففففففففية املتضففففففففففففمنة ففففففففففففف   التعريفاااااااااااات  ا صااااااااااا   اتأدرجففففففففففففت  

ي الدليل ال  . فّنِّ

ات الب ااااااااا    الشااااااار   مزيااااااا  ماااااااا وقففففففففد تففففففففم تضففففففففمي  
 
فااااااا
 
ل
 
ففففففففف  الفصففففففففل ال الفففففففف   حيفففففففف  تففففففففم الهااااااا م حااااااااوي التعااااااااري  اخخاَّااااااااة بااااااا نوا  مم 

ات البناء والهدم. و  ف 
َّ
ل
 
خ فات البناء والهدم قد تضمنو ع القيمة الووقية  نواع مم

َّ
ل
 
خ  . هذا الفصل وذلأل قائمة بمم

جفففففففزء مففففففن الوثيقففففففة علفففففففى الحتففففففوى املقتففففففرح الفففففففذي هففففففذا ال . ي تففففففوي تفاَّاااااايت حااااااوي ت ااااااوير   ااااااة  دارة الخلفاااااااتوفيمففففففا يلفففففف   يفففففففرد ةوففففففر 

ات البنفففففففففاء والهفففففففففدم التفففففففففي قفففففففففد تتضفففففففففمن وصفففففففففًفا لكففففففففف قفففففففففد تتضفففففففففم فففففففففف 
َّ
ل
 
خ صفففففففففلحة ل موففففففففف ولية مفففففففففن موففففففففف وليات أصفففففففففحاب املنه خطفففففففففة إدارة مم

ات البناء والهدم ف  م ف 
َّ
ل
 
خ  . صرأثناء تنفيذ املشروع. وقد تمت إ افة رسم تخطيطي حول اإلجراءات الحالية إلدارة مم

فااااااات  ماااااا   اللهاااااااا ت لياااااات تولياااااا  شااااااارًحا مااااااوجًزا حااااااوي ال اااااار  ال اااااااي  م اااااا يعفففففففر  الفصفففففففل الخفففففففامس 
 
 أنفففففففه. ومفففففففا الب اااااااا   الهاااااا م مم ل

 
م
فاتيتناول العديد من الفرص املتاحة لتقليل وميات ال

َّ
  خل

م
فاتالتي سيتم إنتاجها وفًقا لبرنامج عمل املوارد وال

َّ
 . خل

 ا مارساااااااات االتعليماااااااات   يتضفففففففمن الفصفففففففل الوفففففففادس 
 
ل
 
ات الب اااااااا   الهااااااا م  فر  اااااااا ل اااااااي  ببعاااااااي اتبامهاااااااا فاااااااي ا و ااااااا ، م ااااااات تم اااااااز مم 

 
فااااااا

ا  جمعهااااااااا
ً
فففففففففات البنففففففففاءالفصففففففففل بوصففففففففل الطففففففففرق الختلفففففففففة التففففففففي يمكففففففففن مففففففففن خاللهففففففففا تنفيففففففففذ عمليففففففففة  . يبففففففففدأ ت زينهااااااااا مم تاااااااا

َّ
خل  تميففففففففز مم

جفففففففري خبيففففففر م هففففففل تفتفففففففيش مففففففا قبففففففل الهفففففففدم للتأوففففففد مففففففن تميففففففف  ز جمففففففع املففففففواد بطريقفففففففة صففففففحي ة وو ففففففع خطفففففففة إدارة والهففففففدم.  ويجففففففب أ  يم

ات البنفففففففاء والهففففففدم تلفففففففأل. ومففففففن ناحيفففففففة أخففففففرى  واضففففففحة لكفففففففل نففففففوع فففففففف 
َّ
ل
 
خ ات  مفففففففن أنففففففواع مم فففففففف 

َّ
ل
 
خ يجفففففففب و فففففففع نقففففففام تصفففففففنيل رسفففففف ي لففففففففرز مم

ات البنفففففففاء والهفففففففدم لالت فففففففاد  فففففففف 
َّ
ل
 
خ ا وروبفففففففي. وبعفففففففد البنفففففففاء والهفففففففدم. ولهفففففففذا  فقفففففففد تفففففففم اقتفففففففراح نقفففففففام التصفففففففنيل ا ملفففففففاني  وتصفففففففنيل رمفففففففز مم

 ةلففففففففأل فقففففففففد تففففففففم سففففففففرد أفضففففففففل ممارسففففففففات فصففففففففل 
َّ
خل
م
ا  ففففففففف  امل لفففففففففات ا دبيففففففففة   وقففففففففد تففففففففم فففففففففاتال وففففففففذلأل تضففففففففمي   املتعففففففففارف علًهففففففففا نقريففففففففً

فاتإجراءات املناولة التي ينبغ  تنفيذها إلدارة 
َّ
خل
م
 . الخطرة ال

ات الب ففففففففففف 
َّ
ل
 
خ نففففففففففاء والهففففففففففدم. التكففففففففففديس  هففففففففففو ممارسففففففففففة وفففففففففففور تو ففففففففففي  هففففففففففذه النقففففففففففاَّ  يصففففففففففل الفصففففففففففل الوففففففففففادس طففففففففففريقتي  لتخففففففففففزين مم

ير حاويففففففففات للمخلفففففففففات الخطففففففففرة والقابلففففففففة إلعففففففففادة التففففففففدوير.  وقففففففففد تففففففففم وصففففففففل أنففففففففواع الحاويففففففففات الختلفففففففففة شففففففففائعة  باإل ففففففففافة إ ففففففففى تففففففففوف
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ًرا  تقففففففففديم اقتففففففففراح مهففففففففم لجمففففففففع الخلفففففففففات  حيفففففففف  يففففففففتم وصففففففففل طريقففففففففة الجمففففففففع نة. وأخيفففففففف وبيففففففففا  تعليمففففففففات وارشففففففففادات الوففففففففالمة والصففففففففيا

 .  ع وتكرار تنفيذ العملية  مصر  تلًها مناهج جديدة يمكن اعتمادها  ووذلأل طرق الجمالحالية ف

 فففففففففيل فصفففففففففل خفففففففففاص 
م
  ي تفففففففففوي علفففففففففى تفاصفففففففففيل حفففففففففول الخفففففففففدمات اللوجوفففففففففتية وطفففففففففرق بعمليااااااااات ن اااااااات الخلفاااااااااتوبعفففففففففد ةلفففففففففأل فقفففففففففد أ

اتِّ نقلإدارة الجودة    ب 
 
ْرو فات باإل افة إ ى معلومات حول املمارسات الجيدة التي يجب على م 

َّ
خل
م
 . اتباعها وااللتزام بها ال

ات الب ااااااا   الهاااااا م  الاااااات ل  منهااااااامفصففففففل  فقففففففد تففففففم و ففففففع وصففففففل   وففففففف  اهايففففففة الففففففدليل 
 
فاااااا
 
ل
 
. وقففففففد تففففففم لإلجاااااارا ات ا تاحااااااة  عاختااااااة مم 

ددت الت فففففففففففديات الحتملفففففففففففة إدراج مو فففففففففففوعات حفففففففففففول إعفففففففففففادة االسفففففففففففتخدام  و  اعفففففففففففادة التفففففففففففدوير  واسفففففففففففتعادة املفففففففففففواد والطاقفففففففففففة. وقفففففففففففد حفففففففففففم

ات البنففففففففاء والهففففففففدم م ففففففففل العقبففففففففات التنقيميففففففففة مل ففففففففف 
َّ
ل
 
خ والتقنيففففففففة واملاليففففففففة واملعرفيففففففففة. ومففففففففن ثففففففففّم  ففففففففف   أصففففففففحاب املصففففففففلحة علففففففففى عالجففففففففة مم

 . شار ع التجديدهدم أو ماستعداد للتغلب على هذه الت ديات أثناء قيامهم بو ع مشروع بناء أو 

  حفااااااات ال اااااااتالتأمفففففففا الفصفففففففل التفففففففا   فيعفففففففر  ملو فففففففوع 
َّ
ل
 
خ ات البنفففففففاءووميفففففففات مم مفففففففة والهفففففففدم. يقتفففففففرح الفصفففففففل قائمفففففففة بالوثفففففففائق الالز  فففففففف 

 . العمليات وشفافيتها  التي ينبغ  توفيرها أثناء تطوير مشروع البناء/ الهدم لزيادة مراقبة

ب ري اااااااااااة ف ااااااااااا   َّاااااااااافت ال  اااااااااااات اإل ااااااااااافية ال اااااااااااي  م اااااااااا    ااااااااااا  ا فااااااااااي ا متباااااااااااار لت فياااااااااا  جميااااااااااا  ا مارسااااااااااات ا   رحاااااااااااة وأخيفففففففففففًرا  

ات البنففففففففففاء و  . ومففففففففففا ي تففففففففففوي الفصففففففففففل علففففففففففى رسففففففففففم تخطيطففففففففففي ة ااااااااا ا ا باااااااااااد  اإلرشاااااااااااد م اسااااااااابة لت اااااااااا    ففففففففففف 
َّ
ل
 
خ الهففففففففففدم لخطففففففففففة إدارة مم

 . املعدلة التي يمكن تبنًها ف  مصر

 والااااااام مااااااا  ا م ااااااا  يهفففففففدف  الفصفففففففل الخففففففففاص باملرفقفففففففات  إ ففففففففى املوفففففففاعدة ففففففففف  تبنفففففففي االقتراحففففففففات الفففففففواردة ففففففففف  الوثيقفففففففة  وي تففففففففوي علفففففففى 

ا  ث ا   نش ة تسام   ص اب ا ص  ة  ن ات الب ا  ممليًّ
 
ف
 
ل
 
 :  م ل اله م الت  يط إلدارة مم 

فاتم اال  على خطط إدارة   ▪
َّ
خل  البناء والهدم. مم

فاتنموةج جدول يمكن استخدامه لتصنيل مصادر  ▪
َّ
خل  .البناء والهدم والتخلص النهائي منها مم

ففففففففففففف قائمففففففففففففة مرجعيففففففففففففة مففففففففففففن بروتونففففففففففففول إدارة  ▪
َّ
خل فففففففففففففاتا  إجففففففففففففراء ت ففففففففففففاد ا وروبففففففففففففي لضففففففففففففمالبنففففففففففففاء والهففففففففففففدم باال اتمم

َّ
خل
م
 تميففففففففففففز ال

   .وجمعها بطريقة مناسبة مصدرهاها من وفصل

  ملوارات/أنواعوجدول بويط يمكن استخدامه وتنويق جدولة تجميع  ▪
م
فاتال

َّ
 نتاجها. الختلفة التي يتم إ خل
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 التعريفات  ا ص   ات 

 

فات
َّ
خل  البناء والهدم مم

 

ففففففففات
َّ
خل ففففففففاتدم هففففففف  البنفففففففاء والهففففففف  مم

َّ
خل لبنيفففففففة الت تيفففففففة تنشفففففففأ عفففففففن أنشفففففففطة بنفففففففاء أو إزالفففففففة املبفففففففاني وا مم

نتها وتوففففففففففوية ا ر  وأعمفففففففففال الحفففففففففففر وغيرهففففففففففا. وتتكففففففففففو  بشففففففففففكل املدنيفففففففففة وتخطففففففففففيط الطففففففففففرق وصففففففففففيا

انة  أساسففففففف ي مفففففففن مفففففففواد يمكفففففففن اسفففففففتعاديها أو إعفففففففادة اسفففففففتخدامها أو إعفففففففادة تفففففففدويرها وهففففففف : الخرسفففففففف 

 .1واملعاد   والبالستيأل وغيرها والطوب  والجبس  والخشب  والزجاج 

 

 

جمع   فاتمقاول 
َّ
خل البناء   مم

 والهدم

 

فففففففففاتالشففففففففروة املالكففففففففة  ي حاويففففففففة توففففففففتخدم لغففففففففر  جمففففففففع 
َّ
خل البنففففففففاء والهففففففففدم واعففففففففادة تشففففففففكيلها  مم

 2فقط.

 

 

 

 التخلص 

 

ففففففففات
َّ
خل الهفففففففدم والبنفففففففاء التفففففففي يمكفففففففن الفففففففتخلص منهفففففففا خفففففففارج املوقفففففففع أو بيعهفففففففا أو إعفففففففادة تفففففففدويرها أو  مم

 إ
م
ففففففففففففففاتعفففففففففففففادة اسفففففففففففففتخدامها أو و فففففففففففففعها فففففففففففففف  مكفففففففففففففب ال

َّ
الوفففففففففففففلطات  املقبولفففففففففففففة لفففففففففففففدىأو الحرقفففففففففففففة  خل

 2الختصة.

 

 

 

 
م
فاتال

َّ
 الخطرة  خل

 

ات ةات خفففففففففواص خطفففففففففرة  أو تنفففففففففتج عنهفففففففففا آثفففففففففار  فففففففففارة علفففففففففى البيئفففففففففة أو صفففففففففحة اإلنوفففففففففا .  فففففففففف 
َّ
ل
 
خ هفففففففف  مم

فففففففففففففففات ا
َّ
خل
م
ج ال تم

ْ
نفففففففففففففف
 
ات العملوت ففففففففففففففف 

َّ
ل
 
خ يففففففففففففففات لخطففففففففففففففرة مففففففففففففففن مصففففففففففففففادر مختلفففففففففففففففة تتنففففففففففففففوع فيمففففففففففففففا بففففففففففففففي  مم

 عديففففففففففففففدة  منهففففففففففففففا 
ً
املففففففففففففففواد الصففففففففففففففلبة  والرواسففففففففففففففب الصففففففففففففففناعية والبطاريففففففففففففففات  وقففففففففففففففد تتخففففففففففففففذ أشففففففففففففففكاال

فات الوائلة  والغازات
َّ
خل
م
 3.الطينية  وال

 

 

 

 
م
فاتال

َّ
 الخاملة  خل

 

ففففففففففففففففات التفففففففففففففففي ال تخضفففففففففففففففع  ي ت فففففففففففففففوالت فيزيائيفففففففففففففففة أو ويميائيفففففففففففففففة 
َّ
خل
م
أو بيولوجيفففففففففففففففة وبيفففففففففففففففرة  م فففففففففففففففل ال

ففففففففات الخاملفففففففة أاهفففففففا لفففففففن تفففففففذوب  الخرسفففففففانة  والطفففففففوب  ومفففففففواد البنفففففففاء 
َّ
خل
م
والفففففففبالَّ(. ومفففففففن سفففففففمات ال

ا أو تفففففففففف ثر سففففففففففلًبا علففففففففففى املففففففففففواد  أو ت تففففففففففرق أو تتفاعففففففففففل بشففففففففففكل مففففففففففادي أو ويميففففففففففائي أو تت لففففففففففل حيويففففففففففً

 

فات 1
َّ
خل  ( 09/12/0202 تاريخ املطالعة  https://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htmالبناء والهدم.  عبر اإلنترنت( متوفر على: مم

2  2017 
م
فات( مدونة املمارسات املصرية الخاصة ب عادة تدوير ال

َّ
 ات البناء. بتطبيق الصلبة املتعلقة خل

 ( 09/12/2020 تاريخ املطالعة   waste-hazardous-asicsb-https://www.epa.gov/hw/learnونالة حماية البيئة ا مريكية.  عبر اإلنترنت( متوفر على:   3

https://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm
https://www.epa.gov/hw/learn-basics-hazardous-waste


فاتاستراتيجية 
َّ
خل البناء والهدم رقم   مم

BFS2020/EGY003 
 جمهورية مصر العربية

 نامج الالبر 
م
فاتوطني إلدارة ال

َّ
 (NSWMPالصلبة ف  مصر   خل

 

 
9       

م
فاتالبرنامج الوطني إلدارة ال

 
  الصلبة في مصر خل

 

ضففففففففر ب ففففففففحة تففففففففتالمس معهففففففففا بطريقففففففففة مففففففففن الحتمففففففففل أ  تفففففففف دي إ ففففففففى تلففففففففوث بي ففففففففي أو ت ا خففففففففرى التففففففففي 

 4.اإلنوا  

 

 

 

 

 
م
فات مكب ال

َّ
 خل

 يعنففففففففي موقففففففففع الففففففففتخل
م
فففففففففاتص مففففففففن ال

َّ
داخففففففففل  علففففففففى سففففففففبيل امل ففففففففال ت ففففففففت ا ر (  لكبهففففففففا فففففففففوق أو  خل

 :2و شمل ةلأل

 الداخليففففففففة ل واقفففففففعامل ▪
م
فففففففففاتلففففففففتخلص مففففففففن ال

َّ
  خل

م
فففففففففات م ففففففففل  الففففففففتخلص مففففففففن ال

َّ
الذاتيففففففففة  خل

 نتجها التي ي
م
فاتمنتج ال

َّ
 ف  مكا  اإلنتاج(   خل

فاتسنة( يوتخدم للتخزين امل قت للأقدم من وموقع دائم   ▪
َّ
خل   مم

 باستثناء:

▪  
م
ففففففففاتاملراففففففففق التفففففففي يفففففففتم فًهفففففففا تفر ففففففف  ال

َّ
تصفففففففري  بفرزهفففففففا لنقلهفففففففا بعفففففففد لحصفففففففول علفففففففى ل خل

 ت ويلها أو معالجتها أو التخلص منها ف  مكا  آخر 

▪  
م
ففففففففففاتتخفففففففففزين ال

َّ
ملفففففففففدة تقفففففففففل عفففففففففن ثفففففففففالث سفففففففففنوات  معالجتهفففففففففا وةلفففففففففأليلهفففففففففا أو ت و  قبفففففففففل خل

 .ق عليهمتف  نقامو

▪  
م
فاتتخزين ال

َّ
 قبل التخلص منها ملدة تقل عن سنة.  خل

 

 
م
فات ت ويل ال

َّ
 خل

ا مفيفففففففًدا مفففففففن خفففففففالل اسفففففففتبدال   ففففففففات تخفففففففدم غر فففففففً
َّ
خل أي عمليفففففففة ينفففففففتج عنهفففففففا بشفففففففكل رئفففففففيس إنتفففففففاج مم

فففففففففات التففففففففي يففففففففتم امها  داء وظيفففففففففة املففففففففواد ا خففففففففرى التففففففففي نففففففففا  مففففففففن املمكففففففففن اسففففففففتخد
َّ
خل
م
معينففففففففة  أو ال

ا ا لت قيق هذه الوظيفة  ف  املصنع أو ف تجهيزه
ً
 .4استخدام اقتصادي أوسع نطاق

 

 

 إعادة التدوير

 

ديففففففففففففدة هفففففففففففف  عمليففففففففففففة معالجففففففففففففة املففففففففففففواد املوففففففففففففتخدمة وت ويلهففففففففففففا إ ففففففففففففى منتجففففففففففففات أو أدوات أو مففففففففففففواد ج

   5أخرى.إلعادة استخدامها مرة 

 

 

 إعادة االستخدام 

 

أي عمليففففففففففففففة يففففففففففففففتم مففففففففففففففن خاللهففففففففففففففا اسففففففففففففففتخدام املنتجففففففففففففففات أو املكونففففففففففففففات غيففففففففففففففر املصففففففففففففففنفة باعتبارهففففففففففففففا 

فات مرة أخرى لنفس الغر  الذي صممت 
َّ
خل  4من أجله.مم

 

 

 ال انويةالجاميع 

 

 يمكفففففففففففففن اسفففففففففففففتخد
َّ
خل
م
ين والحفففففففففففففاجر  ففففففففففففففات  ومنهفففففففففففففا املنتجفففففففففففففات ال انويفففففففففففففة مفففففففففففففن أنشفففففففففففففطة التعفففففففففففففدام ال

 2ا و  .بوصفها بدائل  للرنام 

 

 

فاتوتونول إدارة ( بر 2016(.  املفو ية ا وروبية  2016  4
َّ
خل waste-demolition-and-nconstructio-https://ec.europa.eu/growth/content/eu-:   البناء والهدم.  عبر اإلنترنت( متوفر على مم

0_en-protocol   09/12/2020 تاريخ املطالعة) 

 ( 09/12/2020 تاريخ املطالعة  collinsdictionary.com/dictionary/english/recyclinghttps://www.قاموس نولينز اإلنجليزي.  على اإلنترنت( متاح على:  5

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recycling
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 املصدر من فصل ال

 

 فصففففففففففل عمليففففففففففة 
م
ففففففففففففاتأنفففففففففففواع مختلفففففففففففة مففففففففففن ال

َّ
منفصلة/مصففففففففففنفة منفففففففففففذ بدايففففففففففة فرزهفففففففففففا  وجعلهففففففففففا خل

 2للمرة ا و ى.

 

 

 سمكا  التكدي

 

  مكا  مخصصهو عبارة عن 
م
فاتلتخزين ال

َّ
 4التي يمكن نقلها. خل

 

 

 
م
فات ال

َّ
 خل

 

ا   أو ينتففففففففففففففوي الففففففففففففففتخلص منهففففففففففففففا  مففففففففففففففواد أو أشففففففففففففففياء يففففففففففففففتخلص منهففففففففففففففا صففففففففففففففاحبها أيففففففففففففففة أو يكففففففففففففففو  ملزمففففففففففففففً

 6لص منها.بالتخ

 

 

 
م
فات جامع ال

َّ
 خل

 

   مجلففففففففس املدينففففففففة( شففففففففخص يعمففففففففل لففففففففدى سففففففففلطة م ليففففففففة
م
فففففففففاتأو شففففففففروة خاصففففففففة لجمففففففففع ال

َّ
مففففففففن  خل

فاتاملواون والشرنات وحاويات جمع 
َّ
خل  2الجتمع. مم

 

 

 
م
فات خطة إدارة ال

َّ
 خل

 

للوجوفففففففففتية للمفففففففففواد الحفففففففففددة فففففففففف  تفتفففففففففيش مفففففففففا قبفففففففففل مات اوالخفففففففففدتم فففففففففدد ن فففففففففج الهفففففففففدم  واملعالجفففففففففة  

 4الهدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجيه إ 6
م
فاتطار ال

َّ
 (09/12/2020 :تاريخ املطالعة   nment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdfhttps://ec.europa.eu/enviro عبر اإلنترنت( متوفر على:   .EC/2008/98 خل

https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf
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 املقدمة  -1

ففففففففففاتففففففففف  مصففففففففر  يعتبففففففففر إنتففففففففاج 
َّ
خل البنففففففففاء والهففففففففدم ومعالجتهففففففففا والفففففففففتخلص منهففففففففا  ومففففففففا هففففففففو الحفففففففففال ففففففففف  البلففففففففدا  منخفضففففففففة ومتوسفففففففففطة  مم

ا الفففففففففففدخل   ا ويواجفففففففففففه العنقامفففففففففففً للنمفففففففففففو الوفففففففففففكاني  أدى التوسفففففففففففع الحضفففففففففففري نتيجفففففففففففةوقفففففففففففد الت فففففففففففديات. الصفففففففففففعوبات و ديفففففففففففد مفففففففففففن متخلففففففففففففً

 املوتمر  
م
فاتوالتخلص غير املت كم فيه من ال

َّ
 ية على الترويز على هذه املعضلة. الحكومة املصر لزام الصلبة إ ى إ خل

عفففففففد صفففففففناعة البنفففففففاء فففففففف  مصفففففففر مفففففففن أسفففففففرع الصفففففففناعات نمفففففففًوا فففففففف  منطقفففففففة الشفففففففرق ا وسفففففففط وشفففففففمال 
م
  ورد أ  2019إفريقيفففففففا. فففففففففي عفففففففام  ت

. ومفففففففع ةلفففففففأل  فففففففف   الفجفففففففوة بفففففففي  صفففففففناعة البنفففففففاء املزدهفففففففرة 7٪5.5  أعلفففففففى مفففففففن معفففففففدل النمفففففففو الفففففففوطني البفففففففال  ٪ نفففففففا9معفففففففدل النمفففففففو البفففففففال  

فففففففففاتمصففففففففر وت قيففففففففق ممارسففففففففات سففففففففليمة إلدارة ففففففففف  
َّ
خل   مم

م
فففففففففاتالبنففففففففاء والهففففففففدم ال تففففففففزال وبيففففففففرة. ال يففففففففزال الففففففففتخلص مففففففففن ال

َّ
بطففففففففرق غيففففففففر  خل

 عة ومنففففففففاطق ا راضفففففففف ي املفتوحففففففففة دو  أي معالجففففففففة  ممارسففففففففة طففففففففول شففففففففوارع املنففففففففاطق الوففففففففكنية وجوانففففففففب الطففففففففرق الوففففففففر انونيففففففففة علففففففففى ق

 (. 1-1الشكت نقرا  شائعة ف  البالد

 8(  2020نصورة  داود وآخرو   امللقاة على جوانب الطرق  مدينة املبة الناتجة عن الحفر و ط النموةج  للخلط الطبيع  للتر الخل 1-1الشكل 

 

 

عففطففيفففففففة طفففففففارق    7 نفف ففو اسففففففففففففففتففراتففيففجففيفففففففة وطففنففيفففففففة إلدارة  مفف ففمفففففففد  ففففففففات. 
َّ
خففلفف ففف   مففم الففجففلفففففففد.    الففبففنفففففففاء والففهفففففففدم  املفففففففدنففيفففففففة  جفففففففامففعفففففففة ا زهففر.  بفف ففوث الففهففنفففففففدسفففففففففففففففففففة  عففلففى:42مصففففففففففففففر  مففجففلفففففففة  مففتففوفففر  اإلنففتففرنفففففففت(   .  عففبففر 

 16.pdf-10-0http://www.azharcermjournal.com/CERMF2010/P2   09/12/2020تاريخ املطالعة) 

8  
م
فاتداود وأحمد وآخرو . ت قيق ف  مشكلة ال

َّ
 (: مراجعة مصغرة. 2020الصلبة ف  صناعة البناء املصرية   خل

http://www.azharcermjournal.com/CERMF2010/P20-10-16.pdf
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 إ فففففففى جانفففففففب 
م
ن جانفففففففب الوفففففففلطات  فففففففف   أحفففففففد ا سفففففففباب الرئيوفففففففية للفففففففتخلص مفففففففن ال ففففففففاتاالفتقفففففففار إ فففففففى الوفففففففيطرة والرقابفففففففة مفففففففِّ

َّ
بطفففففففرق  خل

 
م
ففففففففففاتغيفففففففففر قانونيفففففففففة هفففففففففو ارتففففففففففاع تكفففففففففاليل جمفففففففففع ال

َّ
ففففففففففات  تكفففففففففاليل إدارة ٪ مفففففففففن إجمفففففففففا 70حفففففففففوا    ونقلهفففففففففا  والتفففففففففي تم فففففففففل خل

َّ
خل البنفففففففففاء  مم

املتوقففففففففع انخفففففففففا  هففففففففذه التكففففففففاليل ةات الصففففففففلة. ومففففففففع ةلففففففففأل  ففففففففف   التكففففففففاليل  وففففففففف  ظففففففففل وجففففففففود خطففففففففة إدارة م ففففففففددة  فمففففففففن. 9هففففففففدموال

فففففففات بطريقففففففة جيففففففدة
َّ
خل
م
دار للففففففتخلص مففففففن ال

م
منففففففافع  يمكففففففن توقففففففع ت قيففففففقحيفففففف  . املنخفضففففففة ليوففففففت هفففففف  الفائففففففدة الوحيففففففدة للنقففففففام املفففففف

ر الخالبفففففففففة  وةلفففففففففأل بمفففففففففا   املنفففففففففاطق ةات املنفففففففففاظت وفففففففففيلبيئيفففففففففة  إ فففففففففافة طني   و فففففففففما  االسفففففففففتدامة احمايفففففففففة صفففففففففحة املفففففففففوا أخفففففففففرى م فففففففففل

 ت قيق التنمية االقتصادية.  يوهم ف  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016و .  بوسكوفيتش  جورا  وآخر  9
م
فات(. حواب تكاليل جمع ال

َّ
  : مقترح منهج .خل
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 نطاق العمل وا هداف   -2

يغت هفففففففذه الوثيقفففففففة بنفففففففاًء علفففففففى اإلملفففففففام باحتياجفففففففات الحكومفففففففات الحليفففففففة وامل روزيفففففففة  ومعرففففففففة متطلبفففففففات املمارسفففففففي  فففففففف  صفففففففناعة لقفففففففد صفففففففِّ

دراسففففففففة/ تصففففففففور عل ففففففففي عملفففففففف  يفيففففففففد بشففففففففأ  قففففففففرارات اإلدارة الفنيففففففففة   الوياسففففففففات بغففففففففر  التوصففففففففل إ ففففففففى و ففففففففع خطففففففففة/ البنففففففففاء وصففففففففانع

عفففففففدت هفففففففذه الوثيقفففففففة فففففففف   ففففففوء مفففففففا يفففففففتم مفففففففن أب فففففففاث علميففففففة  مفففففففع ا خفففففففذ بمالحقفففففففات العديفففففففد 
م
ففففففففات البنفففففففاء والهفففففففدم. وقففففففد أ

َّ
خل الخاصففففففة بمم

ا طففففففففاف يمكننففففففففا أ  نقففففففففول إ  هففففففففذه الوثيقففففففففة قفففففففف أصففففففففحاب املصففففففففلحة الرئيوففففففففيي  ففففففففف  صففففففففناعة البنففففففففاء  وففففففففف  اهايففففففففة امل مففففففففن ممت وفقففففففففً د صففففففففم

 .ملراعاة ا و اع الراهنة ف  مصر

ي ومن ثم  ف   الهدف من الدليل ال  هو تقديم:  فّنِّ

فات البناء والهدم. ▪
َّ
خل قترح لو ع خطة مناسبة إلدارة مم  موار مم

فات وفصلها وتخزينها وجمعه يما يتعلق بالتعامل مع ا نشطة املتعلقة بفت ف  املوقع فأفضل املمارسا ▪
َّ
خل
م
 ا.رز ال

فات  و شمل ةلأل ا نواع املقترحة للمروبات وعمليات النقل والتتبع والتعقب. ▪
َّ
خل
م
 ممارسات نقل ال

ففففففففففففات والفففففففففففتخلص منهفففففففففففا  وحففففففففففففظ السفففففففففففجالت  وقفففففففففففوائ ▪
َّ
خل
م
و ففففففففففف   بهفففففففففففا معلومفففففففففففات إ فففففففففففافية حفففففففففففول معالجفففففففففففة ال

م
م املراجعفففففففففففة امل

 .للتوثيق

ي الفففففففدليل الأخيفففففففًرا  يجفففففففب تطبيفففففففق هفففففففذا  ِّ
ففففففففاتاملشفففففففار ع الجديفففففففدة والقائمفففففففة التفففففففي تخطفففففففط للمشفففففففاروة فففففففف  جمفففففففع  نفففففففلعلفففففففى  فنفففففففّ

َّ
خل البنفففففففاء  مم

 والهدم ف  مصر ونقلها. 
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فاتتعريل  -3
َّ
خل  البناء والهدم مم

ا للقفففففففانو  رقفففففففم 
   يمكفففففففن تعريفففففففل 2020لوفففففففنة  202وفقفففففففً

َّ
خل ففففففففاتالبنفففففففاء والهفففففففدم علفففففففى أاهفففففففا  تففففففففامم

َّ
خل فيزيائيفففففففة  ففففففففاعالتعنهفففففففا تتنفففففففتج ال  مم

 أو ويميائية.  

فففففففففات البنففففففففاء والهفففففففدم هفففففففف  مواقففففففففع البنففففففففاء الجديفففففففدة  ومشففففففففار ع التجديففففففففد والهففففففففدم مففففففففن 
َّ
خل املكونفففففففات الرئيوففففففففية ال الثففففففففة التففففففففي تنشفففففففأ منهففففففففا مم

 .  وحفر املمرات املائية   راض ي الح ا  واستص  والطرق والجوور   أنشطة م ل البناء والترويب والتجديد

 تبقية من هذه ا نشطة وما يل : ات املاملكونيمكن تصنيل 

 سفلت.ا   ▪

 .أنواعهالطوب بمختلل  ▪

 اب  نوافذ  أعمال سباوة  وغيرها(.مكونات املباني  أبو  ▪

 ورتو . ▪

 السجاد والوسادة. ▪

 والرخام وأنواع أخرى من ا حجار.الويراميأل  ▪

 مواد الدهانات.ملواد الكيماوية و ا ▪

 الخرسانة. ▪

 والبالستيأل.الزجاج  ▪

 الجبس. ▪

 العزل.  ادمو  ▪

 ة الحفر.التربة وال خور املتولدة من عملي ▪

 ا شجار وا خشاب واملزروعات. ▪

ففففففففات 
َّ
خل ففففففففات فففففففف  مصفففففففر إ فففففففى نقفففففففص البيانفففففففات املتاحفففففففة لتوصفففففففيل مم

َّ
خل
م
وقفففففففد أدى عفففففففدم وجفففففففود معفففففففدات وز  فففففففف  مواقفففففففع الفففففففتخلص مفففففففن ال

_أوبففففففففر منطقففففففففة  منطقففففففففة القففففففففاهرة الكبففففففففرى  اني  و دلففففففففيم  دراسففففففففة عففففففففنأجففففففففرى نففففففففل مففففففففن  هفففففففف  2014ع ةلففففففففأل  ففففففففف  عففففففففام البنففففففففاء والهففففففففدم. ومفففففففف 

 37الدراسففففففففة نتففففففففائج جمعففففففففت (. 1-3الجففففففففدول  انقر حضففففففففرية ففففففففف  مصففففففففر_ وقففففففففدرا النوففففففففب املئويففففففففة ملففففففففواد البنففففففففاء املنتجففففففففة ففففففففف  مواقففففففففع البنففففففففاء 

وبيففففففففر شففففففففمل الفففففففففيالت  واملبففففففففاني الوففففففففكنية   نففففففففاء بنففففففففاًء علففففففففى مشففففففففروعصففففففففحاب املصففففففففلحة ا ساسففففففففيي  ففففففففف  مجففففففففال البمقابلففففففففة أجريففففففففت مففففففففع أ

التعليميفففففففففففففة  واملالعفففففففففففففب الريا فففففففففففففية  والنفففففففففففففوادي االجتماعيفففففففففففففة  ومالعفففففففففففففب  واملوتشففففففففففففففيات  والفنفففففففففففففادق  واملراوفففففففففففففز التجاريفففففففففففففة  واملعاهفففففففففففففد

 .فيهاء  والخدمات املنزلية  وأماون التر الجولل  واملواحات الخضر 
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فاتنسبة  3-1اخت  ي 
 
 10(  2014الب ا   اله م في ال ا رة ) اني  آ ر ن,   مم ل

  مواد الب ا  
م
فاتنسبة ال

 
 خل

 ٪ 50- 30 خشب 

 ٪ 20- 15 رمل 

 ٪ 6-4 الطوب

 ٪ 6-4 التعبئة والتغليل/ رزم 

 ٪ 6-4 البالَّ 

 ٪ 5-4 ا سمنت 

 ٪ 4-3 الخرسانة

 ٪ 5-2 الفوالة

 

3-1.  
م
فاتال يمة السو ية ل

 
  م    الهالب ا  خل

ففففففففاتأدت الزيففففففادة الهائلفففففففة فففففففف  توليفففففففد 
َّ
خل البنففففففاء والهفففففففدم فففففففف  جميفففففففع أن فففففففاء العففففففالم إ فففففففى مضفففففففاعفة الجهفففففففود التفففففففي تبففففففذلها الحكومفففففففات للحفففففففد مفففففففن دففففففففن  مم

 
م
فففففففاتال

َّ
عففففففادة   يمكففففففن إوفففففففف  حقيقفففففففة ا مفففففففرالبنففففففاء ال انويففففففة نمففففففًوا وبيففففففًرا. والففففففتخلص غيففففففر القففففففانوني منهففففففا. ونتيجففففففة لففففففذلأل  فقففففففد شففففففهد سففففففوق مففففففواد  خل

  أنففففففففواعير العديففففففففد مففففففففن تففففففففدو 
م
فففففففففاتال

َّ
 2-3الجففففففففدول ٪. يلخففففففففص 90عففففففففن أنشففففففففطة البنففففففففاء والهففففففففدم واعففففففففادة اسففففففففتخدامها ملعففففففففدالت تصففففففففل إ ففففففففى الناتجففففففففة  خل

 
م
فاتال

َّ
فااملتناثرة ةات القيمة الرئي خل

َّ
خل  .هدمت البناء والوية والتي تنتج عن مم

فاتمادة قّيمة من  3-2الجدول 
َّ
خل  11(  2020البناء والهدم  بالك فورست سوليوشنز  ش.ة.م.م(,  مم

فات 
 
خل
م
  مادة بي   مادة است  ام  مادة ت  ير  ا ت اثرةال

 X اخخشم

ومعدل وقود   -قائق خشبية تدويره ور   م ل  معاد

 وقيل( ف إلنتاج مواد التوماد  ومخزو  ألياو

X 

 بعد تقنيات اإلزالة 

 والفصل بعناية(

X 

 بعد إزالة املوامير والبراغ  

 وا قواس املعدنية(

 غير مطبق  غير مطبق  X الوا  اختبس

 

 قبل موتدام: ح (. بناء موت2014هاني وعمر وآخرو .  10
م
فاتلول ل

َّ
  البناء بالقاهرة الكبرى. خل

 ( ورشة عمل لحلول البناء والهدم ف  الرأس ا خضر 2020بالك فورست سوليوشنز  ش.ة.م.م(   11
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فات 
 
خل
م
  مادة بي   مادة است  ام  مادة ت  ير  ا ت اثرةال

االستخدامات و التربة  لت وي   م ل  معاد تدويره 

 املناظر الطبيعية( الزراعية  نشارة 

 X الزجاج

  ف  حال وجود ومية نافية( 

X X 

 ف  شكل سليم أو مخفض 

 الحجم(

 X ا عادن

 م ل  معاد تدويره على أنه حديد  ون اس  

 وألومنيوم ف  شكل منفصل  ومعاد  مختلطة( 

X X 

 ومعاد  مفردة أو  

 مختلطة( 

 X ال تاد

 نألياف نايلو  جديدة( م ل  معاد تدويره 

X X 

  بدو  صب ( 

 X اخخرسانة 

 لطبيعية(  م ل  الرنام  وصخور املناظر ا

X 

للت كم ف   م ل  

 (الكتلة اتجاه

 غير مطبق 

 X األسفلت 

  م ل  الرنام  وصخور املناظر الطبيعية( 

X 

للت كم ف   م ل  

 (اتجاه الكتلة

 غير مطبق 

 

فات .3-2
 
 الب ا   اله م اخخ رة   مم ل

فففففففات البنففففففاء والهففففففدعروفففففففة التففففففي تففففففم الع ففففففور علًهففففففا مفففففف تففففففم تلخففففففيص بعففففففض املففففففواد الخطففففففرة امل
َّ
خل وينبغفففففف  عففففففدم خلففففففط . 3-3الجففففففدول ففففففف  م ع مم

ففففففففات غيففففففر الخطففففففرة واومنفففففففة بغيففففففة تجنففففففب حفففففففدوث تلففففففوث متبففففففادل بفففففففي  النففففففوعي . ففففففف  الواقفففففففع  
َّ
خل
م
فففففففات البنففففففاء والهفففففففدم الخطففففففرة مففففففع ال

َّ
خل مم

ثنففففففففاء عمليففففففففة الهففففففففدم  حيفففففففف  يففففففففتم خلطهففففففففا خطففففففففرة أ هففففففففا تصففففففففب البنففففففففاء غيففففففففر خطففففففففرة وآمنففففففففة ففففففففف  حالتهففففففففا ا صففففففففلية  ولكن تكففففففففو  معقففففففففم مففففففففواد

 أو قابلة إلعادة االستخدام.  ومعالجتها بمواد خطرة  مما يجعلها غير قابلة إلعادة التدوير
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فمواد خطرة ف   3-3الجدول 
َّ
خل  12(  2020البناء والهدم  بالك فورست سوليوشنز  ش.ة.م.م(,  اتمم

 مكان تواج  ا  ا واد اخخ رة

ثنائي الفينيل متعدد الكلور  وبو   يوري ي   وبوتيل  والتكس  

 أوريليأل  وسيليكو  

 نالكينج  ومانعات تورب

 طرق  مخاليط البيتومي  الحتوية على قطرا  الف م

ومفففقففففففف مفففواد   ا سبوتوس الفففحفففريففف الفففعفففزل   الفففبفففنفففففففاء  مففف فففففففل اومفففففففة  مفففواد  وبفففعفففض  ق  

 والبالَّ   ونلوريد متعدد الفينيل  إلخ.(ا سقل  والفينيل  

 ف  املنازل القديمة املوتخدمة ومواد عازلة  تتواجد رغوة اليوريا فورمالدهايد 

 العزل مواد  رش رغوة البو   يوري ا  العازلة

 العزل مواد  ا لياف الزجاجية

 ابي  وا نابيبصامل مادة الفلورسنت 

 ا سالك والترويب اإللكتروني يب ترو املعدات الكهربائية واإللكترونية 

 املواسير والوباوة  الرصاص

 طالء الخشب قطرا  الف م

 ورتو   وبالستيأل  وتربة  إلخ.  تورب النفط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فات(. دليل فني ملتطلبات إدارة فرز 2020(  بالك فورست سوليوشنز  ش.ة.م.م12
َّ
خل  ات التشييد. البناء والهدم وجمعها ونقلها من مواقع مشروع مم
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4-  
م
فات خطة إدارة ال

َّ
 خل

 هففففففففدم  ينبغفففففففف  وتابففففففففة خطففففففففة إداعنففففففففد إعففففففففداد مشففففففففروع بنففففففففاء أو 
م
فففففففففاترة ال

َّ
لففففففففى سففففففففبيل بأفضففففففففل طريقففففففففة ممكنففففففففة ففففففففف  املراحففففففففل ا و ففففففففى  ع خل

فففففففففففات جيففففففففففدة التنقففففففففففيم ففففففففففف  ت قيففففففففففق الكفففففففففففاءة والوفففففففففففورات وع. امل ففففففففففال  أثنففففففففففاء مرحلففففففففففة تصففففففففففميم املشففففففففففر 
َّ
خل
م
وسففففففففففوف توففففففففففهم خطففففففففففة إدارة ال

فففففففففففاتليل النقففففففففففل  ورسففففففففففوم أقففففففففففل لطمفففففففففف البيئيفففففففففة املهمففففففففففة  حيفففففففففف  سففففففففففتتم ترجمففففففففففة املزايففففففففففا املاليففففففففففة إ ففففففففففى وففففففففففورات ففففففففففف  تكففففففففففا
َّ
خل
م
ت قيففففففففففق   و ر ال

 دة التدوير. عائدات من املنتجات القابلة إلعا

 ال توى ا   ر   .4-1

ا لفففففففف  بروتونفففففففول  ففففففففات بنففففففاًء علفففففففى حجفففففففم املشففففففروع ونوعفففففففه  ووفقففففففً
َّ
خل
م
يجففففففب و فففففففع التصففففففور العفففففففام والخطففففففة الشفففففففاملة الخاصفففففففة بتفاصففففففيل ال

فات البناء والهدم لالت اد ا وروبي   حي  ينبغ  أ  
َّ
خل فات الجيدة الجوانب إدارة مم

َّ
خل
م
 : 4اوتيةتتناول ال

 وات الخطط تنفيذها والقائم بها.الخط ▪

▪  
م
فاتتقدير وميات وأنواع ال

َّ
 التي سيتم إنتاجها. خل

 اطق الفرز والتخزين الخصصة لذلأل.تصميم مخطط للموقع يوضح موقع من ▪

  تقييم خيارات إدارة ▪
م
فاتال

َّ
 .خل

 ئي ف  املوقع.تم جمعها بشكل انتقااملواد التي سي ت ديد ▪

▪  
م
فاتا ماون التي سيتم نقل ال

َّ
  خل

م
فاتإلًها ووسائل النقل  ومنها موارد تتبع ال

َّ
 (.خل

 ستخدام  أو االستعادة  أو الطمر(.طريقة التخلص من املواد  م ل إعادة التدوير  أو إعادة اال  ▪

 الخطة مع إجراء التدريبات الالزمة.يي  بعناصر إبالغ جميع املعن ▪

فاتم ل  مراقبة تنفيذ خطة إدارة تابعة  أنشطة امل ▪
َّ
خل  ا قراص املدمجة(. مم

 مخاوف تتعلق بالوالمة وا من. ▪

 
م
فاتويفية الحد من اوثار البيئية  التخطيط لكيفية إدارة ال

َّ
 الخطرة وغير الخطرة(. خل

ا سففففففففاوعففففففففالوة علففففففففى ةلففففففففأل  يجفففففففففب أ  تتضفففففففف  ت املتكففففففففررة  أو بففففففففرامج املراقبفففففففففة عات البنفففففففففاء  أو خطففففففففة الجففففففففدول الزمنففففففففي لالجتماعفففففففففامن أيضففففففففً

لقوالففففففففب  2-11 و1-11قغيرهففففففففا مففففففففن القضففففففففايا الحيويففففففففة التففففففففي قففففففففد يهففففففففم أصففففففففحاب املصففففففففلحة املعنيففففففففي . الرجففففففففوع إ ففففففففى امللحفففففففف  والتفتففففففففيش  أو

فاتارة خطة إد
َّ
خل  البناء والهدم.   مم

فاتمسم ليات  ص اب ا ص  ة م   .4-2
 
 الب ا   اله م مم ل

 
م
فاتتتضمن الخطوة ا و ى ف  إنشاء خطة إدارة ال

َّ
تكوين فريق املشروع وتوز ع املهام ةات الصلة. ولهذا الغر   يعر   خل  
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 عضاء الفريق ومو وليايهم ةات الصلة.  توي على أقائمة ت  1-4 الجدول 

 

 

فاتمسم ليات  ص اب ا ص  ة ا تعل ة ب  ة  دارة  4-1اخت  ي 
 
 2( 2017نة ا مارسات ا صرية، الب ا   اله م الصلبة )م    مم ل

 ا سم ليات    مضا  الفريق

فاتتقدير وميات   ▪ فريق تصمي  ا بنى 
َّ
خل  .البناء والهدم مم

فففففففففاتموازنفففففففة التربففففففففة الحفففففففففورة والتربففففففففة الالزمففففففففة لنوفففففففبة املنففففففففاظر الطبيعيففففففففة لتقليففففففففل  ▪
َّ
خل  مم

 التربة الحفورة.

مففففففففففففدير البنففففففففففففاء / مففففففففففففدير املوقفففففففففففففع / 

 العمل

فاتخطة لتقليل ع  و  ▪
َّ
خل  البناء والهدم. مم

فففففففففاتت ديففففففففد إجففففففففراءات تقليففففففففل  ▪
َّ
خل فففففففففرز  واعففففففففادة االسففففففففتخدام فففففففففف  البنففففففففاء والهففففففففدم  وال مم

 املوقع.

 فورة إلعادة استخدامها ف  املوقع.التخطيط للتخزين الجزئي / الكل  للتربة الح ▪

فاتإشراك مقاولي  من الباطن ف  أنشطة التقليل من  ▪
َّ
خل  الهدم.البناء و  مم

فاتادة تدوير التعاقد مع منشأة ةات خبرة ف  إع ▪
َّ
خل  البناء والهدم. مم

يفففففففففففففففف ع والالتخطففففففففففففففففيط لعقففففففففففففففففد دورات تدريبيففففففففففففففففة لعمففففففففففففففففال املوقفففففففففففففففف  ▪ ي  حففففففففففففففففول املمارسففففففففففففففففات فّنِّ

فاتاملتعلقة ب
َّ
خل  البناء والهدم. مم

ففففففففففففاتترتيفففففففففففب ا نشفففففففففففطة ةات الصفففففففففففلة مفففففففففففع املفففففففففففوردين لتقليفففففففففففل  ▪
َّ
خل املفففففففففففواد مفففففففففففن خفففففففففففالل  مم

طر املواد.ل املناوالتغليالتعبئة  
 
 سبي  وق

 تقليل  ▪
َّ
خل  ين واملناولة واملعالجة والتشطيب.املواد أثناء أنشطة التخز  فاتمم

  تففففففوفير ▪
م
فففففففاتمنففففففاطق واجففففففراءات تخففففففزين املففففففواد الالزمففففففة ففففففف  املوقففففففع لتقليففففففل ال

َّ
الناتجفففففففة  خل

 عن مناولة املواد.

فاتقبول خطة إعادة استخدام مواد   ▪
َّ
خل  ع.البناء والهدم ف  املوق مم

وتكفففففففرار النقففففففففام لتقليففففففففل   املففففففففواد املطلوبففففففففة الكميففففففففات املطلوبففففففففة مفففففففنت ديفففففففد زيفففففففادة دقففففففففة  ▪

فاتاملواد الزائدة و 
َّ
خل  لتخزين.ا مم

نقلهفففففففففففا واسففففففففففتخدامها والفففففففففففتخلص  لعمليففففففففففةت ديففففففففففد مففففففففففواد البنفففففففففففاء الخطففففففففففرة والتخطفففففففففففيط  ▪

 
م
فاتمنها وفرز ال

َّ
 .خل

فاتسجالت دقيقة وم ّدثة  نشطة حفظ  ▪
َّ
خل  ووميايها.البناء والهدم  مم

فففففففففففاتواملناسففففففففففبة لنقففففففففففل التخطففففففففففيط لت ديففففففففففد الطففففففففففرق الجيففففففففففدة  ▪
َّ
خل البنففففففففففاء والهففففففففففدم  مم

مففففففففففع مشففففففففففغل  النقففففففففففل ةوي الخبففففففففففرة / املففففففففففرخص لهففففففففففم واالحتفففففففففففا  بسففففففففففجالت دقيقففففففففففة 

 
م
فاتل

َّ
 البناء والهدم التي تم نقلها. خل
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فاتم  ر 
 
ففففففففاتمم جفففففففزء مففففففففن فريفففففففق املقففففففففاول وموففففففف ول عففففففففن تطفففففففوير خطففففففففة إدارة  ▪ الب ا   اله م مم ل

َّ
البنففففففففاء والهففففففففدم  خل

 وتنفيذها.

 اولي  من الباطن لتنفيذ الخطة.موردي املواد واملق يق معالتنو ▪

ا عاااااااااااااااااااااااااخ    مشاااااااااااااااااااااااا ت  مااااااااااااااااااااااااادة 

 الت  ير

فاتالكميات الدقيقة وف ص شحنات  تدوين ▪
َّ
خل  البناء والهدم املوتلمة. مم

ففففففففففففاتتطبيفففففففففففق أفضفففففففففففل املمارسفففففففففففات لففففففففففففرز  ▪
َّ
خل  والتصفففففففففففرف  البنفففففففففففاء والهفففففففففففدم وتفففففففففففدويرها مم

 يتم إعادة تدويرها.  فيما ال

فففففففففاتتنقففففففففيم توليففففففففد  ▪   ال ليات   ةمجلس ا  
َّ
خل لهففففففففا واعففففففففادة البنففففففففاء والهففففففففدم وتقليلهففففففففا واعففففففففادة اسففففففففتخدامها ونق مم

 تدويرها والتخلص منها.

فاتإنشاء نقام ترخيص لنقل  ▪
َّ
خل  البناء والهدم ومراقبة طرق نقلها. مم

 راءات إعادة التدوير.إج تخصيص مواقع مناسبة إلعادة التدوير وتنويق ▪

فففففففففففاتحففففففففففوافز ماليففففففففففة لففففففففففدعم االسففففففففففت مارات ففففففففففف  نقففففففففففل  ر /التخطففففففففففيط لتففففففففففدابي ▪
َّ
خل البنففففففففففاء  مم

 .والهدم واعادة تدويرها

فاتتنقيم أنشطة  ▪   ارة الشم ن البيئية
َّ
خل  البناء والهدم ومراقبة تنفيذها. مم

افااااااااااااااااااااااااااااااااق    ارة اإلسااااااااااااااااااااااااااااااااكان  ا ر

  التتمعات العمرانية

 ات.اصفتطوير الرموز واملو  ▪

فففففففففففاتتشففففففففففجيع اسففففففففففتخدام  ▪
َّ
خل ملعففففففففففاد تففففففففففدويرها ففففففففففف  مشففففففففففار ع اإلسففففففففففكا  والهففففففففففدم االبنففففففففففاء  مم

 والبنية الت تية.

فاتتخطيط املشار ع الب  ية ف  إدارة  ▪ معه  البحوث
َّ
خل  البناء والهدم وتنفيذها. مم

 توفير التدريب ملوظفي البناء. ▪

فاتت فيز املقاولي  للمشاروة ف  الحد من  ▪ اتحاد ا  ا ل ن
َّ
خل  .البناء والهدم واعادة تدويرها مم

  ارة الصااااااااااااااااااااااااااااااا امة  التجاااااااااااااااااااااااااااااااارة 

 اخخارجية

فففففففففاتو ففففففففع اللففففففففوائ  الخاصففففففففة ب عففففففففادة تففففففففدوير   ▪
َّ
خل البنففففففففاء والهففففففففدم  وتصففففففففنيع منتجففففففففات  مم

 على أساس املواد املعاد تدويرها.  البناء

 الصغيرة.دعم مصانع إعادة التدوير  ▪

  ارة الت  اااااااااااااااااااااااااايط  التعااااااااااااااااااااااااااا ن 

 ال  لي

فففففففففففففففاتة ار إدليففففففففففففففة للموففففففففففففففت مرين العففففففففففففففاملي  ومشففففففففففففففغل  و  ماتقففففففففففففففديم قففففففففففففففر  ▪
َّ
خل البنففففففففففففففاء  مم

 والهدم.

▪  
م
فاتجذب االست مارات ا جنبية ف  البنية الت تية ل

َّ
 البناء والهدم. خل

 

فاتا مارسات اخ الية     دارة   .4-3
 
 الب ا   اله م في مصر  مم ل

لجمففففففففففع  علففففففففففى تصففففففففففري  البنففففففففففاء  ففففففففففف   املمارسففففففففففة الحاليففففففففففةبالنوففففففففففبة  صففففففففففحاب املشففففففففففار ع الففففففففففذين يتبعففففففففففو  القواعففففففففففد الرسففففففففففمية للحصففففففففففول 

فات
َّ
خل  . ونلخصها ف  الخطوات اوتية:1-4الشكل  ف البناء والهدم ونقلها موضحة مم
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بنفففففففاء. يفففففففتم تقفففففففديم رسفففففففومات  للحصفففففففول علفففففففى تفففففففرخيصيتقفففففففدم صفففففففاحب املشفففففففروع / املقفففففففاول بطلفففففففب   َّاااااا ار تاااااار ي  الب ااااااا    .1

التصفففففففففميم اإلنشفففففففففائي لضفففففففففما  سفففففففففالمة املبنففففففففف . ومفففففففففا  ينفففففففففةمجلفففففففففس املدراجفففففففففع يم املعمفففففففففاري / الهندسففففففففف ي. يم ومواصففففففففففات التصفففففففففم

راجفففففففع االلتفففففففزام بشفففففففروَّ الكفففففففود فيمفففففففا يتعلفففففففق بالتقوفففففففيم إ فففففففى منفففففففاطق واالرتففففففففاع املوفففففففموح بفففففففه. وت ديفففففففًدا فففففففف  املبفففففففاني الكبيفففففففرة  
تم

عد مراجعة متطلبات نود ا
م
 ق جزًءا من عملية إصدار التصاري .لحريت

 

فااااااااااتت ااااااااا  ر  .2
 
 م ففففففففففل  مهنففففففففففدس  مجلففففففففففس املدينففففففففففةجففففففففففري يم أثنففففففففففاء إصففففففففففدار التصففففففففففري       و ااااااااا الب اااااااااا   الهااااااااا م  تفتااااااااا   ا  مم ل

ففففففففففاتمفففففففففدني( ف فففففففففص موقفففففففففع البنفففففففففاء لتوثيفففففففففق أي 
َّ
خل ففففففففففات. يفففففففففتم تقفففففففففدير وميفففففففففة التربفففففففففة الحففففففففففورةبنفففففففففاء وهفففففففففدم أو  مم

َّ
خل البنفففففففففاء  مم

ر قففففففففففديعففففففففففدد ا قبيففففففففففة. عنففففففففففد تعففففففففففن البنففففففففففاء بنففففففففففاًء علففففففففففى منففففففففففاطق البنففففففففففاء و التربففففففففففة الحفففففففففففورة الناتجففففففففففة  والهففففففففففدم  و شففففففففففمل ةلففففففففففأل

املدينففففففففة  رسففففففففوم إشففففففففغال الطريففففففففق  و  رسففففففففوم التففففففففأمي   علففففففففى صففففففففاحب املشففففففففروع / املقففففففففاول. ويففففففففتم  الكميففففففففة  يفففففففففر  مجلففففففففس

 
م
فففففففاتف ففففففص املوقفففففففع للتأوففففففد مفففففففن خلففففففو الطريفففففففق مففففففن مفففففففواد البنفففففففاء وال

َّ
لتربفففففففة الت قففففففق مفففففففن صففففففحة نقفففففففل ا. وفففففففف  النهايففففففة  يفففففففتم خل

فاتالحفورة و 
َّ
خل  الخصص لها.ب ملكالبناء والهدم ووصولها إ ى موقع ا مم

 

مي   يفففففففففتم الشفففففففففروع فففففففففف  أنشفففففففففطة بمجفففففففففرد أ  يفففففففففدفع مالفففففففففأل / املقفففففففففاول رسفففففففففوم إشفففففففففغال الطريفففففففففق ورسفففففففففوم التفففففففففأ مرحلااااااااة الب ااااااااا    .3

 البناء.

 

فاااااااااتجماااااااا   .4
 
ففففففففففات البنفففففففففاء والهفففففففففدم والتربفففففففففة نفففففففففاأث الب اااااااااا   الهاااااااا م  ال ربااااااااة ال فاااااااااورة  ن لهمااااااااا   مم ل

َّ
خل ء البنفففففففففاء  يفففففففففتم نقفففففففففل مم

 
َّ
خل
م
 علففففففففى ففففففففف الحفففففففففورة إ ففففففففى مففففففففدافن ال

ً
ات الرسففففففففمية. ويففففففففتم تقففففففففديم قوففففففففيمة مففففففففن الجهففففففففة املوفففففففف ولة عففففففففن املكففففففففب بوصفففففففففها دلففففففففيال

ففففففففففات البنفففففففففاء والهفففففففففدم والتربفففففففففة الحففففففففففورة. وال توجفففففففففد شفففففففففروَّ
َّ
خل  الكميفففففففففات املوفففففففففلمة. وال يفففففففففتم اإلشفففففففففراف علفففففففففى عمليفففففففففة نقفففففففففل مم

ب سفففففففقوَّ الحطفففففففام تجنففففففف خاصفففففففة بمروبفففففففات وطفففففففرق النقفففففففل. واملطلفففففففب الوحيفففففففد لوفففففففلطة املفففففففرور هفففففففو تغطيفففففففة مروبفففففففات النقفففففففل ل

ففففففففات علففففففففى جنبفففففففات الطففففففففرق 
َّ
خل
م
أثنفففففففاء عمليفففففففة النقففففففففل. إة يقفففففففوم العديففففففففد مفففففففن مشففففففففغل  النقفففففففل ففففففففف  و يفففففففر مففففففففن ا حيفففففففا  ب لقففففففففاء ال

 وا ماون املفتوحة لتوفير تكاليل النقل.

 

فففففففففاتإعفففففففادة التففففففففدوير فففففففف  مصففففففففر  يفففففففتم ت ويففففففففل وميفففففففات قليلففففففففة مفففففففن  آتمنشفففففففف نقفففففففًرا لحدوديفففففففة و 
َّ
خل هففففففففذه  البنفففففففاء والهففففففففدم إ فففففففى مم

 .املت طمةة تدويرها. ومن ثم يتم إنتاج الحجارة املصانع إلعاد

 

ن جانففففففففب  التفتاااااااا   النهااااااااا ي للمو اااااااا    .5 ففففففففف  اهايففففففففة مرحلففففففففة البنففففففففاء  يخضففففففففع صففففففففاحب املشففففففففروع / املقففففففففاول للتفتففففففففيش ال ففففففففاني مففففففففِّ

ذا التفتففففففيش املشففففففيد حتفففففف  يبففففففرهن هفففففف عقففففففم املففففففد  املصففففففرية  لففففففن يففففففتم توصففففففيل التيففففففار الكهربففففففائي للمبنفففففف    م. ففففففف مجلففففففس املدينففففففة

فففففففففففاتاملالففففففففففأل لشففففففففففروَّ رخصففففففففففة البنففففففففففاء. والتأوففففففففففد مففففففففففن إزالتففففففففففه/ا وففففففففففذلأل لجميففففففففففع امت ففففففففففال 
َّ
خل والهففففففففففدم مففففففففففن املوقففففففففففع  البنففففففففففاء  مم

 وتقديم دليل  
م
فاتعلى توليم ال

َّ
 رس ي؛والتربة الحفورة إ ى مرفق املكب ال خل

 

ففففففففاتعنفففففففد تقفففففففديم إثبفففففففات توفففففففليم  سااااااا اد رساااااااوم التااااااا م ن   مصاااااااادر ها   .6
َّ
خل   الهفففففففدم إ فففففففىالبنفففففففاء و  مم

م
ففففففففاتمكفففففففب ال

َّ
الرسففففففف ي   خل

 علفففففففى نقفففففففل 
ً
ففففففففاتيفففففففتم سفففففففداد  رسفففففففوم التفففففففأمي   ملالفففففففأل املشفففففففروع / املقفففففففاول. وفففففففف  حفففففففال عفففففففدم تقفففففففديم مالفففففففأل املشفففففففروع دلفففففففيال

َّ
خل  مم

ففففففففففات البنفففففففففاء والهفففففففففدم  أو فففففففففف  حفففففففففال أففففففففففاد التفتفففففففففيش أ  
َّ
خل وقفففففففففع  فففففففففففي البنفففففففففاء والهفففففففففدم أو التربفففففففففة الحففففففففففورة ال يفففففففففزاال  فففففففففف  امل مم

 . تتم مصادرة دفعة التأمي  باعتبارها عقوبةلة  هذه الحا
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 البداية 

 

      ا سا مون 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مملية اإلدارة الع 4-1الشكت
م
فاتامة اخ الية ل

 
 13(  2020الب ا   اله م في مصر )محم  م ية,  خل

 

 

  (.2020م مد عطية  طارق  13

      

 

 صاحب املشروع

 املدينة  مجلس

 

 

 

 صاحب املشروع

 (املهندس   املدينة  مجلس

 

 
 مدير اإلنشاءات

 

 

فات م  ر  مماي 
 
 الب ا   اله م  مم ل

 ا  ا ي 

 

 

 صاحب املشروع

 املدينة  مجلس
 

 

City Authority 

 

     

 إصدار تصري  للبناء . 1

خ تقدير   -2 فات ومية مم البناء والهدم    لَّ

 ودفع التأمي  

 

 . مرحلة اإلنشاء3

جمع ونقل أعمال البناء والهدم -4

 وتربة الحفر 

1-  

 سداد/ مصادرة رسوم التأمي   -6

3-  

 
م
فات مدفن ال

َّ
خل  

 مرافق إعادة التدوير 

غير قانوني إغراق  
 تفتيش اهائي للموقع   -5

2-  
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 لتق -5
م
 يل ال

َّ
 تفاخل

 
م
ففففففففاتينبغففففففف  أ  يكفففففففو  تقليفففففففل ال

َّ
  خل

م
ففففففففاتأحفففففففد ا هفففففففداف ا ساسفففففففية أثنففففففففاء و فففففففع خطفففففففة إدارة ال

َّ
ة العديفففففففد مفففففففن الففففففففرص لتقليففففففففل خل .  ثمفففففففّ

 
م
ففففففففففاتوميفففففففففات ال

َّ
ا لبرنفففففففففامج عمفففففففففل املففففففففف  خل  التفففففففففي سفففففففففيتم إنتاجهفففففففففا.  وفقفففففففففً

م
ففففففففففاتوارد وال

َّ
ومنشفففففففففوراته حفففففففففول  ت قيفففففففففق املمارسفففففففففات الجيففففففففففدة  خل

 
م
فاتلتقليل ال

َّ
 اريها   يمكن تنفيذ التدابير اوتية:ادو  خل

  5-1 اخت  ي 
م
فاتاختوانم األساسية لبرنامج ممت ا وارد  ال

 
  خل

م
فاتلت يت ال

 
 برنامج ممت ا  ) خل

م
فاتوارد  ال

 
 14(  2008، خل

   حلوي التصمي    - حلوي التصمي 

للفففففففففففتخلص مفففففففففففن العناصفففففففففففر غيفففففففففففر الضفففففففففففرورية  وتقليفففففففففففل الخصصفففففففففففة ملوفففففففففففاحة تصفففففففففففميم حجفففففففففففم املبنففففففففففف  وا

 لتوافق بي  عر  الووق واملواصفات.البناء  و ما  ااالنقطاعات الناتجة عن عملية  

 

   مر نة التصمي    -

 بن  ف  املوتقبل وتكييفه وتفكيكه.امل   ما  املرونة ف  التصميم لتوسيع

 

   تع ي  التصمي    -

 د املطلوبة.تقليل عدد املواتوحيد عملية البناء  و تقليل تعقيد التصميم ل

 

   ا واَّفات   -

يم ففففففففففرص إعففففففففففادة واصففففففففففات  وتقليففففففففففل التبفففففففففاين فففففففففف  املكونففففففففففات والوصفففففففففالت؛ تقيفففففففففف تجنفففففففففب اإلففففففففففراَّ ففففففففففف  امل

 فات.ة قبل املواصملواد الحدداتدوير االستخدام واعادة  

 

 اسفففففففففتفادةحفففففففففق أق ففففففففف   ر البنفففففففففاء؛ تجنفففففففففب الفففففففففتخلص مفففففففففن املفففففففففواد القابلفففففففففة إلعفففففففففادة االسفففففففففتخدام وعناصففففففففف  اله م

 من املواد املوتصلحة ف  املوقع.  ممكنة

 

 خطة الخدمات اللوجوتية - اخخ مات اللوجستية

ن فففففففففففو يضفففففففففففمن و فففففففففففع خطفففففففففففة لوجوفففففففففففتية فففففففففففف  املراحفففففففففففل ا و فففففففففففى مفففففففففففن املشفففففففففففروع إيفففففففففففالء العنايفففففففففففة الواجبفففففففففففة 

  وتخزينهففففففففا ملففففففففوادليم امتطلبففففففففات املففففففففواد خففففففففالل مرحلففففففففة بنففففففففاء املشففففففففروع  ممففففففففا يتففففففففي  اإلدارة الفعالففففففففة لتوفففففففف 

 للوجوتية ا وثر فعالية. ا الطرق واعتماد  

 

 التوليم  ف  الوقت الحدد : -

 

فات   14
َّ
خل
م
 2008 برنامج عمل املوارد وال

م
فات(. ت قيق املمارسات الجيدة لتقليل ال

َّ
واداريها.  عبر اإلنترنت( متاح على:   خل

ap.org.uk/sites/files/wrap/WMM%20guide%20Mid%20level.pdfhttp://www.wr  09/12/2020: تاريخ املطالعة) 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WMM%20guide%20Mid%20level.pdf
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العمففففففففل علففففففففى تففففففففوفير حروففففففففة مرنففففففففة وسلوففففففففة لنقففففففففل املففففففففواد إ ففففففففى املوقففففففففع أو داخلففففففففه  وةلففففففففأل بهففففففففدف إتاحففففففففة 

يمفففففففا يتعلفففففففق بعمليفففففففة التخفففففففزين  وبمفففففففا يوفففففففاعد علفففففففى الحفففففففد مفففففففن حجفففففففم االزدحفففففففام داخفففففففل موفففففففاحة أوبفففففففر ف

 . املوقع

 

 البناء:   تجميعمراوز   -

 ملفففففففففففواد تفففففففففففوفر 
ً
ا وفعفففففففففففاال هفففففففففففذه اإلجفففففففففففراءات حروفففففففففففة سلوفففففففففففلة وفعالفففففففففففة للتوريفففففففففففد  ممفففففففففففا يتفففففففففففي  تفففففففففففدفًقا آمنفففففففففففً

 .ومعدات البناء من املورد إ ى املوقع

 

 طر  الب ا  اخ    ة

 

املوففففففففتخدمة ففففففففف  صففففففففناعة البنففففففففاء  بففففففففدًءا مففففففففن املكونففففففففات املبتكففففففففرة جففففففففات أو العمليففففففففات ت وففففففففينات ففففففففف  املنت

 إ ىمها ف  املوقع الستخدا
ً
  .أنقمة البناء الكاملة املصنعة خارج املوقع ووصوال

 

 التصنيع خارج املوقع:  -

أو التجميففففففففففع املوففففففففففبق أو التجميففففففففففع / التصففففففففففنيع خففففففففففارج املوقففففففففففع أو البنففففففففففاء  تجميففففففففففع املصففففففففففنعاسففففففففففتفد مففففففففففن 

يفففففففففة ةيفففففففففة املعمار  ففففففففي املعيفففففففففاري حي مففففففففا أمكفففففففففن  م ففففففففل الوفففففففففاللم وتجميعففففففففات الرففففففففففع وا عمففففففففال الفوال الحج

 ووتفففففففففففل املففففففففففف 
م
ففففففففففففاتراحيض بالفنفففففففففففادق والسفففففففففففجو  وسفففففففففففكن الطفففففففففففالب. يفففففففففففتم ت قيفففففففففففق تقليفففففففففففل ال

َّ
بوفففففففففففبب  خل

  خط اإلنتاج  مع إمكانية التكرار ف  البناء. البيئة الخا عة للرقابة وعملية نوع

 

 واد:  طلب امل - شرا  ا واد

فففففففففف  الوقفففففففففت  املناسفففففففففبة/الحددة مفففففففففن املفففففففففوادتقليفففففففففل عفففففففففدد املفففففففففواد الفائضفففففففففة عفففففففففن طريفففففففففق طلفففففففففب الكميفففففففففة 

 املناسب.

 

 تخزين املواد: -

التلفففففففففففل عوامفففففففففففل الجويفففففففففففة ملنفففففففففففع يجفففففففففففب أ  تكفففففففففففو  منفففففففففففاطق تخفففففففففففزين املفففففففففففواد آمنفففففففففففة ومراقبفففففففففففة ومقاومفففففففففففة لل

 والورقة.

 

 مدير سلولة التوريد: -

املففففففففوردين العمففففففففل علففففففففى    حيفففففففف  يمكففففففففن لهفففففففف الءأثنففففففففاء البنففففففففاءسففففففففيطور عالقففففففففات وشففففففففرانات مففففففففع املففففففففوردين 

 تقلي
م
فاتل ال

َّ
 .من مصدرها خل

 

 مخططات  االستعادة :   -

 و ع مخططات مع املوردين الستعادة املواد الفائضة.

 تقليل واعادة االستخدام:  - التعبئة  الت لي 

ى مففففففففن توففففففففتخدم الحففففففففد ا دنفففففففف املنتجففففففففات واملففففففففواد التففففففففي  مففففففففن أجففففففففل توريففففففففداملشففففففففاروة ففففففففف  سلوففففففففلة التوريففففففففد 

 عادة االستخدام.التغليل والتعبئة املنفصلة إل 
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بنففففففففاء أو تجديففففففففد أو هففففففففدم جديففففففففد  ففففففففف   تبنففففففففي ممارسففففففففات التقليففففففففل هففففففففذه سففففففففتت ول إ ففففففففى مففففففففدخرات وبيففففففففرة. الرسففففففففم ذ مشففففففففروع عنففففففففد تنفيفففففففف 

عدالبياني اوتي    يم
ً
  دليال

م
فاتن و ت قيق التخطيط الدقيق  نشطة تقليل ال

َّ
 . خل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-1الشكت 
م
فاتتح يق ا مارسات اختي ة في ت ليت ال

 
  خل

م
فات)برنامج ممت ا وارد  ال

 
 14(2008، خل

 

 

 ا  ا ي  ا  ا لون م  الباط   فريق التصميم العميت

 
  مادة التصمي  

 

ر    ت ا شح د مت لبا-1

 ت ليت مارسة 

 
م
فاتال

 
 اختي ة  خل

تح    الفرص الرئ سية لت ليت -2

فات 
 
خل
م
 ال

3- 
 
خل
م
طريق ت وير   فات م   ة  دارة ال

فات ا و   
 
   ط  دارة مم ل

ا  ا صات  الشر ت التعا   ة  -4

للممارسة اختي ة  الت في  خخ ط  

فات دارة 
 
ا و    استه اف  مم ل

 ا كاسم السريعة 

ت ديد ا هداف  -5

وم شرات ا داء  

 الرئيوية 

تح    ا سم ليات -6

  الع ود

فات ال اشئة -7
 
خل
م
تح    ال

م  طر   مادة ا ست  ا

   ير  الت

تصمي  ا و   -8

  الت ريم 

ا بة  دارة  -9 مر

فات 
 
خل
م
 ال

مراجعة  دا  -10

فات    ط  دارة 
 
مم ل

ا و    ال ر س  

 ا ستفادة

ت رير ال تائج  

 ا كاسم  

 السريعة

 

 التصمي   ا ش ر ات 

 

  بت الب ا  

 الب ا 

 ما بع  الب ا 

ت رير ال تائج  

 ا كاسم  

 السريعة
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فات -6
َّ
خل
م
 وفصلها من مصدرها وجمعها تميز ال

فات الب ا  .6-1
 
  اله م  تم ز مم ل

 
َّ
خل
م
فففففففات وتميزهففففففا. ولهففففففذا الغففففففر  يجففففففب مراعفففففففاة أ  يففففففتم ففففففففرز مففففففواد تلففففففأل  فففففففات قففففففدر املوففففففتطاع  ينبغفففففف بعففففففد تجنففففففب تففففففراوم ال

َّ
خل
م
ال

لهففففففدم. والعامففففففل عففففففاملي  رئيوففففففيي : العامففففففل ا ول ينطففففففوي علففففففى إجففففففراء عمليففففففة فففففففرز/ تقيففففففيم تتوففففففم بقففففففدر جيففففففد مففففففن الجففففففودة قبففففففل ا

فات البناء والهدم وفرزهاال اني يتعلق بو ع تعريفات واضحة ال لبس فًها  إ افة إ ى و ع قائم
َّ
خل  .  ة بتصنيل مم

 تفت   ما  بت اله م . 6-1-1

فففففففففات. ينبغفففففففف  
َّ
خل
م
فيمففففففففا يتعلففففففففق بجميففففففففع مشففففففففار ع الهففففففففدم أو التجديففففففففد  يجففففففففب إجففففففففراء تفتففففففففيش / معاينففففففففة مففففففففا قبففففففففل الهففففففففدم أو إدارة ال

ففففففففففات الخطففففففففرة. ومفففففففففا ينبغففففففففف   يففففففففام بهفففففففففذا اإلجففففففففراء علفففففففففى املفففففففففواد املففففففففراد إعفففففففففادة اسفففففففففتخدامها أو إعففففففففادة تفففففففففدويرها ووففففففففذلأل علفففففففففىالق
َّ
خل
م
ال

ملراجعففففففففة مففففففففن خففففففففالل خبيففففففففر م هففففففففل يكففففففففو  علففففففففى درايففففففففة بففففففففا نواع الختلفففففففففة مففففففففن مففففففففواد البنففففففففاء وتقنيففففففففات اإلنشففففففففاءات يففففففففام بهففففففففذه االق

ا أ  يكفففففففو  الخبيفففففففر ع ففففففففات وا و فففففففاع املتغيفففففففرة والبنفففففففاء. ومفففففففن الضفففففففروري أيضفففففففً
َّ
خل
م
لفففففففى درايفففففففة بتقنيفففففففات الهفففففففدم الحدي فففففففة ومعالجفففففففة ال

 .دها حروة ا سواق الحليةالتي تشه 

 :  15 جزأين إ ىالهدم  ينقوم تفتيش ما قبل

a)  :نفففففففل تميفففففففزجمفففففففع املعلومفففففففات  
م
ففففففففاتال

َّ
الهفففففففدم مفففففففع ت ديفففففففد مواصففففففففات الكميفففففففة والنوعيفففففففة وموقعهفففففففا فففففففف   عفففففففن عمليفففففففةالناتجفففففففة  خل

 عها.ية التي يتم جماملعقولة للكم البنية الت تية املدنية. يجب ت ديد جميع املواد واجراء التقديرات املبني أو ف 

b) جمع معلومات عن : 

  من مصدرهااملواد التي يجب فصلها  إلزامًيا(   ▪
م
فات م ل ال

َّ
 .الخطرة( خل

 يمكن/ ال يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. املواد التي  ▪

 حول ويفية إدار تقديم معلومات  ▪
م
فاتة ال

َّ
 .إمكانيات إعادة تدويرهامدى  الخطرة وغير الخطرة( و  خل

فاتتصبي  . 6-1-2
 
 الب ا   اله م  مم ل

فففففففاتنقففففففًرا الفتقففففففار مصففففففر ففففففف  الوقففففففت الحففففففا   إ ففففففى تصففففففنيل واضففففففح ملففففففواد 
َّ
خل البنففففففاء والهففففففدم  فمففففففن املقتففففففرح أ  يففففففتم اعتمففففففاد نقففففففام  مم

ففففففففففف التصففففففففففنيل ا ملففففففففففاني ملففففففففففواد 
َّ
خل والسففففففففففتكمال الفئففففففففففات الخمففففففففففس الرئيوففففففففففية مففففففففففن هففففففففففذا  .(1-6الجففففففففففدول  ارجففففففففففع البنففففففففففاء والهففففففففففدم  اتمم

 
م
ا أ  يففففففففتم و ففففففففع مخطففففففففط مماثففففففففل لخطففففففففط قففففففففانو  ال قتففففففففرح أيضففففففففً فففففففففاتالتصففففففففنيل  يم

َّ
يففففففففتم   حيفففففففف ( 1-6الجففففففففدول ارجففففففففع   ا وروبففففففففي خل

 

 (. بروتونول االت اد ا وروبي إلدارة 2016مفو ية االت اد ا وروبي   15
َّ
خل  . بناء والهدم.ال فاتمم
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فففففففففاتو فففففففع نففففففففود م ففففففففدد لكففففففففل مففففففففادة مففففففففن مففففففففواد 
َّ
خل   مم

م
 خالبنففففففففاء والهففففففففدم  بمففففففففا ففففففففف  ةلففففففففأل ال

َّ
الخطففففففففرة. وبالتففففففففا   يمكففففففففن تصففففففففنيل  فففففففففاتل

 
م
فاتال

َّ
 حوب مصدرها ونوعها. خل

فاتاأل اني  واد التصبي   6-1اخت  ي 
 
فاتة اله م  الب ا  ) دار  مم ل

 
 16  (2015اله م  الب ا  في   انيا،  مم ل

 
م
فات نو  ال

 
 الوَّ  خل

فات .1
 
ففففففففففففات الب ا    مم ل

َّ
خل م فففففففففففل الطفففففففففففوب والخشفففففففففففب والخرسفففففففففففانة  التفففففففففففي تفففففففففففم فصفففففففففففلها أو خلطهفففففففففففاالبنفففففففففففاء النموةجيفففففففففففة  مم

والففففففففففففففففففبالَّ والوففففففففففففففففففيراميأل واملعففففففففففففففففففاد  ومففففففففففففففففففواد العففففففففففففففففففزل والتربففففففففففففففففففة وال ففففففففففففففففففخور الحفففففففففففففففففففورة والكرتففففففففففففففففففو  

 .  .وغيرهاوالبالستيأل  

فات .2
 
يأل الخرسفففففففففانة والوفففففففففيراممفففففففففواد ومكونفففففففففات الهفففففففففدم النموةجيفففففففففة م فففففففففل الطفففففففففوب والخرسفففففففففانة املوفففففففففلحة و  اله م  مم ل

 .وغيرهاوالبالَّ واملعاد  وا سبوتوس والنوافذ وا بواب والترويبات ال حية وا نابيب 

فااااااااااااااااااااات .3
 
 نشااااااااااااااااااااا   مم ل

 ال ر  

 وحجارة الرصيل وما شابه ةلأل.التربة وال خور الحفورة والخرسانة ومخاليط البيتومي   

فالتربة والحجارة الحفورة و  ال ربة  اخحتارة  .4
َّ
خل  التجريل وح  ي الوكأل الحديدية. اتمم

فااااااااااااااااااااااااات .5
 
مااااااااااااااااااااااااواد  مم ل

 الب ا  م  اختبس

 مواد البناء القائمة على استخدام الجبس م ل ألواح الجبس وزخارف الجبس وغيرها.

 

  6-2اخت  ي 
م
فاتم  ط التصبي  األ ر بي ل

 
فات دارة  الب ا   اله م )بر توكوي  خل

 
 4( 2016الب ا   اله م في ا تحاد األ ر بي،   مم ل

فاتكود 
 
 الوَّ  الب ا   اله م  مم ل

 اميك اخخرسانة  ال وب  البالت  الس ر   01 17

 الخرسانة   01 01 17

 الطوب   02 01 17

 البالَّ والويراميأل  03 01 17

خلفففففففيط أو ووفففففففور منفصفففففففلة مفففففففن الخرسفففففففانة والطفففففففوب والفففففففبالَّ والوفففففففيراميأل التفففففففي ت تفففففففوي علفففففففى مفففففففواد   *06 01 17

 خطرة

 01 17مخفففففاليط مفففففن الخرسفففففانة والطفففففوب والفففففبالَّ والوفففففيراميأل بخفففففالف تلفففففأل املفففففذنورة الكفففففود فففففف   07 01 17

06  

 اخخشم  الزجاج  البالستيك  02 17

 

فاتإدارة (. 2015  16
َّ
خل تاريخ   :es/CDW_Germany_Factsheet_Final.pdfhttps://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverabl )البناء والهدم ف  أملانيا.  عبر اإلنترنت( متوفر على مم

 ( 09/12/2020: املطالعة

https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Germany_Factsheet_Final.pdf


فاتاستراتيجية 
َّ
خل البناء والهدم رقم   مم

BFS2020/EGY003 
 جمهورية مصر العربية

 نامج الالبر 
م
فاتوطني إلدارة ال

َّ
 (NSWMPالصلبة ف  مصر   خل

 

 
28       

م
فاتالبرنامج الوطني إلدارة ال

 
  الصلبة في مصر خل

 

 الخشب  01 02 17

 الزجاج   02 02 17

 البالستيأل    03 02 17

 الزجاج والبالستيأل والخشب الحتوي أو امللوث بمواد خطرة  *04 02 17

 ال  ران  اخخليط الب توميني    ران الفح   ا  تجات ا شبعة بزفت ال ر    03 17

 بيتومي  ت توي على قطرا  الف م  ليطمخا  *01 03 17

 01 03 17 مخاليط بيتومي  غير تلأل املذنورة ف   02 03 17

 قطرا  الف م واملنتجات املشبعة بزفت الطريق/ القطرا   *03 03 17

 ا عادن )بما في ذلك سبائ ها(  04 17

 الن اس والبرونز والن اس  01 04 17

 ا لومنيوم  02 04 17

 قيادة  03 04 17

 الزنأل 04 04 17

 حديد وفوالة  05 04 17

 القصدير 06 04 17

 تلطة  مخمعاد  07 04 17

17 04 09*   
م
فاتال

َّ
 املعدنية امللوثة بمواد خطرة خل

 الكابالت التي ت توي على النفط وقطرا  الف م واملواد الخطرة ا خرى   *10 04 17

 10 04 17الكود  الكابالت غير تلأل املذنورة ف   11 04 17

ا   ا لوثة(   05 17 فات اخحتارة   ال ربة )بما في ذلك ال ربة ال فورة م  ا و
 
 التجري  مم ل

 التربة وا حجار التي ت توي على مواد خطرة  *03 05 17

 03 05 17التربة وا حجار غير املذنورة ف  الكود   04 05 17

فات  *05 05 17
َّ
خل  وي على مواد خطرةالتجريل التي ت ت مم

 05 05 17غنائم التجريل بخالف تلأل املذنورة ف  الكود   06 05 17

 ح  ي خطوَّ الوكأل الحديدية التي ت توي على مواد خطرة  *07 05 17

 07 05 17ح  ي خطوَّ الوكأل الحديدية بخالف املذنورة ف  الكود   08 05 17

  سبستوسمواد العزي  مواد الب ا  ال ي تحتوي ملى ا  06 17

 مواد العزل التي ت توي على االسبوتوس  *01 06 17

 تي تتكو  من أو ت توي على مادة خطرةا خرى ال مواد العزل   *03 06 17

  03 06 17 - 01 06 17 مواد العزل بخالف تلأل املذنورة ف  الكود   04 06 17
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 مواد البناء التي ت توي على االسبوتوس  *05 06 17

  
م
 خ *(: ال

َّ
 ةالخطر فاتل

فاتت   ر كميات . 6-1-3
 
 الب ا   اله م  مم ل

فففففففففاتبعففففففففد توثيففففففففق الكميففففففففات املتولففففففففدة مففففففففن 
َّ
خل البنففففففففاء والهففففففففدم والكميفففففففففات التففففففففي تففففففففم نقلهففففففففا  مففففففففن ا هميففففففففة بمكففففففففا  تطبيففففففففق نقفففففففففام  مم

 
م
ففففففففففاتفعففففففففال إلدارة ال

َّ
ففففففففففاتاملدينففففففففة  يمكفففففففففن اإلبففففففففالغ عفففففففففن وميففففففففات  . علففففففففى موفففففففففتوى خل

َّ
خل م باسفففففففففتخدام طفففففففففرق مففففففففواد البنفففففففففاء والهففففففففد مم

 لفة. على سبيل امل ال:مخت

 إجما   الكميات املتولدة سنوًيا  طن / سنة(.  ▪

فانوبة  ▪
َّ
خل   تمم

م
فاتالبناء والهدم مقارنة ب جما   ال

َّ
 (.٪الصلبة   خل

فاتوميات  ▪
َّ
خل  ها  ويلو جرام/ متر مربع(. ؤ ربع من املنشأة التي تم هدمها/ إنشا دم لكل متر مالبناء واله  مم

 . ونوية املتولدة  لكل فرد ف  الونة   طن/ فرد/ سنة(ات الالكمي ▪

 هفففففففا شفففففففيوًعا عنفففففففد وأوثر  الطفففففففرق أبوفففففففط مفففففففن تعتبفففففففر طريقفففففففة اإلبفففففففالغ ا خيفففففففرة  طفففففففن/ ففففففففرد/ سفففففففنة( 
م
ففففففففاتمقارنفففففففة ال

َّ
تولفففففففدة بفففففففي  الفففففففدول. امل خل

فففففففففاتوميففففففففة  1-6الجفففففففدول يوضففففففففح  امل ففففففففال:  علففففففففى سففففففففبيل
َّ
خل يمكفففففففن البنففففففففاء والهففففففففدم للفففففففففرد سففففففففنوًيا ففففففففف  جميففففففففع دول االت ففففففففاد ا وروبففففففففي.  مم

فففففففا
َّ
خل فففففففات البنففففففاء والهففففففدم أوثففففففر مالحقففففففة أ  سففففففت عشففففففرة مففففففن أصففففففل ثمففففففا   وعشففففففرين دولففففففة ففففففف  االت ففففففاد ا وروبففففففي لففففففديها معففففففدل إنتففففففاج مم

َّ
خل ت وبهففففففا مم

 .17طن / فرد / سنة( 0.5من  

 ا   ائمة ملى است  ام اختبسد ب موا  08 17

 لوثة بمواد خطرةمواد بناء  قائمة على استخدام الجبس م  *01 08 17

 01 08 17مواد بناء  قائمة على استخدام الجبس بخالف املذنورة ف  الكود   02 08 17

فات  09 17
 
 األ رى   مماي الب ا   اله م مم ل

فات  *01 09 17
َّ
خل  الزئبقالتي ت توي على البناء والهدم  مم

فففففففات  *02 09 17
َّ
خل ل  الفينيففففففل متعففففففدد الكلففففففور  علففففففى سففففففبيل امل ففففففاالبنففففففاء والهففففففدم التففففففي ت تففففففوي علففففففى ثنففففففائي  مم

املفففففففواد املانعففففففففة للتوففففففففرب  التففففففففي ت تففففففففوي علففففففففى ثنففففففففائي الفينيففففففففل متعففففففففدد الكلففففففففور  وا ر ففففففففيات  التففففففففي 

تنجففففففات  ووحففففففدات التفففففففزجيج ت تففففففوي علففففففى ثنففففففائي الفينيفففففففل متعففففففدد الكلففففففور التففففففي ت تفففففففوي علففففففى الرا

 فففففففففات الحتويففففففففة علففففففففى ثنففففففففائي لففففففففى ثنففففففففائي الفينيففففففففل متعففففففففدد الكلففففففففور  واملكاملغلقففففففففة  التففففففففي ت تففففففففوي ع

 د الكلور(الفينيل متعد

فففففففففففات *03 09 17
َّ
خل   وتشففففففففففملالبنففففففففففاء والهففففففففففدم ا خففففففففففرى   مم

م
فففففففففففاتال

َّ
الختلطففففففففففة( التففففففففففي ت تففففففففففوي علففففففففففى مففففففففففواد  خل

 خطرة

ففففففففففففففات  04 09 17
َّ
خل و  170901الكفففففففففففففود رقففففففففففففففم  تلفففففففففففففأل املفففففففففففففذنورة فففففففففففففف الختلطفففففففففففففة بخفففففففففففففالف البنفففففففففففففاء والهفففففففففففففدم  مم

  170903و  170902
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ا ملفففففففففا ةورتفففففففففه وزارة البيئففففففففة  بلففففففففف  الحجفففففففففم اإلجمففففففففا   لل
ففففففففففاتففففففففف  مصفففففففففر  وفقففففففففً

َّ
خل  90.22مفففففففففا مجموعفففففففففة  2016الصففففففففلبة املتولفففففففففدة فففففففففف  عففففففففام  مم

 مليو  ط 21حي  يوجد حوا      مليو  طن
م
فاتن من ال

َّ
فاتمليو  طن من  5.8الصلبة البلدية و  خل

َّ
خل  البناء والهدم. مم

فففففففففاتبيفففففففق متوسفففففففط إنتفففففففاج تط عنفففففففد
َّ
خل سففففففتكو  القيمففففففة الناتجففففففة البنفففففففاء والهفففففففدم الحفففففففدد ففففففففف  االت فففففففاد ا وروبفففففففي علفففففففى الوففففففففياق املصفففففففري   مم

فففففففات البنففففففاء والهففففففدم سففففففنو  50
َّ
خل مفففففففة أعلفففففففى وأوثفففففففر مليفففففففو  نوفففففففمة. هفففففففذه القي 100مفففففففع مراعفففففففاة أ  عفففففففدد الوفففففففكا  يبلففففففف    7ًيامليففففففو  طففففففن مففففففن مم

 .2016عام ماليي  طن ف   6تبل  حوا   نانت لتي واقعية من الكمية الرسمية املبل  عنها وا

 

فاتمم حصة الفرد من ومية  1-6الشكل  
َّ
دولة من الدول ا عضاء ف   الهدم والبناء الناتجة  بالطن/ سنوًيا( وفًقا للقيم التي أبلغت عنها نل  خل

  17(.2020رو   إيانوبويا وآخ 2012االت اد ا وروبي خالل عام 

6-2.  
م
فاتفصت ال

 
 خل

 
م
فففففففاتتوجففففففد ثففففففالث مزايففففففا اقتصففففففادية مهمففففففة لفصففففففل ال

َّ
كلمففففففا تففففففم تنفيففففففذ ف  ليففففففة الفصففففففلكفففففففاءة عمتتعلففففففق ب مففففففن مصففففففدرها. امليففففففزة ا و ففففففى خل

تكفففففففو  قيمتهفففففففا أعلفففففففى فففففففف  سفففففففوق إعفففففففادة  النفففففففاتج عنهفففففففا  وبالتفففففففا   عفففففففاد تفففففففدويرها والرنفففففففامأفضفففففففل زادت جفففففففودة املفففففففواد امل بطريقفففففففةهفففففففذا اإلجفففففففراء 

ففففففففففاتدففففففففففع مبفففففففففال  أخفففففففففرى ملعفففففففففالج خفففففففففارج  لففففففففففرز مليفففففففففزة ال انيفففففففففة أاهفففففففففا ال تلفففففففففزم أ  يفففففففففتم . واالتفففففففففدوير
َّ
خل ج عفففففففففن فصفففففففففل البنفففففففففاء والهفففففففففدم. ينفففففففففت مم

 

فات(. 2019  رو .  ور وتينا وآخإيانوبويا 17
َّ
خل  ت د  لالت اد ا وروبي؟  -البناء والهدم  مم
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م
فففففففففاتال

َّ
ق بففففففففالتوفير النففففففففاتج عففففففففن عففففففففدم اال ففففففففطرار إ ففففففففى فصففففففففل مففففففففواد جففففففففاهزة للطففففففففرح ففففففففف  الوففففففففوق. وامليففففففففزة ال ال ففففففففة تتعلفففففففف  مففففففففن مصففففففففدرها خل

 
م
فاتال

َّ
 الخطرة عن بقية املواد. خل

  ىحيففففففففة أخففففففففرى  ففففففففف   مففففففففدومففففففففن نا
م
فففففففففاتإمكانيففففففففة تنفيففففففففذ عمليففففففففات فصففففففففل ال

َّ
املوقففففففففع يعتمففففففففد بشففففففففكل وبيففففففففر علففففففففى الخيففففففففارات املتاحففففففففة ففففففففف   خل

ليففففففففففة لفصفففففففففل املففففففففففواد والتكفففففففففاليل واإليففففففففففرادات تنفيففففففففففذه. ويمكفففففففففن ترجمففففففففففة ةلفففففففففأل إ فففففففففى مقففففففففففدار املوفففففففففاحة الخا املزمفففففففففعونفففففففففوع املشفففففففففروع الففففففففففذي 

 املتوقعة.

 
م
فاتيجب فرز ال

َّ
 العرض ي  املوتطاع عند إنتاجها لتجنب التلوثقدر وفصلها  خل

م
فات. يمكن فصل ال

َّ
 من خالل ما يل : خل

ففففففففات فففففففف  املو إنشفففففففاء منطقفففففففة تخفففففففزين آمنففففففف  ▪
َّ
خل  قفففففففع  مفففففففع تفففففففوافر حاويفففففففات مناسفففففففبة الحجفففففففم. يجفففففففب أ  يفففففففتم تمييفففففففز حاويففففففففاتة للمم

ف
َّ
خل
م
فات وترميزها بألوا  متباينة تبًعا لنوع ال

َّ
خل
م
 .م نقلها من موقع املشروعات التي ت ملها حت  يتال

 وقع بطريقة واضحة.بجانب تخزين املواد املعالجة ف  املوت ديدها جميع عمليات الفصل والتخزين   تميز ▪

مكفففففففا  الخفففففففزو  ودرجتفففففففه  بتميفففففففزاد ا خفففففففرى. وقفففففففم معالجتهفففففففا فففففففف  املوقفففففففع مفففففففع املفففففففو  تيجفففففففب عفففففففدم خلفففففففط تخفففففففزين املفففففففواد التفففففففي تمففففففف  ▪

ل هذه املواد ملنع تعر ها للغبار  لنهاية غطِّ . ف  اوشكله لتصريل املياه الوط ية على الفور  حمَّ
م
 بالهواء.ال

 .ا الطوب وال خور إةا لزم ا مرووارة صغيرة وعمل غربلة لبقاي إعداد ▪

▪  
م
ففففففففففففاتتفففففففففففدريب املفففففففففففوظفي  علفففففففففففى إجفففففففففففراءات فصفففففففففففل ال

َّ
ن هم حفففففففففففوافز ومكاففففففففففففآت لضفففففففففففما  امت فففففففففففالهم لهفففففففففففذه ريفففففففففففق مففففففففففف عفففففففففففن ط خل

 اإلجراءات.

 تكففففففففففوين فريففففففففففق لرصففففففففففد وادارة  ▪
م
فففففففففففاتاملففففففففففواد وال

َّ
بشففففففففففكل حصففففففففففري سففففففففففواء بففففففففففدوام نامففففففففففل أو بففففففففففدوام جزئففففففففففي  حوففففففففففب ميزانيففففففففففة  خل

 .املشروع(

  املعاينة/تيشجدولة عمليات التف ▪
م
فاتاملنتقمة ملناطق عزل ال

َّ
 وتخزينها. خل

 أنواع/يجب فصل 
م
فاتتدفقات ال

َّ
 بشكل فردي: خل

 على  ▪
ً
 والتي لها أسواق ثانوية رائجة/ متاحة بالفعل.  ا واد الرائجة  ا  لوبةيجب الترويز أوال

   يجففففففففففب مراعففففففففففاة املمارسففففففففففات ا الغففففففففففر . ولهففففففففففذفااااااااار  ا اااااااااواد ال اااااااااي  م ااااااااا   ماااااااااادة اسااااااااات  امها    تااااااااا  ير ابعففففففففففد ةلففففففففففأل يففففففففففتم  ▪

 اوتية:

مفففففففن  ي يمكفففففففن إعفففففففادة اسفففففففتخدامها بشفففففففكل منفصفففففففل بفففففففالقربيجفففففففب تخفففففففزين أنفففففففوام مخرجفففففففات الهفففففففدم ونتائجفففففففه التففففففف  ▪

 .عن موارات حروة املرور الطبيعية ف  املوقع  وب ي  تكو  بعيدة الشاحناتمواقع مداخل 

ملوثففففففففات  يرجفففففففف   يففففففففةمنففففففففاطق نقيفففففففففة بعيففففففففًدا عففففففففن أجففففففففب تخففففففففزين املففففففففواد القابلففففففففة إلعففففففففادة تففففففففدويرها ففففففففف  املوقففففففففع ففففففففف  ي ▪

 (4-6لجدول  ا الرجوع إل

فاتللحصول على مزيد من املعلومات حول مواد  ▪
َّ
خل  (.البناء والهدم القابلة إلعادة التدوير مم

راففففففففق إعفففففففادة التفففففففدوير جفففففففب التخطفففففففيط فففففففف  املوقفففففففع إلزالفففففففة مفففففففواد الهفففففففدم أو بيعهفففففففا أو نقلهفففففففا فففففففف  الوقفففففففت املناسفففففففب ملي ▪

 .الخصصة لذلأل الغر 
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 قائمة باملواد القابلة إلعادة التدوير: 

 ليمَّ الوالبال  ▪

 سفلتا   ▪

 مواد التعبئة والتغليل من الورق املقوي  ▪

 السجاد واملوويت ▪

 الرنام الخرساني ▪

 لجافالجدار ا ▪

 الترويبات والكابالت وا سالك الكهربائية ▪

 ا لواح الزجاجية ▪

 ن ا ر إزالة ا نقا  م ▪

 املعاد   ▪

 ألواح ال خور الطبيعية ▪

 واد التعبئة والتغليل(الطبقات البالستيكية  غالف  بالستيأل التغليل وم ▪

 الطوب وا حجار القابلة إلعادة االستخدام ▪

 بةا دوات ال حية ومواسير املياه الصل ▪

 العوار  الفوالةية وأقوام اإلنشاءات الفوالةية ▪

 امير التوصيلا بواب الخشبية واطارايها ومو ▪

 النوافذ الخشبية واطارايها وموامير التوصيل ▪

 زجاج النوافذ ▪

 الخشب ▪

 

التكوفففففففير والتفففففففدريج فففففففف  املوقفففففففع  يجفففففففب تخفففففففزين البقايفففففففا والشفففففففقايا املكوفففففففرة فففففففف  مخفففففففز  خفففففففاص لعمليفففففففات بالنوفففففففبة  ▪

 بها.

رجفففففففففى مراعفففففففففاة عمليفففففففففات التفكيفففففففففأل اليفففففففففدوي للزجفففففففففاج واملفففففففففداف  الرخاميفففففففففة وا خشفففففففففاب ةات القيمفففففففففة م فففففففففل خ ▪ شفففففففففب يم

  وأجهففففففففففففزة اهالجفففففففففففوز والبلفففففففففففوَّ  وا دوات ال فففففففففففحية التقليديفففففففففففة  وغاليفففففففففففات التدفئفففففففففففة املروزيفففففففففففة  وسفففففففففففخانات امليففففففففففف 

ومفففففففففففففواد التكوفففففففففففففية.  الراديففففففففففففاتير  واطفففففففففففففارات النواففففففففففففففذ  واملصففففففففففففابي   واطفففففففففففففارات املصفففففففففففففابي   والهيانففففففففففففل الفوالةيفففففففففففففة 

رها م ففففففففل الجففففففففبس  ورغففففففففوة تتضففففففففمن املففففففففواد ا خففففففففرى التففففففففي يجففففففففب التفكيففففففففر ففففففففف  إعففففففففادة اسففففففففتخدامها أو إعففففففففادة تففففففففدوي

 .العزل  والخرسانة  والصوف ال خري  والصوف الزجاج 
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 التمي ز ب ن ا واد است اًدا  لى  يارات ا  6-3اخت  ي 
م
فاتعاختة اخخاَّة بها )توجيه  طار ال

 
 15( 2008 خل

  م لة ملى ا واد  يارات ا عاختة

 التربة   التنقيل إلعادة االستخدام  

 الهيانل الفوالةية  والصفائ  املعدنية  والبالَّ ة االستخدام  ادإع

 وا سفلت  والكرتو    والزجاج  والورق   املعاد   إعادة التدوير ف  نفس االستخدام 

 لخشب لتصنيع املواد الحببة م ارنا إعادة التدوير ف  استخدام آخر  

 وورق التعبئة والتغليل   والبالستيأل  ا خشاب الحرق 

  التخلص من املواد  
م
فاتال

َّ
 الخطرة  خل

 

ففففففففففففاتفئفففففففففففة مصفففففففففففدر ت ديفففففففففد ل 3-11الرجفففففففففوع إ فففففففففى امللحفففففففففق  يرجفففففففففففى
َّ
خل والهفففففففففففدم ونمفففففففففففوةج التصفففففففففففنيل النهفففففففففففائي للفففففففففففتخلص مفففففففففففن هفففففففففففذه نفففففففففففاء الب مم

 
م
فاتال

َّ
 . خل

 وما يشمل  ▪
م
فاتمص ر فصت مواد ال

 
 : ما يل  خل

▪  
م
فاتفصل ال

َّ
 . الخطرة خل

 . التفكيأل  يشمل التفكيأل فصل التيارات الجانبية ومواد الت بيت(  ▪

 فصل مواد الت بيت  جميع املواد باستثناء الرنام م ل الجبس(.  ▪

 . ات أو هدم املواد امليكانيكيةنشاءاإل هدم ▪

 التعامت م    .6-2-1
م
فات ال

 
 اخخ رة  خل

ا لل ا خاصفففففففً ففففففففاتوومفففففففا ةورنفففففففا أعفففففففاله  يجفففففففب أ  نفففففففو   اهتمامفففففففً
َّ
خل ففففففففات فففففففمن مفففففففن الخطفففففففرة  مم

َّ
خل البنفففففففاء والهفففففففدم. و عنفففففففي ةلفففففففأل أنفففففففه  مم

. بغفففففففففض النقففففففففر عفففففففففن النوفففففففففب هففففففففذه املفففففففففواد وتقييمهففففففففا والتعامفففففففففل معهففففففففا وتخزينهفففففففففا ومناولتهفففففففففا ونقلهففففففففا بطريقفففففففففة مناسففففففففبة تميفففففففففزيجففففففففب 

 
م
ففففففففاتاملنخفضفففففففة مفففففففن ال

َّ
  خل

م
ففففففففاتالخطفففففففرة الناتجفففففففة  يجفففففففب ةوفففففففر إجفففففففراءات مناولفففففففة هفففففففذه املفففففففواد وال

َّ
ة بالتفصفففففففيل فففففففف  خطفففففففة إدار  خل

 
م
فاتال

َّ
 . خل

واد العازلففففففة الخطفففففففرة ففففففف  جميففففففع مواقفففففففع البنففففففاء والهففففففدم. ومفففففففا يمكففففففن الع ففففففور علفففففففى مففففففن الشففففففائع ففففففف  مصفففففففر الع ففففففور علففففففى الجفففففففبس واملفففففف 

 عنفففففففد هفففففففدم املبفففففففاني القديمفففففففة.   ا سبوفففففففتوس مفففففففواد 
ً
قتفففففففرح خاصفففففففة ففففففففات بطريقفففففففة صفففففففحي ة  يم

َّ
خل
م
لفففففففذلأل  وجفففففففزء مفففففففن إدارة هفففففففذه ال

  15,إتباع اإلجراءات اوتية:

 تم ااااااااز ا .1
 
خل
م
 : يجفففففففففب أ  يفففففففففتم ت ديفففففففففد نفففففففففل نفففففففففوع مفففففففففن اخخ اااااااارة فاااااااااتل

م
ففففففففففاتأنفففففففففواع ال

َّ
الخطفففففففففرة حوفففففففففب طبيعتفففففففففه وخصائصفففففففففه  خل

 ).4-6لجدول  اانقر (الخطرة  
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 َّ     6-4خت  ي ا
م
    صائ  ال

 
فات)بر توكوي  دارة   ةاخخ رة اخخمس مشر  فاتخل

 
 4( 2016اله م  الب ا  في ا ت اذ األ ر بي لس ة  مم ل

  صائ  ا واد اخخ رة 

HP1 مادة متفجرة 

HP2  م ووده 

HP3 قابلة لالشتعال 

HP4   بالعي   يهيج الجلد وتضر -مهيجة 

HP5 الومية الحددة التي توتهدف ا عضاء / التومم باالستنشاق 

HP6 الومية الحادة 

HP7 مادة مورطنة 

HP8  مادة توبب تآنل 

HP9  عدية  مم

HP10   للتكاثرسامة 

HP11  تشوهات خلقية 

HP12 إطالق غازات سامة حادة 

HP13  توبب فرَّ الحواسية 

HP14 مادة سامة على البيئة   

HP15  
م
 خال

َّ
التففففففففي يمكففففففففن أ  تقهففففففففر أي مففففففففن الخصففففففففائص الخطففففففففرة مففففففففذنورة أعففففففففاله  وال تعر ففففففففها  فففففففففاتل

 
م
فاتال

َّ
 ا صلية مباشرة خل

 

فففففففاتففففففف  حففففففال عففففففدم معرفففففففة مففففففا إةا نانففففففت 
َّ
خل يجففففففب ومففففففا البنففففففاء والهففففففدم املتولففففففدة خطيففففففرة أم ال  يجففففففب ف صففففففها ففففففف  الختبففففففر.  مم

 
م
فأ  تذور نتيجة االختبار طبيعة ال

َّ
 .يائية والفيزيائية والبيولوجيةانبها الكيمونوعها وجو  اتخل

2.  
م
فااااااااتتجميااااااا  ال

 
فففففففففاتموففففففففاحة ففففففففف  موقففففففففع البنففففففففاء لجمففففففففع مكا /: يجففففففففب تخصففففففففيص  فصااااااالها خل

َّ
خل البنففففففففاء والهففففففففدم الخطففففففففرة  مم

تصففففففب  هففففففذه الكميففففففة نافيففففففة لجمعهففففففا ونقلهففففففا مففففففن  زين هففففففذه املففففففواد بشففففففكل م قففففففت ففففففف  هففففففذا املكففففففا  حتفففففف  وتخزينهففففففا. قففففففد يففففففتم تخفففففف 

 عنيفففففففة املتخالوففففففففلطات امل نفففففففبجا
م
ففففففففاتصصففففففففة فففففففف  التعامففففففففل مففففففففع ال

َّ
الخطففففففففرة. يجفففففففب اسففففففففتخدام عبفففففففوات أو أويففففففففاس خاصففففففففة  خل

 
م
فاتووسمها بو وح لتجنب اختالطها بأنواع ال

َّ
 . ا خرى  خل

 

3.  
م
فاتن ت ال

 
 ب ري ة آم ة خل

م
فات: يجب إيالء ا ولوية للتخلص من ال

َّ
  خل

ً
  .ا وثر خطورة أوال

 

 :ابير اوتيةالتدجراءات و اعتماد اإل يجب 

 .  يجب على املوظفي  استخدام معدات الوالمة اومنة واملناسبة وفًقا لنوع املواد التي يتم التعامل معها ▪
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 . على طرق معالجة هذه املواد والتعامل معهااملوتشارو  املتخصصو  يجب أ  يوافق  ▪

 

4.  
م
فاتتعبئة  ت لي    ا ال

 
    انها ي منهل  لها  الت ل  ال خل

  يجفففففففففب تصفففففففففنيل
م
فففففففففففاتال

َّ
  خل

م
ففففففففففاتالخطفففففففففرة بطريقففففففففففة واضفففففففففحة  نففففففففففود وتفففففففففالوج ال

َّ
ا وروبيففففففففففة  ونفففففففففود ا مففففففففففم املت فففففففففدة وفئففففففففففة  خل

 مفففففففع االلتفففففففزام بصفففففففرامة الخفففففففاطر( وتخزينهفففففففا 
م
ففففففففاتإلرشفففففففادات الوفففففففالمة. يجفففففففب جمفففففففع هفففففففذه ال

َّ
باسفففففففتخدام معفففففففدات الوفففففففالمة  خل

نيففففففففات املناسففففففففبة  ية باسففففففففتخدام الوسففففففففائل والتقتخففففففففدمات اللوجوفففففففف يجففففففففب تففففففففوفير الاملناسففففففففبة ونقلهففففففففا إ ففففففففى املنطقففففففففة الحففففففففددة. 

  وما يجب أ  يكو  لدى
م
فاتالشرنات الختصة تراخيص خاصة بنقل ال

َّ
 الخطرة.  خل

فففففففففففات الخطففففففففففرة  وت ديففففففففففد وميايهففففففففففا و 
َّ
خل
م
وجهتهففففففففففا النهائيففففففففففة  وويفيففففففففففة الففففففففففتخلص منهففففففففففا. وعففففففففففالوة يجففففففففففب االحتفففففففففففا  بسففففففففففجالت ال

فففففففات البنففففففاء والهففففففدم قففففففد تففففففم نقلهففففففا إ ففففففى منشففففففأة مففففففرخص لهففففففا قففففففادًرا علففففففى إ علففففففى ةلففففففأل  يجففففففب أ  يكففففففو  املتعاقففففففد
َّ
خل ثبففففففات أ  مم

 
م
م هذا النوع من ال

ُّ
فاتبتول

َّ
 .خل

6-3.  
م
فاتت زي  ال

 
 خل

 كومة  .6-3-1
م
فات ت  يس ال

 
 خل

 
م
فففففففففاتتعتبففففففففر نومففففففففة تكففففففففديس ال

َّ
فففففففففاتأحففففففففد أوثففففففففر املمارسففففففففات شففففففففيوًعا لتخففففففففزين  خل

َّ
خل  البنففففففففاء والهففففففففدم ففففففففف  مواقففففففففع البنففففففففاء  وال مم

طريقففففففففة مناسففففففففبة لتجنففففففففب التوففففففففبب ففففففففف  الخففففففففاطر علففففففففى فيففففففففذ املشففففففففار ع الكبيففففففففرة. يجففففففففب القيففففففففام بهففففففففذا اإلجففففففففراء بسففففففففيما عنففففففففد تن

 صحة اإلنوا  والبيئة  من خالل الرشح أو الجريا  الوطح  أو االنبعاثات(

 :  وه 4يتأثر التخزين والتكديس الوليم بجوانب أربعة

 نوع ا ▪
م
فاتل

َّ
 .وخصائصها الكيميائية والفيزيائية خل

 املوقع واملناخ الذي يتم تنفيذ املشروع فيه.  ▪

فاتطول الفترة الزمنية التي سيتم تخزين  ▪
َّ
خل  البناء والهدم خاللها. مم

 قرب مواقع التخزين من املوط ات املائية باإل افة إ ى نوعيتها وقيمتها البيئية الحمية.  ▪

 . ة والهيدروجيولوجيةيدرولوجيف الهالقرو  ▪

وصفففففففول الفففففففزوار غيفففففففر املصفففففففرح  بمفففففففا فففففففف  ةلفففففففأل حراسفففففففة املوقفففففففع ملنفففففففع  تطبيفففففففق شفففففففروَّ الوفففففففالمة أثنفففففففاء تخفففففففزين املفففففففواد ▪

 . لهم م ل ا طفال إ ى هذه املواد

ا  منطقففففففففة أو موقفففففففع خففففففففاص لتخفففففففزين املففففففففواد فففففففف  شفففففففكل نومففففففففة فففففففف  املوقففففففففع وتصفففففففنيفها. يجففففففففب بنفففففففاء نومففففففففة  تميفففففففزمفففففففن املهفففففففم أيضففففففففً

ا لتصففففففففريل امليفففففففاه الوففففففففط ية.  يس بوففففففففط  موفففففففتوِّ لتخفففففففزين والتكفففففففدا وموففففففففط  ملنفففففففع تشففففففففكل وديفففففففا  الرطوبفففففففة وتشففففففففكيلها وفقفففففففً

ا تغطيففففففة هففففففذه الكومففففففة ملنففففففع وففففففف  ا  2-6الشفففففكل الرجففففففوع إ ففففففى  ىيرجفففففف . الغبففففففار الففففففذي ي ملففففففه الهففففففواء انتشففففففارلنهايففففففة  يجففففففب أيضففففففً

 . للحصول على الحتوى املرئي 3-6الشكل و 
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 18  (2020ب ري ة ص يحة ) غ ية الشون،  ت  يتها الشون ت وي   6-2الشكت 

 

 19  (2020)كرا س مانف تشري ج،  العرض يتلوث  لتج م ال واَّتم  فالتشوي   6-3الشكت 

6-3-2.  
م
فات حا يات ال

 
 خل

ا تطبيفففففففق التففففففففدابير واإلجفففففففراءات االحترازيفففففففة. تعتبفففففففر حاويففففففففات  ففففففففات  ويفففففففتم أيضفففففففً
َّ
خل
م
يفففففففتم التشفففففففجيع علفففففففى اسفففففففتخدام حاويففففففففات ال

ففففففففات الب
َّ
خل
م
ففففففففات مفيفففففففدة للمفففففففواد التفففففففي يمكفففففففن إعفففففففادة تفففففففدويرها  وهففففففف  مهمفففففففة وفففففففذلأل ل

َّ
خل
م
خطفففففففرة. علفففففففى سفففففففبيل نفففففففاء والهفففففففدم الال

دوير م فففففففففففففل الزجفففففففففففففاج  والخشففففففففففففب  والخفففففففففففففردة املعدنيفففففففففففففة  والكرتفففففففففففففو   امل ففففففففففففال  يمكفففففففففففففن تخفففففففففففففزين املففففففففففففواد القابلفففففففففففففة إلعفففففففففففففادة التفففففففففففف 

فففففففففات الخطففففففففرة بشففففففففكل منفصففففففففل 
َّ
خل
م
والبالسففففففففتيأل ففففففففف  حاويففففففففات لتقليففففففففل نقففففففففل امللوثففففففففات. ومففففففففن ناحيففففففففة أخففففففففرى  يجففففففففب حفففففففففظ ال

 

 ( 11/12/2020.  تم الوصول إليه: /http://stockpilecover.com(  عبر اإلنترنت( متاح على: 2020  18

 تم   /recycling-waste-recycling/construction-demolition-and-ctionfacility/constru-recovery-http://www.krausemanufacturing.com/material(  عبر اإلنترنت( متاح على: 2020  19

 ( 11/12/2020ليه: الوصول إ 
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خلطهفففففففا مفففففففع مفففففففواد غيفففففففر خطفففففففرة  واال فففففففف   الخفففففففردة بأوملهفففففففا تصفففففففب  ومفففففففا ال ينبغففففففف  وفففففففف  حاويفففففففات أو أويفففففففاس مغلقفففففففة إ  أمكفففففففن. 

 . يجب إداريها على هذا الن وخطرة و 

وبالتففففففففا   يجففففففففب فصففففففففل نففففففففل مففففففففادة قابلففففففففة إلعففففففففادة التففففففففدوير عنففففففففد إنتاجهففففففففا وو ففففففففعها ففففففففف  الحاويففففففففة املناسففففففففبة لهففففففففا. يجففففففففب اتبففففففففاع بعففففففففض 

 
م
فاتاملبادئ حت  يتم أداء عملية فصل ال

َّ
 : 21  20دات بشكل جيف  الحاوي خل

دد ممكفففففففففففن  وةلفففففففففففأل لتجنفففففففففففب االزدحفففففففففففام والخلفففففففففففط إ فففففففففففى أقفففففففففففل عفففففففففف  جاااااااااام العماااااااااات ملااااااااااى ت لياااااااااات ماااااااااا د اخ ا يااااااااااات فااااااااااي ا و اااااااااا   ▪

وعشففففففوائية التنقفففففففيم والفففففففرز. بشفففففففكل عففففففام مفففففففن املفضففففففل وجفففففففود حاويفففففففة واحففففففدة فففففففف  املوقففففففع للحطفففففففام الخففففففتلط. وو فففففففع حاويفففففففة 

فات الحددة التي يتم فصل
َّ
خل   .ةها ف  نل مرحلأو حاويتي  إ افيتي  للمم

 

علففففففففى سففففففففبيل امل ففففففففال  عففففففففادة مففففففففا توففففففففتوعب حاويففففففففة خشففففففففبية   جااااااام  ن تت اااااااابق اخ ا ياااااااات مااااااا  ا اااااااواد ال اااااااي سااااااا ت  ت زينهاااااااا   ▪

أمتففففففففار.  4-2متففففففففر مكعففففففففب. عففففففففادة مففففففففا يكففففففففو  حجففففففففم حاويففففففففة الخففففففففردة املعدنيففففففففة مففففففففن ا سففففففففالك والوففففففففباوة مففففففففن  30إ ففففففففى  25مففففففففن 

الخرسفففففففانة  علفففففففى سفففففففبيل امل فففففففال  قفففففففد يقتصفففففففر واد باسفففففففتخدام خفففففففالف ةلفففففففأل  عنفففففففدما يفففففففتم فصفففففففل/ ففففففففرز وميفففففففة وبيفففففففرة مفففففففن املففففففف 

   الذي يمكن أ  ت مله شاحنة النقل.حجم الحاوية على الوز 

 

ا و فففففففففع  جاااااااام تمي اااااااااز اخ ا يااااااااات بو اااااااااو  حساااااااام ناااااااااو  ا اااااااااواد ال ااااااااي تااااااااا  فصاااااااالها مااااااااا  جاااااااااانب ن ملااااااااى األ ااااااااات ▪ : يجفففففففففب أيضفففففففففً

فاتامللصقات التي تشير إ ى تعليمات املوتخدمي  على الحاوية ملنع ترسب أي 
َّ
خل  .خطرة ف  الحاوية مم

 

  جاااااااام  ن   ااااااااون العااااااااا د اإلجمااااااااالي ل  ا ياااااااااات    ▪
م
فااااااااااتسااااااااعة ت زينهاااااااااا  افيااااااااة لت اااااااازي  ال

 
يجفففففففففب  ال ااااااااي سااااااااا ت   نتاجهااااااااا   خل

 استخدام أجهزة الضغط أو زيادة تكرار التجميع ف  حا
م
فاتلة تجاوز حجم ال

َّ
 .عن الكمية املتوقعة خل

 

ا ب ايعتبااااااار ت  ااااااايط ا و ااااااا   الوَّاااااااوي  لياااااااه ذ ▪ ال رب مااااااا  بااااااا ا  ااااااار مو ااااااا  اخ ا ياااااااات لي اااااااون  ا تياااااااار اخ ا ياااااااة،َّااااااالة   ضاااااااً

ا اااااا  العماااااات   يمكففففففن و ففففففع الحاويففففففات الصففففففغيرة للمففففففواد التففففففي تففففففم فصففففففلها عففففففن مصففففففدرها بففففففالقرب مففففففن منففففففاطق ففففففف  الغالففففففب  مو

ففففففففات باسفففففففتمرار إ فففففففى حاويفففففففة العمفففففففل. وبهفففففففذه الطر 
َّ
خل
م
ا وجهفففففففًدا أقفففففففل مفففففففن نقفففففففل ال ففففففففات وقتفففففففً

َّ
خل
م
يقفففففففة  يوفففففففتغرق فصفففففففل مصفففففففدر ال

ا و ففففففففففع الحاويففففففففففات الوسففففففففففيطة م ففففففففففل الوففففففففففالل والوففففففففففالل الكبيففففففففففرة الففففففففففدوارة بجففففففففففوار يففففففففففة للمففففففففففواد الختلمروز  طففففففففففة. يمكففففففففففن أيضففففففففففً

 منطقة العمل  ثم نقلها الحًقا إ ى حاوية أوبر ف  اهاية الوردية.

 

س ▪
م
 مااااااااا  ا 

م
افاااااااااق فصااااااااات مصااااااااا ر ال فااااااااااتتحسااااااااا   ن  تو

 
وهفففففففففذا يعنفففففففففي أ   مااااااااا  ا رحلاااااااااة ال اااااااااي  ااااااااات  ف هاااااااااا مشااااااااار   الب اااااااااا    خل

 ويففففففففات املطلوبففففففففة فقففففففففف الحا
م
فففففففففاتط هفففففففف  التفففففففففي يجففففففففب أ  تكفففففففففو  متاحففففففففة أثنففففففففاء مرحلفففففففففة الكشففففففففل عفففففففففن ال

َّ
الحفففففففففددة التففففففففي يفففففففففتم  خل

 

فات(. إعادة تدوير 2005  20
َّ
خل  البناء والهدم. دليل للمهندسي  املعماريي  واملقاولي .  مم

فات2009   21
َّ
خل
م
 . 1  الدليل الفني رقم (. حكومة دبي. قوم إدارة ال
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ا. لفففففففذلأل  عنفففففففدما ينتقفففففففل املشفففففففروع إ فففففففى بعفففففففد ةلفففففففأل  قفففففففد يفففففففتم جمفففففففع املفففففففواد ونقلهفففففففا واجفففففففراء مفففففففزاد علنفففففففي لبيعهففففففف و . فصفففففففلها/فرزها

 .وتوجًهها إ ى أسواق مختلفةتلفة مرحلة مختلفة يتم فرز مواد إعادة التدوير ا خرى ف  حاويات مخ

 اخ ا يات    نوا   .6-3-3

 مففففففا يففففففتم و ففففففع 
ً
فففففففاتففففففف  مشففففففار ع البنففففففاء ففففففف  مصففففففر  عففففففادة

َّ
خل وجففففففد عففففففدة أنففففففواع مففففففن هففففففدم ففففففف  شففففففكل نومففففففة تخففففففزين. ومففففففع ةلففففففأل تالبنففففففاء وال مم

 الحاو 
م
ففففففففففاتيففففففففات املناسففففففففبة لتخففففففففزين ال

َّ
ة جمفففففففففع و نقطفففففففف طريقففففففففة أ التففففففففا   ففففففففف   اختيففففففففار هفففففففففذه الحاويففففففففات يكففففففففو  حوففففففففب مفففففففففا تقتضففففففففيه. وبخل

 
م
فففففففففاتال

َّ
 خل

م
ففففففففففات. تتم فففففففففل النقفففففففففاَّ الحيويفففففففففة ا خفففففففففرى التفففففففففي يجفففففففففب مراعايهفففففففففا فففففففففف  نفففففففففوع ال

َّ
التفففففففففي سفففففففففيتم و فففففففففعها فففففففففف  الحاويفففففففففات وتصفففففففففميم  خل

 . الحاويات ومالءمتها للبيئة وويفية صيانتها

▪   
م
فااااااااتحا ياااااااات ال

 
 سفففففففتيعاب : حاويفففففففات مناسفففففففبة ال كب ااااااارة اخحتااااااا  خل

م
ففففففففاتوميفففففففات أوبفففففففر مفففففففن ال

َّ
ة. هفففففففذه الحاويفففففففات الناتجففففففف  خل

غيفففففففففر مفففففففففزودة. تتففففففففففراوح سفففففففففعتها مففففففففففن  ومصفففففففففنوعة مفففففففففن صفففففففففففائ  معدنيفففففففففة أو بالسففففففففففتيكية وبيفففففففففرة. قفففففففففد تكففففففففففو  مفففففففففزودة ب جففففففففففالت أ

 . لتر 120-5000

 

 

 

 

 حا ية  6-4الشكت 
م
فاتال

 
 22  (2020م  األمام ) نتاج شركة توتر ذ.م.م,  خل

  اخ ا ياااااااات ▪
م
فااااااااتكب ااااااارة اخحتااااااا     م باااااااات ال

 
وففففففففتخدم عنففففففففدما يففففففففتم خل

م
  فصففففففففل/فرز : ت

م
فففففففففاتوميففففففففة وبيففففففففرة مففففففففن ال

َّ
. والنففففففففوع خل

ففففففففاتحاويفففففففات لل توجفففففففدمكعفففففففب. ومفففففففا  متفففففففر 20و  7ا وثفففففففر اسفففففففتخداًما هفففففففو الحاويفففففففات املفتوحفففففففة التفففففففي تتفففففففراوح سفففففففعتها مفففففففن 
َّ
خل  مم

 . متر مكعب 40و  10بوعة 

 

 

 ( 09/12/2020تاريخ املطالعة: containers-load-end-front-https://www.toter.com/municipalities/product/plastic ) : متوفر على نترنت( عبر اإل  22

https://www.toter.com/municipalities/product/plastic-front-end-load-containers
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 23(  2020) نتاج شركة د ر ان ر مبلر  م ر م عم 7 سعة ا فتوحةاخ ا يات  6-5الشكت 

 
م
ففففففففففففاتوحفففففففففففدات تخفففففففففففزين ال

َّ
  خل

م
 ا خفففففففففففرى عبفففففففففففارة عفففففففففففن حاويففففففففففففات وخزانفففففففففففات وأنفففففففففففوام ال

َّ
 وا مفففففففففففاون املوفففففففففففط ة.  ففففففففففففاتخل

م
وفففففففففففتخدم معقففففففففففففم ت

 
م
فاتوحدات التخزين هذه لتخزين ال

َّ
 .الخطرة خل

 مت لبات سال  .6-3-4
م
فات مة حا يات ال

 
 خل

فاتيجب التأود من عدم و ع  ▪
َّ
خل  خطرة داخل الحاويات الخصصة إلعادة تدوير املواد.  مم

 . الخصصة لها  يجب استخدام الحاويات وفًقا ملواصفايها ▪

ليدين عند الدفع ي الصناديق ةات ال جالت على مقابض مناسبة تمن  العمال قبضة آمنة باستخدام ايجب أ  ت تو  ▪

 حب.والس

 متر مكعب أو أقل يدوًيا فقط. 4.5يمكن نقل الحاويات التي تبل  سعتها التخزينية  ▪

6-3-5.  
م
فات َّيانة حا يات ال

 
 خل

أو سفففففففففففعة تخفففففففففففزين مماثلفففففففففففة فففففففففففف  حفففففففففففال يجفففففففففففب تنقيفففففففففففل الحاويفففففففففففات واصفففففففففففالحها أو اسفففففففففففتبدالها ب اويفففففففففففات ةات أحجفففففففففففام  ▪

 تكو  ف  حالة معيبة. اتواخ هذه الحاويات أو عندما يكو  بها توريب أو

 جمع . 6-4                                                                   
م
فاتال

َّ
 خل

ففففففففات 
َّ
خل
م
والفففففففتخلص منهفففففففا عفففففففن طريفففففففق دفنهفففففففا.   ينصفففففففب ترويفففففففز اإلجفففففففراءات املصفففففففرية فففففففف  الوقفففففففت الفففففففراهن فقفففففففط علفففففففى موفففففففألة جمفففففففع ال

فففففففات ال
َّ
خل بلديففففففة مففففففن نقففففففاَّ التجميففففففع ففففففف  الشففففففوارع إ ففففففى مواقففففففع حيفففففف  تتعاقففففففد املففففففد  املصففففففرية مففففففع شففففففرنات النقففففففل للففففففتخلص مففففففن مم

فففففففففات. وتشففففففففمل هففففففففذه العقففففففففود الفففففففف 
َّ
خل
م
فففففففففات البنففففففففاء والهففففففففدم مففففففففع الففففففففتخلص مففففففففن هففففففففذه ال

َّ
خل تخلص مففففففففن وميففففففففات غيففففففففر م ففففففففددة مففففففففن مم

ففففففففففات البلديفففففففففة. 
َّ
خل
م
ومفففففففففع ةلفففففففففأل  يففففففففف دي م فففففففففل هفففففففففذا الفففففففففن ج إ فففففففففى العديفففففففففد مفففففففففن العواقفففففففففب غيفففففففففر املرغفففففففففوب فًهفففففففففا م فففففففففل اإلغفففففففففراق غيفففففففففر ال

 علفففففففى ةلففففففف القفففففففانوني 
ً
أل أنفففففففه فففففففف  علفففففففى جوانفففففففب الطفففففففرق وا راضففففففف ي املفتوحفففففففة  ممفففففففا يهفففففففدد صفففففففحة املفففففففواطني  وحيوانفففففففايهم. ونفففففففذور م فففففففاال

فففففففففات البنففففففففاء والهففففففففدم 88أفففففففففاد البنففففففففأل الففففففففدو   أ  نوففففففففبة  2005عففففففففام 
َّ
خل لقففففففففى ففففففففف  مقالففففففففب  ٪ مففففففففن مم التففففففففي يففففففففتم جمعهففففففففا ففففففففف  القففففففففاهرة تم

فات مفتوحة ف  املناطق الحضرية  أو يتم تروها  
َّ
خل  .  ف  الشوارع دو  اوتراثمم

 عفففففففن ةلفففففففأل  ي
ً
عنيففففففففة فففففففف  البنفففففففاء التخففففففففاة القفففففففرار فففففففف  التكففففففففاليل كمففففففففن أحفففففففد العوامفففففففل الرئيوففففففففة التفففففففي توفففففففتخدمها ا طفففففففراف املوفضفففففففال

ومفففففففففن ثففففففففففم   .9٪ مفففففففففن إجمفففففففففا   التكفففففففففاليل70دمات الجمفففففففففع والنقفففففففففل يمكفففففففففن أ  توفففففففففتنزف وتشفففففففففير التقفففففففففديرات إ فففففففففى أ  خففففففففف املتضفففففففففمنة. 

 

 ( 09/12/2020تاريخ املطالعة:  absetzcontainer_bis_7_kubikmeter.jpg-https://www.derentruempler.de/images/Baumann/Containerdienst/offene :  عبر اإلنترنت(. متوفر على  23
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ففففففففففففاتالضفففففففففففروري ت ديفففففففففففد خطفففففففففففة جمفففففففففففع فعالفففففففففففة وجيفففففففففففدة مفففففففففففن الناحيفففففففففففة اإلداريفففففففففففة للفمفففففففففففن 
َّ
خل حيففففففففففف  يفففففففففففتم تضفففففففففففمي  املمارسفففففففففففات  مم

 . 25 24 4املن جيات الوابقة وتوتند اقتراحات الجموعة اوتية إ ى مراجعةال حي ة.  

 يعتمففففففففففففد اختيففففففففففففار خففففففففففففدمات جمفففففففففففف  ▪
م
فففففففففففففاتع ال

َّ
م ففففففففففففل مقيففففففففففففاس املشففففففففففففروع وأنففففففففففففواع  هعلففففففففففففى خصففففففففففففائص املشففففففففففففروع وحففففففففففففد خل

 
م
فففففففففففففاتال

َّ
التففففففففففففي سففففففففففففيتم جمعهففففففففففففا  ونففففففففففففوع مقففففففففففففدم الخدمففففففففففففة  م ففففففففففففل  القوففففففففففففم الرسفففففففففففف ي أو غيففففففففففففر الرسفففففففففففف ي( وسففففففففففففهولة  خل

املشفففففففففففروع والقيفففففففففففود اإل فففففففففففافية  م فففففففففففل: املفففففففففففوارد املاديفففففففففففة واملاليفففففففففففة املتاحفففففففففففة(. وينبغففففففففففف  أ  تففففففففففف ثر  الوصفففففففففففول إ فففففففففففى موقفففففففففففع

  لبيئية على عملية اتخاة القرار. املالءمة ا

▪  
م
فففففففففاتينبغفففففففف  أ  تمنففففففففع إجففففففففراءات جمففففففففع ال

َّ
الف أي ممتلكففففففففات عامففففففففة م ففففففففل ا رصفففففففففة واشففففففففارات الطففففففففرق ومففففففففا إ ففففففففى إتفففففففف  خل

 ةلأل.

فففففففففاتسففففففففب لجمففففففففع يتعاقففففففففد صففففففففاحب املشففففففففروع مففففففففع مقففففففففاول منا ▪
َّ
خل   يكففففففففو  لففففففففدى املقففففففففاول البنففففففففاء والهففففففففدم  ويجففففففففب أ مم

 
م
فاتصري  ساري املفعول لجمع ال

َّ
 . تخل

▪  
م
فففففففففففف تقفففففففففففع علفففففففففففى عفففففففففففاتق صفففففففففففاحب املشفففففففففففروع / املقفففففففففففاول املوففففففففففف ولية عفففففففففففن و فففففففففففع حاويفففففففففففات ال

َّ
فففففففففففف  نقطفففففففففففة التجميفففففففففففع  اتخل

  الخصصففففففة لهففففففا
م
فففففففاداخففففففل موقففففففع املشففففففروع أو ففففففف  الشففففففارع قبففففففل وصففففففول مروبففففففة جمففففففع ال

َّ
. ومففففففا أنففففففه مففففففن موفففففف ولية تخل

فاتالجهة املولدة لل
َّ
خل   مم

م
فاتإعادة حاوية ال

َّ
  ا عند تفر   الحاوية. له  الخصصإ ى املوقع  خل

 ينبغففففففففففف  علفففففففففففى مقفففففففففففاول أعمفففففففففففال البنفففففففففففاء والهفففففففففففدم اتخفففففففففففاة  ▪
م
ففففففففففففاتتفففففففففففدابير وقائيفففففففففففة لتجنفففففففففففب انوفففففففففففكاب ال

َّ
أثنفففففففففففاء جمففففففففففففع  خل

 
م
فاتال

َّ
  وتطبيق تدابير املعالجة عند حدوثها.   خل

 ال ▪
م
وفففففففففم  للمفففففففففد  الصفففففففففغيرة أو الجهفففففففففات املولفففففففففدة ل ففففففففففات يم

َّ
  خل

م
ففففففففففاتالبنفففففففففاء والهفففففففففدم بفففففففففالتخلص مفففففففففن ال

َّ
 مفففففففففاون فففففففففف  ا خل

فففففففف العامفففففففة. وينبغففففففف  أ  ي فففففففدد مجلفففففففس املدينفففففففة الحفففففففد ا دنفففففففى مفففففففن 
َّ
خل ا  اتمم البنفففففففاء والهفففففففدم الفففففففذي يمكفففففففن جمعفففففففه يوميفففففففً

 
م
ففففففففاتبواسفففففففطة خدمفففففففة ال

َّ
ففففففففات  يجفففففففب أ  تتعاقفففففففد الجهفففففففة املولفففففففدة للالبلديفففففففة. واةا تفففففففم تجفففففففاوز املبلففففففف  املوفففففففدد خل

َّ
خل  مم

 مفففففففع شفففففففروة مم 
م
ففففففففاتسففففففففجلة لجمفففففففع ال

َّ
 . ومففففففففا يجفففففففب علفففففففى مجلففففففففس خل

م
ففففففففاتاملدينفففففففة ت فيفففففففز الجهففففففففات املولفففففففدة ل

َّ
البنففففففففاء  خل

فاتادة استخدام  والهدم الصغيرة إلع
َّ
خل  البناء والهدم أو إعادة تدويرها.  مم

ا ينصففففففب حففففففول تففففففوف ▪
ً
للمففففففد   والتففففففي مففففففن شففففففأاها إلففففففزام  ير مراوففففففز جمففففففع وسففففففيطةينبغفففففف  أ  يضففففففع مجلففففففس املدينففففففة هففففففدف

 
م
فاتالصغيرة أو الجهات املولدة ل

َّ
 نقل الحطام ملوافات وبيرة. بعدم الهدم البناء و  خل

ففففففففففاتيجفففففففففب علفففففففففى مراوفففففففففز جمفففففففففع  ▪
َّ
خل البنفففففففففاء والهفففففففففدم اإلخطفففففففففار باملكفففففففففا  الفففففففففذي يمكفففففففففن للمفففففففففد  الصفففففففففغيرة أو الجهفففففففففات  مم

 
م
فاتاملولدة ل

َّ
   تنقل الحطام إليه.البناء والهدم أ خل

ففففففففاتقفففففففد يفففففففتم و فففففففع وت ديفففففففد إجفففففففراءات جمفففففففع  ▪
َّ
خل إعفففففففادة التفففففففدوير بصفففففففورة  البنفففففففاء والهفففففففدم وتوريفففففففدها إ فففففففى م طفففففففات مم

 مباشرة.  

 

فاتشادات إدارة البيئة عن (. إر 1702  24
َّ
خل  (2016البناء والهدم   مم

فات(. 2019تي يو برلي    25
َّ
خل    البناء والهدم ف  نوسوفو. دراسة حالة ف  بلديتي بر شتينا وفوشيه نوسوفا. مم
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 ط .6-4-1
م
فات ر    مات جم  ال

 
 خل

فاتطرق جمع 
َّ
خل  : 26 البناء والهدم املتاحة ف  مصر مم

ويفضففففففففل ففففففففف  أويففففففففاس يمكففففففففن الفففففففففتخلص يففففففففتم ت ميففففففففل الحطففففففففام ففففففففف  عربففففففففات يدويففففففففة   اختماااااااا  بالعربااااااااات الي  يااااااااة   ▪

خلص النهفففففففائي. ويكفففففففو  الجمفففففففع بعربفففففففات منهفففففففا  ونقلهفففففففا إ فففففففى مقطفففففففورة ثابتفففففففة أو مروبفففففففة تجميفففففففع لنقلهفففففففا إ فففففففى موقفففففففع الفففففففت

ةات ام الصففففففففففغير. ولففففففففففيس مففففففففففن املناسففففففففففب هنففففففففففا ففففففففففف  هففففففففففذه الحالففففففففففة جمففففففففففع القمامففففففففففة  حجففففففففففام الحطفففففففففف  االيففففففففففد مناسففففففففففبً 

 الضخمة.ا حجام  

▪  
م
فاااااااتجمااااا  ال

 
فففففففات ففففففف  مصففففففر هففففففم أم لففففففة علففففففى  الجمففففففع غيففففففر  ية  بااااااال ر  غ اااااار الرساااااام خل

َّ
خل
م
 الزبففففففالو   جففففففامعو ال

ففففففففففففات الرسففففففففففف ي 
َّ
خل ففففففففففففات والفففففففففففتخلص منهفففففففففففا أو وم هففففففففففف الء الزبفففففففففففالو  بيقففففففففففف    حيففففففففففف للمم

َّ
خل
م
إعفففففففففففادة تفففففففففففدويرها جمفففففففففففع ال

 .وبيعها  وتعتبر هذه الطريقة ه  مصدر الرزق والدخل الرئيس ي لدى هذه الفئة من العمال

▪  
م
فاااااااااتمشاااااااا ر  ال

 
   تجولااااااااون  ا خل

م
فففففففففاتفففففففففف  هففففففففذه الفئفففففففففة  ينتقففففففففل جفففففففففامعو ال

َّ
مفففففففففن بففففففففاب إ فففففففففى بففففففففاب لجمفففففففففع املفففففففففواد  خل

 القابلففففففففة إلعففففففففادة ا
م
ففففففففففاتلتففففففففدوير مففففففففن املنففففففففازل. ويقففففففففوم جففففففففامعو ال

َّ
 بعففففففففد ةلففففففففأل  خل

م
فففففففففاتببيففففففففع هففففففففذه ال

َّ
إ ففففففففى ورشفففففففففة  خل

 إعادة تدوير تعمل ف  نفس نوع املواد التي يتم جمعها.

▪  
م
فااااااااتجمااااااا  ال

 
 يفففففففتم ج مااااااا  الشاااااااوار    خل

م
ففففففففاتمفففففففع الرنفففففففام ال ففففففففانوي مفففففففن ال

َّ
  خل

م
فففففففففاتفففففففف  الشففففففففوارع قبفففففففل جمفففففففع ال

َّ
 خل

 البلدية الصلبة.

   ااااااااورات  اختمااااااا  فااااااااي م  ▪
م
فففففففففاتخيففففففففتم ت ميففففففففل الرنففففففففام ال ففففففففانوي ففففففففف  مروبففففففففة لنقففففففففل ال

َّ
الصففففففففلبة البلديففففففففة الرسففففففففمية.  ل

 .وهذه طريقة املوتخدمة ف  الجمع غير مناسبة للشوارع الضيقة أو املناطق املزدحمة

  ممليات تاب  ت .6-4-2
م
فات جم  ال

 
 خل

 
م
ففففففففففاتيجفففففففففب أ  يأخفففففففففذ تصفففففففففميم برنفففففففففامج تتفففففففففابع مناسفففففففففب لجمفففففففففع ال

َّ
سفففففففففعة التخفففففففففزين املتاحفففففففففة والقفففففففففدرات املاليفففففففففة  فففففففففف  االعتبفففففففففار خل

 :24,4لنقاَّ ا ساسية ا خرى التي ينبغ  مراعايهاعر  لوفيما يل   للمشروع.

▪  
م
فينبغ  تعديل عمليات تتابع عمليات الجمع ملنع فائض ال

َّ
  .وتجنب الشكاوى العامة اتخل

▪  
م
فففففففففاتينبغفففففففف  جمففففففففع ال

َّ
ففففففففف  ا وقففففففففات املناسففففففففبة مففففففففن اليففففففففوم لتقليففففففففل إزعففففففففاج الجمهففففففففور. ويجففففففففب تجنففففففففب جدولففففففففة الجمففففففففع  خل

 خالل ساعات الذروة عندما تكو  حروة املرور و يفة.

فففففففففففات الصففففففففففلبة  يجففففففففففب التخطففففففففففيط لجمففففففففففع تلفففففففففف  ▪
َّ
خل
م
أل بمجففففففففففرد تففففففففففراوم/ تجميففففففففففع وميففففففففففة مناسففففففففففبة أو نافيففففففففففة مففففففففففن مففففففففففواد ال

فات بشكل منهج  ونقلها إ ى مرافق إعادة التدوير
َّ
خل
م
 .ال

فاتتتابع عمليات جمع  بشأ  نموةج 5-11 يرجى الرجوع إ ى امللحق
َّ
خل  . البناء والهدم مم

 

فات2013طلعت  نيفي س.   26
َّ
خل  . املصمم للحمل عليهالبناء والهدم ف  الطوب غير  (. دمج مم
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7-  
م
فات نقل ال

َّ
 خل

الحضففففففففففري والعمرانففففففففففي العشففففففففففوائي ففففففففففف  مصففففففففففر  لففففففففففم يففففففففففتم تصففففففففففميم التخطففففففففففيط الحضففففففففففري والعمرانففففففففففي املناسففففففففففب ملففففففففففدافن  نقففففففففففًرا للتوسففففففففففع

فففففففففات الرسففففففففمية لتكففففففففو  ففففففففف  نطففففففففاق موففففففففافة قريبففففففففة وم اليففففففففة. وبالتففففففففا   نففففففففا  مففففففففن الطبيعفففففففف  ارتفففففففففاع تكففففففففاليل نقففففففففل
َّ
خل
م
فففففففففات البنففففففففاء  ال

َّ
خل مم

فففففففففات الصففففففففلبة والهففففففففدم. ومففففففففا أ  البنيففففففففة الت تيففففففففة اللوجوففففففففتية ففففففففف  مصففففففففر يشففففففففوبها 
َّ
خل
م
قصففففففففور واضففففففففح  حيفففففففف  إ  حالففففففففة مروبففففففففات جمففففففففع ال

فففففففففففففات الصففففففففففففلبة التاليففففففففففففة البلديففففففففففففة متففففففففففففدهورة  وأدوات التتبففففففففففففع غيففففففففففففر 
َّ
خل
م
ن ففففففففففففح ب عففففففففففففادة إدراج إجففففففففففففراءات الففففففففففففتخلص مففففففففففففن ال موجففففففففففففودة. ويم

راءات التاليفففففففة ففففففففف  . وقففففففففد تفففففففم تنقفففففففيم اإلجفففففففف 2020لوفففففففنة  202ء والهفففففففدم  ففففففففف  القفففففففانو  املصفففففففري الجديففففففففد رقفففففففم: ونقلهفففففففا ومنهفففففففا حطففففففففام البنفففففففا

. وفيمففففففففففا يلففففففففففف  عففففففففففر  للنقففففففففففاَّ الرئيوفففففففففففة 338/1995مففففففففففن املففففففففففادة الوفففففففففففابقة والقففففففففففانو  املصففففففففففري  41واملفففففففففففادة  39الجففففففففففزء ال ففففففففففاني  املففففففففففادة 

فات البناء والهدم
َّ
خل  :الواردة بشأ  نقل مم

▪  
م
نقفففففففففففل ال ففففففففففففاتتم

َّ
باسفففففففففففتخدام وا تربفففففففففففة الناتجفففففففففففة عفففففففففففن أعمفففففففففففال الحففففففففففففر والبنفففففففففففاء والهفففففففففففدم فففففففففففف  حاويفففففففففففات أو أوعيفففففففففففة خاصفففففففففففة  خل

 :اوتية موتوفية للشروَّالشاحنات هذه أ  تكو  يتم توفيرها وترخيصها لهذا الغر   على شاحنات 

 

▪  
م
زود الشففففففففاحنات بصففففففففندوق خففففففففاص أو بغطففففففففاء م كففففففففم ملنففففففففع انتشففففففففار الغبففففففففار وا تربففففففففة وال فففففففففاتأ  تففففففففم

َّ
الهففففففففواء  ففففففففف  خل

 ;أو سقوطها على الطريق

   .أ  تزود الشاحنة بمعدات خاصة للت ميل والتفر  ▪

▪  
م
فففففففففاتينبغفففففففف  أ  تكففففففففو  شففففففففاحنة نقففففففففل ال

َّ
ففففففففف  حالففففففففة جيففففففففدة وموففففففففتوفية لقواعففففففففد الوففففففففالمة والصففففففففالبة واإلنفففففففففارة   خل

 معدات الوالمة. وذلأل بكلوأ  تكو  مزودة 

▪  
م
 يجفففففففففففب أ  تكفففففففففففو  ا مفففففففففففاون الخصصفففففففففففة السفففففففففففتقبال هفففففففففففذه ال

َّ
 1.5املنقولفففففففففففة علفففففففففففى موفففففففففففافة ال تقفففففففففففل عفففففففففففن  ففففففففففففاتخل

ملئهفففففففففا  مفففففففففن الخطفففففففففوَّ  ونتفففففففففور . ومفففففففففا يجفففففففففب توفففففففففويتها بعفففففففففد ويلفففففففففومتر مفففففففففن منفففففففففاطق الوفففففففففكن وموفففففففففتوى مفففففففففنخفض

 
م
فاتبال

َّ
 .خل

▪  
م
فاتت دد الحليات ا ماون التي ستنقل إلًها ال

َّ
 .خل

▪  
م
ففففففففاتال يجفففففففوز نقفففففففل هفففففففذه ال

َّ
 غفففففففرا  الجلفففففففس الخفففففففتص ا وفقفففففففً هفففففففا تخلص منهفففففففا إال فففففففف  ا مفففففففاون املفففففففرخص ب أو الففففففف  خل

 .وا ماون التي تتناسب مع هذه االحتياجات

 عمليات ن .7-1
م
فات قل ال

َّ
 خل

 تبفففففففدأ عمليفففففففات النقفففففففل بعفففففففد 
م
ففففففففاتجمفففففففع ال

َّ
فففففففف  املصفففففففدر وتنت فففففففي بمجفففففففرد إيفففففففداع الحطفففففففام فففففففف  مكانفففففففه النهفففففففائي  سفففففففواء نانفففففففت منشفففففففأة  خل

 
م
ففففففففففاتإعفففففففففادة التفففففففففدوير أو مروفففففففففز املعالجفففففففففة أو مفففففففففدفن ال

َّ
قفففففففففّدم مزيفففففففففد مفففففففففن االقتراحفففففففففات علفففففففففى املمارسفففففففففات الحاليفففففففففة  . السفففففففففتكمال خل يم

 :21,يالن و اوت

 :وعدد املروبات املطلوبة  ينبغ  مراعاة بعض الجوانب املهمة عملية الجمععند التخطيط لحجم  ▪

 .الت ميل ▪
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▪  
م
فاتعر  الطريق لجمع ال

َّ
 .خل

 .طرق النقل ▪

  فة إ ىاملوا ▪
م
فاتمرفق التخلص من ال

َّ
 .خل

 والعوائق املرورية.التضار س  ▪

 .جدول العمل ▪

 .العمالة املتاحة ▪

 :تشمل أنشطة النقل املتعلقة ب روة املروبات ف  املوقع ما يل  ▪

فاتمراقبة املروبات الوافدة والخارجة التي ت مل  ▪
َّ
خل  البناء والهدم. مم

 ات.املروبت ديد املناطق املناسبة ملواقل انتقار   ▪

 .الغبار  م ل: رش املياه بانتقام عند النقل( الحد من انتشارتوافر أنقمة  ▪

▪  
م
فاتيمكن أ  ي دي استخدام الكوارات ف  املوقع إ ى تقليل حجم ال

َّ
 .نقلهاالخاملة وتكاليل  خل

 .لت دي إعادة استخدام املواد ف  املوقع على نطاق واسع إ ى ت قيق وفورات وبيرة ف  تكاليل النق ▪

 

 خ مات اللوجستية اخ .7-1-1

ن ح بأ   ▪  تكو  املوافات قصيرة قدر اإلمكا .يم

زيفففففففادة اسفففففففتخدام البفففففففرامج املتطفففففففورة والتقنيفففففففات الحدي فففففففة فففففففف  ت ديفففففففد أنوفففففففب الطفففففففرق وأسفففففففهلها مفففففففن أجفففففففل ت وفففففففي  اسفففففففتخدام  ▪

 .شبكات الطرق وتوفير استهالك الوقود

 اب مالية.سب  م ملوافات طويلة  وةلأل  الرنا الضخمة م لةات ا حجام ال ينبغ  استخدام النقل البري للمواد  ▪

 

فات دارة اختودة  ث ا  ن ت  .7-1-2
 
 الب ا   اله م مم ل

فففففففففففاتينبغفففففففففف  أ  توففففففففففتخدم عمليففففففففففة نقففففففففففل  ▪
َّ
خل البنففففففففففاء حاويففففففففففات وشففففففففففاحنات مناسففففففففففبة ومالئمففففففففففة علففففففففففى الن ففففففففففو الففففففففففذي ت ففففففففففدده  مم

 الجالس الحلية.

ففففففففففاتينبغففففففففف  علفففففففففى صفففففففففاحب املشفففففففففروع / املقفففففففففاول أ  يضفففففففففمن نقفففففففففل  ▪
َّ
خل مراعفففففففففاة حمايفففففففففة والهفففففففففدم بطريقفففففففففة آمنفففففففففة  مفففففففففع  البنفففففففففاء مم

 صحة العمال والبيئة.

▪  
م
ففففففففاتينبغففففففف  علفففففففى صفففففففاحب املشفففففففروع / املقفففففففاول  فففففففما  نقفففففففل ال

َّ
  خل

م
ففففففففاتالخطفففففففرة إ فففففففى مرففففففففق معالجفففففففة يمكنفففففففه قبفففففففول نفففففففوع ال

َّ
 خل

 املتولدة.

    وتواففففففففففقصفففففففففحي ة املدونفففففففففةملقفففففففففاول الت قفففففففففق مفففففففففن أ  جميفففففففففع البيانفففففففففات يجفففففففففب علفففففففففى صفففففففففاحب املشفففففففففروع / ا ▪
َّ
خل البنفففففففففاء  ففففففففففاتمم

 
م
فاتوالهدم املتوقعة مع ال

َّ
 املنقولة والتخلص منها.  خل

فاتينبغ  أ  يضمن مجلس املدينة إمكانية تتبع  ▪
َّ
خل  البناء والهدم.   مم
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▪  
 
اتِّ ينبغ  أ  يضمن مجلس املدينة إجراء الصيانة الدورية مل ب 

 
  نقل  ْرو

م
فاتال

َّ
 الصلبة. خل

 

 ا ركبات سيارات ال  ت -7-2

س املدينففففففففة و ففففففففع إرشففففففففادات موحففففففففدة لت ديففففففففد هويففففففففة املروبففففففففة  م ففففففففل: اسففففففففم املقففففففففاول مففففففففن البففففففففاطن وأرقففففففففام لففففففففى مجلفففففففف ينبغفففففففف  ع ▪

 وحجم امللصق(.   ورقم املروبة  ساعة 24االتصال على مدار 

▪  
م
ففففففففاتينبغففففففف  أ  تتمتفففففففع مروبفففففففات جمفففففففع ال

َّ
بفففففففل بفففففففامتالك  خل ن قِّ ويجفففففففب  مجلفففففففس املدينفففففففة تسفففففففجيل سفففففففاري املفعفففففففول للمروبفففففففة مفففففففِّ

 
ً
 عبارة ًحا على ةلأل  م ل: ملصق ي مل ملصق  واض أ  تعر  دليال

م
فات ناقل ال

َّ
 البلدية الصلبة املعتمد (.  خل

والحافقففففففففففة علففففففففففى روبففففففففففات التجميففففففففففع لضففففففففففما  سففففففففففالمة الرنففففففففففاب إجففففففففففراء صففففففففففيانة دوريففففففففففة ملينبغفففففففففف  أ  يضففففففففففمن مجلففففففففففس املدينففففففففففة  ▪

 . للمروبات التشغيلية ار القدرةاستمر 

وم  لل ▪ فاتب  غير املسجلة بنقل آالبيأل  شاحنات املفتوحة ومروبات  ال يم
َّ
خل  البناء والهدم. مم

 سالمة ا ركبات .7-2-1

▪  
م
فاتينبغ  أ  تكو  مروبات جمع ال

َّ
 مجهزة ب نارة ت ذير م بتة على الجانبي  ا مامي والخلفي.   خل

▪  
م
ا تجهيفففففففففففز مروبفففففففففففات جمفففففففففففع ال ففففففففففففاتيجفففففففففففب أيضفففففففففففً

َّ
وتزويفففففففففففدها بأ فففففففففففواء أمفففففففففففا  أو مصفففففففففففابي  قويفففففففففففة. ويجفففففففففففب أ  ت ففففففففففف يء هفففففففففففذه  خل

 أثناء عملية الجمع والتشغيل. واء  ا  

 وموموًعا ف  الجانب الخلفي من املروب ▪
ّ
 ة. يجب أ  يكو  اإلنذار العكس ي مشغال

وحقيبفففففففة اإلسفففففففعافات ا وليفففففففة. ومفففففففا يجفففففففب أ    ومعفففففففدات مكاف فففففففة الحرائفففففففق  يتعفففففففي  تجهيفففففففز مروبفففففففة الجمفففففففع بمعفففففففدات ا مفففففففا   ▪

ا علفففففففى بعففففففض مففففففن ا دوات م فففففففل جرافففففففة تنقيففففففل فففففففف   نوففففففكاب املفففففففواد  ب يفففففف  يففففففتم تفففففففدريب الوففففففائق علفففففففى حالففففففة ات تففففففوي أيضففففففً

 .  استخدامها تدريًبا نافًيا ف  حالة الحاجة إلًها
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 املعالجة والتصرف  -8

ففففففففففاتينبغفففففففف   ومفففففففففا هفففففففففو مفففففففففذنور فففففففففف  الفصفففففففففول املفففففففففذنورة أعفففففففففاله  أ  تكففففففففو  نوفففففففففبة وبيفففففففففرة مفففففففففن 
َّ
خل ويمكفففففففففن   البنفففففففففاء والهفففففففففدم ةات قيمفففففففففة مم

 رها إ ففففففف إعفففففففادة اسفففففففتخدامها أو إعفففففففادة تفففففففدوي
م
ففففففففاتى مفففففففادة خفففففففام ثانويفففففففة. وتكفففففففو  معقفففففففم ال

َّ
الناتجفففففففة عفففففففن أنشفففففففطة البنفففففففاء والهفففففففدم خاملفففففففة  خل

والخشفففففففب ومفففففففا إ فففففففى ةلفففففففأل. ويفففففففتم خلطهفففففففا فففففففف  بعفففففففض الحفففففففاالت مفففففففع املفففففففواد الوفففففففامة والخطفففففففرة م فففففففل   والطفففففففوب  حجفففففففروال  م فففففففل الخرسفففففففانة

صفففففففلها بطريقفففففففة صفففففففحي ة فففففففف  عمليفففففففة الفففففففتخلص. وتعفففففففد يفففففففتم ف الطفففففففالء والفففففففدها  واملفففففففواد الالصفففففففقة واملعفففففففاد  واملفففففففواد الكيميائيفففففففة التفففففففي لفففففففم

ففففففففاتأبفففففففرز املفففففففواد املعفففففففاد تفففففففدويرها مفففففففن  املعففففففاد   م فففففففل: حديفففففففد التوفففففففلي  وا نابيفففففففب( وووفففففففارة الخرسفففففففانة مفففففففن
َّ
خل البنفففففففاء والهفففففففدم. تصفففففففل  مم

فاتمن الفصول الفرعية التالية إمكانية إعادة استخدام أجزاء مختلفة 
َّ
خل  وت ويلها.ويرها البناء والهدم واعادة تد مم

ات البنففففففففاء والهففففففففدم التففففففففي يففففففففتم اتباعهففففففففا عنففففففففد ت ضفففففففف  ففففففففف 
َّ
ل
 
خ ير املففففففففواد الختلفففففففففة إلعففففففففادة وهنففففففففاك أشففففففففكال متعففففففففددة مففففففففن عمليففففففففات معالجففففففففة مم

 عن اوخر بشكل أساس ي على
ً
 :االستخدام أو إعادة التدوير حوب ا ولوية  إة يعتمد نل نوع يتم اختياره بديال

 املتطلبات التنقيمية. ▪

 والحفا  على البيئة.  العامةال حة  ▪

يالقدرات ال ▪  ة.فّنِّ

 الحالة االقتصادية. ▪

 مفففففففا يفففففففتم فصفففففففل منتجفففففففات 
ً
ا لقيمتهفففففففا الوفففففففوقية. فففففففف  حفففففففي  أ  بعفففففففض املفففففففواد علًهفففففففا طلفففففففب وبيفففففففر ولهفففففففا وعفففففففادة ات البنفففففففاء والهفففففففدم وفقفففففففً فففففففف 

َّ
ل
 
خ مم

فصففففففف  قيمفففففففة ماديفففففففة وبيفففففففرة معروففففففففة عنفففففففد إعفففففففادة تفففففففدويرها وبيعهفففففففا  م فففففففل املعفففففففاد  والطفففففففوب والفففففففبالَّ  ل املنتجفففففففات ا خفففففففرى م فففففففل املفففففففواد وتم

فات الخطر 
َّ
خل
م
 .ة الوطنية والدوليةالخطرة ليتم التخلص منها وفًقا للوائ  ال

ا وروبففففففي. وقففففففد يعمفففففففل هففففففذا امللحففففففق بوصففففففففة  ( للحصففففففول علففففففى قائمفففففففة مرجعيففففففة نموةجيففففففة و ففففففعها االت فففففففاد1يرجففففففى الرجففففففوع إ ففففففى امللحفففففففق  

ات فففففففف  مشفففففففار ع البنفففففففاء والهفففففففدم والتجديفففففففد ويمكفففففففن الوثفففففففوق بجفففففففودة املفففففففواد املعفففففففاد الخطفففففففو  عمفففففففا إةا تفففففففم اتبفففففففاع أهفففففففما علفففففففى معرففففففففة موفففففففاعًد 

 أم ال. تدويرها

  مادة ا ست  ام .8-1

ات البنفففففففففاء والهفففففففففدم. وعلفففففففففى الفففففففففرغم مفففففففففن أ  هفففففففففذه  فففففففففف 
َّ
ل
 
خ ينبغففففففففف  التشفففففففففجيع علفففففففففى إعفففففففففادة اسفففففففففتخدام املفففففففففواد بصفففففففففورة وبيفففففففففرة نأولويفففففففففة إلدارة مم

ا فففففففف  املمارسفففففففة يفففففففة  ف اهفففففففا تتطلفففففففب القليفففففففل مفففففففن املعالجفففففففة أو ال تتطلفففففففب أيفففففففة معالجفففففففة  وبالتفففففففا   تقفففففففدم العمل العمليفففففففة ليوفففففففت سفففففففهلة دائمفففففففً

عيق إعادة االستخدام املتزايدفائ
م
 :دة بيئية عالية. وفيما يل  عر  للت ديات الرئيوة التي عادة ما ت

 عدم إتاحة الوقت الكاف  للتفكيأل وتعبئة املواد القابلة إلعادة االستخدام بعناية. ▪

قففففففففل جاةبيففففففففة يجعلهففففففففا أو رافففففففففق استصففففففففالح ممففففففففا يقلففففففففل مففففففففن الوففففففففوق والوصففففففففول إ ففففففففى املففففففففواد املعففففففففاد اسففففففففتخدامها وجففففففففود معففففففففدم  ▪

 من املواد الجديدة.
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  خاصفففففففة فففففففف  حالفففففففة عفففففففدم تفففففففوفر ااختبارهففففففف دو  شفففففففهادات أو وجفففففففود سفففففففتخدام املفففففففواد الخفففففففام ال انويفففففففة دو  املوجفففففففة ال قاومفففففففة امل ▪

 معلومات حول مصدر املواد أو مدة استخدامها.

 باملواد الخطرة(. ات ال حية املتعلقة بالتفكيأل اليدوي  للحفا  على بعض املواد ومنع انتقال التلوثلتهديدا ▪

 تصميم البناء وتكوين املبن .املتعلقة ببيانات نقص ال ▪

 انخفا  دافع اإلزالة الدقيقة ف  حالة انخفا  سعر بيع بعض املنتجات. ▪

 زيادة معدالت إعادة االستخدام ف  مواقع البناء والهدم:تباعها ليجب ا التي وفيما يل  بعض ا م لة على املمارسات 

 قبل الهدم.تي يتم إجرائها ال املعاينة/االستصالح ف  التفتيشتضمي  مسح   ▪

و ففففففففففع أهففففففففففداف واضففففففففففحة وصففففففففففري ة إلعففففففففففادة االسففففففففففتخدام واالستصفففففففففففالح للمففففففففففواد الرئيوففففففففففة املنفصففففففففففلة عففففففففففن أهففففففففففداف إعفففففففففففادة  ▪

 التدوير قبل طرح مناقصات الهدم.

  قيق أهداف إعادة االستخدام من خالل تعيي  متخصصي  ف  هذا الجال. ما  ت ▪

 .غة تقارير عن مدى تأثير الكربو  الكل  املتخلل عن عملية البناء أو الهدمطلب صيا ▪

فاتإنشاء قاعدة بيانات للمواد املعاد استخدامها وادراجها ف  خطة إدارة  ▪
َّ
خل  املوقع. مم

 باملواد القابلة إلعادة االستخدام.حتفا  تخصيص مكا  تخزين ناف  لال  ▪

الفريفففففففق فففففففف  املوقفففففففع علفففففففى أفضفففففففل املمارسفففففففات والتقنيفففففففات بهفففففففدف ت وفففففففي  عمليفففففففات رففففففففع موفففففففتوى القفففففففدرات وتك يفففففففل تفففففففدريب  ▪

ات البناء والهدم ف 
َّ
ل
 
خ  .إعادة استخدام مم

  مادة الت  ير .8-2

ات البنففففففففاء والهففففففففدم. ويمكففففففففن إعففففففففادة ت ففففففففّرك املكاسففففففففب املاليففففففففة واملاديففففففففة للمنتجففففففففات املتولففففففففدة بشففففففففكل أساسفففففففف ي عمليففففففففة  ففففففففف 
َّ
ل
 
خ تففففففففدوير مم

الجفففففففودة املعفففففففاد تفففففففدويرها م فففففففل الزجفففففففاج  والخشفففففففب  واملعفففففففاد   والخرسفففففففانة قيمفففففففة سفففففففوقية عاليفففففففة نوفففففففبًيا. أ  يكفففففففو  للمفففففففواد عاليفففففففة 

ات البنفففففففففاء والهفففففففففدم. وتكمفففففففففن الفوا فففففففففف 
َّ
ل
 
خ ئفففففففففد ومفففففففففع ةلفففففففففأل فففففففففف   القيمفففففففففة االقتصفففففففففادية ليوفففففففففت هففففففففف  الحفففففففففافز الوحيفففففففففد إلعفففففففففادة تفففففففففدوير مم

 ا  
َّ
ل
 
خ
م
ات والحففففففففد مفففففففن اسفففففففتخدام املففففففففواد الخفففففففام ا وليففففففففة  خفففففففرى لهفففففففذه املمارسففففففففة فففففففف  خلفففففففق فففففففففرص عمفففففففل جديفففففففدة  وتقليففففففففل دففففففففن ال فففففففف 

ا لعمليفففففففففة 1-8الشفففففففففكل. ويوضفففففففففح وبالتفففففففففا   تفففففففففوفير طاقفففففففففة اإلنتفففففففففاج وتأثيرهفففففففففا البي فففففففففي الوفففففففففل ي مفففففففففن بفففففففففي  أشفففففففففياء أخفففففففففرى و يفففففففففرة  ملخصفففففففففً

ات البناء والهدم ادةإع ف 
َّ
ل
 
خ  .تدوير مم

 

 

 

 

 



فاتاستراتيجية 
َّ
خل البناء والهدم رقم   مم

BFS2020/EGY003 
 جمهورية مصر العربية

 نامج الالبر 
م
فاتوطني إلدارة ال

َّ
 (NSWMPالصلبة ف  مصر   خل

 

 
47       

م
فاتالبرنامج الوطني إلدارة ال

 
  الصلبة في مصر خل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فات  وات في مملية  مادة ت  ير  8-1الشكت
 
 27( 2020الب ا   اله م )تري ومي ز،  مم ل

 

فففففففففاتيو فففففففف   بففففففففالترويج إلعففففففففادة تففففففففدوير 
َّ
خل تتمتففففففففع ففففففففف  املنففففففففاطق املكتقففففففففة بالوففففففففكا . ومففففففففن شففففففففأ  ةلففففففففأل أ  الهففففففففدم بشففففففففكل خففففففففاص بنففففففففاء و ال مم

 مففففففن مففففففوردي املففففففواد الخففففففام ا وليففففففة. ويمكففففففن إعففففففادة تففففففدوير 
ً
فففففففاتاملففففففواد املعففففففاد تففففففدويرها بميففففففزة القففففففرب مففففففن مواقففففففع البنففففففاء بففففففدال

َّ
خل البنففففففاء  مم

 .لتدويرد جديدة أو خارج املوقع ف  مرافق إعادة اوالهدم ف  املوقع إ ى موار 

 

 2020يكز   ترينوم 27
م
فات( الت ديات الناشئة إلدارة ال

َّ
 ف  أوروبا  خل

ص ر 
م

ت
فا خل  الم

جا زية اختم 
   

 زي
  الفر   الت

 

فات  جمعها م   ن ت 
 
خل
م
ال

 ا ص ر  اختم   ال  ت
 

 ال ائ  بإمادة الت  ير

 التنقيل
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 املعالجة
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  سائر محتملة 

 

 
م
فاال

 
ا تب ية  تخل  

 توز ع املواد املفروزة / املعالجة وبيعها املعالجة  التنقيل والفرز(جمع واإلعداد لعملية إعادة التدوير ال
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م
فاتتتم عملية إعادة التدوير العامة ل

َّ
 البناء والهدم على الن و التا  : خل

 75الكوففففففففارات الصففففففففدمية الكبيففففففففرة التفففففففففي تنقففففففففل الرنففففففففام مفففففففففن و تبففففففففدأ أنقمففففففففة التكوففففففففير والغربلفففففففففة بففففففففالفكوك ا وليففففففففة وا قمفففففففففاع  ▪

 م. 1.2سم إ ى 

واملعففففففففففدات املوففففففففففتخدمة واملنففففففففففتج النهفففففففففففائي  ملشففففففففففروعتشففففففففففغيل ووففففففففففارة صففففففففففدمية ثانويفففففففففففة اعتمففففففففففاًدا علففففففففففى اقففففففففففد يلففففففففففزم أو ال يلففففففففففزم  ▪

 املطلوب.  

 والجزيئات الغريبة. الشوائب مصفاة الغربالستزيل  ▪

 ستزيل شاشة سط  الغربال املواد الدقيقة من الرنام الخشن. ▪

والطفففففففففي  الشففففففففوائب عففففففففاد تففففففففدويره خفففففففففال  مففففففففن مففففففففن الضففففففففروري إجفففففففففراء املزيففففففففد مففففففففن التنقيفففففففففل لضففففففففما  أ  املنففففففففتج الخرسفففففففففاني امل ▪

 بالستيأل واملواد العضوية.شب والوالخ

 املائي واالستالم اليدوي وفواصل الهواء والفواصل الكهرومغناطيوية.  الغمريتم ةلأل عن طريق  ▪

 

 ملرفق إعادة تدوير  يوضح 2-8لشكل  ا
ً
فاتم اال

َّ
خل  .البناء والهدم بخطوات املعالجة الختلفة مم

 

فات الب ا   اله م )شركة بالك فورست سوليوشنز )ش.ذ.م.م(,  8-2لشكت ا
 
 11( 2020مملية  مادة ت  ير مم ل

ة نيكية ميكا. مط ن4  

. الخزو  االحتياطي 2  

فات البناء  1
َّ
خل . استالم مم

. املعالجة املبدئية  السحق  3 والهدم 

 والفصل والخ( 

ة . مط نة ميكانيكي6 . املواد املعاد تدويرها مع أق    حجم مختلل 7   

مغناطيس ي. تصنيل 6  
. الفصل اليدوي للشوائب 7  

. السحق املبدئي  ووارة صدمية( 5  
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 استعادة ا واد  ال ا ة  .8-3

 
م
فففففففففاتعففففففففد اسففففففففتعادة مففففففففواد ت

َّ
خل فففففففففاتاملففففففففالة ا خيففففففففر إةا نففففففففا  ال يمكففففففففن إعففففففففادة اسففففففففتخدام أو إعففففففففادة تففففففففدوير   هفففففففف الهففففففففدم البنففففففففاء و  مم

َّ
خل  مم

البنفففففففاء والهفففففففدم غيفففففففر الخطفففففففرة    هفففففففذه املمارسفففففففة تقفففففففو  الحفففففففوافز إلعفففففففادة االسفففففففتخدام واعفففففففادة التفففففففدوير. تتكفففففففو  هفففففففذه العمليفففففففات 

ديل توجيففففففففففه إطففففففففففار عمففففففففففل تعفففففففففف لبففففففففففي اد ا ورو توجًهففففففففففات االت فففففففففف  وقففففففففففد تففففففففففم تعريففففففففففل هففففففففففذه العمليففففففففففات ففففففففففف بشففففففففففكل رئففففففففففيس مففففففففففن الففففففففففردم. 

 
م
فففففففففففاتال

َّ
فففففففففففات أي عمليففففففففففة اسففففففففففتعادة لل بوصفففففففففففها خل

َّ
خل الستصففففففففففالح ففففففففففف  منففففففففففاطق بهففففففففففدف ا القابلففففففففففة لففففففففففذلأل الغففففففففففر غيففففففففففر الخطففففففففففرة  مم

 .”  28التنقيب أو ا غرا  الهندسية ف  املناظر الطبيعية.”

عيق معاختة  .8-4
م
فاتالعوائق ال ي ت

 
 الب ا   اله م  مم ل

 معقففففففففم تففففففففدفق علفففففففى غففففففففرار إدارة
م
فففففففففاتات ال

َّ
فففففففففات  يوجففففففففد العديففففففففد مففففففففن الت فففففففديات التففففففففي تعيففففففففق معالجففففففففة خل

َّ
خل البنففففففففاء والهففففففففدم. وتتم ففففففففل  مم

 العوائق الرئيوة فيما يل :

فففففففففففات: تففففففففففرتبط بتشفففففففففر عات الدولفففففففففة وسياسففففففففففتها. فمفففففففففن أجففففففففففل ت قيفففففففففق إدارة نا حفففففففففة ففففففففففف  معالجفففففففففة العوائاااااااااق الت  يمياااااااااة ▪
َّ
خل  مم

فففففففففاتة تففففففففنقم معففففففففدالت فففففففففرز ومطبقفففففففف  البنففففففففاء والهففففففففدم ففففففففف  مصففففففففر  يلففففففففزم وجففففففففود قففففففففواني  سففففففففارية
َّ
خل البنففففففففاء والهففففففففدم وجمعهففففففففا  مم

ونقلهففففففففا واعففففففففادة تففففففففدويرها  وتفففففففففر  عقوبففففففففات ففففففففف  حالففففففففة عففففففففدم االمت ففففففففال. وففففففففف  العمففففففففوم  هنففففففففاك نقففففففففص ففففففففف  الففففففففدافع الوياسفففففففف ي 

وغيففففففففاب ا هففففففففداف واملعففففففففايير املتعلقففففففففة ب عففففففففادة إلنشففففففففاء م ففففففففل هففففففففذا النقففففففففام  ممففففففففا يفففففففف دي إ ففففففففى وجففففففففود تشففففففففر عات غيففففففففر م ففففففففددة 

خام  استخد فاتمم
َّ
 البناء والهدم واعادة استخدامها.   ل

 العوائاااااااق الت  ياااااااة   ▪
م
فففففففففاتتتعلففففففففق بخصفففففففائص ال

َّ
والتقنيففففففففات املتاحففففففففة. وترجفففففففع العوائففففففففق الرئيوففففففففة إ فففففففى عففففففففدم وجففففففففود شففففففففبكة  خل

 ربففففففففففط 
م
فففففففففففاتبففففففففففي  مرافففففففففففق إعففففففففففادة التففففففففففدوير ونففففففففففاقالت ال

َّ
باإل ففففففففففافة إ ففففففففففى نقففففففففففص مرافففففففففففق إعففففففففففادة التففففففففففدوير ومنتجًهففففففففففا. وةلففففففففففأل  خل

 عندما يتعلق ا مر بوجود مواد خطرة وت دي معالجتها.خاصة   امل هلة 

 العوائاااااااق ا الياااااااة ▪
م
ففففففففات: تفففففففرتبط بطلفففففففب الوفففففففوق والقيمفففففففة االقتصفففففففادية للمفففففففواد. وتعتبفففففففر تكفففففففاليل دففففففففن ال

َّ
املنخفضفففففففة إ فففففففى  خل

ففففففففففاتير غيفففففففففر املوجفففففففففودة هففففففففف  العوائفففففففففق املاليفففففففففة ا ساسفففففففففية إلعفففففففففادة تفففففففففدو 
َّ
خل ففففففففففة التكل البنفففففففففاء والهفففففففففدم. وةلفففففففففأل باإل فففففففففافة إ فففففففففى مم

 املنخفضة للمواد الخام الجديدة وعدم وجود حوافز إلعادة التدوير.

هم واسفففففففتعدادهم للموفففففففاهمة. وبصفففففففففة عامفففففففة يوجففففففففد نقفففففففص ففففففففف  العوائاااااااق ا عرفياااااااة   ▪ تففففففففرتبط بفففففففا طراف املعنيففففففففة  ومنهفففففففا وعفففففففًف

 ت املتعلقففففففففة ب عففففففففادة تففففففففدوير واعففففففففادة اسففففففففتخدام التنوففففففففيق بففففففففي  ا طففففففففراف املعنيففففففففة وغيففففففففاب املعلومففففففففا
َّ
خل بنففففففففاء والهففففففففدم ال فففففففففاتمم

ا دوًرا أساسففففففففًيا هنففففففففا  مففففففففا يفضففففففففلو    ووففففففففذلأل املففففففففواد الخففففففففام ال انويففففففففة. ومففففففففا تلعففففففففب عقليففففففففة رجففففففففال التشففففففففييد أيضففففففففً
ً
حيفففففففف  عففففففففادة

 استخدام املواد الجديدة  ف  حي  تربطو  إعادة التدوير واعادة االستخدام بالجودة املنخفضة.

 

   ec/2008/98توجيه البرملا  ا وروبي والجلس املعدل للتوجيه رقم:  28
م
فاتبشأ  ال

َّ
 تم الوصول    ropa.eu/eli/dir/2018/851/ojlex.eu-https://eur عبر اإلنترنت( متوفر عبر املوقع اإللكتروني: خل

 ( (09/12/2020إليه: بتاريخ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj
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 السجالتحفظ  -9

ففففففففاتوثيقفففففففة الصفففففففلة بنقفففففففام إدارة أمفففففففوًرا تعفففففففد  اوتقفففففففديم تقفففففففارير بشفففففففأاه البيانفففففففات تسفففففففجيلإ  
َّ
خل البنفففففففاء والهفففففففدم. ف فففففففي ال توفففففففاعد فقفففففففط  مم

  هففففففففففاففففففففففف  تعزيفففففففففففز حفففففففففففظ السفففففففففففجالت ولكن
م
ا تجعففففففففففل عمليفففففففففففة إدارة ال فففففففففففاتأيضفففففففففففً

َّ
بأوملهفففففففففففا شفففففففففففافة وجفففففففففففديرة بال قففففففففففة. ونقفففففففففففًرا    طريقفففففففففففة  خل

 
م
ففففففففاتالفففففففتخلص التقليديفففففففة مفففففففن ال

َّ
  خل

م
ففففففففاتفففففففف  مصفففففففر تتم فففففففل فففففففف  إلقفففففففاء ال

َّ
ا ر  املفتوحفففففففة أو علفففففففى جوانفففففففب الطفففففففرق  فففففففف    منفففففففاطق فففففففف  خل

   : 29,ولذلأل  يتم اقتراح توصيات من املمارسات الجيدة الحاليةالرسمية غير متوفرة.   التسجيل/الرصدأفضل ممارسات 

ففففففففات البنفففففففاء والهفففففففدم علفففففففى ن فففففففو تكفففففففو  ينبغففففففف  حففففففففظ وترتيفففففففب السفففففففجالت  ▪
َّ
خل املعياريفففففففة الخاصفففففففة بجميفففففففع مراحفففففففل دورة إدارة مم

 املعفففففففايير نفففففففلَّ معفففففففه متاحففففففف 
م
العمليفففففففات وا نشفففففففطة التفففففففي تفففففففتم داخفففففففل املوقفففففففع  م فففففففل ة ومتفففففففوافرة. ومفففففففا ينبغففففففف  أ  تشفففففففمل منقومفففففففة

فات  أو النقل والوجهة النها
َّ
خل
م
 . ئيةأنشطة البناء والهدم  أو التجديد  أو جمع ال

فففففففات وينبغفففففف  أ  تكففففففو  
َّ
خل
م
  جيلتسفففففف موفففففف ولة عففففففن تنفيففففففذ ومراقبففففففة نقففففففام الجهففففففة التففففففي تخففففففرج منهففففففا ال

م
فففففففاتال

َّ
. وفيمففففففا يلفففففف  الحففففففد ا دنففففففى خل

 : السجالت التي يجب االحتفا  بها ف  نل مشروعمن 

 .من الباطن معهاقائمة بيانات بجميع الشرنات املتعاقد  ▪

▪  
م
فسجالت تتبع وميات وأنواع ال

َّ
 .املتولدة اتخل

 املتاحة واملعمول بها جميع الطرق والتقنيات   ▪
م
فاتللتخفيل من ومية ال

َّ
  .خل

 ورصففففففد سففففففجالت تتبففففففع  ▪
م
فففففففاتأطنففففففا  ال

َّ
جمعهففففففا نففففففل يففففففوم  وعففففففدد الففففففرحالت إ ففففففى نففففففل موقففففففع أو مرفففففففق للففففففتخلص مففففففن التففففففي تففففففم  خل

 
م
فاتال

َّ
  العاملة ف  اليوم.    خالل اوتمال املشروع  ووز  نل مروبة ف  نل رحلة  وعدد املروبات خل

خففففففففزين  وتففففففففاريخ التسففففففففجيل املففففففففرخص  وتففففففففاريخ بيانففففففففات املروبففففففففة بمففففففففا ففففففففف  ةلففففففففأل نوعهففففففففا أو طرازهففففففففا  وسففففففففنة الشففففففففراء  وسففففففففعة الت ▪

 .انتهاء الصالحية

  .بيانات الحاوية وتشمل نوعها  وحجمها  وسعة التخزين  وموقعها ▪

▪  
م
ففففففففففاتوشفففففففففل إجمفففففففففا   بجميفففففففففع عمليفففففففففات الفففففففففتخلص مفففففففففن ال

َّ
ضفففففففففة وا خل ملعفففففففففاد اسفففففففففتخدامها واملعفففففففففاد تفففففففففدويرها والقانونيفففففففففة الخفَّ

  نقير هذه العمليات.التكاليل وا رباح وايصاالت دفع ورصد لتتبع 

 تأويففففففففففففد خطففففففففففففي بقبففففففففففففول  ▪
م
فففففففففففففاتال

َّ
  خل

م
فففففففففففففاتففففففففففففف  مففففففففففففدفن ال

َّ
فففففففففففففات تفاصففففففففففففيل أيففففففففففففة أو مرفففففففففففففق إعففففففففففففادة التففففففففففففدوير. خل

َّ
خل أو مففففففففففففواد  مم

  مرفو ة  إ  أمكن.  

 استمارات النقل والقبول ف  مرافق  ▪
م
فاتمعالجة ال

َّ
  الخطرة.  خل

لكترونيففففففة تففففففنقم ةلففففففأل ن املفيففففففد ففففففف  هففففففذا الجففففففال إنشففففففاء سففففففجالت إومففففففا يجففففففب علففففففى املقففففففاول التأوففففففد مففففففن ت ففففففدي  البيانففففففات بانتقففففففام  ومفففففف 

العمفففففففل  إة تتفففففففي  هفففففففذه السفففففففجالت تنفيفففففففذ ومتابعفففففففة هفففففففذه العمليفففففففة بكفففففففل سفففففففهولة و وفففففففر. ومفففففففا يتطلفففففففب هفففففففذا ا مفففففففر و فففففففع من نففففففف  تعلي فففففففي 

فاتللحفا  على 
َّ
خل
م
 . تدريب جميع املوظفي  املعنيي  على تنفيذ أساليب إدارة ال

 

 

فات الهدم ف  مصر. 2004ا نصاري  مروة وآخرو .   29
َّ
خل  (. إرشادات موتدامة إلدارة مم
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 ةاالعتبارات النهائي -10
دار حففففففوا   نوففففففبة مففففففن الضففففففروري و ففففففع ن ففففففج متكامففففففل  فففففففات البنففففففاء والهففففففدم ففففففف  مصففففففر  حيفففففف  تففففففم

َّ
خل
م
٪ مففففففن 81ملعالجففففففة املشففففففكلة الحرجففففففة ل

ففففففففففات الصفففففففففلبة بصفففففففففورة سفففففففففيئة
َّ
خل
م
عفففففففففاملي  فففففففففف  للا م فففففففففل واملناسفففففففففب لتفففففففففوفير التوجيفففففففففه  مفففففففففن ثفففففففففم  فقفففففففففد تفففففففففم تطفففففففففوير العمفففففففففل الوفففففففففابقو . 8ال

فففففففففات البنففففففففاءصففففففففناعة البنففففففففاء والجففففففففالس الحليففففففففة بشففففففففأ  املمارسففففففففات الجيففففففففدة ل
َّ
خل والهففففففففدم وفصففففففففلها وجمعهففففففففا ونقلهففففففففا إ ففففففففى وجهتهففففففففا.  تميففففففففز مم

 :قة صحي ة باالستعانة بتدابير تكميليةاملقترحة بطريواإلرشادات وينبغ  تنفيذ املمارسات 

خفففففففففالل مراقبفففففففففة ا داء فففففففففف  املشفففففففففار ع الجاريفففففففففة. ب يففففففففف  يمكفففففففففن  العتمفففففففففاد اإلرشفففففففففادات مفففففففففنومتواصفففففففففل موفففففففففتمرة إجفففففففففراء تطفففففففففوير  ▪

 تكييل اإلجراءات الت حي ية وتدابير الت وي  عند ت ديد العيوب.

▪  
م
فاتتطوير موار من جية علمية لت ديد ومية ال

َّ
 تا   توحيدها.املتولدة وبال خل

 إدراج مففففففففواد أخففففففففرى ففففففففف  القففففففففا ▪
م
فففففففففاتنو  املصففففففففري لفففففففففر  الفصففففففففل املناسفففففففففب ل

َّ
والهففففففففدم ففففففففف  املوقففففففففع والتعامففففففففل معهفففففففففا  البنففففففففاء خل

 وتتبعها واداريها.  

▪  
م
فاتاملراقبة والتفتيش الفعال ملدافن ال

َّ
فات لتجنب اإلغراق غير القانوني خل

َّ
خل   . للمم

 التعاقد مع جهات معتمدة لجمع  ▪
َّ
خل   البناء والهدم. فاتمم

فاتإلدارة  إنشاء بنية ت تية   ▪
َّ
خل   الوسيطة ومرافق إعادة التدوير.البناء والهدم م ل مراوز الجمع  مم

فاتوثائق معيارية إلدارة    و ع ▪
َّ
خل   البناء والهدم. مم

فاتتعزيز مبادرات تبني القطاع الخاص للمواد القابلة إلعادة تدوير مواد  ▪
َّ
خل   البناء والهدم.  مم

ففففففففففات وباإل فففففففففافة إ ففففففففففى ةلففففففففففأل  ف نفففففففففه بففففففففففرغم نقففففففففففص ال ▪
َّ
خل البنففففففففففاء والهففففففففففدم  ف نففففففففففه بيانففففففففففات املتعلقفففففففففة بالكميففففففففففات املتولففففففففففدة مففففففففففن مم

يمكففففففففن اعتمففففففففاد اسففففففففتراتيجية ممن جففففففففة تففففففففنقم العمففففففففل ففففففففف  ةلففففففففأل الجففففففففال. ومففففففففا يمكففففففففن أ  يففففففففتم مففففففففن خففففففففالل  ا مففففففففر التنفيففففففففذي   

فففففففففات الصفففففففففلبة املصففففففففري الجد
َّ
خل
م
ا لتقفففففففففدير   اصففففففففدار أمفففففففففًرا رسفففففففف 2020لوفففففففففنة  202يفففففففففد رقففففففففم: الحففففففففا   بشففففففففأ  قفففففففففانو  إدارة ال مّي 

فات البناء والهدم. ومن  
َّ
خل  :ثم  فمن املقترح أ  يشمل هذ ا مر ما يل ومية مم

ففففففففففات البنفففففففففاء والهفففففففففدم املتوقعفففففففففة  إ فففففففففافة إ فففففففففى تقفففففففففدير  .1
َّ
خل تقفففففففففوم شفففففففففرنات اإلنشفففففففففاءات بتقفففففففففدير وميفففففففففة نفففففففففل مفففففففففادة مفففففففففن مم

 .ا من متطلبات توثيق تصري  البناءومية التربة الحفورة باعتبار ةلأل جزءً 

فففففففففففاتأ  تقففففففففففدير إدارة املدينففففففففففة إرشففففففففففادات واضففففففففففحة بشفففففففففف مجلففففففففففس أ  يكففففففففففو  لففففففففففدى يجففففففففففب  .2
َّ
خل البنففففففففففاء والهففففففففففدم للنففففففففففواع  مم

 الختلفة من املباني واملواد املوتخدمة.

وفيم .3 البناء.  مرحلة  خالل  ا همية  بال   أمًرا  والنقل  والتخزين  االستخدام  واعادة  توليد  مراقبة  التوصيات تعد  يل   ا 

 املقترحة:

مها  واعفففففففففففففادة تفففففففففففففدويرها  ونقلهففففففففففففففا  املقفففففففففففففاول بتوثيفففففففففففففق الكميفففففففففففففات التفففففففففففففي تففففففففففففففم إنشفففففففففففففاؤها  واعفففففففففففففادة اسفففففففففففففتخدايلتفففففففففففففزم  ▪

  . والتخلص منها با طنا . وينبغ  أ  تكو  السجالت متاحة لجلس املدينة لتفتيشها

الحفوظفففففففة فففففففف  املوقفففففففع  غففففففففرا  وميفففففففات التربفففففففة الحففففففففورة  تدوين/رصفففففففدينبغففففففف  علفففففففى صفففففففاحب املشفففففففروع / املقفففففففاول  ▪

 
م
ففففففففففففاتإعفففففففففففادة االسفففففففففففتخدام أو نقلهفففففففففففا إ فففففففففففى مفففففففففففدافن ال

َّ
حصفففففففففففول علفففففففففففى تصفففففففففففري  لتخفففففففففففزين التربفففففففففففة . ومفففففففففففا يجفففففففففففب الخل

  وت ديد الكمية واملدة واالستخدام املقصود.   الحفورة ف  املوقع

ففففففففر  علفففففففى املقففففففاولي  فففففففف  مشفففففففار ع م فففففففددة اسففففففتخدام حاويففففففف  ▪ ففففففففات  ات الصفففففففلب عنففففففد التعامفففففففل مفففففففعينبغفففففف  أ  يم
َّ
خل مم

يفففففففف ل. وينبغفففففففف  علففففففففى مجلففففففففس املدينففففففففة تأهيففففففففل شففففففففرنات النقففففففففل وو ففففففففع املواصفففففففففات االبنففففففففاء والهففففففففدم   ة للشففففففففاحناتفّنِّ

مففففففففففع ت ديففففففففففد مففففففففففا يلففففففففففزم علففففففففففى املشففففففففففغلي  املرخصففففففففففي  اتباعففففففففففه بطريقففففففففففة صففففففففففحي ة. ويجففففففففففب التنوففففففففففيق بففففففففففي  املقففففففففففاول 

اورة ملشففففففففار ع تشففففففففييد الطففففففففرق لحفففففففففورة ففففففففف  املواقففففففففع الجفففففففف ومجلففففففففس املدينففففففففة ففففففففف  حالففففففففة إمكانيففففففففة اسففففففففتخدام التربففففففففة ا

 
م
 وانشاء الحدائق والردم ف  مشار ع البناء ا خرى ومدافن ال

َّ
  . فاتخل
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ينبغ  على مجالس املدينة مراقبة شاحنات النقل باستخدام نقام التمو ع العاملي  ج  بي إس  وغرف الت كم   ▪

 لللص غير املصرح به والتخف  املدينة لتجنب اإلغراق غير القانوني 
َّ
خل  .فاتمم

فاتوف  الختام  يرد فيما يل  مخطط بياني يقترح عملية إدارة 
َّ
خل  ف  مصر.  البناء والهدم مم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاتم  ط  دارة  10-1الشكت 
 
 11(2020ك فورست سوليوشنز )ش.ذ.م.م(، الب ا   اله م ا   ر  )شركة بال مم ل

 

اإلجرا ات  ب    

  َّ ار تصريح الب ا 

 مشر مات َّ  رة  جرا  ت  يق  بت اله م

فات  إطار األمماي  
 
خل
م
ت في    ة  دارة ال

 ال انونية 
فات العمليات في ا و       مم ل 

 الب ا   اله م 

 التح    -

 الفر  -

   ام  مادة ا ست-

 اختم  -

  جرا ات اله م

فات  ا و   العمليات في   الب ا   اله م  مم ل 

 التح    -

 الفر  -

  مادة ا ست  ام -

 اختم  -

 

 ال  ت

 
 مركز التجمي  

فاتمعالجة  
َّ
خل البناء والهدم/ مرفق إعادة التدوير   مم  

افق  رفض ا ر

 
م
فاتم ف  ال

 
خل  

 ال  ت

 معا  ة ا و   النهائية 

 س اد  مصادرة رسوم الت م ن 
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 املالحق    -11

فاتإدارة  قالب نموةج  لخطة .11-1
َّ
خل  البناء والهدم ملشروع تطوير / إعادة تطوير مم

فات  ة  دارة 
 
 الب ا   اله م با شر   مم ل

 اس  ا شر     

 حوب مقت    الحال[  ]أدخل/ أ ل/ احذف من التفاصيل

 تفاَّيت ا شر   

مشففففففففففففروع  سففففففففففففكني/ تجففففففففففففاري/  ----------------------تطففففففففففففوير ومففففففففففففا إ ففففففففففففى ةلففففففففففففأل(   تطففففففففففففوير/ إعففففففففففففادة------------------------يتضففففففففففففمن املشففففففففففففروع

 غيففففففففففر مبنففففففففففي/ دفففففففففففن/ إعففففففففففادة تطففففففففففوير/ صففففففففففنا    --------------------م سسفففففففففف ي/ طففففففففففرق/ ميففففففففففاه/ صففففففففففرف صففففففففففح  ومففففففففففا إ ففففففففففى ةلففففففففففأل( ففففففففففف  موقففففففففففع

. يقفففففففففففففع موقفففففففففففففع ----------------------------فففففففففففففف  املنطقفففففففففففففة اإلداريفففففففففففففة لجلفففففففففففففس  -----------------------يقفففففففففففففع املشفففففففففففففروع فففففففففففففف  شفففففففففففففروة  مطفففففففففففففروق(.

ا مففففففففففن ------------------ا عمففففففففففال علففففففففففى موففففففففففافة   املدينففففففففففة/ القريففففففففففة/ الطريففففففففففق الرئيسفففففففففف ي ومففففففففففا  --------------------- متففففففففففًرا/ ويلففففففففففومتًرا( تقريبففففففففففً

----هففففففففدم بصفففففففففة عامففففففففة  تتضففففففففمن ا عمففففففففال و ة/ اإلقليميففففففففة/ الوطنيففففففففة(.  الحليفففففففف  ----------------عبففففففففر الطففففففففرق إ ففففففففى ةلففففففففأل( ويففففففففتم الففففففففدخول 

 املنففففففففففففففففازل/ املكاتففففففففففففففففب/ امل سوففففففففففففففففات/  ----------------( مففففففففففففففففن 2 عففففففففففففففففدد/ م -------------------وانشففففففففففففففففاء  ------------------( مففففففففففففففففن 3 م  --------

 الطرق وما إ ى ةلأل(.

 

فات    ال تمت  ن تبتج ال ميات اآلتية م ث ا  م ة ا شر  ، م
 
 الب ا   اله م  ا واد الفائضة  مم ل

فاتمم مواد 
 
 ال مية )بال  (  الب ا   اله م  ل

  الطي  وا حجار 

  الخرسانة

  مواد البناء 

  الخشب 

  التغليل

  املواد الخطرة

 
م
فاتمواد ال

َّ
  ا خرى  خل

  إجما   املواد الناتجة

فات : النواتج الحتملة ف  املوقع من 1النموةج القياس ي الجدول  
َّ
خل  البناء والهدم  مم

فات  ة  دارة  الم  11-1الشكت 
 
 30( 2004) رشادات حوي فضت ا مارسات،  1   ، َّفحة1 الب ا   اله م  مم ل

فاتم  رحات ت ليت 
 
 م  إمادة ت  ير ا  است  امها  الب ا   اله  مم ل

 

فات ملشار ع البناء والهدم.  عبر ا(. إرشادات حول 2004 (. 2004  30
َّ
خل
م
  ( متوفرة على:إلنترنت أفضل املمارسات إلعداد خطط إدارة ال

GConstructionand%20demolition.pdfhttps://www.leanbusinessireland.ie/includes/documents/BP  . :09/12/2020تاريخ املطالعة ) 

 

https://www.leanbusinessireland.ie/includes/documents/BPGConstructionand%20demolition.pdf
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فففففففففاتتنففففففففتج 
َّ
خل فففففففففات  ------------ الحفففففففففر/ الهففففففففدم( و  ------------  نتيجففففففففة البنففففففففاء والهففففففففدم ففففففففف  املشففففففففروع ففففففففف  أوثففففففففر ا حيفففففففففا مم

َّ
خل البنففففففففاء الحتميففففففففة/ املففففففففواد الفائضفففففففففة/  مم

اد ب يفففففففف  ال توففففففففاعد الكميففففففففة املوففففففففلمة وتوقيففففففففت التوففففففففليم والتخففففففففزين ففففففففف   مففففففففدير املشففففففففتريات ومففففففففا إ ففففففففى ةلففففففففأل( مففففففففن طلففففففففب املففففففففو  --------------املففففففففواد التالفففففففففة(. يتأوففففففففد 

فاتإنتاج 
َّ
خل  ة.غير  روري  مم

 

و ففففففع بعنايفففففففة فففففففف  ------------الطففففففي  النفففففففاتج عففففففن عمليفففففففات الحففففففففر ا/ إزاحتفففففففه مفففففففن املوقففففففع السفففففففتخدامه بشفففففففكل   يم
أنففففففوام معزولفففففففة فففففففف  املوقففففففع إلعفففففففادة اسفففففففتخدامه الحقففففففً

 
م
ففففففففففاتخمجفففففففففد  ومباشفففففففففر فففففففففف  مكفففففففففا  آخفففففففففر(. ال

َّ
جمفففففففففع فففففففففف  أوعيفففففففففة مفففففففففع  ------------الخرسفففففففففانية ل

م
فصفففففففففل مفففففففففن املصفففففففففدر/ ت

م
ففففففففففات ت

َّ
خل لهفففففففففدم الخلوطفففففففففة لفصفففففففففلها البنفففففففففاء وا مم

ا واستخالصفففففففففها فففففففففف  منشفففففففففآت بعيفففففففففدة(. مفففففففففواد  ففففففففً جمفففففففففع فففففففففف  أوعيفففففففففة مفففففففففع مفففففففففواد  --------------البنفففففففففاء والخشفففففففففبالحقف
م
فصفففففففففل مفففففففففن املصفففففففففدر/ ت

م
ففففففففففات ت

َّ
خل البنفففففففففاء والهفففففففففدم  مم

ا واست فففففففففً ففففففففففاتخالصففففففففففها فففففففففف  منشففففففففففآت بعيففففففففففدة(. لفصفففففففففلها الحقف
َّ
خل فففففففففادة تففففففففففدوير  -------------التغليففففففففففل مم فففففففففل مففففففففففن املصفففففففففدر إلعف فصف

م
ها أو إعاديهفففففففففا إ ففففففففففى املففففففففففوردين(. املففففففففففواد  ت

عففففففففزل عفففففففففن مفففففففففواد -------------------الخطففففففففرة 
م
زاح وت

م
فففففففف  فففففففففدد وتف

م
ففففففففففات ت

َّ
خل ا لحفففففففففدوث أي تلفففففففففوث آخفففففففففر(. مففففففففواد  مم فففففففً ففففففففففاتالبنففففففففاء والهفففففففففدم ا خفففففففففرى تجنبف

َّ
خل الهفففففففففدم البنفففففففففاء و  مم

جمع ف  أوعية مع مواد  -------------ا خرى 
م
فات ت

َّ
خل  فصلها الحًقا والتخلص منها ف  منشآت بعيدة(.البناء والهدم الختلطة ل  مم

 

عتبر الطي  النا فاتتج عن عمليات الحفر والتراومات املشتقة من  يم
َّ
خل قترح أ  توتخدم الكميات  البناء والهدم مناسبة لبعض استخدامات البناء ف  املوقع. من امل   مم

فاتاوتية املقابلة للمواد الناتجة عن جميع 
َّ
خل  م باملشروع ف  ا عمال:البناء والهد مم

فاتنو  
 
 حتارال  ن  األ الب ا   اله م  مم ل

 )بال  (

 اخخرسانة 

 )بال  (

 مواد الب ا  

 )بال  (

 اإلجمالي 

 ا ست  ام ا   ر 

     ا عمال الترابية 

     م/ ووارة صلبة ردم عا

     تفري  لألناب م 

     ردم الخنادق الختارة 

     ردم الهيانل 

     فل بنية املمرات أس

     أسفل بنية الطرق 

     باملوقع أ استخدام آخر 

     استخدام آخر باملوقع ب 

     االستخدام خارج املوقع 

     اإلجمالي 

 : مقترحات ل2الجدول النموةج القياس ي 
م
فاتالستخدام املفيد/ إدارة املواد الفائضة/ الناقصة من مواد البناء والهدم وال

َّ
 ناتجة داخل وخارج املشروع ال  خل

 

  -----------------املتوقفففففففففففعمفففففففففففن 
م
ففففففففففواد ال ففففففففففل مف نقف

م
ففففففففففات أ / أال( ت فف

َّ
فففففففففف  ----------خفففففففففففارج املوقفففففففففففع.  مفففففففففففن/ مفففففففففففن غيفففففففففففر( خل ففففففففففو  فف ففففففففففاولو  متخصصف ففففففففففتخدم مقف وف ففففففففففتهدف أ  يم املوف

 
م
فففففففففاتخخفففففففدمات ال

َّ
  ل

م
فففففففففاتممفففففففن يمتلكففففففففو  التصفففففففاري  املطلوبففففففففة بهفففففففدف جمففففففففع ال

َّ
 ت مففففففففل/ ال  -------------لنقفففففففل املففففففففواد إ فففففففى منشففففففففأةونقلهفففففففا خففففففففارج املوقفففففففع  ووففففففففذلأل  خل

 
م
ا بففففففففف دارة ال ففففففففً ا  ترخيصف ففففففففً ففففففففففاتت مفففففففففل( حاليف

َّ
  /خل

م
ففففففففففاتتصفففففففففريً ا بففففففففف دارة ال

َّ
  /خل

م
ففففففففففاتشفففففففففهادة تسفففففففففجيل(. وبالتفففففففففا    مفففففففففن الضفففففففففروري إعفففففففففداد تصفففففففففاري  إدارة ال

َّ
اوتيفففففففففة  خل

 من أجل املشروع بشكل م دد:

  نعم/ ال( ؟مطلوب بشكل خاص من أجل املشروع  نوع التصري 

 ترخيص 
م
فات ب دارة ال

َّ
 ال نعم  خل

 
م
فات تصري  ب دارة ال

َّ
 ال نعم  خل

 
م
فات تصري  بجمع ال

َّ
 ال نعم  خل

 ال نعم  اإلخطار بالشحن عبر الحدود 

 
م
فاتنموةج نقل ال

َّ
 ال نعم  الخطرة  خل

 3الجدول  نموةج قياس ي 
م
فات : التصاري  الخاصة ب دارة ال

َّ
 الالزمة للمشروع  خل

فات الم   ة  دارة  11-2الشكت 
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 تجفففففففففري أعمفففففففففال الهفففففففففدم بطريقفففففففففة تزيفففففففففد مفففففففففن احتماليفففففففففة إعفففففففففادة التفففففففففد
م
ففففففففا فففففففففف  ةلفففففففففأل  عمليفففففففففة فصفففففففففل ال ففففففففففاتوير  بمف

َّ
نففففففففففذ ا نشففففففففففطة  خل

م
مفففففففففن املصفففففففففدر إةا لفففففففففزم ا مفففففففففر. ت

 بالتولول التا  :

 الوَّ  العام تسلست  نش ة اله م

 والغاز وما إ ى ةلألالكهرباء قطع لوحة اإلمداد ب قطع الخدمات/ مكاف ة الحشرات

 
م
فاتجرد ال

َّ
 ى ةلألعلى سبيل امل ال ا سبوتوس وما إ  الخطرة خل

 على سبيل امل ال ا ثاث والنويج ا بيض إزاحة ا ثاث/ املعدات املترووة

 على سبيل امل ال تطبيق إجراءات ال حة والوالمة إزاحة ا سبوتوس/ املواد الخطرة

 امل ال املكابس املروبة وما إ ى ةلألسبيل  على  خلع التجهيزات

 ر يات والجملونات والعوار  الخشبيةعلى سبيل امل ال خلع ا   خلع ا عمال الخشبية

 هدم يدوي أو آ   هدم البنية الطبقية

 الفصل إ ى مواد جزئية م ددة فصل املواد الجزئية من املصدر

فاتسبيل امل ال منشآت إعادة تدوير  على  نقل املواد من املوقع إ ى منشآت املعالجة
َّ
خل  البناء والهدم  مم

  ع التصرف املت كم فًهانقل املواد من املوقع إ ى مواق
م
فاتعلى سبيل امل ال موقع دفن ال

َّ
 الخطرة الخاملة  خل

 على سبيل امل ال إعداد مواقل الويارات وتنويق املواقع إعداد/ تجديد املوقع
 

 ا سم لياتتو ي  

عفففففففففي    -----------------يم
م
ففففففففففات مهنفففففففففدس املوقفففففففففع/ املفففففففففدير/ موفففففففففاعد املفففففففففدير ومفففففففففا إ فففففففففى ةلفففففففففأل( باعتبفففففففففاره مفففففففففديًرا ل

َّ
البنفففففففففاء والهفففففففففدم ويت مفففففففففل املوففففففففف ولية الكاملفففففففففة عفففففففففن  خل

فففففففففة إدارة  فففففففففذ خطف فففففففففاتتنفيف فف
َّ
خل فففففففففن  مففففففففففدير  مم مف فففففففففاء والهففففففففففدم باملشففففففففففروع. يم فففففففففاتالبنف فف

َّ
خل مت ففففففففففال  حكففففففففففام البنففففففففففاء والهففففففففففدم صففففففففففالحية مطالبففففففففففة جميففففففففففع مففففففففففوظفي املوقففففففففففع باال  مم

كلففففففففففل فففففففففغيل   يم فففففففففعيد التشف فففففففففى الصف فففففففففة الحففففففففففددة. علف فففففففففا--------------الخطف فففففففففال ومف ففففففففف ي و  رئففففففففففيس العمف فففففففففاول الرئيسف فففففففففابع للمقف فففففففففى ةلففففففففففأل( التف  موظففففففففففل مناسففففففففففب(  -------------إ ف

فففففففففات  خطففففففففة إدارة باشففففففففرة عففففففففن التأوففففففففد مففففففففن تنفيففففففففذ العمليففففففففات الحففففففففددة الففففففففواردة فففففففففتففففففففابع لكففففففففل مقففففففففاول مففففففففن البففففففففاطن موجففففففففود ففففففففف  املوقففففففففع بت مففففففففل املوفففففففف ولية امل
َّ
خل  مم

 البناء والهدم على أساس موتمر.
 

 الت ريم

ففففففففففة إدا ففففففففففن خطف خ  مف فففففففففف  سف
م
وفر ن

م
ففففففففف ففففففففففاترة تف فف

َّ
خل ففففففففففع  مم ففففففففففوظفي املوقف ففففففففففع مف ففففففففففل جميف ففففففففففتم تعريف ففففففففففع  ويف فففففففففف  املوقف ففففففففففاملي  فف ففففففففففي  العف ففففففففففع املففففففففففوظفي  املعنيف ففففففففففروع لجميف ففففففففففدم باملشف ففففففففففاء والهف البنف

ففففففففففة إدارة واملقفففففففففففاولي  مففففففففففف ففففففففففداف خطف ففففففففففاطن بأهف ففففففففففاتن البف فف
َّ
خل ففففففففففة البنفففففففففففاء والهفففففففففففدم ب مم ففففففففففاتقهم نتيجف ففففففففففى عف ففففففففففع علف ففففففففففي تقف فففففففففف وليات التف ففففففففففارهم باملوف ففففففففففى إخطف ففففففففففافة إ ف ففففففففففروع  إ ف املشف

عطفففففففففى تعليمفففففففففات لجميفففففففففع أففففففففففراد الهيئفففففففففة حفففففففففول طريقفففففففففة   حكامهفففففففففا. عنفففففففففد تطبيفففففففففق
م
أسفففففففففاليب الفصفففففففففل مفففففففففن املصفففففففففدر والهفففففففففدم االختيفففففففففاري واعفففففففففادة اسفففففففففتخدام املفففففففففواد  ت

فففففففففاتإدارة االمت ففففففففال لخطفففففففففة 
َّ
خل علففففففففق ملصفففففففففق مم

م
ففففففففففاتات باإلرشففففففففادات/ الرسفففففففففائل الرئيوففففففففية التفففففففففي يهففففففففدف إلًهفففففففففا خطففففففففة إدارة البنفففففففففاء والهففففففففدم باملشفففففففففروع  وت

َّ
خل البنفففففففففاء  مم

عر  بو وح ف  مكا  ظاهر يراه موظفو املوقع.والهدم با
م
 ملشروع  على أ  ت

 

 
م
فاتمراجعة ال

 
 خل

فففففففففاتيعففففففففففد مففففففففففدير  فف
َّ
خل  البنففففففففففاء والهففففففففففدم تفاصففففففففففيل شففففففففففا مم

م
فففففففففع نففففففففففواتج ال فففففففففأ  جميف فففففففففاتملة بشف فف

َّ
فففففففففا املطلففففففففففوب رصففففففففففدها خففففففففففالل  خل فففففففففات نقلهف فففففففففاء املشففففففففففروع وعمليف فففففففففة إنشف مرحلف

 ومعالجتهففففففففا. تخضففففففففع نففففففففل شففففففففحنة منقولففففففففة مففففففففن املوقففففففففع مففففففففن 
َّ
خل    ويففففففففتم التأوففففففففد 4الهففففففففدم والبنففففففففاء للتوثيففففففففق الففففففففذي يتوافففففففففق مففففففففع الجففففففففدول  النمففففففففوةج القياسفففففففف ي  فففففففففاتمم

 وصولها النهائية. من إمكانية تتبع املواد بشكل نامل حت  جهة

 ا واَّفات  التفاَّيت

 على سبيل امل ال  مرفأ جديد  طريق سر ع. روع اسم منشأ املش

 رسانة هدم  أسفلت مت طم وما إ ى ةلأل.على سبيل امل ال  تربة  خ املواد املنقولة

 طن.  20.50على سبيل امل ال   ومية املواد

 .1/1/2007على سبيل امل ال  تاريخ نقل املواد

 متد.على سبيل امل ال  اوثورايزد ناريرز لي اسم شروة النقل

 على سبيل امل ال تطوير مواون ومكاتب نيوتاو . جهة وصول املواد

 على سبيل امل ال  االستخدام وكوارة صلبة ف  ا ر يات الوكنية. االستخدام املقترح

 املطلوب إدراجها ف  قوائم النقل : التفاصيل  4الجدول  النموةج القياس ي  
 

فات الم   ة  دارة  11-3الشكت 
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م
ففففففففاتيفففففففتم الت قفففففففق مفففففففن تفاصفففففففيل املفففففففواد املدخلفففففففة إ فففففففى موقفففففففع البنفففففففاء وال

َّ
 الخارجفففففففة الناتجفففففففة عفففففففن املشفففففففروع  ورصفففففففدها فففففففف  مرا خل

م
ففففففففاتجعفففففففة ال

َّ
التفففففففي  خل

 
م
ففففففففففاتسفففففففففت دد وميفففففففففة ال

َّ
 املتولفففففففففدة فففففففففف  املوقفففففففففع وطبيعتهفففففففففا وترويبهفففففففففا. تت خل

م
ففففففففففاتأوففففففففففد عمليفففففففففة مراجعفففففففففة ال

َّ
ففففففففففاتمفففففففففن طريقفففففففففة  خل

َّ
خل
م
  وتقففففففففففدم تفففففففففراوم ال

 فففففففف  إنتفففففففاج 
ً
ا ي وفففففففد الطريقفففففففة التفففففففي قفففففففد توفففففففهم بهفففففففا سياسفففففففات وممارسفففففففات اإلدارة أصفففففففال

ففففففففاتتعليقفففففففً
َّ
خل وفففففففتخدم مم

م
  البنفففففففاء والهفففففففدم. ت

م
ففففففففاتوميفففففففات ال

َّ
 خل

 املقفففففففدرة لقيفففففففاس تكفففففففاليل اإل 
م
ففففففففاتدارة والتصفففففففرف فففففففف  تقريفففففففر مراجعفففففففة ال

َّ
ا الفففففففدروس املوفففففففتفادة مفففففففن هفففففففذه الخبفففففففرات  ب يففففففف   خل الفففففففذي سيرصفففففففد أيضفففففففً

قفففففففاس التكلففففففففة اإلجماليفففففففة لعمليفففففففة إدارة 
م
ففففففففاتيمكفففففففن تطبيقهفففففففا فففففففف  مشفففففففار ع موفففففففتقبلية. ت

َّ
خل را فففففففى تكلففففففففة شفففففففراء املففففففف مم

م
واد  بمفففففففا فففففففف  البنفففففففاء والهفففففففدم  وت

ايفففففففففرادات املبيعفففففففففات  وتكفففففففففاليل التصفففففففففرف ومفففففففففا إ فففففففففى ةلفففففففففأل. لتنفففففففففاول  وتكفففففففففاليل التخفففففففففزين  وتكفففففففففاليل النقفففففففففل  و ةلفففففففففأل التربفففففففففة املوفففففففففتوردة( وتكفففففففففاليل ا

 وففففففففب التكففففففففاليل بهففففففففدف إدارة مجموعففففففففة مففففففففن مففففففففواد 
م
فففففففففاتت

َّ
خل البنففففففففاء والهففففففففدم باسففففففففتخدام الصففففففففيغة املوضففففففففحة ففففففففف  الجففففففففدول  النمففففففففوةج القياسفففففففف ي  مم

 فيما يل :  الوارد 5

 )بال    اليور (ال ميات  التكالي  ا   رة  ا واد

  . ال ربة

فاتومية 
َّ
خل   التربة  بالطن(.  مم

  تكلفة املشتريات أي تكاليل االستيراد  باليورو( . 

  تكاليل تناول املواد  باليورو( .

  تكاليل تخزين املواد  باليورو( .

  تكاليل نقل املواد  باليورو( .

  ادات مبيعات املواد  باليورو( .إير 

  تكاليل التخلص من املواد  باليورو( .

  املواد  باليورو( .  تكاليل معالجة

فاتالتكالي  اإلجمالية إلدارة 
 
  . ال ربة )باليور ( مم ل

فاتتكالي   ح ة  دارة 
 
  .ال ربة مم ل

ففففففففففاتدارة  : نمفففففففففوةج قياسففففففففف ي لتسفففففففففجيل تكفففففففففاليل إ5الجفففففففففدول  النمفففففففففوةج القياسففففففففف ي 
َّ
خل يجفففففففففب تصفففففففففنيل  -البنفففففففففاء والهفففففففففدم  يتعلفففففففففق النمفففففففففوةج بالتربفففففففففة مم

 نماةج تسجيل منفصلة في
م
فاتما يتعلق بكل نوع من مواد ال

َّ
 (.خل

 

رسل التفاصيل النهائية الخاصة بكميات وأنواع  فاتتم
َّ
خل الحلية    ونالة حماية البيئة والهيئة ------------ البناء والهدم الناتجة عن املشروع إ ى  مم

 
م
فاتوالجلس الوطني ل

َّ
 البناء والهدم وما إ ى ةلأل(. خل

 

فات الم   ة  دارة  11-4الشكت 
 
 30( 2004دات حوي فضت ا مارسات، ) رشا  2، َّفحة 1الب ا   اله م  مم ل
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11-2.  
م
فات نموةج لخطة إدارة ال

َّ
 خل

 الشركة  

 ا شر    

 مبسق  مادة الت  ير ا ع ن 

    اف 
م
فاتمملية  دارة ال

 
  خل

 ٪75]على سبيل امل ال   ٪يعيد هذا املشروع تدوير أو إنقاة ×× •
م
فات[ من وز  ال

َّ
 املتولدة ف  املوقع إلعادة استخدامها. خل

   ة التواَّت  

ناقش أنشطة الحد من •
م
  ت

م
فاتال

َّ
عقد بشأ  الوالمة. خل  واعادة تدويرها ف  نل اجتماع يم

 عند حضور نل مقاول من ال •
م
فاتباطن جديد إ ى املوقع  يزوده/ يزودها منوق إعادة التدوير بنسخة من خطة إدارة ال

َّ
  ويقدم له خل

 جولة حول منطقة إعادة التدوير.

  ل جميع أفرادمن املتوقع أ  يتأود املقاول من الباطن من امت ا •
م
فاتفريقه لخطة إدارة ال

َّ
 .خل

صنل جميع حاويات إعادة التدوير بشكل واضح •  . تم

عر  قوائم املواد املقبولة/ املرفو ة ف  جميع أن اء املوقع.  •
م
 ت

فات
 
 ا شر   ا تو عة  مملية التصرف ف ها  معاختتها  مم ل

 
م
فاتت دد الخططات اوتية مواد ال

َّ
 قة التصرف فًها واجراءات معالجتها. املشروع وطرياملتوقعة ف  هذا  خل

 مرحلة اله م 

  جرا  ا عاختة منها  الت ل طري ة  ال مية ا واد 

وقوف   ساحات  من  أسفلت 

 الويارات.

  ف  أر ية املوقع واعادة استخدامه باعتباره ردًما. طن.  100

  خشب نقيل  منفصل ف  صندوق خش ي نقيل. ا خشاب.ير نورث و وت إلعادة تدو  -إعادة التدوير أطنا . 6 اإلطارات الخشبية.

 خلعها باليد وتخزينها ف  املوقع وتكويرها لنقلها.  إنقاة اإلطارات الخشبية.  -اإلنقاة لوحية. قدم  300 العوار  الخشبية الزخرفية.

  أطنا . 8 املواد املتبقية.
م
فاتمدفن ال

َّ
 حاويات االتخلص منها ف   التصرف املناسب.  -خل

م
فاتل

َّ
 . خل

 

 مرحلة الب ا  

  سلوب ا عاختة  الت ل  ف ها  طري ة ال مية ا واد 

 حديد التولي . خرسانة باسفيأل.  -إعادة تدوير طن. 2 الخرسانة. 

  - إعادة استخدامها أوبر عدد ممكن من املرات ثم إعادة تدويرها  ألواح الصب.

 نورث و وت إلعادة تدوير الخشب. 

قبل   ألواح  تجمع  تدوير  توريد  إعادة  استخدامها.  إلعادة  الجديدة  الصب 

 عادة تدوير ا خشاب. ا شكال النقيفة غير املوتخدمة ف  صناديق إ

 
م
فاتال

َّ
الخشبية    خل

 النقيفة.

  طًنا 12
م
عاد استخدام ال فاتيم

َّ
ف  أعمال الطوبار أو الخنادق الحائلة    خل

املتبقي عاد تدوير  و م إ ى ةلأل.  إلعادة  نورث و وت    -للحريق وما 

 تدوير ا خشاب.

استخدام إلعادة  النشر  قبل  استخدامها  إعادة  يمكن  التي  ا جزاء  ها.  جمع 

 و ع ا خشاب النقيفة غير املوتخدمة ف  حاويات إعادة تدوير ا خشاب. 

 
م
فاتال

َّ
 حاويات معدنية. و ع جميع املعاد  ف   سياتل ميتالز. -إعادة التدوير أطنا . 5 املعدنية. خل

 معها ف  مروبة إلعادة تدويرها. إما تقديم حاوية أو ج يعيد املقاول من الباطن تدويرها ويقدم اإليصال. أطنا . 10 الجاف.  الحائط

 
م
فاتجميع ال

َّ
  طًنا. 14 ا خرى.  خل

م
فاتمدفن ال

َّ
  التصرف املناسب.  -خل

م
فاتالتخلص منها ف  حاويات ال

َّ
 . خل

فات الم   ة  دارة  11-5الشكت 
 
 31(  2008وي فضت ا مارسات، ) رشادات ح 2، َّفحة   1الب ا   اله م   مم ل

 

فاتتوجًهية بشأ  إدارة مبادئ  (.2008  31
َّ
خل  البناء  ماليزيا.  مم
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فات فئة مصدر   .11-3
َّ
خل  البناء والهدم وقالب تصنيل التخلص النهائي مم

 
م
فاتت رير س ر مملية  دارة ال

 
 خل

في م ف   ت  الت ل  منها  

 
م
فاتال

 
الصلبة التاب    خل

 لبل  ةل

 
م
فاتت  تحويلها م  م ف  ال

 
م  طريق  مادة  خل

  امهات  ير ا     ن اذ ا     مادة است 

معاد   فئة املواد 

 تدويرها 

 معاد استخدامها  منقذة 

     أسفلت  بالياردة املكعبة(  -1

     الخرسانة  بالياردة املكعبة(  -2

سباوة   -3 البورسلي   موتلزمات 

  بالرطل( 

    

      بالرطل(  الفلزات الحديدية -4

     الفلزات غير الحديدية  بالرطل(  -5

     ا خشاب  بالرطل(  -6

     طل(الزجاج  بالر  -7

     الطوب الطيني  بالرطل( -8

     ورق الوندات  بالرطل(  -9

     ورق ال حل  بالرطل( -10

     ا لواح الكرتونية  بالرطل( -11

     البالستيأل  بالرطل( -12

     الجبس  بالرطل(  -13

     لغالو (الطالء  با -14

     املواد العازلة  بالرطل( -15

     أخرى  أدخل التفاصيل( -16

     صيل(أخرى  أدخل التفا -17

 بالو ن( -) جمالي جمي  ال ي  ا  كورة  مالا  اإلجمالي )بالو ن( 

   
م
فاتنسبة ال

 
  ال ولة خل

م
ال فات) جمالي 

 
ملى  جمالي    خل م سوًما 

 
م
فاتال

 
 ال ولة(  خل

 

  11-6الشكت 
م
ف الم تصبي  الت ل  النها ي ل

 
  EC 98  2008الب ا   اله م )توجيه البر ان األ ر بي  التلس بتع  ت التوجيه  اتخل

م
فاتبش ن ال

 
 28( 2018، خل
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فات قائمة مرجعية  بروتونول  .11-4
َّ
خل  البناء والهدم(  مم

فات ئحة بر توكوي 
 
 الب ا   اله م مم ل

 يالئفففففففففففم بروتونفففففففففففول 
َّ
خل   ووفففففففففففذلأل املراسفففففففففففالت املتعلقفففففففففففة 2020البنفففففففففففاء والهفففففففففففدم سفففففففففففياق االسفففففففففففتراتيجية ا وروبيفففففففففففة للبنفففففففففففاء لعفففففففففففام  ففففففففففففاتمم

قففففففففة ففففففففف  عمليففففففففة إدارة موففففففففتوى ال  بكفففففففففاءة املففففففففوارد ففففففففف  قطففففففففاع البنففففففففاء وحزمففففففففة االقتصففففففففاد الففففففففدائري. ومففففففففا يهففففففففدف البروتونففففففففول إ ففففففففى رفففففففففع

ففففففففات
َّ
خل والهفففففففدم املعفففففففاد تفففففففدويرها. توفففففففاعد هفففففففذه الالئ فففففففة ممارسففففففف ي صفففففففناعة  البنفففففففاء والهفففففففدم  ووفففففففذلأل ال قفففففففة فففففففف  جفففففففودة مفففففففواد البنفففففففاء مم

البنففففففففاء والهففففففففدم علففففففففى االطففففففففالع علففففففففى مففففففففدى اتبففففففففاعهم  هففففففففم اإلجففففففففراءات ففففففففف  مشففففففففار ع الهففففففففدم والبنففففففففاء والتجديففففففففد الخاصففففففففة بهففففففففم  ففففففففماًنا 

 عادة التدوير ا م ل ملواد البناء.ستخدام واإلعادة اال 

فات
 
خل
م
 ا  فصلها م  مص ر ا  جمعه تم ز ال

فاتتحس ن مملية 
 
خل
م
 تم ز ال

 ينفذها خبير م هل بهدف: تفت    بت اله مإعداد  ☐

 ت ديد ومية املواد وجوديها وموقعها. •

 املطلوب التخلص منها. ت ديد املواد التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو املواد •

ففففففففاتمراعفففففففاة املنشفففففففآت وا سفففففففواق الحليفففففففة الخاصفففففففة ب •
َّ
خل م واملفففففففواد املعفففففففاد اسفففففففتخدامها واملفففففففواد البنفففففففاء والهفففففففد مم

 املعاد تدويرها بشكل تام.

    اااااااةإعففففففففداد  ☐
م
فااااااااتإلدارة ال

 
علففففففففى أ  تكففففففففو  تلففففففففأل الخطففففففففة ةات طففففففففابع عملفففففففف  يوضففففففففح ويففففففففل يمكففففففففن إعففففففففادة اسففففففففتخدام  خل

 وتدويرها.مواد البناء والهدم  

ام أو إعفففففففففادة االسفففففففففتخدام اتخفففففففففاة قفففففففففرار بشفففففففففأ  أفضفففففففففل خيفففففففففارات معالجفففففففففة املفففففففففواد الختلففففففففففة: التنقيفففففففففل إلعفففففففففادة االسفففففففففتخد ☐

 أو التدوير ف  نفس التطبيق أو ف  تطبيق آخر أو الحرق أو التصرف.

 وجود إشراف فعال من قبل الهيئات الحلية أو من قبل طرف ثال  موتقل.   ما   ☐

 م  ا ص ر تحس ن مملية الفصت

 تدويرها.خالل عملية الهدم والبناء لضما  جودة التراومات واملواد املعاد   فصت ا واد ☐

☐  
م
فاتاستبعاد ال

 
  التطهير( قبل الهدم بطريقة صحي ة ومن جية. اخخ رة  خل

  بشاااااااكت انت اااااااا ي بهااااااا م  تف ياااااااكالقيففففففففام  ☐
م
فففففففففاتال

َّ
ا  وم خل عالجتهففففففففا الصففففففففناعية الرئيوففففففففية الخاملففففففففة  بطريقففففففففة يدويففففففففة غالبففففففففً

 بشكل منفصل.

 بأوبر قدر ممكن.  ت ليت مواد الت لي  ☐

 الالزمة دعًما للشفافية والرقابة.  اتتز ي  جمي  ا  ا ل ن با ست   ☐

 

فات  فصلها م  مص ر ا  جمعها ائمة مرجعية  11-7الشكت 
 
خل
م
فاتدارة )بر توكوي     1، َّفحة  بتم ز ال

 
 4( 2016الب ا   اله م لالتحاد األ ر بي،  مم ل
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فات اخخ مات اللوجستية لل
 
 مم ل

 الشفافية  التتب   التع م 

 الالزمة دعًما للشفافية والرقابة.  تز ي  جمي  ا  ا ل ن با ست  ات ☐

 است  ام ال ائمة األ ر بية اخخا ☐
م
فاتَّة بال

 
 .لضما  إمكانية مقارنة البيانات عبر االت اد ا وروبي خل

 تتحس ن اللوجستيا

 على عمليات إعادة التدوير لتكو  اقتصادية ومناسبة بيئًيا.  مسافات  ص رة ل  فاظم اولة القيام بو ع   ☐

 ت وي  شبكة النقل واالستفادة من أنقمة تكنولوجيا املعلومات الداعمة. ☐

 من ا ف ☐
م
فاتضل استخدام  م طات نقل ال

َّ
  خل

م
فاتو/ أو فرز ال

َّ
 وخدمات إعادة تدويرها. خل

 .ا  ال  تالمة ا واد م  التف يك إلمادة ت  ير ا  ث  مان س ☐

  مكانية ت  يس الخز ن  الت زي  ا  اسم

 ددة.ملواد البناء والهدم بصورة صحي ة ف  حاالت م  م لوب ت  يس الخز ن  الت زي  ا  اسم ☐

                  .و وعيةلتقليل االنبعاثات والخاطر  وهذا مع مراعاة القروف املات اذ الت اب ر ا ح را ية  ☐

 
م
فاتمعاختة ال

 
  التحض ر خل

 
م
فات يارات معاختة ال

 
  التحض ر خل

فااااااااااااتاتباااااااااااا  التسلسااااااااااات الهرماااااااااااي لل ☐
 
امة وتففففففففففففوفير وهففففففففففففذا لتعقففففففففففففيم الفوائففففففففففففد مففففففففففففن حيفففففففففففف  وفففففففففففففاءة املففففففففففففوارد واالسففففففففففففتد مم ل

  التكاليل.

 أمكن.  فرز املواد واملنتجات غير الخاملة وهذا حوب قيمتها االقتصادية إ   ☐

 على أساس املعايير واللوائ  البيئية املطبقة.ت ضير أو معالجة املواد   ☐

 التحض ر إلمادة ا ست  ام

 ة أوبر من إعادة التدوير.أوبر قدر ممكن من املواد    إعادة االستخدام ةات ميزة بيئي مادة است  ام  ☐

  مادة الت  ير

 إعادة التدوير.يد أو خارج املوقع ف  مصنع إعادة تدوير املواد سواء ف  موقع البناء الجد ☐

تعزيفففففففففففز عمليفففففففففففة إعفففففففففففادة التفففففففففففدوير  ال سفففففففففففيما فففففففففففف  املنفففففففففففاطق املكتقفففففففففففة بالوفففففففففففكا  حيففففففففففف  يكفففففففففففو  العفففففففففففر  والطلفففففففففففب بصفففففففففففورة  ☐

 متقاربة.

   فففففففففففما  التخطفففففففففففيط الوفففففففففففليم  نشفففففففففففطة إدارة ☐
م
ففففففففففففاتال

َّ
لضفففففففففففما  معفففففففففففدالت إعفففففففففففادة تفففففففففففدوير مرتفعفففففففففففة ومنتجفففففففففففات إعفففففففففففادة  خل

 تدوير عالية الجودة.

 ادة ا واد  ال ا ةاستع

☐  
م
فففففففففاتمراعففففففففاة أ  يكففففففففو  مففففففففدفن ال

َّ
ففففففففف  أمففففففففاون م ففففففففددة  وةلففففففففأل عنففففففففدما يتعففففففففذر إعففففففففادة االسففففففففتخدام أو إعففففففففادة التففففففففدوير  خل

 عند تطبيقها بأعلى جودة.

 لتي ال يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.مراعاة استعادة الطاقة للمواد ا ☐

 

فات  فصلها م  مص ر ا  جمعها ائمة مرجعية  11-8الشكت 
 
خل
م
فات)بر توكوي  دارة   2، َّفحة  بتم ز ال

 
 4( 2016الب ا   اله م لالتحاد األ ر بي،  مم ل



فاتاستراتيجية 
َّ
خل البناء والهدم رقم   مم

BFS2020/EGY003 
 جمهورية مصر العربية

 نامج الالبر 
م
فاتوطني إلدارة ال

َّ
 (NSWMPالصلبة ف  مصر   خل

 

 
61       

م
فاتالبرنامج الوطني إلدارة ال

 
  الصلبة في مصر خل

 

  دارة   مان اختودة

 جودة العمليات الرئ سية

 جودة والت قق من  ما  الجودة وا دوات ف  جميع املراحل الخاصة بطرق إعادة التدوير.تطبيق إدارة ال ☐

ومخطفففففففففففففط التفففففففففففففدقيق  14001وأيفففففففففففففزو  9000االسفففففففففففففتفادة مفففففففففففففن مخططفففففففففففففات إدارة الجفففففففففففففودة العامفففففففففففففة الحاليفففففففففففففة م فففففففففففففل أيفففففففففففففزو  ☐

 واإلدارة البيئية.

 الت قق من أدوات إدارة الجودة الرئيوية لكل خطوة عملية: ☐

فففففففففففات •
َّ
خل
م
وفصففففففففففل املصففففففففففادر والجمففففففففففع: إعففففففففففداد تففففففففففدقيق مففففففففففا قبففففففففففل الهففففففففففدم وتقففففففففففديم تقففففففففففارير ففففففففففف  املوقففففففففففع  تميففففففففففز ال

 والتقرير النهائي  جهزة إعادة التدوير.

فاتالبناء:   •
َّ
خل
م
 املتوقعة والكميات إلعداد خطة إدار  تميز ال

م
فاتة ال

َّ
 .خل

•  
م
فففففففففففففففاتلوجوففففففففففففففتيات ال

َّ
 خل

م
فففففففففففففففات: الت قففففففففففففففق ممففففففففففففففا إةا نانففففففففففففففت ال

َّ
مليففففففففففففففات التخففففففففففففففزين خطففففففففففففففرة أم ال وتقففففففففففففففديم ع خل

 والنقل املناسبي .

•  
م
فاتإجراءات ومعالجة ال

َّ
 خل

م
فات: قبول اختياري ل

َّ
 الهدم ورقابة إنتاج املصنع واالختبار النهائي. خل

  البضا    مان اختودة ا رتبط بمعا  ر ا  تجات 

عففففففففففاد ☐ تففففففففففدويرها. واالسففففففففففتفادة مففففففففففن  اتبففففففففففاع نفففففففففففس املعففففففففففايير ا وروبيففففففففففة والتففففففففففي تنطبففففففففففق علففففففففففى املففففففففففواد الرئيوففففففففففية للمففففففففففواد التففففففففففي يم

 البناء(معايير املنتجات ا وروبية الحالية  لوائ  منتجات  

رجى االستفادة من التقييمات ال ☐ يف  حال عدم انطباق معايير املنتجات ا وروبية  يم  وبية.ة ا ور فّنِّ

علففففففففى سففففففففبيل ففففففففف  حففففففففال عففففففففدم تطبيففففففففق معففففففففايير أو تقييمففففففففات املنتجففففففففات ا وروبيففففففففة  اسففففففففتخدم مخططففففففففات  ففففففففما  الجففففففففودة   ☐

 ( والخططات على اعتبار أاها أدوات إ افية.9000امل ال: أيزو 

فات  فصلها م ائمة مرجعية  11-9كت الش
 
خل
م
فات)بر توكوي  دارة   3، َّفحة    مص ر ا  جمعهابتم ز ال

 
 4( 2016الب ا   اله م لالتحاد األ ر بي،  مم ل
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 ج .11-5
م
فات دولة قالب لجمع ال

َّ
 خل

 م الم شكت تتاب  ممليات ج 11-1اخت  ي 
م
فاتم  ال

 
 12  (2020)شركة بالك فورست سوليوشنز )ش.ذ.م.م(،   خل

 
م
فات نو  ال

 
فاتم ا ي جم   خل

 
الب ا    مم ل

  اله م

 

 تتاب  ممليات اختم  

في  ثالث مرات    ام ب  لة  ومي

 األسبو 

مرة  اح ة في 

 األسبو 

   رى  

       

       

       

       

       

 




