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 إخالء املسؤولية 

ــاء �ورو  ــ ــــھ و�ــ ــــذي تركــ ــل�ي الــ ــ ــــر الســ ــــد األثــ ــــ� أحــ ــــى ع�ــ ــــدال يخفــ ــا (�وفيــ ــ ــــر ) وال١٩ -نــ ــــذا التقر�ــ ــاز هــ ــ ــــدى إنجــ ــــ� مــ ــــزال ع�ــ ــ� يــ ــ ر ع�ــ
َّ

ــ ــ ــا أثــ ــ ــــو مــ ، وهــ

 .املس��دفة  همةاملأداء  

ــا  ـــ ـــــي أجراهــ ـــــة، وال�ــ ــات الهاتفيــ ـــ ـــــ� امل�املــ ة ع�ــ ــَّ ـــ ْعنيــ
َ
ــات امل ـــ ـــــارة ا�جهــ ـــــالل استشــ ـــــن خــ ـــــياغتھ مــ ـــــعھ وصــ ـــــم وضــ ـــــر تــ ـــــذا التقر�ــ ــإن هــ ـــ ـــــك فــ ـــــم ذلــ ورغــ

ــــــام  ـــ ــــــن العــ ـــ ــــــوفم�� مــ ـــ ــــــو�ر ونــ ـــ ــــــهري أكتــ ـــ ــــــ� شــ ـــ ــــــون �ــ ـــ ــــــ�اء املتخصصــ ـــ ــــــع ٢٠٢٠ا�خ�ــ ـــ ــــــ��اك مــ ـــ ة باالشــ ــــــَّ ـــ ْعنيــ
َ
ــــــات امل ـــ ــــــذه ا�جهــ ـــ ــــــار هــ ـــ ــــــم اختيــ ـــ ــــــد تــ ـــ . وقــ

ةاملؤسسة    . للتعاون الدو�� بمصر األملانيَّ

ــــات  ـــ ــــت ا�جهــ ـــ ــــد  أطلعــ ـــ ةوقــ ــَّ ــ ـــ ْعنيــ
َ
ــــأن  امل ـــ ــــاحبة الشــ ـــ ــات  صــ ــ ـــ ــــ� البيانــ ـــ ــــول ع�ــ ـــ ــــة با�حصــ ـــ ــتبيانات ا�خاصــ ــ ـــ ــــ� االســ ـــ ــــة ع�ــ ـــ قــ ِ

ّ
ــاء املتعل ــ ـــ ــــات البنــ ـــ �عمليــ

 ). ١-٧والهدم من حيث الكم والكيف (انظر امل�حق

ـــــات   ـــ ــاورات ا�جهــ ـــ ـــ ـــــذكر أن مشــ ـــ ـــــدير بالــ ـــ ةوجــ ــَّ ـــ ـــ ْعنيــ
َ
ــتمرة  امل ـــ ـــ ـــــود املســ ـــ ــبب القيــ ـــ ـــ ـــــ�اء �ســ ـــ ــھ ا�خ�ــ ـــ ـــ ــع إليــ ـــ ـــ ـــــذي تطلــ ـــ ــدر الــ ـــ ـــ ــة بالقــ ـــ ـــ ـــــن مكثفــ ـــ ــم تكــ ـــ ـــ لــ

 ).١٩-الناجمة عن تف��ي و�اء �ورونا (�وفيد 

ــــذا و  ـــ ــــم�� هــ ـــ ــــ� د�ســ ـــ ــر �ــ ــ ـــ ــــذا التقر�ــ ـــ ــــن هــ ـــ ــــدة مــ ـــ ــــخة جديــ ـــ ــــدار ��ــ ـــ ــــرر إصــ ـــ ــــن املقــ ـــ ــــدة  ٢٠٢٠مــ ـــ ــــخة ا�جديــ ـــ ــــذه الن�ــ ـــ ــــمن هــ ـــ ــــث تتضــ ـــ ا بحيــ ــً ــ ـــ أيضــ

فاتتوج��ات فنية إلدارة  
َّ
 .البناء والهدم ُمخل
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 مقدمة
ــــو  ـــ ـــ�ا��ا نحــ ـــ ــــدد ســ ـــ ـــغ عــ ـــ ـــط إذ يبلــ ـــ ــــرق األوســ ـــ ـــ� الشــ ـــ ــــ�ان �ــ ـــ ا بالســ

ً
ـــ ـــ ــــدان اكتظاظــ ـــ ـــ� البلــ ـــ ــــن أك�ــ ـــ ـــر مــ ـــ ـــد مصــ ـــ عــ

ُ
ــــام  ٩٥� ـــ ـــ� عــ ـــ ــــمة، و�ــ ـــ ـــون �ســ ـــ مليــ

ـــــم  ٢٠١٦ ـــ ـــــغ حجــ ـــ  بلــ
ُ
ـــــاتا� ـــ فــ

َّ
ـــــو  خل ـــ ـــــر نحــ ـــ ـــــ� مصــ ـــ لبة �ــ ــّ ـــ ـــ ـــــة الصــ ـــ ـــــون  ٢١٫٧البلديــ ـــ ـــــم  مليــ ـــ ـــــاعف حجــ ـــ ـــــع أن يتضــ ـــ ـــــن املتوقــ ـــ ـــــن. ومــ ـــ  طــ

ُ
ــاتا� ـــ ـــ فــ

َّ
 خل

ــــدل  ـــ ـــ ــــ�ا�ي، و ٣٫٤بمعــ ـــ ـــ ــو الســ ــ ـــ ـــ ــة للنمــ ــ ـــ ـــ ا نتيجــ ــنو�� ــ ـــ ـــ ــدمات إدارة ٪ ســ ــ ـــ ـــ ــن �خــ ــ ـــ ـــ ــــث ال يمكــ ـــ ـــ ــ��الك، حيــ ــ ـــ ـــ ــاط االســ ــ ـــ ـــ ــ� أنمــ ــ ـــ ـــ  �غ�ــ
ُ
ــاتا� ــ ـــ ـــ فــ

َّ
ــة  خل ــ ـــ ـــ والبنيــ

 �اكم املتسارع �حجم هذه التحتية مسايرة معدالت النمو هذه، أو مجا��ة هذا ال�
ُ
فاتا�

َّ
 .خل

ـــــوا��  ـــــع حــ ـــــري جمــ ـــــن  ٦٠و�جــ ـــــط مــ ـــــة فقــ ــ� املئــ ـــ  �ــ
ُ
ــاتا� ـــ فــ

َّ
ــا  خل ـــ ـــــدو�ر مــ ـــــاد تــ ــا، أو ُ�عــ ـــ ص م��ــ

ُّ
ل

َ
خ ــتَّ ـــ ـــــتم الــ ا، و�ــ ــ� ـــ ــا�� فعليــ ـــ ـــــت ا�حــ ـــــ� الوقــ ِة �ــ ــَ ـــ ْنَتجــ

ُ
امل

ـــــن  ـــــل عــ ـــــإن  ٪ ٢٠يقــ ـــــدن، فــ ـــــض املــ ـــــ� �عــ ـــــة �ــ ـــــاكن العامــ ـــــة األمــ ـــــ� نظافــ ـــــة ع�ــ ـــــتم ا�حافظــ ــا تــ ـــ  مــ
ً
ـــــادة ـــــھ عــ ـــــالرغم أنــ ـــــحيحة. و�ــ ـــــة �ــ ـــــا بطر�قــ م��ــ

ــــــ�  ــــــدو �ارثيــ ــــــة يبــ ــــــن الدولــ ــــــرى مــ ــــــزاء أخــ ــــــ� أجــ ــع �ــ ـــ ـــــن جــــــــ الوضــ ص مــ
ُّ
ل

َ
خ ــــــتَّ ــــــتم الــ ــــــن ا. إذ يــ ــــــ� مــ  زء كب�ــ

ُ
ــــــاتا� فــ

َّ
ــــــ�  خل ــــــا �ــ ــــــق إلقا��ــ ــــــن طر�ــ ا عــ ــــــً عمومــ

ـــنجم  ـــ ــا يــ ــــ ـــة؛ ممــ ـــ ــــــ� البيئــ ـــا ع�ــ ـــ ــــــن وطأ��ــ ـــف مــ ـــ ــــــة للتخفيــ ــــــداب�� وقائيــ ـــة تــ ـــ ــــــاذ أيــ ـــاع دون اتخــ ـــ ــــــ�ي املشــ ـــوارع أو أرا�ــ ـــ ــــــار أو الشــ ــــــوات أو األ��ــ القنــ

ــــ� � ــــافة إ�ــ ــــواء، إضــ ــة والهــ ــ ــاه وال��بــ ــ ــــوث امليــ ــــل تلــ ــيمة مثــ ــ ــــة جســ ــــاطر بيئيــ ــــھ مخــ ــــد أعنــ ــــة؛ بيــ ــــاظر الطبيعيــ ــو�ھ املنــ ــ ا شــ ــً ــ ــًرا بالغــ ــ ــــ�ل خطــ ــھ ُ�شــ ــ نــ

 .�� االقتصاد، وخاصة قطاع السياحةع�� �حة اإل�سان وا�حيوان، كما أنھ ُيؤثر سلًبا ع

ــع  ــ ة بجمــ ــَّ ــ ْعنيــ
َ
ــات امل ــ ــإن املؤسســ ــ ــــ�، فــ ــم دو�ــ ــ ــــن دعــ دم مــ ــَ ــ ــا ُيقــ ــ ــــرغم ممــ ــ� الــ ــ  وع�ــ

ُ
ــــاتا� فــ

َّ
ص خل

ُّ
ل

َ
خ ــتَّ ــ َنَد  الــ ــْ ــ ســ

ُ
ــام امل ــ ــــف املهــ ــــؤدي مختلــ ــا ال تــ ــ ة م��ــ

ـــــوب، مُ  ـــــو املطلــ ـــــ� النحــ ـــــا ع�ــ ـــــ� إل��ــ ـــــافة إ�ــ ـــــا، باإلضــ ـــــبط أداءهــ ـــــة و�ضــ ـــــك العمليــ نظم تلــ ـــــُ ـــــذي يــ ـــــانو�ي الــ ـــــار القــ ـــــعف اإلطــ ـــــك ضــ ـــــ� ذلــ ة �ــ
َّ
َتِغل ــْ ـــ ســ

ـــــن  ص مــ
ُّ
ل

َ
خ ــتَّ ـــ ــاع الــ ـــ ـــــا�ي قطــ ــا �عــ ـــ ـــــام، كمــ ـــــؤوليات واملهــ ـــــع املســ ـــــوح توزيــ ـــــدم وضــ ـــــق، وعــ ـــــ��اتي�� املنســ ـــــيط االســ ـــــاب التخطــ  غيــ

ُ
ـــــاتا� فــ

َّ
ــن  خل ـــ مــ

 . ات املستدامةسة لالستثمار وا�خدمحاجة املانقص حاد �� التمو�ل، مع ا�

ــــــانون  ــــــرز قــ ــــــد أحــ  لقــ
ُ
ــــــاتا� فــ

َّ
ــــــم  خل ــــــد رقــ ــــــري ا�جديــ ــــــنة  ٢٠٢املصــ ــــــطس ٢٠٢٠لســ ــــــ� أغســ ــــــھ �ــ ــــــة عليــ ــــــت املوافقــ ــــــذي تمــ ــــــدًما ٢٠٢٠، والــ ، تقــ

ــم  ـــ ـــ ــانون رقــ ـــ ـــ ــذا القــ ـــ ـــ ـــــمن هــ ـــ ـــــث يتضــ ـــ ــــــراهن؛ حيــ ـــ ــا الــ ـــ ـــ ــى وقتنــ ـــ ـــ ـــــذ�ورة ح�ــ ـــ ــديات املــ ـــ ـــ ـــــدي للتحــ ـــ صــ ــ� التَّ ـــ ـــ ا �ــ
ً

ــ ـــ ـــ ــنة  ٢٠٢م�حوظــ ـــ ـــ ا  ٢٠٢٠لســ
ً
ــــــرط ـــ شــ

ا ينص ع�� تحس�ن قطاع  قانو  فاتني�
َّ
 . الهدمالبناء و  ُمخل

ــــذ ال� ـــ ــــري تنفيــ ـــ ــــا يجــ ـــ ــــومي إلدارة كمــ ـــ ــــامج القــ ـــ  �نــ
ُ
ــــاتا� ـــ فــ

َّ
ــــة  خل ـــ ــــع ا�جمعيــ ـــ ــــاركة مــ ـــ لبة باملشــ ــــّ ـــ ةالصــ ــــَّ ـــ ــــان  األملانيــ ـــ ــــك االئتمــ ـــ ــــدو�� و�نــ ـــ ــــاون الــ ـــ للتعــ

ــــؤون االق ـــ ــة للشــ ــ ـــ ــــة الدولــ ـــ ــة وأمانــ ــ ـــ ة األورو�يــ ــيَّ ــ ـــ ــع املفوضــ ــ ـــ ــــاون مــ ـــ ــة، و�التعــ ــ ـــ ــادة التنميــ ــ ـــ ــا�ي إلعــ ــ ـــ ــذا األملــ ــ ـــ ــــدف هــ ـــ ة؛ إذ ��ــ ــر�َّ ــ ـــ ــــادية السويســ ـــ تصــ

ـــــة ع�ـــــــ  ـــــل املطلو�ــ ـــــاء الهيا�ــ ـــــ� إ�شــ ـــــامج إ�ــ ـــــھ ال��نــ ـــــا أنــ ـــــا��. كمــ ـــــاون املــ ـــــار التعــ ـــــ� إطــ ـــــة �ــ مــ َقدَّ
ُ
ـــــاهمات امل ـــــ� املســ ـــــافة إ�ــ ـــــومي، باإلضــ ـــــتوى القــ � املســ

ــــــة لل حتيــ ــــــة التَّ يــ
ْ
ــــــو�ر الِبن ــــــدعم تطــ ــــــاتيــ فــ

َّ
ــــــات إدارة  ُمخل ــــــط/ مخططــ ــــــذ خطــ ــــــتم تنفيــ ــــــذا و�ــ ــــــات. هــ ــــــع محافظــ ــــــ� أر�ــ  �ــ

ُ
فــــــــ ا�

َّ
ــــــة  اتخل موذجيــ النَّ

ـــــتقر ـــــٍل مســ ــ� تمو�ــ ــ ـــــاًدا ع�ــ ـــــة اعتمــ ــة مالئمــ ــ ـــــول فنيــ ـــــ� حلــ ــزة ع�ــ ــ ـــــة؛  املرتكــ ـــــدرات ا�حليــ ـــــ�ات والقــ ــو�ر ا�خ�ــ ــ ـــــ� تطــ ـــــافة إ�ــ ــل، باإلضــ ــ ـــــل األجــ وطو�ــ

ـــــذه  ــة ألداء هــ ـــ ــة الالزمــ ـــ ــ��اتيجية والقانونيــ ـــ ــية واالســ ـــ ـــــر املؤسســ ــع األطــ ـــ ـــــومي بوضــ ــتوى القــ ـــ ــ� املســ ـــ ـــــامج ع�ــ ــذا ال��نــ ـــ ــھ هــ ـــ ــهم فيــ ـــ ــو �ســ ـــ ـــــ� نحــ ع�ــ

 .املهمة
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ـــــدع ـــ ـــــث يــ ـــ ــذا احيــ ـــ ـــ ــيم إدارة م هــ ـــ ـــ ــاز تنظــ ـــ ـــ ــاء جهــ ـــ ـــ ـــــامج إ�شــ ـــ  ل��نــ
ُ
ـــــاتا� ـــ فــ

َّ
ــاع  خل ـــ ـــ  لقطــ

ً
ــدة ـــ ـــ ـــــدماٍت جديــ ـــ م خــ ــّدِ ـــ ـــ ـــــذي ُيقــ ـــ ة، والــ ــر�َّ ـــ ـــ  املصــ

ُ
ــاتا� ـــ ـــ فــ

َّ
 خل

ــــــم  ــــــ� دعــ ــــــافة إ�ــ ــــــ��اتيجيات، إضــ ــــــات واالســ ــــــو�ر السياســ ــــــدمات تطــ ــــــذه ا�خــ ــــــمل هــ ــــــة. و�شــ ــــــة ا�حاليــ ــــــة الفاعلــ ــــــات املعنيــ ــــــع ا�جهــ ــــــاون مــ بالتعــ

 .و�ل مستدامة ومستقرةا�حافظات، واإلشراف عل��ا، و��شاء نماذج تم

ـــــ�ن الت ـــــ� تحســ ـــــل ع�ــ ـــــري العمــ ــا يجــ ـــ ـــــات كمــ ـــــارك ا�جهــ ـــــات، و�شــ ـــــ�ن املؤسســ ــيق بــ ـــ ةنســ ــَّ ـــ ْعنيــ
َ
ــات  امل ـــ ـــــة وا�جامعــ ـــــة وا�خاصــ ـــــات العامــ ـــــن الهيئــ مــ

 وا�جتمع املد�ي �� عمليات التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ إذ جرى تحس�ن التواصل ب�ن هذه ا�جهات.

ــاليب ا� ــ ـــ ـــــذكر أن األســ ـــ ــدير بالــ ــ ـــ ــن ا�جــ ــ ـــ ــع ومــ ــ ـــ ـــــة �جمــ ـــ ــدة الالمركز�ــ ــ ـــ  جديــ
ُ
ــاتا� ــ ـــ فــ

َّ
ــدو�رها  خل ــ ـــ ـــــادة تــ ـــ ـــــا و�عــ ـــ ــ� ب�و��ــ ــ ـــ ــل تتم�ــ ــ ـــ ـــــرص عمــ ـــ ــتوفر فــ ــ ـــ ســ

 ع�� البيئة، إضافة إ�� �عزز االستخدام ال
ً
المحافظة   .واألمثل للموارد املتاحة َفعَّ
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 ٨٤ ................................................... ..................... .................... املتحدة العر�ية اإلمارات �� إ�شاؤه تم تدو�ر إعادة مصنع ع�� مثال .٩-٧
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 قائمة األش�ال 

 ٦ ............................................................................................................. من�جية تطو�ر اإلس��اتيجية - ١- ٢ الش�ل

 ۱۱ ..................................... ا�جديدة الرئيسية �� مصر (املصدر: هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة) مواقع املبا�ي واملدن ١ ١- ٣ الش�ل

فات�سبة  ٢- ٣ الش�ل
َّ
 ۱۳ ............................................................................................ ١٦اء�� مواد البن البناء والهدم ُمخل

  ٣-  ٣الش�ل
ُ
فاتالب�ى التحتية �

َّ
 ۱٥ .................................... �� مصر (املصدر: شركة بالك فورست سوليوشن� ش.ذ.م.م)  البناء والهدم خل

ةنظرة عامة ع�� األطراف  ٤- ٣ الش�ل ْعنيَّ
َ
فات – امل

َّ
 ١٦ ......................................................................................................................... البناء والهدم  ُمخل

فاتمراحل عملية إعادة تدو�ر  ١- ٤ الش�ل
َّ
 ۳۱ ...................................................................................... .البناء والهدم ُمخل

 ۳٥ ..................................................... ا�خطط العام لالس��اتيجية (املصدر: شركة بالك فورست سوليوشن� ش.ذ.م.م)  ١- ٥ الش�ل

فاتالستة إلدارة  قوميةنظرة عامة حول أهداف اإلس��اتيجية ال ٢- ٥ الش�ل
َّ
 ۳۸ .......................................... �� مصر  البناء والهدم ُمخل

 ۳۹ ................. " (املصدر: أبياري فاينا�شيال)وذات إطار زم�ي) "محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية SMARTمخطط ( ٣-  ٥الش�ل

 املراحل  ٤- ٥ الش�ل
ُ
فاتاألصلية �

َّ
 ٥۱ ....................................................................... ) ٢٠١٢(املصدر: فاط�ي,  البناء والهدم خل

  ٥- ٥ الش�ل
ُ
فاتسلسلة القيمة وتيار املواد �

َّ
 ٥۳ ................................................ ) ٢٠١٨(املصدر: املفوضية األور�ية,  البناء والهدم خل

فاتالعملية امل�املة ملعا�جة  ٦- ٥ الش�ل
َّ
 ٥٤ ................................. (املصدر: شركة بالك فورست سوليوشن� ش.ذ.م.م)  البناء والهدم ُمخل

 ٥٦ ....................................................... لتنفيذ خطة العمل ا�جدول الزم�ي املق��ح (ير�� القراءة من اليسار إ�� اليم�ن)  ٧-  ٥الش�ل

 تحديد  ١- ٠الش�ل 
ُ
فات ا�

َّ
 ۸۱ .................................................... والفصل �� املصدر وقائمة ا�جمع (املصدر: املفوضية األورو�ية ) خل

 معا�جة  ٢- ٠ الش�ل
ُ
 ا�

َّ
 ۸۲ .................................................................... ) ٤٦وقائمة املعا�جة (املصدر: املفوضية األورو�ية تفاخل

 ۸۳ ............................................ ا�ختلط املعاد تدو�ره (املصدر: إف آي آر: االتحاد الدو�� إلعادة التدو�ر  الُر�امإعالن أداء  ٣- ٠الش�ل

فات مصنع إعادة تدو�ر  -مالعملية الفنية  ٤- ٠ الش�ل
َّ
 ۸٤ ....................................... �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. البناء والهدم ُمخل
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 قائمة ا�جداول 

ةراف األطيو�ح  ١-٣ ا�جدول  ْعنيَّ
َ
فاتاألساس�ن وأدوارهم �� إدارة  امل

َّ
 ۱۷ ....................................................... . البناء والهدم ُمخل

فاتقائمة املواصفات القياسية املصر�ة املطلوب تحدي��ا للسماح ب - ٢-٣ ا�جدول 
َّ
 ۲۰ ...................... لت�ون مصدًرا للمواد  البناء والهدم ُمخل

 ۲۷ ............................................... . املواد املعدنيةاألنواع ا�ختلفة ملواد البناء البديلة للمعادن، كما هو مو�ح �� قانون  ١-٤ا�جدول 

فاتص من مثال ع�� الرسوم املتعلقة بالتخل ٢- ٤ا�جدول 
َّ
 ۳۲ ...................................................................... . البناء والهدم ُمخل

سلم لشر�ات إدارة   ٣-٤ ا�جدول 
ُ
 مثال ع�� كميات وأسعار الكميات الصغ��ة ال�ي �

ُ
فاتا�

َّ
 ۳۳ .............................................. البلدية. خل

 ٤۰ ............................................................................. املس��دفات واإلطارات الزمنية وفًقا ألهداف االس��اتيجية  ١-٥ ول ا�جد

 ٤٤ ................................................................................. جدول األعمال املق��ح ل�جولة الدراسية لبناء القدرات  ٢-٥ا�جدول 

فاتاملبادئ / املعاي�� التوج��ية / قواعد ممارسة استخدام  ٣-٥ ل ا�جدو 
َّ
فات�� استخدامات البناء (املصدر: إدارة  البناء والهدم ُمخل

َّ
البناء   ُمخل

 ٤٦ ................................................................................................................................... ٣٧�� أملانيا): والهدم

 ٦٦ .................................................................................. هاتفية مع الطرف املع�ي أسئلة و�جابات من م�املات   ١-٧ ا�جدول 

فاتإجابة الطرف املع�ي باألمر عن استبيان  ٢-٧ ا�جدول 
َّ
 ٦۹ ........................................................................البناء والهدم ُمخل

فات�شأن تخز�ن  قائمة القوان�ن الصادرة  ١-٠ ا�جدول 
َّ
 ۷٦ .......................................... والتصرف ف��ا ونقلها �� مصر  البناء والهدم ُمخل

فاتقائمة بيانات عن  ٢-٠ا�جدول 
َّ
 ۷۷ ............................ �� منطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا وع�� مستوى العالم  البناء والهدم ُمخل

 الوظائف الرئيسية لنظام متا�عة  ٣-٠ا�جدول 
ُ
فاتا�

َّ
 ۷۸ .................................................................................... الرق�ي  خل

فاتاألسعار التقدير�ة ملصنع إعادة تدو�ر  ٤-٠ ا�جدول 
َّ
 ۸٤ ......................................... شهر) طن /  ٢٥٬٠٠٠(إنتاجية  البناء والهدم ُمخل

 ۸٥ .............................................................................................................. األسعار املقدرة للماكينات ٥-٠ ا�جدول 

فاتالت�لفة العامة املقدرة ملصنع إعادة تدو�ر  ٦-٠ ا�جدول 
َّ
 ۸٥ ..................................................................... البناء والهدم  ُمخل
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 قائمة االختصارات 

 

BAT أفضل التقنيات املتاحة 

BBodSchG القانون االتحادي �حماية ال��بة 

BFS  .شركة بالك فورست سوليوشن�ش.ذ.م.م 

BImSchG  القانون االتحادي للتحكم �� االنبعاثات 

C&D البناء والهدم 

CDW فات
َّ
 البناء والهدم ُمخل

EEAA  البيئة املصري شئون جهاز 

EU  االتحاد األورو�ي 

EWC  رموز كتالوج النفايات األورو�ي 

GewAbfV  فاتاملرسوم األملا�ي �شأن إدارة
َّ
فاتاملناطق ا�حضر�ة والتجار�ة و�عض  ُمخل

َّ
 البناء والهدم  ُمخل

GIZ  ةا�جمعية  للتعاون الدو�� األملانيَّ

KPI  مؤشرات األداء الرئيسية 

KrWG  قتصاد الدائري ن االقانو 

LoW  قائمة 
ُ
فاتا�

َّ
 خل

MantelV  " قانون Mantle Ordinance األملا�ي " 

MoE وزارة البيئة 

NCDWMS فاتإلدارة  قوميةاإلس��اتيجية ال
َّ
 البناء والهدم ُمخل

NGO   منظمة غ�� ح�ومية 

NSWMP إلدارة  قوميال��نامج ال 
ُ
فاتا�

َّ
 الصلبة   خل

RC تدو�ره املعاد  الُر�ام 

SAP  خطة عمل القطاع 

SWOT نقاط القوة والضعف والفرص وال��ديدات 

WMRA  جهاز تنظيم إدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 خل



اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 

 

 

 

National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

 م�خص تنفيذي   -١

ــــــة إلدارة �َ  ــــــ��اتيجية القوميــ ــــــر االســ ــــــذا التقر�ــ ــــــرض هــ ــــــاتعــ فــ
َّ
ــــــام إدارة  ُمخل ــــــل نظــ ــــــمل تحليــ ــــــي �شــ ــــــر، وال�ــ ــــــ� مصــ ــــــدم �ــ ــــــاء والهــ ــــــاتالبنــ فــ

َّ
 ُمخل

ـــــا ـــــدم، باإلضــ ـــــاء والهــ ـــــة عالبنــ ـــــا العامــ ـــــ� آثارهــ ـــــيم فة إ�ــ ـــــرى التقيــ جــ
ُ
ـــــد أ ـــــة. وقــ ـــــ� الدولــ ــا�� �ــ ـــ ـــــل ا�حــ ـــــ�ن الهي�ــ ـــــافية لتحســ ـــــداب�� إضــ ـــــذ تــ ـــــ� تنفيــ �ــ

ــــــات إدارة  ــــــة ممارســ ــــــ� مراجعــ ا ع�ــ ــــــً ــــــة حاليــ ــــــف الدولــ ــــــة، إذ �عكــ ــــــالغ األهميــ ــــــت بــ ــــــ� وقــ  �ــ
ُ
ــــــاتا� فــ

َّ
ــــــة خل ــــــاريع املتعلقــ ــــــن املشــ ــــــد مــ ــــــذ املز�ــ ، وتنفيــ

ـــــإدارة  ـــ  بــ
ُ
ـــــاتا� ـــ فــ

َّ
ـــــ� إ خل ـــ ـــــومي إل �ــ ـــ ـــــامج القــ ـــ ـــــار ال��نــ ـــ  دارة طــ

ُ
ـــــاتا� ـــ فــ

َّ
ـــــة  خل ـــ ـــــن ا�جمعيــ ـــ ـــــاركة مــ ـــ لبة بمشــ ـــــّ ـــ ةالصــ ـــــَّ ـــ ـــــك  األملانيــ ـــ ـــــدو�� و�نــ ـــ ـــــاون الــ ـــ للتعــ

ةاالئتمان األملا�ي إلعادة التنمية، و�التعاون مع املفوضية األورو�ية وأمانة الدول  .ة للشؤون االقتصادية السويسر�َّ

ــــــت   ـــ ــــــ  التعر�فــــــــــات واملصــــــــــط�حاتأدرجــ ـــ ــــــر ��ــ ـــ ــــــة التقر�ــ ـــ ــــــ� بدايــ ـــ  �ــ
ُ
ــــــاهيم ا� ـــ ــــــيح املفــ ـــ ــــــط�حادف توضــ ـــ ــــــة باملصــ ـــ ــــــة ا�خاصــ ـــ ــــــية ختلفــ ـــ ت األساســ

 . املتضمنة �� هذا التقر�ر

ـــــدت  ـــــد اعتمــ ـــــات  املن�جيـــــــةوقــ ـــــيم احتياجــ ــ� تقيــ ـــ ـــــة ع�ــ ــذه الدراســ ـــ ـــــو�ر هــ ـــــة لتطــ بعــ ـــــتخدماملتَّ ســ
ُ
ــن�ج  امل ـــ ـــــذا الــ ا لهــ ــً ـــ ـــــھ. ووفقــ ـــــل متطلباتــ وتحليــ

ــَّ  ـــ ْعنيــ
َ
ـــــات امل ـــــع ا�جهــ ـــــاورات مــ ـــــراء مشــ ـــــة و�جــ ـــــات البحثيــ ـــــ� الدراســ ـــــث �ــ ـــــالل البحــ ـــــن خــ ـــــات مــ ـــــع البيانــ ـــــتم جمــ ـــــد يــ ـــــ� تحديــ ـــــدرة ع�ــ ـــــدف القــ ة ��ــ

فاتيتعلق ب الثغرات والعقبات الرئيسية ال�ي تواجھ مصر فيما
َّ
 . البناء والهدم ُمخل

ــــــھ ا ــــــ� وجــ ــــــد ع�ــ ــــــم واحــ ــــــيص قســ ــــــم تخصــ ــــــد تــ ــــــد إلدارة وقــ ــــــاتلتحديــ فــ
َّ
ــــــراكم  ُمخل ــــــة تــ ــــــ� عمليــ ــــــ� ع�ــ ــــــدف ال��ك�ــ ــــــر ��ــ ــــــ� مصــ ــــــدم �ــ ــــــاء والهــ البنــ

ــــذه  ـــ ــــن هــ ـــ ــــة مــ ـــ ــــات الهائلــ ـــ ــــذه الكميــ ـــ  هــ
ُ
ــــاتا� ـــ فــ

َّ
ــــث ومعا�ج� خل ـــ ــــا؛ حيــ ـــ ــــة �ــ ـــ ــــدر كميــ ـــ  تقــ

ُ
ــــاتا� ـــ فــ

َّ
ــــو  خل ـــ ــــة بنحــ ـــ ــــاء الدولــ ـــ ــــل أنحــ ـــ ــــ� �ــ ـــ ــــ�اكم �ــ ـــ ــــي ت�ــ ـــ ال�ــ

ــــي تفت ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ـــ ــابقة ال�ــ ــ ـــ ــــات الســ ـــ ــــ� البيانــ ـــ ــــاد ع�ــ ـــ ــــك دون االعتمــ ـــ ا، وذلــ ــــنو�� ـــ ــــن/ ســ ـــ ــــ�اء أن طــ ـــ ــــق ا�خ�ــ ـــ ــــ� فر�ــ ـــ ــــة، إذ �عت�ــ ـــ ــــر الدقــ ـــ ــــر عنصــ ـــ قــ

ـــــدودة لل ـــــدو�ر محــ ــادة التــ ـــ ــات إعــ ـــ ـــــث إن إم�انيــ ـــــق، حيــ ــ� دقيــ ـــ ـــــون غ�ــ ــد ي�ــ ـــ ــ� وقــ ـــ ــ� واق�ــ ـــ ــدير غ�ــ ـــ ــذا التقــ ـــ ــــــتم هــ ـــــراهن إذ يــ ـــــت الــ ــ� الوقــ ـــ ــة �ــ ـــ غايــ

ص م��ا �� مدافن أو مكبات 
ُّ
ل

َ
خ  إعادة استخدام معظم املواد �� مواقع البناء أو التَّ

ُ
فاتا�

َّ
 .  )املصرح ��ا(غ��  خل

ــا�� إلدارة  ـــ ــع ا�حــ ـــ ــل الوضــ ـــ ـــــالل تحليــ ـــــن خــ ــتطعنا مــ ـــ ـــــد اســ ــاتلقــ ـــ فــ
َّ
ــان  ُمخل ـــ ـــــف األرـ�ـ ـــــن صــ ــلة عــ ـــ ــاملة ومفصــ ـــ ــة شــ ـــ ــع رؤ�ــ ـــ ـــــدم، وضــ ـــــاء والهــ البنــ

ــــية ل ـــ ــــ��ر الرئيســ ـــ ــــا��، إذ �شــ ـــ ــــل التــ ـــ ــــ� الفصــ ـــ ــــك �ــ ـــ ــــرد ذلــ ـــ ــــوف �ســ ـــ ــــا�ي، وســ ـــ ــــام األملــ ـــ ــالنظــ ــ�  أملانيــــــ ــ ـــ ــــرة �ــ ـــ ــــا��ا املبتكــ ـــ ــــورة وسياســ ـــ ــــا املتطــ ـــ بتقنيا��ــ

 إدارة 
ُ
ــاتا� ـــ ـــ فــ

َّ
ــــــــ خل ــــــتم االســ ـــ ــذا تــ ـــ ـــ ــــــة . لــ ـــ فــــــــــاتبوصــــــــــفها معيــــــــــاًرا لتطــــــــــو�ر اســــــــــ��اتيجية قوميــــــــــة إلدارة تعانة بالدولــ

َّ
. البنــــــــــاء والهــــــــــدم ُمخل

ـــــات وتقنيــــــ  ــــن سياســ ــــوجزة عــ ـــــة مــ ــدم �حــ ــ ــا تقــ ــ ـــــية كمــ ــة الرئيســ ــ ةات املعا�جــ ــَّ ــ ـــــذه  األملانيــ ــاليف هــ ــ ـــــن ت�ــ ــــف عــ ا الكشــ ــً ــ ـــــتم أيضــ ــلة. و�ــ ــ ذات الصــ

ص النموذجية ��دف املقارنةاملعا�جة وطرق التَّ 
ُّ
ل

َ
 . خ

 ترد اإلس��اتيجية �� الفصل السادس و�شمل:

 ـــام  رؤ�ــــــــة ـــ ـــام  ٢٠٣٠عــ ـــ ــــــ� عــ ـــري �ــ ـــ ـــة املصــ ـــ ـــئون البيئــ ـــ ـــاز شــ ـــ ــــــددها جهــ ـــي حــ ـــ ا، وال�ــ ـــ� ـــ ـــودة فعليــ ـــ ـــافة٢٠١٥املوجــ ـــ ـــ�ح  ، باإلضــ ـــ ـــ� مق�ــ ـــ إ�ــ

ق ب
َّ
فمحدد يتعل

َّ
   البناء والهدم. اتُمخل
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  ــتة ــ ـــ ــرار  أهـــــــــدافســ ــ ـــ ــن أضــ ــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ـــــة) وا�حــ ـــ ــات (اإللك��ونيــ ــ ـــ ــة البيانــ ــ ـــ ــمل مراقبــ ــ ـــ ــية �شــ ــ ـــ ــاترئيســ ــ ـــ فــ
َّ
ـــــو�ر  ُمخل ـــ ــدم، وتطــ ــ ـــ ــاء والهــ ــ ـــ البنــ

ـــــ�  ـــ ـــ ـــــاء ومنت�ــ ـــ ـــ ـــــر�ات البنــ ـــ ـــ ـــــ�ام شــ ـــ ـــ ـــــل، وال�ــ ـــ ـــ ـــــة والت�امــ ـــ ـــ ـــــة القوميــ ـــ ـــ ـــــدرات املعا�جــ ـــ ـــ ـــــاتقــ ـــ ـــ فــ
َّ
ـــــة  ُمخل ـــ ـــ ـــــز البيئــ ـــ ـــ ـــــدم، و�عز�ــ ـــ ـــ ـــــاء والهــ ـــ ـــ البنــ

 قدرات وتوسيع نطاق نقل املعرفة.ادية والتشريعية �� مصر، و�ناء الاالقتص

  اثالثة وعشر�ن
ً
 تتعلق باألهداف املذ�ورة أعاله ومؤشرات لقياس مدى تحقق هذه األهداف. هدف

  ـــــة ـــــنيف  تــــــداب�� ُمو�ـــــــىى ��ــــــاثمانيــ ـــــا تصــ ـــــر، وم��ــ ـــــ� مصــ ـــــدها �ــ ـــــم تحديــ ـــــي تــ ـــــديات ال�ــ ـــــرات والتحــ ـــــيص الثغــ  لتقلــ
ُ
ـــــاتا� فــ

َّ
ا  خل ــً ـــ وفقــ

ـــــوا ـــ ـــــةللقــ ـــ ــة ب ن�ن األور�يــ ـــ ـــ  املتعلقــ
ُ
ـــــاتا� ـــ فــ

َّ
ـــــة إلدارة خل ـــ ـــــة ُمخصصــ ـــ ــة مرجعيــ ـــ ـــ ـــــراء دراســ ـــ ــات، و�جــ ـــ ـــ فــ

َّ
ــة  ُمخل ـــ ـــ ـــــدم، وجولــ ـــ ـــــاء والهــ ـــ البنــ

ــــــات  ــــــد مكبــ ــــــدرات ورصــ ــــــاء القــ ــية لبنــ ـــ  دراســ
ُ
ــــــاتا� فــ

َّ
ــــــاد  خل ــــــواد املعــ ــــــأ��ا، و�دراج املــ ــــــاي�� �شــ ــــــد ومعــ ــــــع قواعــ ــة، ووضــ ـــ ــــــ� القانونيــ غ�ــ

ـــــل  ـــــة، وتقليــ ـــــات العامــ ـــــ� املناقصــ ـــــدو�رها �ــ ـــــاتتــ فــ
َّ
ـــــاال ُمخل ـــــاء بنــ ـــــع، و��شــ ـــــ� املوقــ ـــــنيفها �ــ ـــــدم وتصــ ـــــقء والهــ ـــــة  مرافــ ـــــة خاصــ معا�جــ

   ��ا.

ـــــل ال ـــــ� الفصــ ـــــاول �ــ ـــــوف نتنــ ـــــة، ســ ْعنيــ
َ
ـــــات امل ـــــة ل�جهــ ـــــائج ا�جزئيــ ـــــرد النتــ ـــــا �ســ ـــــة، وقمنــ ـــــل املاثلــ ـــــة العمــ ـــــنا خطــ ـــــد أن عرضــ ـــــف و�عــ ـــــا�ع وصــ ســ

  .�ش�ٍل موجز  خطط التمو�ل
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 التعر�فات واملصط�حات 

 

 العملخطة 

ــــد ـــ ــــن التــ ـــ ــلة مــ ــ ـــ ــــبسلســ ـــ ــــي يجــ ـــ ــ�  اب�� ال�ــ ــ ـــ ــــد �ــ ـــ ــــ�ل جيــ ـــ ــــذها �شــ ـــ ــــب تنفيــ ـــ ــــي يجــ ـــ ــــطة ال�ــ ـــ ــا، أو األ�شــ ــ ـــ اتخاذهــ

ــــــية ( ــــــر رئيســ ــــــة عناصــ ــــــن ثالثــ ــــــل مــ ــــــة العمــ ــــــألف خطــ ــــــ��اتيجية. تتــ ــــــاح االســ ــــــبيل نجــ ــــــددة: ١ســ ــــــام محــ ) مهــ

ــــا، ( ـــ ـــ ــــون ��ــ ـــ ـــ ــــا وامل�لفــ ـــ ـــ ــــالع ��ــ ـــ ـــ ــــرر االطــ ـــ ـــ ـــام املقــ ـــ ـــ ــــذها، (٢املهــ ـــ ـــ ــــدة تنفيــ ـــ ـــ ــــة: مــ ـــ ـــ ــــدة الزمنيــ ـــ ـــ ــــيص ٣) املــ ـــ ـــ ) تخصــ

 1.عينةدة املتاحة أل�شطة موال املطلو�ة وا�حداملوارد: األم

 

 

فات
َّ
  البناء والهدم ُمخل

 

ــــــات فــ
َّ
ــــــ�  ُمخل ــــــدم �ــ ــــــاء والهــ ــــــاتالبنــ فــ

َّ
ــــــة  ُمخل ــــــة التحتيــ ــــــا�ي والبنيــ ــــــة املبــ ــــــاء أو إزالــ ــــــطة بنــ ــــــن أ�شــ ــــــأ عــ تنشــ

ــــــ�ل  ـــ ــــــون �شــ ـــ ــا. وتت�ــ ــــ ـــ ــــــر وغ��هــ ـــ ــــــال ا�حفــ ـــ ــــــو�ة األرض وأعمــ ـــ ــــــيان��ا و�ســ ـــ ــــــرق وصــ ـــ ــــــيط الطــ ـــ ــــــة وتخطــ ـــ املدنيــ

ــــاد ـــ ــــتعاد��ا أو إعــ ـــ ــــن اســ ـــ ــــواد يمكــ ـــ ــــن مــ ـــ ــــ�ي مــ ـــ ــانة، أسا�ــ ــ ـــ ــــ�: ا�خرســ ـــ ــــدو�رها و�ــ ـــ ــــادة تــ ـــ ــــتخدامها أو إعــ ـــ ة اســ

 2.الستيك وغ��هاوالطوب، وا�جبس، وا�خشب، والزجاج، واملعادن، والب

 

 

 مسؤولية املنتج املوسعة

ـــــة لل ـــ ـــــات املنتجــ ـــ ـــــزام ا�جهــ ـــ ـــــھ إلــ ـــ ـــــتم بموجبــ ـــ ـــــة، يــ ـــ ق بالسياســ
َّ

ـــــ ـــ ـــــج يتعلــ ـــ ـــــاتن�ــ ـــ فــ
َّ
ـــــ�ة،  ُمخل ـــ ـــــؤوليات كب�ــ ـــ بمســ

ــــــ  ـــ ـــ ــــا ملعا�جــ ـــ ـــ ـــ ـــة، أو �ل��مــ ـــ ـــ ـــ ــــة وماديــ ـــ ـــ ـــ ـــت ماليــ ـــ ـــ ـــ ـــواء �انــ ـــ ـــ ـــ ـــة أوســ ـــ ـــ ـــ ــــات معينــ ـــ ـــ ـــ ــــد  ة منتجــ ـــ ـــ ـــ ـــا �عــ ـــ ـــ ـــ ص م��ــ
ُّ
ل

َ
خ ــــتَّ ـــ ـــ ـــ الــ

 3.اس��الكها

 

 

 
ُ
فاتا�

َّ
 ا�خطرة خل

ــــــات فــ
َّ
ــــــان.  ُمخل ــــــحة اإل�ســ ــــــة أو �ــ ــــــ� البيئــ ــــــارة ع�ــ ــــــار ضــ ــا آثــ ــــ ــــــتج ع��ــ ــــــرة أو تنــ ــــــا خطــ ــــــواص تجعلهــ ذات خــ

ُتج 
ْ

ــــــ نــ
َ
 ت

ُ
ــــــاتا� فــ

َّ
ــــــ�ن  خل ــــــا بــ ــــــوع فيمــ ــــــة، تتنــ ــــــادر مختلفــ ــــــن مصــ ــــــرة مــ ــــــاتا�خطــ فــ

َّ
ــــــناعية  ُمخل ــــــات الصــ العمليــ

ــــــد ـــ ـــ ــات، وقــ ـــ ـــ ـــ ــــــا  والبطار�ــ ـــ ـــ ــــــدة م��ــ ـــ ـــ ــــــ�ال عديــ ـــ ـــ ــــــ� أشــ ـــ ـــ ــــــور �ــ ـــ ـــ  تتبلــ
ُ
ــــــاتا� ـــ ـــ فــ

َّ
ــــــّ  خل ـــ ـــ ــــــواد الصــ ـــ ـــ ــــــائلة، واملــ ـــ ـــ لبة، الســ

 4.والغازات، والرواسب الطينية

 

 

 استعادة  
ُ
فاتا�

َّ
 خل

  

ــــتعادة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  اســ
ُ
ــــاتا� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ

َّ
ــــرارة،  خل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة، وا�حــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة الكهر�ائيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل الطاقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوارد مثــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ� مــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا إ�ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وتحو�لهــ

ا ــ� ـــ ـــ ـــ ـــ ا و�يولوجيــ ــ� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا حرار�ــ ـــ ـــ ـــ ـــــالل معا�ج��ــ ـــ ـــ ـــ ـــــن خــ ـــ ـــ ـــ ـــــود مــ ـــ ـــ ـــ ـــــماد، والوقــ ـــ ـــ ـــ ـــــن أ 5.والســ ـــ ـــ ـــ ــــــــ و�مكــ ـــ ـــ ا اســ ــً ـــ ـــ ـــ ـــ تعادة يضــ

 
ُ
ــــاتا� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ

َّ
ــــة  خل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ــــام القّيِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــواد ا�خــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتعادة املــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة، واســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــات املي�انيكيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالل العمليــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن خــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ

ة انو�َّ
َّ
 .  الث

 

 

 

 ) ٣٠/٠٣/٢٠٢٠(آخر استشارة: plan.html-http://www.businessdictionary.com/definition/actionقاموس األعمال:   1

 )٠٤/٠٥/٢٠٢٠(آخر استشارة:  ste/construction_demolition.htmhttps://ec.europa.eu/environment/waاملفوضية األورو�ية   2

 )٠٧/٠٤/٢٠٢٠(آخر استشارة:  ity.htmevaluation/extendedproducerresponsibil-://www.oecd.org/env/toolshttpsمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية:   3

 )٣٠/٠٣/٢٠٢٠تشارة: (أخر اس waste-hazardous-basics-https://www.epa.gov/hw/learnو�الة حماية البيئة األمر�كية   4

٥ )http://www.belmont.wa.gov.au/Property/Pages/Reduce,Reuse,Recycle,Recover.aspx ( :تار�خ أخر مطالعة)٠٩/٠٤/٢٠٢٠ ( 

http://www.businessdictionary.com/definition/action-plan.html
https://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm
https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm
https://www.epa.gov/hw/learn-basics-hazardous-waste
http://www.belmont.wa.gov.au/Property/Pages/Reduce,Reuse,Recycle,Recover.aspx


اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 

 

 

 

National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

 

 إعادة التدو�ر

 

ــــــواد  ـــ ـــ ــــــة املــ ـــ ـــ ــــــة معا�جــ ـــ ـــ ــ� عمليــ ـــ ـــ ـــ ــــــتخدم�ــ ـــ ـــ ســ
ُ
ــــــدة امل ـــ ـــ ــــــواد جديــ ـــ ـــ ــــــات أو أدوات أو مــ ـــ ـــ ــــــ� منتجــ ـــ ـــ ــا إ�ــ ـــ ـــ ـــ ة وتحو�لهــ

   ٦الستخدامها مرة أخرى.

 

 

 اإلس��اتيجية

 

ـــــــ  ــــيلية لتحقيــ ـــ ــــة  تفصــ ـــ ــــاالت خطــ ـــ ــــ� حــ ـــ ــــاح �ــ ـــ ــــة، أو ق النجــ ـــ ــــال التجار�ــ ـــ ــــة، أو األعمــ ـــ ــــل السياســ ـــ ــــة مثــ ـــ معينــ

   ٧.الصناعة، أو األ�شطة الر�اضية، أو ا�حروب

 

ــة إلدارة  ـــ ـــ ــ��اتيجية القوميــ ـــ ـــ  االســ
ُ
ــــــاتا� ـــ فــ

َّ
ــــــام  :خل ـــ ــع نظــ ـــ ـــ ــــــ� وضــ ـــ ــي إ�ــ ـــ ـــ ـــــداف، يرمــ ـــ ــــــ� األهــ ـــ ــائم ع�ــ ـــ ـــ ــامج قــ ـــ ـــ برنــ

ــــــل إلدارة  ـــ  مت�امــ
ُ
ــــــاتا� ـــ فــ

َّ
ــــــن اإلدا خل ـــ ــــــتج عــ ـــ ــا ينــ ــــ ـــ ــــــف مــ ـــ ــــــتدامتھ لتخفيــ ـــ ــــــذه واســ ـــ ــــــليمة وتنفيــ ـــ ــــــ� الســ ـــ رة غ�ــ

ــــــاتلل فــ
َّ
ا  ُمخل

ً
ــــــداف ــــــة، وأهــ ــــــة عامــ ــــــمل رؤ�ــ ــــــث �شــ ــــــان؛ حيــ ــــــحة اإل�ســ ــــــة و�ــ ــــــ� البيئــ ــــــلبية ع�ــ ــــــار ســ ــــــن آثــ مــ

ــــــذه  ـــ ــــــق هــ ـــ ــــــرض تحقيــ ـــ ــــــذها لغــ ـــ ــــــتم تنفيــ ـــ ــــــداب�� يــ ـــ ــــــية، وتــ ـــ ــــــرات أداء رئيســ ـــ ــــــات ذات مؤشــ ـــ ــــــة، وغايــ ـــ ملموســ

ـــــ��اتيجية مالئمـــــــ  ـــــذه االســ ـــــون هــ ـــــذ أن ت�ــ ـــــداف. و�حبــ ـــــن األهــ ـــــث يمكــ ـــــ�ن بحيــ ـــــي معــ ـــــار زم�ــ ـــــددة بإطــ ة وُمحــ

ـــــها ـــ ـــــ��اتيجي قياســ ـــ ـــــذه االســ ـــ ـــــيح هــ ـــ ـــــب أن تتــ ـــ ــا يجــ ـــ ـــ ــا. كمــ ـــ ـــ ـــــات وتحقيقهــ ـــ ـــــع ا�جهــ ـــ ـــــاور مــ ـــ ـــــن التشــ ـــ ا مــ ــً ـــ ـــ ة مناخــ

ــــــعها  ــــــ� وضــ ة �ــ ــَّ ــــ ْعنيــ
َ
ــــــراف امل ــــــع األطــ ــــــارك جميــ ــــــث �شــ ــــــابالت، بحيــ ــــــل واملقــ ــــــالل ورش العمــ ــــــن خــ ة مــ ــَّ ــــ ْعنيــ

َ
امل

 .واملساهمة ف��ا بفاعلية

 

 
ُ
فاتا�

َّ
 خل

 

ـــواد أو  ـــ ص مأي مــ
ُّ
ل

َ
خ ـــتَّ ـــ ـــوي الــ ـــ ـــاح��ا، أو ينتــ ـــ ــــا صــ ـــ ـــتخلص م��ــ ـــ ـــياء يــ ـــ ــــالتخلص أشــ ـــ ا بــ ـــً ـــ ـــون ملزمــ ـــ ــــا، أو ي�ــ ـــ ��ــ

 8.م��ا

 

 

 منع 
ُ
فاتا�

َّ
 خل

 

 
ُ
ــــل ا� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــم تقليــ ـــ ـــ ـــ ـــ ا باســ ـــً ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرف أيضــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ

ُ
ـــات� ـــ ـــ ـــ ـــ فــ

َّ
ــــواد  خل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــتخدام مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــھ اســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدرها، و�قصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن مصــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ

 
ُ
ـــــن ا� ـــ ـــ ـــ ــدر مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل قــ ـــ ـــ ـــ ـــــف أقــ ـــ ـــ ـــ ــاتتخلــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ

َّ
ــراكم  خل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــع تــ ـــ ـــ ـــ ـــــرق منــ ـــ ـــ ـــ ـــــاعد طــ ـــ ـــ ـــ ــل. و�ســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاز أي عمــ ـــ ـــ ـــ ـــــد إنجــ ـــ ـــ ـــ عنــ

 
ُ
فاتا�

َّ
  9.�� تقليل حجمها خل

ستخدمتقييم احتياجات   -٢
ُ
 طلباتھوتحليل مت امل

 

٦ collinsdictionary.com/dictionary/english/recyclinghttps://www. 

٧ Cambridge dictionary 

 EC/٢٠٠٨/٩٨) من توجيھ إطار ا�خلفات ٣املادة رقم (8

 )٠٧/٠٤/٢٠٢٠ :(آخر استشارة :t.htmlhttps://archive.epa.gov/epawaste/conserve/smm/wastewise/web/html/preven ) و�الة حماية البيئة األمر�كية 9

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recycling
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF
https://archive.epa.gov/epawaste/conserve/smm/wastewise/web/html/prevent.html
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ــات  ـــ ـــ ــيم احتياجــ ـــ ـــ ــ�ل تقيــ ـــ ـــ ــــــتخدمُ�شــ ـــ ســ
ُ
ــــــ��اتيجية  امل ـــ ـــــن اإلســ ـــ ــ�ي مــ ـــ ـــ ــــــزء رئي�ــ ـــ ــھ أول جــ ـــ ـــ ـــــل ومتطلباتــ ـــ ـــــةوتحليــ ـــ ـــــاتإلدارة  القوميــ ـــ فــ

َّ
ــــــاء  ُمخل ـــ البنــ

 ويستند إ�� أر�ع خطوات جوهر�ة:  ،والهدم

فاتواملعلومات حول إدارة   جمع البيانات
َّ
 �� مصر لوصف الوضع الراهن. البناء والهدم ُمخل

ةا�جهات   اجات��جيل وتحليل احتي ْعنيَّ
َ
فاتاملشاركة �� إدارة   امل

َّ
ستخدم(احتياجات   البناء والهدم ُمخل

ُ
 ). امل

ــــــة إدارة  تحديـــــــد الثغـــــــرات ــــــ�ن أنظمــ  بــ
ً
ــــــة ــــــ�اء مقارنــ ــــــرق ا�خ�ــ ــــــراء فــ ــــــالل إجــ ــــــن خــ ــــــاتمــ فــ

َّ
ــــــر  ُمخل ــــــ� مصــ ــــــة �ــ ــــــدم القائمــ ــــــاء والهــ البنــ

 .)باستخدام األنظمة األك�� تطوًرا (معيار املقارنة القيا��ي بأملانيا

 ـــن  تحديــــــــد املتطلبــــــــات ـــ ـــزًءا مــ ـــ ــــا جــ ـــ ـــروع، أو باعتبارهــ ـــ ـــذ املشــ ـــ ـــار تنفيــ ـــ ــــ� إطــ ـــ ـــتيفاؤها �ــ ـــ ـــراد اســ ـــ ــــة إلدارة املــ ـــ ـــ��اتيجية القوميــ ـــ االســ

 
ُ
فاتا�

َّ
 .�� املستقبل خل

املن�جية  . ١-٢

ــات  ــ ـــ ــيم احتياجــ ــ ـــ ــــة تقيــ ـــ ــع من�جيــ ــ ـــ ــا تتبــ ــ ـــ  مــ
ً
ــادة ــ ـــ ــــتخدمعــ ـــ ســ

ُ
ــة  امل ــ ـــ ــات األوليــ ــ ـــ ــع البيانــ ــ ـــ ــــل �جمــ ـــ ــــرق عمــ ـــ ــوات وطــ ــ ـــ ــــدة خطــ ـــ ــھ عــ ــ ـــ ــل ومتطلباتــ ــ ـــ وتحليــ

 ثانو�ة مثل:وال

عمليات مراجعة الوثائق. 

 عقد اجتماعات مع موظفي جهاز تنظيم إدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 .املصر�ة خل

االستبيانات. 

يم اللقاءات (ورش العمل)تنظ. 

.إجراء املقابالت 

ــــت،  ـــ ـــ ـــ ــيق الوقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــًرا لضــ ــ ـــ ـــ ـــ ــمنظــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــد تــ ـــ ـــ ـــ ــع  فقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــك تطويــ ـــ ـــ ـــ ــــع تلــ ـــ ـــ ـــ ــتالءم مــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة لتــ ــ ـــ ـــ ـــ ــار اإل املن�جيــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدد لطــ ــ ـــ ـــ ـــ ــان ا�حــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدر اإلم�ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــروع قــ ـــ ـــ ـــ ــي  ،لمشــ ــ ـــ ـــ ـــ وال�ــ

  .١-٢الش�ليمثلها  
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 من�جية تطو�ر اإلس��اتيجية  - ١-٢الش�ل

 
ُ
ة ذات الصـــــــــلة _مـــــــــن بـــــــــ�ن جهـــــــــات أخـــــــــرى_ ا�جهـــــــــات املنتجـــــــــة � ْعنيـــــــــَّ

َ
فـــــــــات�شـــــــــمل ا�جهـــــــــات امل

َّ
، البنـــــــــاء والهـــــــــدم مـــــــــن القطـــــــــاع�ن العـــــــــام وا�خـــــــــاص خل

فــــــــاتاســــــــتعادة  ومرافــــــــقيــــــــة، والســــــــلطات املســــــــؤولة واملنظمــــــــات غ�ــــــــ� الر�ح
َّ
ص م��ــــــــا. وقــــــــد أجر�ــــــــت املقــــــــابالت ووزعــــــــت  ُمخل

ُّ
ل

َ
خ ــتَّ البنــــــــاء والهــــــــدم والــــــ

ــًرا لضـــــــــــيق  ة ا�حـــــــــــددة. ونظـــــــــ ْعنيـــــــــــَّ
َ
ــلة مـــــــــــن ا�جهـــــــــــات امل ــتبيانات �جمـــــــــــع املالحظـــــــــــات والبيانـــــــــــات ذات الصـــــــــ ــا االتصـــــــــــال االســـــــــ ــي تـــــــــــم خاللهـــــــــ الف�ـــــــــــ�ة ال�ـــــــــ

ا، لــــــــذا، أجر�ــــــــت مقــــــــابالت ناجحــــــــة ع�ــــــــ� الهــــــــاتف بــــــــ�ن ملشــــــــاركة ل�حصــــــــول ع�ــــــــ� مالحظــــــــا��م، ونظــــــــًرا لضــــــــبا�جهــــــــات ا ــً يق الوقــــــــت املتــــــــاح لــــــــد��م أيضــــــ

ْدرَِج �ـــــــ� هـــــــذا التقر 
ُ
ا. وقـــــــد أ ة، ولكـــــــن �انـــــــت �ســـــــبة اإلجابـــــــات ع�ـــــــ� االســـــــتبيانات ضـــــــئيلة �ســـــــبي� ْعنيـــــــَّ

َ
�ـــــــر مـــــــوجٌز �جميـــــــع الثغـــــــرات ا�خ�ـــــــ�اء وا�جهـــــــات امل

درج تحليٌل للمواصفات ال�ي تتعال�ي جرى تحديدها
ُ
فاتبإدارة  لق بالبيانات ا�خاصة، وكذلك أ

َّ
 .البناء والهدم ُمخل

ــــاول إدارة  .١-٢ ــــي تتنـــــــ ــــار�ر ال�ـــــــ ــــب والتقـــــــ ــــة والكتـــــــ ــــألوراق البحثيـــــــ ــــوجز لـــــــ ــــجل مـــــــ ــــرض �ـــــــ ــــاتُ�عـــــــ فـــــــ
َّ
 ُمخل

 النتائج.  ٤-٧بامل�حق  �� مصر بال��تيب الزم�ي �� ش�ل مصفوفة البناء والهدم

فــــــــاتحــــــــددت �عـــــــــض ا�جوانــــــــب الرئيســـــــــية لنظـــــــــام إدارة 
َّ
ــ� مـــــــــوجز حـــــــــول  البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل املصــــــــري اســـــــــتناًدا إ�ـــــــــ� املن�جيــــــــة املق��حـــــــــة.  وفيمـــــــــا ي�ــــــ

 وفرص تحسي��ا. الثغرات 

 

 

 

 

ْعنيَّ 
َ
ةتحديد ا�جهات امل

جـــــرى مراجعــــــة الوثــــــائق ذات •

الصـــــــــــــلة لتحديـــــــــــــد ا�جهـــــــــــــات 
طــــــاع املعنيــــــة الرئيســــــية �ــــــ� ق

فات البناء والهد
َّ
.مُمخل

ــــــــــــــ• ةتقـــــــــــــدم ا�جمعيــــــــــــــة األملانيَّ
ر للتعــــــــاون الـــــــــدو��  �ـــــــــ� مصـــــــــ

ـــــــــــــــ ْعنيَّ
َ
ةقائمـــــــــــــــة با�جهـــــــــــــــات امل

ي الرئيســـــــــــــية  ا�حتملـــــــــــــة ال�ـــــــــــــ

قــابالت يمك��ــا املشــاركة �ــ� امل
. واإلجابة ع�� االستبيان

جمع البيانات وتحليلها

تالبحث ع�� شبكة اإلن��ن•

بيانــــــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــــــــودة •

.االس��اتيجية السابقة

جمــــــــع بيانـــــــــات مـــــــــن هيئـــــــــة إدارة •
شـــــــــؤون املــــــــوارد املائيـــــــــة وجهــــــــاز 

ارة البيئـــــــة املصـــــــري ووزارة التجـــــــ

.والصناعة ووزارات أخرى 

تحليــــــــــــــــــــــــل نتــــــــــــــــــــــــائج املقــــــــــــــــــــــــابالت •

واالســـــــــــــــتبيانات املوزعـــــــــــــــة ع�ـــــــــــــــ�

ة ْعنيَّ
َ
.ا�جهات امل

تجميع النتائج وعرضها

تبــــــــــــــادل اآلراء مــــــــــــــع ا�جهــــــــــــــات •

املعنيـــــــــــــــــة و�طالعهـــــــــــــــــم ع�ـــــــــــــــــ� 
سـ�ى تطورات املشروع ح�ـى يت

لهــــــــم فهمــــــــھ جيــــــــًدا ومــــــــن ثــــــــّم 

.ز�ادة التعاون من جان��م

�نــت عقـد املــؤتمرات ع�ــ� اإلن�•

ومناقشـــــــــــــــــــــة النتـــــــــــــــــــــائج مـــــــــــــــــــــع 

ة ا�جهات الفاعلـة ذات الصـل

مـــــن خـــــالل  حلقـــــات دراســـــية 
.ع�� اإلن��نت

املراجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال��ائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة •

.لالس��اتيجية



اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  
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 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 

National Solid Waste Management Program    صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                           

ة ا�جهات  اتمشار�  .٢-٢ ْعنيَّ
َ
ومالحظا��م  امل

ة أمـــــــــًرا بـــــــــال  ْعنيـــــــــَّ
َ
فـــــــــاترة غ األهميـــــــــة لغـــــــــرض تـــــــــوف�� اســـــــــ��اتيجية قوميـــــــــة إلدا�عت�ـــــــــ� مشـــــــــار�ات ا�جهـــــــــات امل

َّ
البنـــــــــاء والهـــــــــدم �ـــــــــ� مصـــــــــر. إذ يثمـــــــــر  ُمخل

الالتواصــــــــــل ال عــــــــــن فهــــــــــم الوضــــــــــع الــــــــــراهن وترجمــــــــــة األف�ــــــــــار واالحتياجــــــــــات واآلراء إ�ــــــــــ� أســــــــــاس تطــــــــــو�ر اســــــــــ��اتيجية مناســــــــــبة. و�ــــــــــدعم مــــــــــن  َفعــــــــــَّ

ةا�جمعيــــــــة  ة الرئيســــــــية �ــــــــ� قطــــــــاع للتعــــــــاون الــــــــدو�� �ــــــــ� مصــــــــر فقــــــــد تــــــــم تحديــــــــد  األملانيــــــــَّ ْعنيــــــــَّ
َ
البنــــــــاء والهــــــــدم باعتبــــــــار ذلــــــــك جــــــــزًءا مــــــــن ا�جهــــــــات امل

ة ع�ــــــــــ� من�جيـــــــــة تقيــــــــــيم احتياجــــــــــات املســــــــــتخدم  ْعنيــــــــــَّ
َ
وتحليــــــــــل متطلباتــــــــــھ. و�عــــــــــد ذلــــــــــك تــــــــــم إجـــــــــراء محادثــــــــــات ��ــــــــــذا الشــــــــــأن مــــــــــع هــــــــــذه ا�جهــــــــــات امل

عـــــــات �خصـــــــية. وجـــــــرى تحليـــــــل اإلجابـــــــات املقدمـــــــة �ــــــــ� ) �عـــــــذر ع�ـــــــ� ا�خ�ـــــــ�اء عقـــــــد اجتما١٩ -الهـــــــاتف، حيـــــــث إنـــــــھ �ســـــــبب قيـــــــود ف�ـــــــ�وس (�وفيـــــــد

 . �حددة املقابالت الهاتفية وتطويع االس��اتيجية القومية لسد الثغرات ا

ةهـــــــــذا و�تـــــــــألف الـــــــــن�ج مـــــــــن ا�خطـــــــــوات اآلتيـــــــــة: ا�خطـــــــــوة األو�ـــــــــ�: اق��حـــــــــت ا�جمعيـــــــــة  ة  األملانيـــــــــَّ ْعنيـــــــــَّ
َ
 با�جهـــــــــات امل

ً
للتعـــــــــاون الـــــــــدو�� �ـــــــــ� مصـــــــــر قائمـــــــــة

ْحَتَم 
ُ
درج ضـــــــــم��ا مســـــــــاهمون مـــــــــن شـــــــــر�ات البنـــــــــاء و�عـــــــــادة التـــــــــدو�ر، باإلضـــــــــافة الرئيســـــــــية ا�

ُ
ة، وأ

َ
 لـــــــــ

ُ
 إ�ـــــــــ� استشـــــــــار��ن مختصـــــــــ�ن بـــــــــإدارة ا�

َّ
. فـــــــــاتخل

الا�خطــــــــوة الثانيــــــــة: تــــــــم االتصــــــــال با�جهــــــــات املشــــــــاركة ع�ــــــــ� ال��يــــــــد اإللك��و�ــــــــي إلبالغهــــــــم ��ــــــــدف االجتمــــــــاع، وذلــــــــك لز�ــــــــادة  عَّ
َ
يــــــــة املقــــــــابالت. و�عــــــــد ف

ة ا�خمـــــــــس املتبقيـــــــــة ال�ـــــــــيذلـــــــــك، اتصـــــــــل ا�خ�ـــــــــ�اء ب ْعنيـــــــــَّ
َ
لـــــــــب مـــــــــن ا�جهـــــــــات املشـــــــــاركة وضـــــــــع  ا�جهـــــــــات امل

ُ
وافقـــــــــت ع�ـــــــــ� التعـــــــــاون. وأثنـــــــــاء املقابلـــــــــة ط

فــــــــاتخمســــــــة أســــــــئلة رئيســــــــية، و�انــــــــت موضــــــــوعات األســــــــئلة متعلقــــــــة بــــــــآرا��م حــــــــول نظــــــــام إدارة 
َّ
ــا ُمخل فة البنــــــــاء والهــــــــدم ا�حــــــــا�� �ــــــــ� مصــــــــر. باإلضــــــ

فـــــــــاتاملمارســـــــــات املســـــــــتمرة للـــــــــتخلص مـــــــــن  إ�ـــــــــ� معلومـــــــــات عـــــــــن أ�شـــــــــط��م التجار�ـــــــــة مثـــــــــل
َّ
البنـــــــــاء والهـــــــــدم، ووجهـــــــــات نظـــــــــرهم �شـــــــــأن ا�جهـــــــــة  ُمخل

فـــــــــاتاملســــــــؤولة عــــــــن إدارة 
َّ
  ُمخل

ُ
ــاء والهــــــــدم ومـــــــــواد تلــــــــك ا� فــــــــاتالبنــــــ

َّ
رح ســــــــؤاالن إضـــــــــافيان  خل

ُ
ــ ــاح. وقـــــــــد طــــــ عــــــــد بالغــــــــة األهميـــــــــة لتحقيــــــــق أر�ــــــ

ُ
ال�ـــــــــي �

ــاء ا�  حــــــــول اســــــــتعدادهم ــاد تــــــــدو�رها واق��احــــــــا��م حــــــــول كيفللــــــــدفع مقابــــــــل ا�حصــــــــول ع�ــــــــ� مــــــــواد البنــــــ ــام املعــــــ فــــــــاتيــــــــة جعــــــــل إدارة خــــــ
َّ
ــاء  ُمخل البنــــــ

 (راجــــــ
ً
ة اإلجابــــــة ع�ــــــ� اســــــتبيان أك�ــــــ� تفصــــــيال ْعنيــــــَّ

َ
لــــــب مــــــن ا�جهــــــات امل

ُ
. باإلضــــــافة إ�ــــــ� ذلــــــك، �ــــــ� ��ايــــــة املقابلــــــة الهاتفيــــــة، ط

ً
ع امل�حــــــق والهــــــدم جذابــــــة

ــارة  ء املقابلــــــــة الهاتفيــــــــة، أرســــــــلت هــــــــذه الوثيقــــــــة). و�عــــــــد ان��ــــــــا١-٨ ــ� ال��يــــــــد اإللك��و�ــــــــي. وتجــــــــدر اإلشــــــ ــي طــــــــرأت عنــــــــد ع�ــــــ ــ� �عــــــــض املشــــــــكالت ال�ــــــ إ�ــــــ

ة مثــــــل إتــــــاح��م خــــــالل أوقـــــــات محــــــدودة �ــــــ� أثنــــــاء مـــــــدة إجــــــراء املقــــــابالت القصــــــ��ة. لـــــــذا �انــــــت املقــــــابالت الهاتفيـــــــ ْعنيـــــــَّ
َ
ة جمــــــع مالحظــــــات ا�جهــــــات امل

املكتــــــــوب (راجــــــــع خمــــــــس �ــــــــ� اإلجابــــــــة ع�ــــــــ� االســــــــتبيان التفصــــــــي�� كة جهــــــــة واحــــــــدة فقــــــــط مــــــــن ا�جهــــــــات املشــــــــاركة ا� ناجحــــــــة ومجديــــــــة، رغــــــــم مشــــــــار 

 .)٢-٨امل�حق 

جــــــــدول يحتــــــــوي ع�ــــــــ� إجابــــــــات لألســــــــئلة املطروحــــــــة ع�ــــــــ� ا�جهــــــــات املعنيــــــــة. وفيمــــــــا ي�ــــــــ� عــــــــرٌض للنتــــــــائج الرئيســــــــية  ٢-٨هــــــــذا و�ــــــــرد �ــــــــ� امل�حــــــــق رقــــــــم 

 :م إجراؤهااملستخلصة من تحليل املقابالت ال�ي ت

 املتعلقة بالقوان�ن واألنظمة القائمة. ميةأوجھ القصور �� القيود ا�حكو  •

فاتباملشاركة �� تنفيذ إدارة  عدم ال��ام ا�جهات ا�خاصة •
َّ
 .  البناء والهدم ُمخل

فات�شأن ممارسات إدارة نقص املعرفة والو��  •
َّ
 . ال�حيحة البناء والهدم ُمخل

او منظمة عدم وجود إجراءات  • عَّ
َ
 لطرح املناقصات. ة لف
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 املعا�جة القائمة. ملرافقبيانات  عدم توفر قاعدة •

الاالفتقار إ�� نظام  • عَّ
َ
فات للتحكم �� نظام إدارة  ف

َّ
 ومراقبتھ (نظام إدارة املعلومات املتعلقة ب البناء والهدم ُمخل

ُ
فاتا�

َّ
 ). خل

فاتللمنتجات املعاد تدو�رها من االفتقار إ�� معاي�� ا�جودة  •
َّ
 . البناء والهدم ُمخل

افز لشر  •  ملشاريع البناء. عاد تدو�رهااء املواد ا�خام امل عدم توفر حو

 �� شر�ات البناء.  عدم وجود شروط ملزمة لقسم إدارة البيئة •

ــائج مراجعــــــــة الدراســــــــات ــ� هــــــــذا الصــــــــدد تطــــــــابق نتــــــ ــام، ُيالحــــــــظ �ــــــ ــر  12 1110و�ــــــــ� ا�ختــــــ ــ� الوضــــــــع الــــــــراهن �ــــــــ� مصــــــ ــالثغرات املوجــــــــودة �ــــــ املتعلقــــــــة بــــــ

فـــــــــاتبالنســـــــــبة إلدارة 
َّ
ة إ�ـــــــــ� حـــــــــد كب�ـــــــــ�. و��ـــــــــدف االســـــــــ��اتيجية املق��حـــــــــة إ�ـــــــــ�  وأوجـــــــــھ القصـــــــــور �ـــــــــ�البنـــــــــاء والهـــــــــدم  ُمخل ْعنيـــــــــَّ

َ
مالحظـــــــــات ا�جهـــــــــات امل

ة ومبادرات إدارة  ْعنيَّ
َ
فاتتحقيق اال�ساق ب�ن احتياجات ا�جهات امل

َّ
 .  والهدم وأنظم��االبناء  ُمخل

 الثغرات واملطالب  .١-٢-٢

 :واقع التقار�ر السابقة ُحددْت الثغرات اآلتية �عد إجراء تحليل شامل للبيانات من

فـــــــــاتعـــــــــدم كفايـــــــــة البيانـــــــــات املوثوقـــــــــة �ـــــــــ� جميـــــــــع مراحـــــــــل سلســـــــــلة تـــــــــراكم  .١
َّ
  ُمخل

ُ
فـــــــــاتالبنـــــــــاء والهـــــــــدم, بدايـــــــــة مـــــــــن تـــــــــراكم ا�

َّ
، مـــــــــروًرا خل

ا أو كال الطر�قت�نبنقلها وان��اًء  ص م��ا ��ائي�
ُّ
ل

َ
خ  .بمعا�ج��ا والتَّ

 �عت�� عدم كفاية البيانات نتيجة جزئية لنقص املرا .٢
ُ
فاتقبة والشفافية �� عمليات نقل ا�

َّ
 .ا�حلية امل��اكمة خل

٣.  
ُ
فاتيتم استيفاء بيان نقل ا�

َّ
ا، وال يوجد نظام مركزي �جمع هذا املعلومات أو التحقق م��ا خل  .يدو��

٤.  
ُ
فــــــاتعــــــدم وجــــــود نظــــــام منســــــق لتصــــــنيف أو فــــــرز ا�

َّ
�عر�ـــــــف (وضــــــع �ــــــود لهــــــا)، ممــــــا يــــــؤدي إ�ــــــ� غيــــــاب الشــــــفافية، حيــــــث ال يوجــــــد  خل

 
ُ
ف أنواع ا� فاتوا�ح يصّنِ

َّ
 .وفرزها خل

فـــــــاتمعا�جـــــــة رســــــمية واحـــــــدة فقـــــــط، خاصــــــة بـــــــإدارة  مرفـــــــقال يوجــــــد إال  .٥
َّ
ورغـــــــم الســــــادس مـــــــن أكتـــــــو�ر، البنـــــــاء والهــــــدم �ـــــــ� مدينـــــــة  ُمخل

 ). -٣(انظر الفصل  الوحيدة متوقف عن العملا املرفق ذلك فهذ

 تقاف .٦
ُ
ص من ا�

ُّ
ل

َ
خ فاتار مواقع التَّ

َّ
 .ا�حالية إ�� إجراءات تدقيق مهنية ومنتظمة من ِقبل السلطات خل

فاتعدم كفاية املوظف�ن املدر��ن �� القطاع، وقلة املعرفة والتثقيف لدى العامل�ن ذوي الصلة بإدارة  .٧
َّ
 .البناء والهدم ُمخل

٨.  
ُ
فاتعدم وجود جمع منفصل �

َّ
 .ل ا�خاصةلناتجة من املناز البناء والهدم ا خل

 

 لفات البناء والهدم ) تقييم مختلف منا�ج إدارة مخ٢٠١٤ع. منال عبد ا�حميد ( 10

 
 )  اإلس��اتيجية الوطنية إلدارة مخلفات البناء والهدم٢٠١٩جهاز تنظيم إدارة ا�خلفات املصر�ة ( 11

 ) نحو إس��اتيجية وطنية إلدارة مخلفات البناء والهدم �� مصر ٢٠١٩محمد عطية طارق ( 12
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 . ر�فات محددة ملعاي�� املواد املعاد تدو�رها مما �عيق تطو�ر سوق رسمية لهاعدم وجود �ع .٩

ص غ�� املشروع من  .١٠
ُّ
ل

َ
خ فاتاالفتقار إ�� التنفيذ والتطبيق القانو�ي لعقو�ات التَّ

َّ
 .البناء والهدم ُمخل

 نظـــــــًرا لعـــــــدم تنفيـــــــذ العقو�ـــــــات ال�ـــــــي تـــــــنص عل��ـــــــا مـــــــواد قـــــــ .١١
ُ
فـــــــاتانون ا�

َّ
  خل

ُ
فـــــــاتوتفعيلهـــــــا، فـــــــإن ا�جهـــــــات املنتجـــــــة لهـــــــذه ا�

َّ
تتقـــــــاعس  خل

 
ُ
فاتعن دفع رسوم ملعا�ج��ا، أو أ��ا تدفع مبالغ زهيدة مما �عيق تطو�ر مرافق معا�جة دائمة لتلك ا�

َّ
 .امل��اكمة  لد��م خل

 .��� القرارتد�ي مستوى املعرفة الفنية وقدرات املوظف�ن داخل الوزارات وع�� مستوى صا .١٢

ة، وغياب التنسيق االس��اتي�� ب�ن مختلف الوزارات املسؤولةعدم  .١٣ ْعنيَّ
َ
 . تبادل وجهات النظر ب�ن ا�جهات امل

١٤.  
ُ
فاتنقص األموال ا�خصصة لإلدارة السليمة �

َّ
 .البناء والهدم خل

فاتعدم وجود حمالت توعية عامة حول مخاطر  .١٥
َّ
 .و�حة اإل�سانالبناء والهدم وتبعا��ا ع�� البيئة  ُمخل

 

 الفرص والتحديات .٢-٢-٢

وفيمــــــا ي�ــــــ� عــــــرض للعديــــــد مــــــن الفــــــرص والتحــــــديات، مــــــع مراعــــــاة العوائــــــق املــــــذ�ورة أعــــــاله، وال�ــــــي يتحــــــتم ع�ــــــ� مصــــــر التغلــــــب عل��ــــــا �غيــــــة تطــــــو�ر 

فاتنظام إدارة 
َّ
 :البناء والهدم ُمخل

 �عت�ـــــــ�  .١
ُ
ـــة � ـــ ـــات املنتجــ ـــ ــــد ا�جهــ ـــ ــــاترصــ ـــ فــ

َّ
ـــرق  خل ـــ ــــل، وطــ ـــ ـــر�ات النقــ ـــ ـــدم، وشــ ـــ ـــاء والهــ ـــ ــــاالبنــ ـــ اقب��ــ ـــة ومر ـــ ، أحـــــــد التـــــــداب�� املهمـــــــة املعا�جــ

 .املتخذة لتعز�ز آليات الشفافية واإلشراف

ــتخدام إح�ــــــــام الســــــــيطرة ع�ــــــــ� دائــــــــرة اإلنتــــــــاج مــــــــن خــــــــالل  .٢ ــ ـــ ـــــدة اســ ـــ ة بمــ ـــــَّ ـــ ْعنيــ
َ
ــراف امل ــ ـــ ـــــع األطــ ـــ ـــــي �جميــ ـــ ــر�ط الرق�ــ ــ ـــ ـــــاتالــ ـــ فــ

َّ
ـــــاء  ُمخل ـــ البنــ

ة لل ـــَ ـــ ـــ ِتجــ
ْ
ن
ُ
ــــات امل ـــ ـــ ـــدم: ا�جهــ ـــ ـــ ــــاتُمخوالهــ ـــ ـــ فــ

َّ
ناعية),  ل ِ

ــــدمات اللوج(الصـــــــــّ ـــ ـــ ـــتيةوا�خــ ـــ ـــ ــــة(الشــــــــــر�ات اللوجســـــــــتية)،  ســ ـــ ـــ ــــات املعا�جــ ـــ ـــ  ومحطــ

 .املرخصة

 �� الدولة.  وتطو�ر التقنيات املطلو�ة �عز�ز قدرات املعا�جة .٣

ـــــاوضــــــــع أهــــــــداف اســــــــ��اتيجية  .٤ ـــ ـــــها وتحقيقهــ ـــ ـــــن قياســ ـــ ــــث يمكــ ـــ ـــــ�ن بحيــ ـــ ـــــي معــ ـــ ـــــار زم�ــ ـــ ـــــددة بإطــ ـــ ـــــة وُمحــ ـــ . ومــــــــن ثــــــــم ا�حافظــــــــة عل��ــــــــا مالئمــ

 .وتطو�رها

 

فاتإلدارة  قوميةباعتبارها تداب�� ينب�� اتخاذها �� إطار اإلس��اتيجية ال -٥ترد هذه الفرص بالتفصيل �� الفصل 
َّ
 .البناء والهدم ُمخل
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فاتدارة إ -٣
َّ
 �� مصر البناء والهدم ُمخل

فــــــاتية للوصــــــول إ�ــــــ� فهــــــم متعمــــــق لوضــــــع حــــــوث أساســــــأجر�ــــــت ب -٢ع�ــــــ� النحــــــو املو�ــــــح �ــــــ� الفصــــــل 
َّ
�ــــــ� مصــــــر. وقــــــد أتاحــــــت  البنــــــاء والهــــــدم ُمخل

 :اآلتيةهذه الدراسة تحديد البيانات ا�حالية  

  فاتكميات
َّ
  لبناء والهدم الناتجة عن قطاع البناء �� الدولة ونوعي��ا.ا ُمخل

  ة الرئيسية �� نظام إدارة ْعنيَّ
َ
فاتا�جهات امل

َّ
 الهدم.البناء و  ُمخل

  فاتاملمارسات ا�حالية �� التعامل مع
َّ
 البناء والهدم �� مصر. ُمخل

  
ُ
فاتاإلطار القانو�ي �

َّ
 البناء والهدم. خل

  فاتنظام رصد
َّ
 البناء والهدم �� مصر ومراقب��ا. ُمخل

ــائق خطـــــــــوة أو�ـــــــــ� ضـــــــــرور�ة نحــــــــو وضـــــــــع  فــــــــاتإلدارة اســـــــــ��اتيجية قوميـــــــــة ُ�عــــــــد جمـــــــــع هـــــــــذه ا�حقــــــ
َّ
�ـــــــــ� مصــــــــر. وتـــــــــرد النتـــــــــائج �ـــــــــ�  مالبنـــــــــاء والهـــــــــد ُمخل

 الفقرات اآلتية من التقر�ر.

 

فاتالبيانات املتعلقة ب .١-٣
َّ
 البناء والهدم  ُمخل

فـــــــات تنـــــــتج
َّ
ى تحتيـــــــة مدنيـــــــة (طـــــــرق أو جســـــــور أو مرافـــــــق وغ��هـــــــا)، و�صـــــــالح أثنـــــــاء عمليـــــــة �شـــــــييد وت�ـــــــ�اكم  البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل ــَ مبـــــــاٍن جديـــــــدة أو ُب�ـــــ

 .التحتية أو هدمهاوترميم املبا�ي القائمة أو الُب�ى 

فـــــــــــاتُ�شـــــــــــ�ل تحديـــــــــــد امل�ونـــــــــــات الرئيســـــــــــية لكميـــــــــــات 
َّ
ســـــــــــ��اتيجية إلدارة الوضـــــــــــع ولـــــــــــة إحـــــــــــدى ا�خطـــــــــــوات األساســـــــــــية �ـــــــــــ� الد البنـــــــــــاء والهـــــــــــدم ُمخل

فــــــــات
َّ
وَ�عــــــــد إجــــــــراء مراجعــــــــة شــــــــاملة ل�ــــــــل الدراســــــــات املتصــــــــلة ��ــــــــذا الشــــــــأن، فقــــــــد تــــــــم تصــــــــنيف امل�ونــــــــات اآلتيــــــــة �ــــــــ� مصــــــــر.  البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل

 �� باع
ً
ة فاتتبارها م�وناٍت رئيسيَّ

َّ
 : البناء والهدم �� مصر ُمخل

 ال��بة وال�خور املتولدة من عملية ا�حفر. 

 ا�خرسانة. 

 الطوب. 

 ا�جبس . 

 وأنواع أخرى من األحجار ،الس��اميك والرخام . 

 األسفلت . 

 الزجاج والبالستيك. 

 الدهاناتومواد  ،املواد الكيماو�ة . 

 سباكة، وغ��ها)الفذ، م�ونات املبا�ي (أبواب، نوا. 

  .األ�جار واألخشاب واملزروعات 
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 هذه  تراكمطرق تتناول الفصول الفرعية اآلتية 
ُ
فاتا�

َّ
صو معا�ج��ا أساليب و  خل

ُّ
ل

َ
خ  م��ا بالتفصيل. التَّ

فات .١-٢-٣
َّ
   البناء والهدم  ُمخل

ـــــ�انأدت  ـــ ـــــدد الســ ـــ ـــــ� عــ ـــ ـــــادة �ــ ـــ ــ� عـــــــــ ١٠٢( الز�ــ ــ� ٢٠٢٠13ام مليــــــــون �ســــــــمة �ــــــ ـــــاعفة) لــــــــيس إ�ــــــ ـــ  معــــــــدالت  مضــ
ُ
فــــــــاتتـــــــــراكم ا�

َّ
لبة  خل ا�حضــــــــر�ة الصـــــــــّ

ــــدالتفحســـــــب، بـــــــل إ�ـــــــ�  ـــ ــــادة معــ ـــ فـــــــاتتـــــــراكم  ز�ــ
َّ
ا. إذ ي��ايـــــــد الطلـــــــب ع�ـــــــ� الوحـــــــدات الســـــــكنية واملبـــــــا�ي التجار�ـــــــة واملـــــــدن  ُمخل البنـــــــاء والهـــــــدم أيضـــــــً

 
ُ
حتيـــــــة. وقــــــد أدى هـــــــذا الســـــــينار�و إ�ـــــــ� التوســــــع ا�حضـــــــري إ�ـــــــ� جانــــــب قلـــــــة مرافـــــــق معا�جـــــــة ا� ى التَّ فــــــاتالصــــــناعية والُب�ـــــــَ

َّ
(مثـــــــل إعـــــــادة التـــــــدو�ر)،  خل

فاتونقص املواد ا�خام ا�حلية، وز�ادة تراكم  
َّ
 . البناء والهدم ُمخل

 

اقع املبا�ي واملدن ا�جديدة الرئيسية �� مصر (املصدر:١ ١-٣الش�ل  ) ١٤هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة مو

 

 

13 population/-population/egypt-https://www.worldometers.info/world  ١١/٠٥/٢٠٢٠مطالعة:  آخر(تار�خ( 

١٤ http://www.newcities.gov.eg/know_cities/default.aspx  ٠٨/٠٥/٢٠٢٠ة (تار�خ آخر مطالع( 

https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
http://www.newcities.gov.eg/know_cities/default.aspx
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ـــــ يوجـــــــد  ــ ـــص �ــ ـــ  � نقــ
ُ
ـــة � ـــ ــــات الدقيقــ ـــ ـــدد الكميــ ـــ ــــي تحــ ـــ ـــات ال�ــ ـــ ــــاتاملعلومــ ـــ فــ

َّ
ـــر خل ـــ ــــ� مصــ ـــ ـــدة �ــ ـــ ــــدم املتولــ ـــ ـــاء والهــ ـــ ا لتقر�ـــــــر ا�جمعيـــــــة البنــ ــً ، وذلـــــــك وفقـــــ

 
ُ
ة للتعـــــــــاون الـــــــــدو�� �شـــــــــأن إدارة ا� فـــــــــاتاألملانيـــــــــَّ

َّ
لبة �ـــــــــ� مصـــــــــر خل جـــــــــرى عـــــــــام 15الصـــــــــّ

ُ
إ�ـــــــــ� أن معـــــــــدل تـــــــــراكم  ٢٠١٢, حيـــــــــث ُ�شـــــــــ�� التقـــــــــدير الـــــــــذي أ

فـــــــات
َّ
ا. ويعت�ــــــــ� فر�ـــــــق ا�خ�ــــــــ�اء هـــــــذا التقــــــــدير غ�ـــــــ� �ــــــــحيح  وال �ع�ـــــــ� عــــــــن الواقـــــــع، وقــــــــد  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠نحـــــــو .  غالبنــــــــاء والهـــــــدم يبلــــــــ ُمخل طــــــــن/ ســـــــنو��

 .وغ�� دقيقُجدا ي�ون منخفًضا 

فــــــــاتوقــــــــد تــــــــم اتبــــــــاع من�جيــــــــة �ســــــــيطة �ســــــــتند إ�ــــــــ� حســــــــاب مؤشــــــــر 
َّ
البنــــــــاء لنــــــــوع�ن مختلفــــــــ�ن مــــــــن املشــــــــاريع �ــــــــ� مصــــــــر ��ــــــــدف تقــــــــدير كميــــــــة  ُمخل

فاتتراكم  
َّ
فاتيتم حساب مؤشر حيث .  ١٦سنوً�ابناء والهدم لا ُمخل

َّ
 البناء كما ي��: ُمخل

فاتمؤشر 
َّ
فاتالبناء = كمية  ُمخل

َّ
 )٢البناء (طن) / مساحة املبا�ي (م  ُمخل

بـــــــق مؤشـــــــر 
ُ
فـــــــاتط

َّ
البنـــــــاء ع�ـــــــ� أر�عـــــــة مشـــــــاريع مختلفـــــــة ومشـــــــروع�ن متوســـــــطي ا�حجـــــــم ومشـــــــروع�ن مـــــــن املشـــــــاريع الك�ـــــــ�ى وتـــــــم التوصـــــــل إ�ـــــــ�  ُمخل

 لنتائج اآلتية:ا

  فات البناء مؤشر
َّ
 ; ٢طن/ م ٠٫٠٢٦ملشاريع الك��ى = ا�خاص باُمخل

  فاتمؤشر
َّ
 . ٢طن/ م  ٠٫١٢املتوسطة ا�حجم = ملشاريع ا�خاص باالبناء  ُمخل

فــــــــــاتمؤشــــــــــر  و�ــــــــــذلك �ســــــــــتنج أن
َّ
أر�عــــــــــة أضــــــــــعاف مؤشــــــــــر  ع�ــــــــــ�الصــــــــــغ��ة واملتوســــــــــطة ا�حجــــــــــم أك�ــــــــــ� بمــــــــــا يز�ــــــــــد ملشــــــــــاريع ا�خــــــــــاص باالبنــــــــــاء  ُمخل

 ولعـــــــل مـــــــا ي�ـــــــ�ر ذلـــــــك هـــــــو تـــــــد�ي فاعليـــــــة التـــــــداب�� املتخـــــــذة لتقليـــــــل املشـــــــاريع الكب�ـــــــ�ة. 
ُ
فـــــــاتا�

َّ
املتولـــــــدة مـــــــن هـــــــذه املشـــــــاريع الســـــــكنية الصـــــــغ��ة  خل

 مــــــا ي�ــــــون العمــــــال �ــــــ� هــــــذه املشــــــاريع الصــــــغ��ة أقــــــل كفــــــاءة مــــــن العمــــــال �ــــــ� املشــــــاريع الكب�ــــــ�ة ناهيــــــك عــــــن إدارة امل
ً
بــــــل شــــــروع مــــــن قِ ا�حجــــــم. فعــــــادة

فات، مما �سهم �� ز�ادة حجمها وتضاعف تراكمها ول نفسھ،املقا
َّ
ل

َ
خ

ُ
 .باإلضافة إ�� نقص ال�جالت ال�ي ترصد وتراقب تراكم تلك ا�

 يو�ـــــــــح ا�جـــــــــدول أدنـــــــــاه النســـــــــبة املئو�ـــــــــة ملـــــــــواد 
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
فـــــــــات�ـــــــــ� املتضـــــــــمنة  خل

َّ
عـــــــــن عمليـــــــــة بنـــــــــاء مشـــــــــروع�ن مـــــــــن وال�ـــــــــي تنـــــــــتج  البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

 ). ٢-٣الش�لذ�ور أعاله (انظر � مصر ع�� النحو املاملشروعات الك��ى �

 

 

 

 

 الدولة �شأن إدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ) تقر�ر ٢٠١٤( جمعية األملانية للتعاون الدو�� 15

 ا�ج��اوي وآخرون. تحديد كميات مخلفات البناء: دراسة حالة عن مصر  ١٦

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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فات�سبة  ٢-٣الش�ل
َّ
 ١٦�� مواد البناء البناء والهدم ُمخل

 

فات مع تبعة للتعامل  املمارسات امل .٢-٣
َّ
 �� مصر   البناء والهدم ُمخل

ــا �ــــــــ� مقالــــــــب   ــا بإلقا��ــــــ ــاء أو الهــــــــدم إمــــــ ــاء والهــــــــدم الناتجــــــــة مــــــــن مواقــــــــع البنــــــ فــــــــات البنــــــ
َّ
ص مــــــــن ُمخل

ُّ
ل

َ
خ ا الــــــــتَّ ــً ــا ُيجــــــــَرى حاليــــــ فــــــــات الرســــــــمية و�مــــــ

َّ
ل

َ
خ

ُ
ا�

ا ع�ـــــــ� جنبـــــــات الطـــــــرق وأرا�ـــــــ�ي املشـــــــاع. و�ســـــــمح أغلبيـــــــة مقالـــــــب  فـــــــات بـــــــالتخلص م��ـــــــا عشـــــــوائي�
َّ
فـــــــات الرســـــــمية بإلقـــــــاء نفايـــــــات البلديـــــــة وُمخل

َّ
ل

َ
خ

ُ
ا�

فـــــــــات ذاتـــــــــھ. وقـــــــــد 
َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدالبنـــــــــاء والهـــــــــدم �ـــــــــ� مقلـــــــــب ا�

َّ
خل

ُ
م ع�ـــــــــ� جنبـــــــــات الطـــــــــرق شـــــــــاعت �ـــــــــ� مصـــــــــر ظـــــــــاهرة ال�ـــــــــ�اكم العشـــــــــوائي �

 .وأرا��ي املشاع �� أغلب املدن والبلدات

فـــــــــات ال
َّ
ص مـــــــــن أجـــــــــزاء مـــــــــن ُمخل

ُّ
ل

َ
خ لُيجـــــــــَرى الـــــــــتَّ فـــــــــات الصـــــــــّ

َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات مثـــــــــل بنـــــــــاء والهـــــــــدم �ـــــــــ� مواقـــــــــع دفـــــــــن ا�

َّ
ل

َ
خ

ُ
بة ا�خاصـــــــــة بالبلديـــــــــة أو مقالـــــــــب ا�

ى ــَ ــ� القليو�يـــــــــة. وُتلقــــــ ــ� القـــــــــاهرة، و"مقلــــــــب العبــــــــور" �ــــــ ــاء واألمــــــــل" �ــــــ ــة القـــــــــاهرة  "مقلــــــــب الوفــــــ ــة مــــــــن منطقــــــ ــاء والهـــــــــدم الناتجــــــ فــــــــات البنــــــ
َّ
معظــــــــم ُمخل

فــــــات البنـــــــاء والهــــــدم غ�ــــــ� 
َّ
الرســــــمية مثــــــل "مقلـــــــب نفايــــــات حلــــــوان" �ــــــ� مدينــــــة حلـــــــوان؛ باإلضــــــافة إ�ــــــ� إلقــــــاء كميــــــات كب�ـــــــ�ة الك�ــــــ�ى �ــــــ� مقالــــــب ُمخل

فات 
َّ
ل

َ
خ

ُ
 .ع�� جنبات الطرق وأرا��ي املشاع �� مخالفة صارخة �خرق القانون من هذه ا�

ــى  ــاء ا�جديــــــــدة، فيحصــــــــل مالــــــــك املب�ــــــ ــ� املــــــــدن املصــــــــر�ة �حــــــــاالت البنــــــ ا �ــــــ ــً قــــــــة حاليــــــ بَّ
َ
ط

ُ
ــا يخــــــــص اإلجــــــــراءات امل ــ� تــــــــرخيص بنـــــــــاء وفيمــــــ أو املقــــــــاول ع�ــــــ

فــــــــات البنــــــــاء 
َّ
 مــــــــن تصــــــــر�ح ا�حفــــــــر)، ثــــــــم يــــــــدفع رســــــــوم تــــــــأم�ن لضــــــــمان نقــــــــل ُمخل

ً
والهــــــــدم إ�ــــــــ� مواقــــــــع مقالــــــــب نفايــــــــات رســــــــمية، وتمــــــــر هــــــــذه (بدايــــــــة

 ات اآلتية:العملية با�خطو 

%31.52, األخشاب

%30.23, مواد البناء

%15.46, ا�حديد

النسبة ][[اسم الفئة[

]املئو�ة

صناديق الورق والتعبئة 

%1.32, والتغليف

%1.07, املواد البالستيكية

البالستيكية (املواس�� 

%0.64, )واملعدنية

%2.07, املواد املعدنية

,  األكياس البالستيكية

2.61%

%0.98, ا�حاو�ات

%0.08, أعمال األرضيات
%0.10, البوليس��ين

%3.93, املواد العضو�ة
%6.89, األلواح ا�جبسية

]القيمة[[اسم الفئة

بة النس] [اسم الفئة[

]املئو�ة
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 م املالــــــك أو املقــــــاول بطلــــــب ل�حصــــــول ع�ــــــ� تصــــــر�ح حفــــــر وذلــــــك �عــــــد إصــــــدار هيئــــــة املدينــــــة رخصــــــة الب نــــــاء، ثــــــم �عــــــد ذلــــــك يتقــــــدَّ

فــــــــــات البنــــــــــاء  يــــــــــدفع املالــــــــــك أو املقــــــــــاول رســــــــــوم التفتــــــــــيش والتــــــــــأم�ن إ�ــــــــــ� هيئــــــــــة املدينــــــــــة لضــــــــــمان "نقــــــــــل
َّ
فــــــــــات ا�حفــــــــــر وُمخل

َّ
ُمخل

فـــــــــات
َّ
ل

َ
خ

ُ
ــ� مواقــــــــع دفــــــــن ا� فــــــــات املوجـــــــــودة  والهــــــــدم" إ�ــــــ

َّ
ل

َ
خ

ُ
ا للموقــــــــع لتقــــــــدير كميــــــــات ا� الرســــــــمية. وُ�جــــــــِري ممثــــــــل الهيئــــــــة فحصـــــــــً

فات البناء والهدمُمسبًقا �� املوقع، ول
َّ
 .تقدير الكميات ا�جديدة الناتجة عن تر�ة ا�حفر وُمخل

  فـــــــــات �ـــــــــ� هيئـــــــــة املدينـــــــــة تصـــــــــر�ح ا�حفـــــــــر، و�عطـــــــــي املالـــــــــك أو املقـــــــــاول
َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات ُتصـــــــــِدر إدارة ا�

َّ
"إيصـــــــــاالت" مختومـــــــــة لنقـــــــــل ُمخل

ــا، بحيـــــــــث ت�ــــــــون هـــــــــذه اإليصـــــــــاالت و  ــيلة لضـــــــــمان أن ينقـــــــــل ا�حفــــــــر و�ســـــــــليمها إ�ــــــــ� موقـــــــــع مقلـــــــــب نفايــــــــات عـــــــــام مخصـــــــــص لهــــــ ســــــ

فات ا�خصص لها
َّ
ل

َ
خ

ُ
َمها بالفعل إ�� موقع مقلب ا� ِ

ّ
فات وُيَسل

َّ
ل

َ
خ

ُ
 .املالك أو املقاول ا�

  �فـــــــات إ�ــــــ
َّ
ل

َ
خ

ُ
فــــــات العامـــــــة ال�ــــــي تحــــــددها الهيئــــــة، و�خـــــــتم اإليصــــــاالت عنــــــد بوابــــــة مقلـــــــب ينقــــــل املالــــــك أو املقــــــاول ا�

َّ
ل

َ
خ

ُ
مقالــــــب ا�

 
َّ
فات، ويعتمد كمية ُمخل

َّ
ل

َ
خ

ُ
 .فات البناء والهدما�

 فات الس��داد تأمينھ
َّ
ل

َ
خ

ُ
 .ُيقدم املالك أو املقاول �عد ذلك اإليصاالت ا�ختومة من هيئة مقلب ا�

 ى الكميـــــــــات القليلـــــــــة مـــــــــن  مـــــــــا ُتلقـــــــــَ
ً
فـــــــــات  عـــــــــادة

َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم الناتجـــــــــة عـــــــــن املشـــــــــروعات الصـــــــــغ��ة �ـــــــــ� حاو�ـــــــــات ا�

َّ
ُمخل

عاَمل ع�� 
ُ
فات صلبة تا�عة للبلديةالبلدية الّصلبة، و�

َّ
 .أ��ا ُمخل

  فـــــــــات البنــــــــــاء والهــــــــــدم، فــــــــــيمكن للمـــــــــالك�ن أو املقــــــــــاول�ن اختيــــــــــار أي وســـــــــيلة نقــــــــــل، وال تمــــــــــارس هيئــــــــــات
َّ
م نقــــــــــل ُمخل

َّ
نظ إذا لـــــــــم يــــــــــُ

 . أي مراقبة ع�� النقل املدن

 فـــــــــات الرســـــــــمية وغ
َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم �ـــــــــ� غالبيـــــــــة مقالـــــــــب ا�

َّ
ط تر�ـــــــــة ا�حفـــــــــر مـــــــــع ُمخل

َ
�ـــــــــ� الرســـــــــمية، و�ـــــــــ� كث�ـــــــــٍ� مـــــــــن ُتخلـــــــــ

 
َّ
فات البناء والهدم مع ُمخل

َّ
ط تر�ة ا�حفر وُمخل

َ
 .فات البلديةا�حاالت ُتخل

 فـــــــات معتـــــــادون فقـــــــط ع�ـــــــ�  مفهـــــــوم رســـــــوم التفريـــــــغ (رســـــــوم الـــــــدخول املفروضـــــــة) غ�ـــــــ� معـــــــروف
َّ
ل

َ
خ

ُ
�ـــــــ� مصـــــــر جيـــــــًدا، فمنتجـــــــو ا�

فات
َّ
ل

َ
خ

ُ
 .رسوم نقل ا�

 

فــــــــات البنـــــــاء والهــــــــدم �ــــــــ� مدينـــــــة الســــــــادس مــــــــن أكتـــــــو�ر، لكــــــــن لــــــــم  عا�جـــــــةق ممرفــــــــأ�شـــــــأت شــــــــركة "املقـــــــاولون العــــــــرب" 
َّ
صــــــــغ�� إلعــــــــادة تـــــــدو�ر ُمخل

 :  ١٧) لثالثة أسباب٥يلق هذا املشروع أي نجاح (أمل 

  العدم وجود مواد املدخالت �سبب عدم وجود نظام عَّ
َ
فات البناء والهدم ف

َّ
 .لتجميع ُمخل

  فـــــــات البنــــــــاء والهـــــــدمعـــــــدم وجـــــــود املواصـــــــفات القياســــــــية الرســـــــمية للمـــــــو
َّ
املعـــــــاد تــــــــدو�رها �ـــــــ� تصـــــــنيع مــــــــواد  اد �ســــــــمح باســـــــتخدام ُمخل

  .تدو�رها �� إ�شاء الطرق ومنتجات البناء ا�جديدة، أو السماح باستخدام املواد املعاد 

  ص املناســـــــــبة مـــــــــن منت�ـــــــــ�  مرفـــــــــقعـــــــــدم وجـــــــــود نمـــــــــوذج مـــــــــا�� مســـــــــتدام لتشـــــــــغيل
ُّ
ل

َ
خ إعـــــــــادة التـــــــــدو�ر دون ا�حصـــــــــول ع�ـــــــــ� رســـــــــوم الـــــــــتَّ

فات البناء والهدمُم 
َّ
 . خل

ــا فــــــ
َّ
ــية للقــــــــوات املســــــــ�حة مــــــــع وزارة البيئــــــــة إلقامــــــــة مرفــــــــق معا�جــــــــة جديــــــــد �غيــــــــة إعــــــــادة تــــــــدو�ر ُمخل ــ� ُتخطــــــــط الهيئــــــــة الهندســــــ ــاء والهــــــــدم �ــــــ ت البنــــــ

فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم"
َّ
خل

ُ
ارات متنقلـــــــــة � ــَّ ا لشـــــــــراء "كســـــــ ا الهيئـــــــــة حاليـــــــــً لتثبي��ـــــــــا �ـــــــــ�  مدينـــــــــة العاشـــــــــر مـــــــــن رمضـــــــــان شـــــــــرق القـــــــــاهرة. وُتخطـــــــــط أيضـــــــــً

ارات من موقٍع إ�� آخر فات البناء والهدم من أجل سهولة ومرونة نقل الكسَّ
َّ
 . مواقع تراكمات ُمخل

 

جر�ت مع د/ ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة ا�خلفاتالرجوع إ�� املقابالت الهاتفية ١٧
ُ
 . ال�ي أ
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فات البناء والهدمالُبَ�ى التحتية الرئيس
َّ
خل

ُ
 . ٣- ٣الش�ل ة �

 

  ٣-٣الش�ل
ُ
فاتالب�ى التحتية �

َّ
 شركة بالك فورست سوليوشن� ش.ذ.م.م) (املصدر: �� مصر  البناء والهدم خل

ةنظرة عامة ع�� األطراف  .٣-٣ ْعنيَّ
َ
 :امل

�ن األساســــــــي�ن داخــــــــل الدولــــــــة مــــــــن ا�خطــــــــوات ال�ــــــــي ال غ�ــــــــى ع��ــــــــا لفهــــــــم األدوار واملســــــــؤوليات والُ�عــــــــد تحديــــــــد األطــــــــراف  ِ
ــّ ْعنيــــــ

َ
توصــــــــية األساســــــــ�ن امل

فات البناء والهدم
َّ
 . ��ا أثناء وضع اس��اتيجية ُمخل

 الرئيسة وعرضهم �� ا�خطط أدناه. األطراف املؤثرةقد تم تجميع و 

 

 

 

 البنيات التحتية الرئيسة �خلفات البناء والهدم �� مصر

فاتموقع إغراق 
َّ
 البناء والهدم  ُمخل

 عاشر من رمضان بمدينة ال مرفق إعادة التدو�ر املق��ح

 مفتاح املصط�حات 

 والهدم موقع إغراق مخلفات البناء 

   مرفق إعادة التدو�ر

 ٥مرفق إعادة تدو�ر أول 
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 مخلفات البناء والهدم –نظرة عامة ع�� األطراف املعنية  ٤-٣الش�ل

الهيئات 
التنظيمية

وزارة البيئة

جهاز شئون البيئة املصري 

جهاز تنظيم إدارة ا�خلفات

الوزارات

وزارة التنمية ا�حلية

وزارة الداخلية

وزارة التجارة

وزارة الدفاع

وزارة ال�حة والس�ان

وزارة اإلس�ان واملرافق 

وا�جتمعات العمرانية

وزارة التخطيط واملراقبة 

واإلصالحات اإلدار�ة

وزارة التعاون الدو��

أ�حاب 
املشروعات

وزارة (ا�جهات ا�ح�ومية 

اإلس�ان، الهيئة الهندسية 
)للقوات املس�حة  وما إ�� ذلك

املطور�ن العقار��ن

ناملواطن�ن املصر��

الشر�ات 
الهندسية

شر�ات االستشارات 

الهندسية

شر�ات البناء

إدارة ا�خلفات

شر�ات تجميع 

ا�خلفات ونقلها

مالك مواقع معا�جة 

النفايات ومقال��ا

مشغلو مواقع معا�جة 

النفايات ومقال��ا

مستثمرو إدارة 

ن امل�خفات ا�حتملو 
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�ن  ِ
ْعنيـــــــــّ

َ
ـــــفات، املـــــــــذ�ور�ن أعـــــــــاله ومــــــــن ا�جهـــــــــات الفاعلـــــــــة املهمـــــــــة األخـــــــــرى إ�ـــــــــ� جانــــــــب األطـــــــــراف امل ـــ ــاي�� واملواصــ ـــ ـــ ــع املعــ ـــ ـــ ـــــات وضــ ـــ (مثـــــــــل، الهيئـــــــــة  هيئــ

ـــ�ي ،)لعامـــــــــة للمواصـــــــــفات وا�جـــــــــودة املصـــــــــر�ة ا ـــ ـــ ـــ� الرســ ـــ ـــ ــــــاع غ�ــ ـــ ـــة والقطــ ـــ ـــ ــــــة الدوليــ ـــ ـــات املانحــ ـــ ـــ . لـــــــــم يحلـــــــــل ا�خ�ـــــــــ�اء القطـــــــــاع غ�ـــــــــ� الرســـــــــ�ي وا�جهــ

 التعامل معها. ينب��بالتفصيل �سبب التحديات ال�ي 

 

ةاألطراف  ١-٣ا�جدول   يو�ح ْعنيَّ
َ
فاتاألساس�ن وأدوارهم �� إدارة  امل

َّ
 . البناء والهدم ُمخل

ةاألطراف  ١-٣يو�ح ا�جدول  ْعنيَّ
َ
فاتاألساس�ن وأدوارهم �� إدارة  امل

َّ
 .البناء والهدم ُمخل

 الدور  الطرف املع�ي الرئيس  

 جهاز تنظيم إدارة   .١
ُ
فاتا�

َّ
، خل

 وزارة البيئة، مصر 

 فات تنظيم عملية ممارسات
َّ
 البناء والهدم ُمخل

  مراقبة أداء البلديات إلدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 خل

فاتانتاج    مقاولو البناء  .٢
َّ
 البناء والهدم ُمخل

  فاتنقل
َّ
 البناء والهدم ُمخل

 شر�ات جمع   .٣
ُ
فاتا�

َّ
فاتنقل   ونقلها  خل

َّ
 البناء والهدم ُمخل

  فـــــــــــــــاتاملســــــــــــــتثمرون ا�حتملــــــــــــــون لنظــــــــــــــام
َّ
ا�جديـــــــــــــــد  البنــــــــــــــاء والهــــــــــــــدم ُمخل

صو والنقل، و�عادة التدو�ر، (ا�جمع، 
ُّ
ل

َ
خ  من  التَّ

ُ
فاتا�

َّ
 )خل

فــــــــاتاملشــــــــار�ون ا�حتملــــــــون �ــــــــ� نظــــــــام مت�امــــــــل جديــــــــد إلدارة   القطاع ا�خاص واملستثمرون   .٤
َّ
البنــــــــاء  ُمخل

 و (ا�جمع، والنقل، و�عادة التدو�ر،  والهدم
َ

خ صالتَّ
ُّ
 من  ل

ُ
فاتا�

َّ
 )خل

وزارة اإلس�ان واملرافق    .٥

العمرانية، هيئة وا�جتمعات 

 ة ا�جديدةا�جتمعات العمراني

 ُمشِغل للمدن وا�جتمعات ا�جديدة الرئيسة �� مصر 

 إصدار تصار�ح البناء �� املدن ا�جديدة ومراقب��ا 

وزارة التنمية ا�حلية،    .٦

 وا�حافظات، وا�حليات 

  املدن وا�حليات القديمة.ُمشِغل 

 ديمة ومراقب��ا.إصدار تصار�ح البناء �� املدن والقرى الق 

الوحدة املركز�ة للمشاركة مع   .٧

 القطاع ا�خاص، ووزارة املالية

  تنظــــــــــيم املشــــــــــروعات الالزمــــــــــة للمشــــــــــاركة مــــــــــع القطــــــــــاع ا�خــــــــــاص إل�شــــــــــاء

فاتالبنية التحتية إلدارة 
َّ
 و�سهيلها البناء والهدم ُمخل
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وزارة االستثمار والتعاون    .٨

 الدو��

  ــــــــــــــجيعهم إل�شــــــــــــــاء بنيــــــــــــــة تنظــــــــــــــيم املســــــــــــــتثمر�ن األجانــــــــــــــب وا�حليــــــــــــــ�ن و��

فاتتحتية إلدارة 
َّ
 .البناء والهدم ُمخل

الهيئة الهندسية للقوات   .٩

 املس�حة

  هيئــــــــــة التنفيــــــــــذ الرئيســــــــــة (اإلدارة والبنــــــــــاء) ملشــــــــــروعات البنــــــــــاء العمالقــــــــــة

 .قوميةوال

لبحوث اإلس�ان  املركز القومي   .١٠

 والبناء

  منظمــــــــــــة ح�وميـــــــــــــة ك�ــــــــــــ�ى (للبحـــــــــــــث والتطـــــــــــــو�ر) تزخــــــــــــر ��ـــــــــــــجل حافـــــــــــــل

فـــــــــــاتل مـــــــــــن املشـــــــــــروعات التجر�بيـــــــــــة إلعـــــــــــادة التـــــــــــدو�ر طو�ـــــــــــ
َّ
ــاء  ُمخل البنـــــــــ

 .والهدم

  املطــــــــــــــــور الوحيــــــــــــــــد لأل�ــــــــــــــــواد الهندســــــــــــــــية �ــــــــــــــــ� مصــــــــــــــــر وم��ــــــــــــــــا �ــــــــــــــــود إدارة

 
ُ
فاتا�

َّ
 .الصلبة خل

الهيئة املصر�ة العامة    .١١

 وا�جودة للمواصفات 

 مصر قوميةاملطور الوحيد للمعاي�� واملواصفات ال ��. 

والـــــــــبالط  الُرـ�ــــــــامتصـــــــــنيع مـــــــــواد البنـــــــــاء ومنتجا��ـــــــــا (ا�خرســـــــــانة والطـــــــــوب و   ء مصنعو وموردو مواد البنا  .١٢

 وغ��ها) وتور�دها.

  فــــــــــــاتمــــــــــــورد محتمــــــــــــل للمنتجــــــــــــات املصــــــــــــنوعة مــــــــــــن
َّ
 البنــــــــــــاء والهـــــــــــــدم ُمخل

 املعاد تدو�رها.

 

 

فات أهم املعوقات ال�ي تحول دون إدارة سليمة للسيطرة ع��  .٤-٣
َّ
 �� مصر  البناء والهدم ُمخل

ـــــنة عقــــــــود مــــــــن الــــــــزمن �شــــــــريعات وقواعــــــــد لأل�شــــــــطة املتعلقــــــــة بالبيئــــــــة. وُيعــــــــدُّ  ر العر�يــــــــة ع�ــــــــ� مــــــــدىامتلكــــــــت جمهور�ــــــــة مصــــــــ ـــ ــة لســ ــ ـــ ـــــانون البيئــ ـــ قــ

ــــــال ١٩٩٤ ـــ ــــــذا ا�جــ ـــ ــــــ� هــ ـــ ــــــمية �ــ ـــ ــــــة رســ ـــ ــــــة قانونيــ ـــ ــــــو أول وثيقــ ـــ ا . ومنـــــــــذ ذلـــــــــك ا� هــ ــً َع بقـــــــــوان�ن ومراســـــــــيم وفقـــــــ تبـــــــــِ
ُ
ت عليـــــــــھ التحـــــــــديثات وأ

َ
دِخلـــــــــ

ُ
حـــــــــ�ن، أ

 . صر، و�ما يتما��ى مع االتفاقيات البيئية الدوليةللتحديات البيئية املتطورة باستمرار �� م

  عيد تدو�ر أي �سبة مئو�ة من
ُ
فاتال يوجد نموذج ملدينة مصر�ة �

َّ
 .البناء والهدم ُمخل

 دارة وافقت مصر مؤخًرا ع�� الئحة إ 
ُ
فاتا�

َّ
 .٢٠٢٠الصلبة �� أغسطس  خل

  فــــــــــاتُم ســــــــــوء اإلدارة مــــــــــن جانــــــــــب هيئــــــــــات املــــــــــدن وا�حليــــــــــات والرقابــــــــــة ع�ــــــــــ� نقــــــــــل
َّ
ال�ــــــــــي تــــــــــؤدي إ�ــــــــــ� الــــــــــتخلص مــــــــــن  البنــــــــــاء والهــــــــــدم خل

 
ُ
فاتا�

َّ
 . غ�� قانونيةبطرق  خل

  فاتعدم وجود مبادئ توج��ية �� املدن القديمة وا�جديدة لتوجيھ عمليات جمع
َّ
ص ونقلها  البناء والهدم ُمخل

ُّ
ل

َ
خ  م��ا.والتَّ

 فاتبكميات  نقص البيانات الدقيقة أو عدم وجودها �� إدارات املدن فيما يتعلق
َّ
 الناتجة وامل��اكمة. البناء والهدم ُمخل

  فاتوقواعد بيانات وأدوات لرصد  قوميعدم وجود نظام
َّ
 الناتجة �� مواقع البناء.  البناء والهدم ُمخل
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ُّ
ل

َ
خ فات الناتجة عن حفر ال��بة والتَّ

َّ
ل

َ
خ

ُ
ة للشر�ات العاملة �� نقل ا� ات واإلم�انيات الفنيَّ ِعدَّ

ُ
 . ص م��اعدم توفر امل

  �� عدم وجود حوافز �جذب املستثمر�ن للعمل 
ُ
فاتمجال اإلدارة املت�املة �

َّ
 .البناء والهدم خل

 ) ا�خرســـــــــا�ي، والطـــــــــوب، والـــــــــبالط، ومـــــــــواد بنـــــــــاء  الُرـ�ــــــــامال �ســـــــــمح املواصـــــــــفات القياســـــــــية ا�حاليـــــــــة ا�خاصـــــــــة بمـــــــــواد البنـــــــــاء ومنتجا��ـــــــــا

َعاد تدو�ره
ُ
 . االطرق) باستخدام مواد ا�حجارة امل

  فاتال توجد دراسة لتحديد الرسوم املناسبة للتخلص من
َّ
 .البناء والهدم ُمخل

 

فاتمبادرات لتعز�ز إدارة   .٥-٣
َّ
 �� مصر  البناء والهدم ُمخل

فات البناء و 
َّ
َمت العديد من املبادرات خالل السنوات العشر املاضية لتعز�ز إعادة تدو�ر ُمخل ّدِ

ُ
 : الهدم �� مصر، ومن هذه املبادراتق

 ):  ٢٠١٤( "املقاولون العربا�خاصة �شركة "محطة إعادة التدو�ر  -١

 مرفــــــــق معا�جــــــــة، بـــــــادرت الشــــــــركة ببنـــــــاء ٢٠١٤شـــــــركة "املقــــــــاولون العـــــــرب" �ــــــــ� إحـــــــدى شــــــــر�ات املقـــــــاوالت ا�ح�وميــــــــة الرائــــــــدة �ـــــــ� مصــــــــر. �ـــــــ� عــــــــام 

فــــــات البنــــــاء والهـــــدم (أمــــــل 
َّ
ــنع قــــــد بــــــدأ بالفعــــــل ) �ــــــ� مدينــــــة الســــــادس مـــــن أكتــــــو�ر غــــــرب٥صـــــغ�� إلعــــــادة تــــــدو�ر ُمخل �ــــــ� �ــــــحق  القــــــاهرة، وـ�ـــــان املصـــ

فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم و�نتـــــــــاج أحجـــــــــار مكســـــــــرة يمكـــــــــن أن تحـــــــــل محـــــــــل 
َّ
ا�خشـــــــــن �ـــــــــ� ا�خرســـــــــانة. واســـــــــُتخِدَمت بالفعـــــــــل هـــــــــذه املـــــــــادة �ـــــــــ�  الُرـ�ــــــــامُمخل

 :  ا��وم١٨أسبابشروع ولم �ستمر لعدة صناعة الطوب اإلسمن�ي واألرصفة وا�حواجز ا�خرسانية. ومع ذلك، فشل امل

  العدم وجود مواد املدخالت �سبب عدم وجود نظام عَّ
َ
فات البناء والهدم ف

َّ
 .لتجميع ُمخل

  فـــــــات البنــــــــاء والهـــــــدم املعـــــــاد تــــــــدو�رها �ـــــــ� تصـــــــنيع مــــــــواد
َّ
عـــــــدم وجـــــــود املواصـــــــفات القياســــــــية الرســـــــمية للمـــــــواد �ســــــــمح باســـــــتخدام ُمخل

  .�� إ�شاء الطرق  تدو�رهاومنتجات البناء ا�جديدة، أو السماح باستخدام املواد املعاد 

  ص املناســـــــــبة مـــــــــن منت�ـــــــــ�  مرفـــــــــقعـــــــــدم وجـــــــــود نمـــــــــوذج مـــــــــا�� مســـــــــتدام لتشـــــــــغيل
ُّ
ل

َ
خ إعـــــــــادة التـــــــــدو�ر دون ا�حصـــــــــول ع�ـــــــــ� رســـــــــوم الـــــــــتَّ

فات البناء والهدم
َّ
 . ُمخل

 

٢-   
ُ
فاتاإلدارة املت�املة �

َّ
 )٢٠١٥ملدينة القاهرة ا�جديدة ( البناء والهدم خل

ألــــــــــف فــــــــــدان، و�صــــــــــل عــــــــــدد ســــــــــ�ا��ا ا�حــــــــــا��  ٨٥شــــــــــرق القــــــــــاهرة، وتبلــــــــــغ مســــــــــاح��ا اإلجماليــــــــــة  ٢٠٠٠عــــــــــام يــــــــــدة ا�جدتأسســــــــــت مدينــــــــــة القــــــــــاهرة 

أعلنـــــــــت هيئـــــــــة ا�جتمعـــــــــات العمرانيـــــــــة ا�جديـــــــــدة �ـــــــــ� مصـــــــــر للشـــــــــر�ات ا�حليـــــــــة والدوليـــــــــة عـــــــــن  ٢٠١٥مليـــــــــون �ســـــــــمة. و�ـــــــــ� أغســـــــــطس  ٢٫٥حـــــــــوا�� 

ســــــــــبق ملشــــــــــروع إدارة ُمخ
ُ
فــــــــــالتقــــــــــدم بطلــــــــــب ل�حصــــــــــول ع�ــــــــــ� التأهيــــــــــل امل

َّ
لبنــــــــــاء والهــــــــــدم املت�امــــــــــل ملدينــــــــــة القــــــــــاهرة ا�جديــــــــــدة. وضــــــــــع املركــــــــــز ات ال

فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم، ونقلهـــــــــا، 
َّ
القـــــــــومي لبحـــــــــوث اإلســـــــــ�ان والبنـــــــــاء �ـــــــــ� مصـــــــــر وثـــــــــائق املناقصـــــــــة، وال�ـــــــــي تضـــــــــمنت املواصـــــــــفات الفنيـــــــــة �جمـــــــــع ُمخل

جنــــــــوب شــــــــرق مدينــــــــة القــــــــاهرة ا�جديــــــــدة ع�ــــــــ�  كــــــــم ٣٥عــــــــد فــــــــداًنا ع�ــــــــ� � ٧٠و�عــــــــادة تــــــــدو�رها، و�نتــــــــاج املــــــــواد ا�خرســــــــانة �ــــــــ� موقــــــــع ع�ــــــــ� مســــــــاحة 

القطاميـــــــة. وقــــــــد تأهلـــــــت الشــــــــر�ات ا�حليـــــــة والعامليــــــــة للمشـــــــروع وأعــــــــدت عطاءا��ـــــــا. وقــــــــد قـــــــدرت دراســــــــة ا�جـــــــدوى ال�ــــــــي أجراهــــــــا  -طر�ـــــــق ال�ــــــــخنة

 طـــــــن مـــــــن ُم  ٨٠٠٠االستشـــــــاري املركـــــــز القـــــــومي لبحـــــــوث اإلســـــــ�ان والبنـــــــاء قـــــــدرة محطـــــــة إعـــــــادة التـــــــدو�ر املق��حـــــــة بــــــــ 
َّ
ا. فـــــــات خل البنـــــــاء والهـــــــدم يوميـــــــ�

ــاليف األوليــــــــة للمشــــــــروع بحــــــــوا��  ــار�خ تقــــــــديم  ١٦٥وقــــــــدرت الت�ــــــ ــ�� مــــــــن تــــــ ت املناقصــــــــة قبــــــــل وقــــــــت قصــــــ ــَ لِغيــــــ
ُ
مليــــــــون جنيــــــــھ مصــــــــري. ومــــــــع ذلــــــــك، أ

 .العطاءات �سبب �غي��ات �� استخدام األرا��ي �� موقع إعادة التدو�ر

 

جر�ت مع د/ ناهد يوسف،١٨
ُ
 . رئيس جهاز تنظيم إدارة ا�خلفات الرجوع إ�� املقابالت الهاتفية ال�ي أ
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فاتم تخدا. تحديث املواصفات القياسية املصر�ة للسماح باس٣
َّ
 للر�ام الطبي�� البناء والهدم ُمخل

ً
 لتكون بديال

م املركــــــــــز القــــــــــومي لبحــــــــــوث اإلســــــــــ�ان والبنــــــــــاء �ــــــــــ� مصــــــــــر مبــــــــــادرة إ�ــــــــــ� الهيئــــــــــة املصــــــــــر�ة للمعــــــــــاي�� وا�جــــــــــودة لتحــــــــــديث ( ٢٠٠٠�ــــــــــ� ف��ايــــــــــر  دَّ
َ

) ١٦قــــــــــ

ــاء الطــــــــرق وذلــــــــك للســـــــــماح باســــــــتخد ــاء ومـــــــــواد إ�شــــــ  ام ُم مواصــــــــفة مــــــــن املواصــــــــفات القياســـــــــية ملــــــــواد البنــــــ
َّ
ــاد تـــــــــدو�رها خل فــــــــات البنـــــــــاء والهــــــــدم املعــــــ

فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم �ـــــــــ� العديـــــــــد مـــــــــن 
َّ
افة باســـــــــتخدام ُمخل ضـــــــــَ

ُ
 للرـ�ــــــــام ا�خشـــــــــن الطبي�ـــــــــ�، حيـــــــــث ستســـــــــمح هـــــــــذه املواصـــــــــفات ا�جديـــــــــدة امل

ً
بـــــــــديال

ة للتعـــــــــاون الـــــــــدو�� املركـــــــــَز القـــــــــوم ٢٠٠٠منتجـــــــــات البنـــــــــاء و��شـــــــــاء الطـــــــــرق. و�ـــــــــ� ســـــــــبتم��  اإلســـــــــ�ان والبنــــــــــاء حـــــــــوث ي لبمنحـــــــــت ا�جمعيـــــــــة األملانيـــــــــَّ

فــــــــــات البنــــــــــاء والهــــــــــدم و�عــــــــــادة 
َّ
خل

ُ
عقــــــــــًدا لــــــــــدعم هــــــــــذه املبــــــــــادرة لتســــــــــريع تحــــــــــديث املواصــــــــــفات، نظــــــــــًرا لتأث��هــــــــــا ا�حاســــــــــم ع�ــــــــــ� اإلدارة املت�املــــــــــة �

ات واصــــــــفامل تــــــــدو�رها �ــــــــ� مصــــــــر. و��ــــــــدف املركــــــــز القــــــــومي لبحــــــــوث اإلســــــــ�ان والبنــــــــاء والهيئــــــــة املصــــــــر�ة للمعــــــــاي�� وا�جــــــــودة إ�ــــــــ� اســــــــتكمال تحــــــــديث

مـــــــــدة هـــــــــذا املشـــــــــروع ســـــــــتة ، حيـــــــــث ُتقـــــــــدر قائمـــــــــة باملواصـــــــــفات القياســـــــــية املســـــــــ��دفةi ٢-٣ا�جـــــــــدول . هـــــــــذا وُ�قـــــــــدم ا�جـــــــــدول ٢٠٢١بحلـــــــــول مـــــــــارس 

 .٢٠٢١مارس  بحلول أشهر تنت�ي 

فاتلوب تحدي��ا للسماح بياسية املصر�ة املطواصفات الققائمة امل - ٢-٣ا�جدول 
َّ
 لتكون مصدًرا للمواد البناء والهدم  ُمخل

رقم املواصفات   الرقم 

القياسية  

 املصر�ة

 املرجع االسم اإلنجل��ي للمواصفة  االسم العر�ي للمواصفة 

ستخدم  الُر�ام ٧٦١٣ ١
ُ
ا�خلطات    امل  ��

السطح   ومعا�جات  البيتومينية 

وم ومناطق  للطرق  املطارات  مرات 

 الس�� األخرى  

 

Aggregates for bituminous 

mixtures and surface treatments 

for roads, airfields and other 

trafficked areas 

 املواصفة األورو�ية 

EN 13043 /2013 

أو    الُر�ام ٧٨٤٨ ٢ املر�وطة  غ��  للمواد 

  �� لالستخدام   
ً
هيدروليكيا املر�وطة 

وا�شاء اعمال   املدنية  الهندسة 

 الطر�ق

Aggregates for unbound and 

hydraulically bound materials for 

use in civil engineering work and 

road construction . 

 املواصفة األورو�ية 

EN 13242/2002+A1/2007 

 Specification for concrete flooring ال��ابيع ا�خرسانية لالرضيات  ١٢٩١ ٣

tiles and fittings  .Dimensions and 

workmanship 

 

 املواصفة اإلنجل��ية:  

BS 1197/1973 

ا�خرسا�ى   ٤٣٨٢ ٤ الرصف    - وحدات 

اإلختبار   وطرق  اإلش��اطات 

 (االن��لوك)

Concrete paving blocks  .

Requirements and test methods 

 املواصفة األورو�ية 

EN 1338/2003 



اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 

 

 

 

National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

رقم املواصفات   الرقم 

القياسية  

 املصر�ة

 املرجع االسم اإلنجل��ي للمواصفة  االسم العر�ي للمواصفة 

 Standard Specification for Precast نية سابقة الصب ا�خرسا ا�حواجز  ٨٠١٦ ٥

Concrete Barriers 

 املواصفة األمر�كية 

ASTM C 825/2011 

ا�خرسانية   ١٢٨٩ ٦ ال��دورات    – وحدات 

 االختباراملتطلبات وطرق 

Concrete kerb units – 

Requirements and test methods 

 املواصفة األورو�ية 

EN 1340/2003 

من   ٢- ١٢٩٢ ٧ املصنعة  البناء  وحدات 

الثا�ى:   ا�جزء  األسمنتية  ا�خرسانة 

غ��   ا�خرسانية  البناء  وحدات 

ا�خرسانة   من  املصنعة  ا�حاملة 

 األسمنتية 

Standard specification for Non-

load bearing concrete masonry 

units 

 

 املواصفة األمر�كية 

ASTM C129/2003 

:  Concrete pavements - Part 1 ة مواصفة جديد- - ٨

Materials 

 املواصفة األورو�ية 

EN 13877-1 

:  Concrete pavements - Part 2 مواصفة جديدة - - ٩

Functional requirements for 

concrete pavements 

 املواصفة األورو�ية 

EN 13877-2 

:  Concrete pavements - Part 3 مواصفة جديدة - - ١٠

Specifications for dowels to be 

used in concrete pavements 

 املواصفة األورو�ية 

EN 13877-3 

األول:   ١-٢٦٩ ١١ ا�جزء  االسمن�ى  البالط 

لالستخدام   االسمن�ى  البالط 

 الداخ�� 

Terrazzo tiles - Part (1) : terrazzo 

tiles for internal use 

 املواصفة األورو�ية 

EN 13748-1/2004 

الثا�ي:   ٢-٢٦٩ ١٢ ا�جزء  األسمن�ى  البالط 

لالستخدام   األسمن�ى  البالط 

 ا�خار�� 

Terrazzo tiles - Part 2  :Terrazzo 

tiles for external use . 

 املواصفة األورو�ية 

EN 13748-2/ 2004 
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رقم املواصفات   الرقم 

القياسية  

 املصر�ة

 املرجع االسم اإلنجل��ي للمواصفة  االسم العر�ي للمواصفة 

ا�ج��ية  ٤٢ ١٣ الرملية  والبلو�ات  الطوب 

املثقب   والطوب  املصمت  الطوب 

والبلو�ات  املصمتھ    والبلو�ات 

 ا�جوفة 

Sand lime bricks and blocks; solid 

bricks, perforated bricks, solid 

blocks, hollow blocks 

 األملا�ي للتوحيد القيا��ي املعهد 

DIN 106-1/1980 

املسامية  ١٤٠١ ١٤ ا�خرسانية  البلو�ات 

 باألوتوكالف والوحدات املستو�ة 

Autoclaved aerated concrete 

blocks and concrete precision 

blocks 

 املعهد األملا�ي للتوحيد القيا��ي 

DIN 4165   

البناءاملصنعة من ا�خرسانة  وحدات   ١- ١٢٩٢ ١٥

وحدات    : ا�جزءاألول  األسمنتية 

املصنعة   ا�حاملة  ا�خرسانية  البناء 

 من ا�خرسانة األسمنتية

Standard specification for load 

bearing concrete masonry units 

 هد األملا�ي للتوحيد القيا��ي عامل

ASTM C 90/2003 

 Standard Specification for ر�ام مون املبا�ى  ١١٠٨ ١٦

Aggregate for Masonry Mortar 

 املعهد األملا�ي للتوحيد القيا��ي 

ASTM C 144 / 2004 

 

 ا�جوانب القانونية   .٦-٣

ْت جمهور�ــــــة مصــــــر العر�يـــــــة ع�ــــــ� مــــــدى عقــــــود ممتـــــــدة مــــــن الــــــ
َّ
ن تعلقــــــة بالبيئـــــــة. زمن حزمــــــة مـــــــن التشــــــريعات والقــــــوان�ن ال�ــــــي تـــــــنظم األ�شــــــطة املســــــَ

ــــــنة وُيعــــــدُّ  ــــــة لســ ــانون البيئــ ـــ ــــــال ١٩٩٤قــ ــــــذا ا�جــ ــ� هــ ـــ ــــــمية �ــ ة رســ ــــــَّ ــة قانونيــ ـــ َع بقــــــوان�ن أول وثيقــ ــِ تبــــ
ُ
ت عليــــــھ التحــــــديثات وأ

َ
دِخلــــــ

ُ
. ومنــــــذ ذلــــــك ا�حــــــ�ن أ

 . ا يتما��ى مع االتفاقيات البيئية الدوليةوفًقا للتحديات البيئية املتطورة باستمرار �� مصر، و�مومراسيم 

) مــــــــــــن الالئحـــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة (قــــــــــــرار رئـــــــــــــيس مجلــــــــــــس الــــــــــــوزراء رقـــــــــــــم ٤١، واملــــــــــــادة (١٩٩٤لســـــــــــــنة  ٤) مــــــــــــن قـــــــــــــانون البيئــــــــــــة رقــــــــــــم ٣٩تــــــــــــنص املــــــــــــادة (

ــ� ال�ــــــــ٣٣٨/١٩٩٥ ــاء والهـــــــــدم ع�ــــــ فــــــــات البنــــــ
َّ
ــام بأعمـــــــــال التنقيــــــــب أ) �شــــــــأن إدارة ُمخل و ا�حفــــــــر أو البنـــــــــاء أو �ام جميــــــــع ا�جهـــــــــات واألفــــــــراد عنــــــــد القيــــــ

فــــــــات أو أتر�ــــــــةالهــــــــدم أو نقــــــــل مــــــــا ينــــــــتج ع��ــــــــا مــــــــن ُم 
َّ
باتخــــــــاذ االحتياطــــــــات الالزمــــــــة للتخــــــــز�ن أو النقــــــــل اآلمــــــــن لهــــــــا ملنــــــــع تطايرهــــــــا. هــــــــذا وتحتــــــــوي  -خل

  بناء والهدم.السلطات ا�حلية بدمجها �� تصار�ح التنقيب وا�حفر وال ) سالفة الذكر ع�� هذه املواصفات، كما أ��ا تلزم٣٩املادة (

 

فاتوفيما ي�� القوان�ن واملواد ال�ي تحكم 
َّ
 �� مصر:  البناء والهدم ُمخل
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  هو القانون األسا��ي ا�حاكم إلدارة  ١٩٦٧لسنة  ٣٨القانون رقم 
ُ
فاتا�

َّ
 الصلبة �� مصر؛ خل

 ) تحظر التخلص من  ١٩٦٧لسنة  ٣٨) من القانون رقم ١املادة 
ُ
فاتا�

َّ
 صرح بھ؛الصلبة �� م�ان غ�� م خل

   عّرِف  ١٩٦٨لسنة  ١٣٤قرار وزارة اإلس�ان رقم�ُ 
ُ
فاتا�

َّ
فاتوم��ا  خل

َّ
 ؛البناء والهدم ُمخل

 ) فتطالب اإلدارة ا�حلية بنقل  ١٩٦٨لسنة  ١٣٤) من القرار رقم ٣املادة
َّ
 �� املركبات املرخصة؛ البناء والهدم اتُمخل

 ) فاتية نقل تنظم عمل ١٩٦٨لسنة  ١٣٤) من القرار رقم ١٤املادة
َّ
صو  البناء والهدم ُمخل

ُّ
ل

َ
خ  م��ا؛ التَّ

  يحكم حالًيا عملية إدارة  ١٩٩٤لسنة  ٤قانون البيئة رقم 
ُ
فاتا�

َّ
 الصلبة �� مصر؛ خل

 ) فات) يتناول إدارة ١٩٩٥لسنة  ٣٣٨ئيس مجلس الوزراء رقم ) من الالئحة التنفيذية (قرار ر ٤١املادة
َّ
 ؛البناء والهدم ُمخل

  يحظر التخلص من  ١٩٨٢لسنة  ٤٨القانون رقم 
ُ
فاتا�

َّ
 الصلبة �� القنوات وا�جاري املائية؛ خل

 ) فاتتحظر التخلص من  ١٩٥٦لسنة  ١٤٠) من القانون رقم ٢املادة
َّ
 رق.�� الشوارع والط البناء والهدم ُمخل

 

 ع�ــــــــــ� ذلــــــــــك، �ســــــــــمح القانونــــــــــان رقــــــــــم 
ً
فــــــــــات البنــــــــــاء للســــــــــلطات ا�ح ١٩٩٦لســــــــــنة  ١٠١ورقــــــــــم  ١٩٧٦لســــــــــنة  ١٠٦وعــــــــــالوة

َّ
ليــــــــــة بتضــــــــــم�ن إدارة ُمخل

ح هــــــــذان القانونــــــــان كــــــــذلك للســــــــلطات ا�حليــــــــة بتحصــــــــيل رســــــــوم مــــــــن املقــــــــاول�ن واملــــــــالك والهــــــــدم �ــــــــ� التصــــــــار�ح املطلو�ــــــــة أل�شــــــــطة البنــــــــاء. ويســــــــم

ا _مــــــن بــــــ�ن أمــــــور  ص م��ــــــا أو �ل��مــــــا. أيضــــــً
ُّ
ل

َ
خ فــــــات البنــــــاء والهــــــدم أو الــــــتَّ

َّ
 مــــــا ي�ــــــون مــــــن  أخــــــرى_ وتقــــــديم أو دفــــــع ت�ــــــاليف جمــــــع ُمخل

ً
ومــــــع ذلــــــك عــــــادة

فـــــــات إ�ـــــــ� موقـــــــع قر�ـــــــب غ�ـــــــ� معتمـــــــد، وتـــــــر 
َّ
ل

َ
خ

ُ
ص املدفوعـــــــة ُمســـــــبًقا �ـــــــ� موقـــــــع معتمـــــــد، ولكنـــــــھ �عيـــــــد. األرخـــــــص للمقـــــــاول نقـــــــل ا�

ُّ
ل

َ
خ ك خـــــــدمات الـــــــتَّ

الة �سبب املشكالت الرئيسية اآلتية:باختصار يمكننا أن نق عَّ
َ
  ول إن التشريعات القائمة ليست ف

  دون تصر�ح. وجود أ�شطة بناء 

  .محدودية تطبيق هذه اللوائح 

  فاتعدم وجود خدمات تقدمها ا�ح�ومة �جمع
َّ
صو  البناء والهدم ُمخل

ُّ
ل

َ
خ  م��ا. التَّ

 فاتإدارة ال يختص ب٪ ل�خدمات األخرى (مثل، ١سبة االل��ام برسوم تصر�ح البناء بن
َّ
 ).البناء والهدم ُمخل

  العدم وجود نظام مراقبة عَّ
َ
 �� مصر. ف

لبة (القــــــــــــانون رقــــــــــــم ٢٠٢٠مصــــــــــــر �ــــــــــــ� أغســــــــــــطس عــــــــــــام  عتوضــــــــــــ فــــــــــــات الصــــــــــــّ
َّ
ل

َ
خ

ُ
)، وال يــــــــــــزال األمــــــــــــر ٢٠٢٠لســــــــــــنة  ٢٠٢، الئحــــــــــــة جديــــــــــــدة إلدارة ا�

فـــــــــات  ١٥اإلعـــــــــداد وقـــــــــت إصـــــــــدار هـــــــــذا التقر�ـــــــــر. وتـــــــــنص املـــــــــادة التنفيـــــــــذي لهـــــــــذه الالئحـــــــــة قيـــــــــد 
َّ
ل

َ
خ

ُ
(البـــــــــاب الثالـــــــــث) مـــــــــن قـــــــــانون تنظـــــــــيم إدارة ا�

فـــــــــات أو حائزهـــــــــا اتخـــــــــاذ جميـــــــــع التـــــــــداب�� الالزمـــــــــة والضـــــــــرور�ة ا�خاصـــــــــة بالتسلســـــــــل الهرمـــــــــي إلدارة ا�جديـــــــــد ع�ـــــــــ� أنـــــــــھ: "يجـــــــــب ع�ـــــــــ� 
َّ
ل

َ
خ

ُ
صـــــــــاحب ا�

فــــــــات، مـــــــــن أجـــــــــل تحق
َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات؛ ) ا١يــــــــق مـــــــــا يـــــــــأ�ي: ا�

َّ
ل

َ
خ

ُ
) العمـــــــــل ع�ــــــــ� ضـــــــــمان إعـــــــــادة تـــــــــدو�ر ٣) �عز�ــــــــز إعـــــــــادة االســـــــــتخدام؛  ٢�حـــــــــد مــــــــن إنتـــــــــاج ا�

ص 
ُّ
ل

َ
خ فـــــــــات ومعا�ج��ـــــــــا والـــــــــتَّ

َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات بطر�قـــــــــة تحـــــــــد مـــــــــن اإلضـــــــــرار بال�ـــــــــحة العامـــــــــة والبيئـــــــــة." كمـــــــــا تـــــــــنص كـــــــــذلك ٤ال��ـــــــــائي م��ـــــــــا؛  ا�

َّ
ل

َ
خ

ُ
) إدارة ا�

ا لــــــــــث) ع�ــــــــــ� أنـــــــــھ "يتح(مــــــــــن البــــــــــاب الثا ١٦املـــــــــادة  فــــــــــات بطر�قــــــــــة آمنــــــــــة �ــــــــــحي�
َّ
فــــــــــات أو حائزهــــــــــا ت�لفـــــــــة اإلدارة املت�املــــــــــة للُمخل

َّ
ل

َ
خ

ُ
مــــــــــل صــــــــــاحب ا�

ا، وذلـــــــك ع�ـــــــ� النحـــــــو الـــــــذي تحـــــــدد ــ� مـــــــن البـــــــاب ذاتـــــــھ للســـــــلطات  ٢٢ه الالئحـــــــة التنفيذيـــــــة لهـــــــذا القـــــــانون (لـــــــم تصـــــــدر �عـــــــد)". و�ســـــــمح املـــــــادة و�يئيـــــ

فــــــــا�ح�وميــــــــة �ــــــــ� املدينــــــــة بإ�شــــــــاء شــــــــر�ات 
َّ
ل

َ
خ

ُ
لبة املت�املــــــــة بنفســــــــها أو بالتعــــــــاون مــــــــع القطــــــــاع ا�خــــــــاص، وتــــــــنص هــــــــذه املــــــــادة ع�ــــــــ� إدارة ا� ات الصــــــــّ

فات البناء والهدم) وعمليا��افرص الشراكة مع القطاع ا�خاص لتمو�ل و�دارة ا
َّ
فات الّصلبة (وُمخل

َّ
ل

َ
خ

ُ
 .  لبنية التحتية إلدارة ا�
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فــــــات ع�ـــــــ� أن الســــــلطات ا�ختصــــــة ملزمـــــــة �عــــــدم مــــــنح أيــــــة تـــــــراخيص ألعمــــــال البنــــــاء والهـــــــدم، مـــــــن قــــــانون تنظــــــيم إدارة  ٣٦كمــــــا تــــــنص املــــــادة 
َّ
ل

َ
خ

ُ
ا�

 ع�ــــــ� �عاقــــــده مــــــع شــــــركة ُم 
ً

فــــــات، وأنــــــھ يجــــــب ع�ــــــ� املالــــــك دفــــــع مبلــــــغ الضــــــمان املــــــا�� مــــــا لــــــم يقــــــدم طالــــــب ال�ــــــ�خيص دلــــــيال
َّ
ل

َ
خ

ُ
ة لنقــــــل هــــــذه ا� صــــــَ َرخَّ

 .(التأم�ن) الذي تحدده السلطة اإلدار�ة ا�ختصة

  فــــــــــات  ٢٠٢٠لســـــــــنة  ٢٠٢هـــــــــذه الالئحــــــــــة ا�جديـــــــــدة للقــــــــــانون رقــــــــــم
َّ
ا لتطبيـــــــــق اســــــــــ��اتيجية ُمخل ا قو�ــــــــــ� وا�ــــــــــحة للغايــــــــــة، وتمثـــــــــل أساســــــــــً

 .مصرالبناء والهدم وتنفيذها �� 
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  ١٩املعيار األملا�ي  -٤

ا  �ـــــــ� ، ٢٠األملـــــــا�ياإلحصـــــــاء الفيـــــــدرا��  ملكتـــــــبُ�عـــــــد قطـــــــاع البنـــــــاء مـــــــن أك�ـــــــ� القطاعـــــــات االقتصـــــــادية كثافـــــــة �ـــــــ� اســـــــتخدام املـــــــوارد �ـــــــ� أملانيـــــــا. ووفقـــــــً

فــــــــات البنــــــــاء والهــــــــدم حــــــــوا�� ٢٠١٧عــــــــام 
َّ
ــْت ُمخل لــــــ

َّ
ــً ٥٣، فقــــــــد مث ــا مخزنــــــ ــا يجعلهــــــ فــــــــات املتولــــــــدة، ممــــــ

َّ
ل

َ
خ

ُ
ــي ٪ مــــــــن جميــــــــع ا� ــام ال�ــــــ ا للمــــــــواد ا�خــــــ ــً ا مهمــــــ

 
َّ
ْدُر األك�ــــــ� مــــــن ُمخل ــَ صــــــيب  مــــــن ن ٢٠١٧فــــــات البنــــــاء والهــــــدم الناتجــــــة �ــــــ� عــــــام صــــــنعها اإل�ســــــان مــــــن املــــــواد القابلــــــة إلعــــــادة التــــــدو�ر. هــــــذا وـ�ـــــان القــــ

ة، والطــــــــــوب، والــــــــــبالط، ٪)، تل��ــــــــــا ا�خرســــــــــان٥٧ال��بــــــــــة (و�شــــــــــمل ال��بــــــــــة ا�حفــــــــــورة مــــــــــن املواقــــــــــع امللوثــــــــــة)، وا�حجــــــــــارة، وتر�ــــــــــة التجر�ــــــــــف بنســــــــــبة (

٪) و�ـــــــــ� ال��ايـــــــــة تـــــــــأ�ي ٩لقطـــــــــران بنســـــــــبة (٪)، تل��ـــــــــا مخـــــــــاليط البيتـــــــــوم�ن، وقطـــــــــران الفحـــــــــم، واملنتجـــــــــات ا�حتو�ـــــــــة ع�ـــــــــ� ا٢٧والســـــــــ��اميك بنســـــــــبة (

فات
َّ
 .٢١٪)٢(البناء والهدم بنسبة  ُمخل

ت �ــــــــ� عــــــــام  طِلقـــــــَ
ُ
�ح�ومــــــــة الفيدراليــــــــة الــــــــدائري"، مــــــــع ال�ــــــــ�ام طــــــــو�� ل"، ومعناهــــــــا "بنــــــــاء االقتصــــــــاد Kreislaufwirtschaft Bauمبــــــــادرة " ١٩٩٥أ

فـــــــــات البنـــــــــاء املعدنيـــــــــة القابلـــــــــة إلعـــــــــادة التـــــــــدو�ر املدفونـــــــــة منـــــــــذ 
َّ
ت ا�ح ١٠بخفـــــــــض كميـــــــــة ُمخل

َّ
�ومـــــــــة بال��امهــــــــــا ســـــــــنوات إ�ـــــــــ� النصـــــــــف. وقـــــــــد وفـــــــــ

فات البناء املعدنية املت٩٠الذا�ي بنجاح، بل زادت حصة إعادة التدو�ر إ�� حوا�� 
َّ
 . ولدة �� أملانيا٪ من جميع ُمخل

ــام  صــــــــدر مـــــــــؤخًراأحـــــــــدث تقر�ــــــــر رصـــــــــد  وقــــــــد أورد ــَد تـــــــــدو�ر حــــــــوا��  ٢٠١٦٢٢عــــــــن املبـــــــــادرة �ـــــــــ� عــــــ عيــــــ
ُ
مـــــــــن أنقــــــــاض املبـــــــــا�ي (ا�خرســـــــــانة ٪ ٧٧٫٧أنـــــــــھ أ

عيـــــــَد تـــــــدو�ر  والطـــــــوب والـــــــبالط
ُ
٪ فقـــــــط مـــــــن ال��بـــــــة ا�حفـــــــورة واملـــــــواد ا�جروفـــــــة وح�ـــــــ�ى رصـــــــف الطـــــــرق إ�ـــــــ� مـــــــواد بنـــــــاء ٩٫١والســـــــ��اميك)، بينمـــــــا أ

ر بحــــــــوا�� ج دَّ ــَ ــبة ُتقــــــ ــَد تـــــــــدو�ر �ســــــ عيــــــ
ُ
ــاء الطــــــــرق فقــــــــد أ فــــــــات بنــــــ

َّ
ق بُمخل

َّ
ــ ــا يتعلــــــ ــَد تــــــــدو�ر ٩٥٫٤ديــــــــدة. وفيمــــــ عيــــــ

ُ
ــا أ فـــــــــات  ٪٤٫٥٪، كمــــــ

َّ
فقــــــــط مــــــــن ُمخل

فـــــــات ا�خشـــــــب، والزجـــــــاج، البنــــــاء القائمـــــــة ع�ـــــــ� ا�جـــــــ
َّ
فـــــــات البنـــــــاء (مثـــــــل ا�حديـــــــد، والصـــــــلب، وُمخل

َّ
ا تـــــــدو�ر أنـــــــواع أخـــــــرى مـــــــن ُمخل عيـــــــَد أيضـــــــً

ُ
بس. وأ

 . ٪ فقط١٫٦ستيك، واملعادن، ومواد العزل) بنسبة والبال 

فـــــــات البنـــــــاء بحلــــــول ينـــــــاير ٧٠هــــــذا و�جـــــــب الوصــــــول إ�ـــــــ� معـــــــدل اســــــ��داد بنســـــــبة
َّ
ا ل٢٠٢٠٪ (بـــــــالوزن) مــــــن ُمخل  ١٤) الفقـــــــرة ٣لمـــــــادة (، وذلـــــــك وفقــــــً

 .۲۳من قانون االقتصاد الدائري 

 

 

 

حقائق والبيانات والرسومات مقدمة من الوزارة االتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والبناء  ): ا�٢٠١٨الوزارة الفيدرالية للبيئة وحفظ الطبيعة والبناء والسالمة النوو�ة، إدارة ا�خلفات �� أملانيا ( ١٩

 والسالمة النوو�ة 

 ٠٨/٠٥/٢٠٢٠, تار�خ أخر مطالعة l.de/en/node/718https://www.statistikporta): التخلص من ا�خلفات وفًقا لفئا��ا  ٢٠١٧ي األملا�ي (مكتب اإلحصاء االتحاد ٢٠

املتبقي، كثافة ا�خلفات، توليد ا�خلفات حسب القطاع االقتصادي)  ): رصيد ا�خلفات (توليد ا�خلفات / ٢٠١٧مكتب اإلحصاء االتحادي األملا�ي ( ٢١

)https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Publikationen/Downloads-Abfallwirtschaft/abfallbilanz-pdf-

5321001.pdf?__blob=publicationFile ٠٨/٠٥/٢٠٢٠, تار�خ أخر مطالعة 

٢٢ Kreislaufwirtschaft Bau (2016  11): رصد نفايات اإل�شاءات املعدنية.pdf-bau.de/Arge/Bericht-http://kreislaufwirtschaft ٠٨/٠٥/٢٠٢٠مطالعة , تار�خ أخر 

 . ٩/٥/٢٠٢٠تار�خ آخر مشاهدة ، internet.de/krwg/KrWG.pdf-im-https://www.gesetze): ٢٠١٢قانون االقتصاد الدائري ( ٢٣

 

https://www.statistikportal.de/en/node/718
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf


اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 

 

 

 

National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

 اإلطار القانو�ي   .١-٤

 ُ�عــــــــــِرّف املرســـــــــــوم األملـــــــــــا�ي �شــــــــــأن إدارة 
َّ
فــــــــــاتاملنـــــــــــاطق ا�حضــــــــــر�ة والتجار�ـــــــــــة و�عـــــــــــض  فـــــــــــاتُمخل

َّ
فـــــــــــات  ٢٤البنـــــــــــاء والهـــــــــــدم ُمخل

َّ
ص مـــــــــــن ُمخل

ُّ
ل

َ
خ الــــــــــتَّ

فــــــات معدنيــــــة وغ��هــــــا مــــــن ع�ــــــ� أنــــــھ يــــــتم تصــــــنيفها ا�جتمــــــع 
َّ
فــــــات غ�ــــــ� املعدنيــــــة الناشــــــئة عــــــن أعمــــــال البنــــــاء والهــــــدم، و�ــــــ� مدرجــــــة �ــــــ� كُمخل

َّ
ل

َ
خ

ُ
ا�

 املرفـــــــــق بمرســـــــــوم قائمـــــــــة  ٢٥امل�حـــــــــق مـــــــــن ١٧البـــــــــاب 
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
فـــــــــات ، خل

َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات رمـــــــــوز كتـــــــــالوج ا�

َّ
فـــــــــات الناتجـــــــــة عـــــــــن مجموعـــــــــة ُمخل

َّ
ل

َ
خ

ُ
باســـــــــتثناء ا�

فـــــــــات. و�تعامـــــــــل ٠٥ ١٧األورو�ـــــــــي 
َّ
ل

َ
خ

ُ
فـــــــــات  املرفـــــــــق بمرســـــــــوم قائمـــــــــة ا�

َّ
هـــــــــذا املرســـــــــوم �ـــــــــ� األســـــــــاس مـــــــــع ال��امـــــــــات التجميـــــــــع املنفصـــــــــل لـــــــــبعض ُمخل

و�رها ومعا�ج��ـــــــــا املســـــــــبقة و�عـــــــــدادها. و�جـــــــــوز إعفـــــــــاء املنتجـــــــــ�ن واملـــــــــالك�ن مـــــــــن هـــــــــذه البنـــــــــاء والهـــــــــدم والتحضـــــــــ�� إلعـــــــــادة اســـــــــتخدامها و�عـــــــــادة تـــــــــد

فـــــــات ااالل��امـــــــات إذا تمكنـــــــوا مــــــــن إثبـــــــات أن التجميــــــــع ا
َّ
ل

َ
خ

ُ
ملع�ــــــــي مســـــــتحيل مــــــــن الناحيـــــــة الفنيــــــــة أو غ�ـــــــ� معقــــــــول مـــــــن الناحيــــــــة ملنفصـــــــل �جــــــــزء ا�

 االقتصــــــادية مــــــع توثيــــــق ذلـــــــك بدقــــــة. و�جــــــب أن يرســــــل 
َّ
ــــــالكو ُمخل ــــــو ومــ ــــــ منتجــ ــــــاء والهــ ــــــات البنــ ــــــنففــ ــــــ� املصــ ــــــتلط غ�ــ �عــــــد ذلــــــك نفايـــــــا��م  دم ا�خــ

ــــاتمباشــــــــرة إ�ــــــــ�  ـــ ــة  محطــ ــ ـــ ــبقة أو املعا�جــ ــ ـــ ـــــة املســ ـــ ـــــاماملعا�جــ ـــ ــ�اكم الُرـ�ـ ــ ـــ يتطلــــــــب إعفــــــــاء املنتجــــــــ�ن واملــــــــالك�ن مــــــــن هــــــــذه . و�ــــــــ� هــــــــذه ا�حالــــــــة قــــــــد امل�ــ

ليف االســـــــــ��داد املباشـــــــــر، وال�ـــــــــي ال تتطلـــــــــب أيـــــــــة االل��امـــــــــات إثبـــــــــات أن ت�ـــــــــاليف معا�جـــــــــة ا�خـــــــــاليط واالســـــــــ��داد الالحـــــــــق غ�ـــــــــ� متناســـــــــب�ن مـــــــــع ت�ـــــــــا

 
َ

خ ص م��ـــــــا �ـــــــ� وســـــــائل امعا�جـــــــة مســـــــبقة أو تحضـــــــ��، فُيلزمـــــــون حينئـــــــٍذ با�حفـــــــاظ ع�ـــــــ� ا�خـــــــاليط منفصـــــــلة، والـــــــتَّ
ُّ
ســـــــ��داد أخـــــــرى مناســـــــبة وغ�ــــــــ� ل

 .ضارة وعالية ا�جودة 

فـــــــــات املعدنيــــــــة وهمـــــــــا: إعـــــــــادة التـــــــــدو�ر، أي
َّ
ل

َ
خ

ُ
املعا�جـــــــــة وال��كيــــــــب الالحـــــــــق �ـــــــــ� املبـــــــــا�ي؛ واســـــــــتخدام هـــــــــذه  وثمــــــــة طر�قتـــــــــان مهمتـــــــــان الســـــــــتخدام ا�

ــ فــــــــات املعدنيــــــــة �ــــــ
َّ
ل

َ
خ

ُ
فــــــــات البنــــــــاا�

َّ
ــة.  هــــــــذا و�مكــــــــن معا�جــــــــة ُمخل إعــــــــادة التــــــــدو�ر  محطــــــــاتء والهــــــــدم املعدنيــــــــة �ــــــــ� � ردم ا�حفــــــــر واملنــــــــاجم املفتوحــــــ

معـــــــاد تـــــــدو�رها ذات جـــــــودٍة عاليـــــــة ومضـــــــمونة. ومـــــــع  املناســـــــبة بطر�قـــــــة تجعلهـــــــا متاحـــــــة مـــــــرة أخـــــــرى لـــــــدورة االقتصـــــــاد الـــــــدائري بوصـــــــفها مـــــــواد بنـــــــاء

ــادة التــــــــدو�ر هــــــــذه �شــــــــ�ل م��ايــــــــد إال بتــــــــوف�� أســــــــواقذلــــــــك ففــــــــي املســــــــتقبل لــــــــن ي�ــــــــون مــــــــن املمكــــــــن اســــــــتخدام طر�قــــــــة  املبيعــــــــات املصــــــــاحبة.  إعــــــ

ســـــــبقة لـــــــذلك أن ي�ـــــــون اســـــــتخدام 
ُ
ــــــودة ومـــــــن الشـــــــروط امل ـــمونة ا�جــ ـــ ـــدو�رها مضــ ـــ ــــــاد تــ ـــاء املعــ ـــ ـــواد البنــ ـــ ــمــ  اء مرحلـــــــة التخطـــــــيطمرا�ـــــــ� بالفعـــــــل أثنـــــ

ــــودةملشــــــــــروعات البنــــــــــاء وطرحهــــــــــا للمناقصــــــــــة. وتتوافــــــــــق  ـــ ـــ ــــمونة ا�جــ ـــ ـــ ــــدو�رها مضــ ـــ ـــ ــاد تــ ــ ـــ ـــ ــاء املعــ ــ ـــ ـــ ــــواد البنــ ـــ ـــ هــــــــــذه بأمــــــــــان مــــــــــع ا�جــــــــــودة ومتطلبــــــــــات  مــ

 . لالزمة الستخدامها، و�مكن أن �عزز قبول استخدام املواد املعاد تدو�رها �� عمليات البناءاملنتجات ا

فــــــــات البنــــــــاء والهــــــــدمهــــــــذا وتــــــــدير �ــــــــل واليــــــــة فيدراليــــــــة �ــــــــ� 
َّ
 مختلفــــــــة. وقــــــــد شــــــــرعت �عــــــــض الواليــــــــات الفيدراليــــــــة �ــــــــ�  أملانيــــــــا ُمخل

ً
ا�خاصــــــــة ��ــــــــا إدارة

ـــــاء مبادر��ــــــــا ا�خاصــــــــة لل�ــــــــ�و�ج الســــــــتخدام ـــ ـــــواد البنــ ـــ ـــــودة مــ ـــ ـــــمونة ا�جــ ـــ ـــــدو�رها مضــ ـــ ـــــاد تــ ـــ مــــــــن خــــــــالل تأســــــــيس تحالفــــــــات لــــــــدعوة غ�ــــــــ� تمي��يــــــــة  املعــ

ـــدو�رهلطـــــــــرح املناقصـــــــــات ا�خاصـــــــــة  ـــ ـــ ـــاد تــ ـــ ـــ ـــاء املعــ ـــ ـــ ـــواد البنــ ـــ ـــ ـــودةبمــ ـــ ـــ ــــمونة ا�جــ ـــ ـــ ويعمـــــــــل هـــــــــذا التحـــــــــالف الـــــــــدا�� إلدارة إعـــــــــادة التـــــــــدو�ر �ــــــــــ� . ا مضــ

 . صناعة البناء ع�� �عز�ز ا�حفاظ ع�� املوارد، و�عادة التدو�ر �� قطاع البناء
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ا إلعــــــــــــادة التــــــــــــدو�ر الســــــــــــليمة وغ�ــــــــــــ� ا ــً ا أو ملــــــــــــزم قانونــــــــــ ــ� ا موحــــــــــــًدا أو قوميــــــــــ لضــــــــــــارة ال توجــــــــــــد قــــــــــــوان�ن أو قواعــــــــــــد حاليــــــــــــة تحقــــــــــــق أو تقــــــــــــيم أساســــــــــــً

َع مــــــــا �ســــــــ�ى " ــِ فــــــــات املعدنيــــــــة. وللتغلــــــــب ع�ــــــــ� هــــــــذه املشــــــــ�لة ُوضــــــ
َّ
ــا�يMantle Ordinanceقــــــــانون " " أو (Mantelverordnungللُمخل  )٢٦" األملــــــ

)MantelV(  فـــــــــــات املعدنيـــــــــــة بـــــــــــاملع�ى املقصـــــــــــود �ـــــــــــ� القســــــــــــم
َّ
لي�ـــــــــــون اإلطـــــــــــار القـــــــــــانو�ي الشـــــــــــامل لضـــــــــــمان أفضـــــــــــل إعـــــــــــادة تـــــــــــدو�ر ممكنـــــــــــة للُمخل

ا للمـــــــادة األو�ــــــــ� مـــــــن القــــــــانون  الســـــــادس مـــــــن قــــــــانون  االقتصـــــــاد الــــــــدائري، وتحديـــــــد متطلبـــــــات التــــــــأم�ن املســـــــتدام، واســــــــتعادة وظـــــــائف ال��بـــــــة وفقــــــــً

 أو تكييفها مع حالة املعرفة ا�حالية.   ٢٧ال��بة ةاالتحادي �حماي

 
َ
فـــــــات مـــــــواد البنـــــــاء املعـــــــاد تـــــــدو�رها فقـــــــط مـــــــع اســـــــتكمال تقنيـــــــة اســـــــتعادة ت

َّ
ا�خرســـــــانة أو إعـــــــادة التـــــــدو�ر. ويشـــــــار صـــــــف الالئحـــــــة ��ايـــــــة حالـــــــة ُمخل

 ".١-ره تدو�د املعا الُر�املعليا باسم "إ�� مواد البناء املعاد تدو�رها ذات فئة ا�جودة البيئية ا

ا مثــــــــل ا�ح�ــــــــ�ى ا�جــــــــروف،  الُرـ�ـــــــامهــــــــذا و�عت�ــــــــ� مــــــــواد  ــً  �ــــــــ� التصــــــــنيف العــــــــام للرـ�ـــــــام،  تمامــــــ
ً
املعــــــــاد تــــــــدو�ره مــــــــن حيــــــــث املفهــــــــوم وا�حتــــــــوى، داخلــــــــة

ا مــــــــــع مواصـــــــــــفات املــــــــــواد ا�خـــــــــــام األوليــــــــــة لإلنتـــــــــــاج (ا�جــــــــــودة الهي�ليـــــــــــة) وال��كحيــــــــــث تتـــــــــــوا يـــــــــــب فر ��ــــــــــا املواصـــــــــــفات ال�ــــــــــي نجـــــــــــدها متطابقــــــــــة تمامـــــــــــً

ــ ــلة �شـــــــــروط (الطر�قــــــــة) �ــــــ ــا�ي ا�خاصـــــــــة باملواصــــــــفات القياســـــــــية املتصــــــ ــع قـــــــــوائم/ لــــــــوائح املعهـــــــــد األملــــــ � أعمـــــــــال الطــــــــرق وال��بـــــــــة. ولــــــــذلك فـــــــــإن جميــــــ

ثة، قابلة للتطبيق بنفس املعدل التسليم الفنية وشروط العقد  َحدَّ
ُ
 ).٥-٥-٥(راجع الف�ي اإلضافية �� إصدارا��ا ا�جديدة/ ا�

ا لقـــــــانون  عـــــــَرض " األملـــــــا�يMantle Ordinance" وفقـــــــً
ُ
اد واد البنـــــــاء ال�ـــــــي يمكـــــــن طرحهـــــــا �ـــــــ� الســـــــوق بصـــــــف��ا مـــــــو املعدنيـــــــة البديلـــــــة ملـــــــنـــــــواع األ ، �

 بناء بديلة للمعادن �� ا�جدول اآل�ي.

 .املواد املعدنية األنواع ا�ختلفة ملواد البناء البديلة للمعادن، كما هو مو�ح �� قانون  ١-٤ا�جدول 

 الوصف  اسم الرمز 

RC-1  ١مواد البناء املعاد تدو�رها من الفئة 

BM-0 �٠لفئة �بة من امواد ال 

BM-0   *  ٠الفئة مواد ال��بة من  

BM-F0   *  *F0مواد ال��بة من الفئة  

BM-F1  مواد ال��بة من الفئةF1 

BG-0  ٠مواد مجرفة من الفئة   

BG-0   *  * ٠مواد مجرفة من الفئة  

BG-F0   *  *F0مواد مجرفة من الفئة  

BG-F1  ١مواد مجرفة من الفئة 

GS-0  ٠الفئة ح��ى رصف الطرق من 

GS-1  ١الفئة ح��ى رصف الطرق من 

 

 

 

فات معاي�� قبول   .١٫١-٤
َّ
 إعادة التدو�ر   محطات��  البناء والهدم ُمخل

 

 . ٩/٥/٢٠٢٠تار�خ آخر مشاهدة ، BMU/Download_PDF/Gesetze/mantelv_text.pdfhttps://www.bmu.de/fileadmin/Daten_)، ٢٠١٧قانون إدخال الئحة مواد البناء البديلة ( ٢٦

 ٠٩/٠٥/٢٠٢٠, تار�خ أخر مطالعة internet.de/bbodschv/BBodSchV.pdf-im-ps://www.gesetzehtt) ٢٠١٧املرسوم االتحادي �حماية ال��بة واملواقع امللوثة ( ٢٧

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Gesetze/mantelv_text.pdf
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National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

ــائم بتشــــــــغيل أي مصــــــــنع معا�جــــــــة _ ــ� القــــــ ــاد تــــــــدو�رها_ إجــــــــراء فحوصــــــــات املوافقــــــــة والــــــــذي يجــــــــب ع�ــــــ عــــــ
ُ
ــاءات امل ــنيع مــــــــواد اال�شــــــ ُتجــــــــرى  فيــــــــھ تصــــــ

فـــــــات يـــــــةأل والقبـــــــول فـــــــور �ســـــــلمھ 
َّ
الفحوصـــــــات. وتتضـــــــمن  تلـــــــكتوثيـــــــق نتـــــــائج ، و�نب�ـــــــ� عليـــــــھ عمـــــــال البنـــــــاء والهـــــــدموال�ـــــــي تنـــــــتج عـــــــن أ معدنيـــــــة ُمخل

ــــــواد و�جـــــــــب أن تتضـــــــــمن الوثـــــــــائق أثنـــــــــاء  فحوصـــــــــات املوافقـــــــــة والقبـــــــــول إجـــــــــراء فحوصـــــــــات مرئيـــــــــة وفحوصـــــــــات تحديـــــــــد ا�خصـــــــــائص. ـــ ــــــة املــ ـــ معاينــ

 املعلومات اآلتية: الواردة

 وج اسم املادة و�يا��ا وفًقا مل�حق قانون كتال 
ُ
فاتا�

َّ
 .(وم��ا التحليل الكيميائي) خل

  كتلة 
ُ
فاتا�

َّ
 .املسلمة خل

 املنتج واملنشأ . 

  .تار�خ التسليم 

 املعلومات اآلتية:ع��  ةالتحكم �� املواد الصادر و�جب أن تتضمن الوثائق أثناء 

شِغل .١
ُ
 . اسم النظام وامل

عاد تدو�ره (متضمًنا الُر�اماسم مادة  .٢
ُ
 .ئي) و�يا��اذلك التحليل الكيميا امل

 .الكمية ا�حددة للتسليم .٣

 .تار�خ التسليم ووجهتھ .٤

عـــــــاد تـــــــدو�ره  الُرـ�ــــــاملضــــــمان التوافـــــــق مـــــــع متطلبـــــــات مــــــواد 
ُ
�ـــــــجلة أو �ل��مـــــــا و امل

ُ
املـــــــراد تصــــــنيعها، يجـــــــب فصـــــــل املـــــــواد ا�ختلطــــــة واملـــــــواد األوليـــــــة امل

ا بحســــــب أنـــــــواع املــــــواد ومســــــتوى التلـــــــوث. و�جــــــب حفـــــــظ مــــــواد  عـــــــاد  الُرـ�ـــــاممعــــــً
ُ
ا �حمولــــــة امللوثـــــــات ومجموعــــــات ا�حبـــــــوب تــــــدو�ره منامل فصـــــــلة وفقــــــً

ا ضــــــمان منــــــع أي ضــــــرر محتمــــــل بــــــا�جودة والــــــذي ينــــــتج عــــــن امللوثــــــات أو ا�خلــــــط جز�ئــــــا / ت ا�حبــــــوب الصــــــغ��ة املنتجــــــة للتســــــليم. كمــــــا يجــــــب أيضــــــً

ــ� منشــــــــأ مــــــــواد  ــ الُرـ�ـــــــاموغ��هــــــــا. و�عتمــــــــد إجــــــــراءات ضــــــــمان ا�جــــــــودة املناســــــــبة ع�ــــــ ــاد تــــــــدو�ره الــــــــذي يــــــ عــــــ
ُ
ــنيعھ.  امل ــ�  و�نب�ــــــــ�تم تصــــــ ــ�ن مــــــــواد  التم�ــــــ بــــــ

ـــــاتناتجــــــة عــــــن املعــــــاد تــــــدو�ره ال الُرـ�ـــــام ـــــة محطــ ـــــة الثابتــ عــــــاد تــــــدو�ره الناتجــــــة عــــــن  الُرـ�ـــــامومــــــواد  املعا�جــ
ُ
ـــــاتامل ـــــة محطــ ـــــة املتنقلــ �ــــــ� موقــــــع  املعا�جــ

 الهدم.

فـــــــاتيمكــــــن �ســـــــليم كميـــــــات صـــــــغ��ة مــــــن 
َّ
 لـــــــتخلص مـــــــن عاملـــــــة �ــــــ� مجـــــــال الاإ�ـــــــ� مراكــــــز التـــــــدو�ر والشـــــــر�ات ا�حليـــــــة  البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

ُ
فـــــــاتا�

َّ
 خل

ــا املوافقــــــــة ع�ــــــــ� املواقــــــــع اإل �ــــــــ� العديــــــــد مــــــــن األمــــــــاكن. و�مكــــــــن االطــــــــالع ع�ــــــــ� شــــــــروط أو متطلبــــــــات لك��ونيــــــــة ا�خصصــــــــة، و�مكنــــــــك أن �ســــــــأل ع��ــــــ

  .�� حال عدم تأكدك من معرف��اسبًقا ُم 

 كميــــــات كب�ــــــ�ة مــــــن  �ــــــا ســــــتخلفقبــــــل بــــــدء عمليــــــات البنــــــاء أ�ات�ــــــح إذا 
َّ
ور للــــــتخلص مــــــن هــــــذه ، فمــــــن األفضــــــل وضــــــع تصــــــالبنــــــاء والهــــــدم فــــــاتُمخل

 
ُ
فــــــاتا�

َّ
ا ملفـــــــاهيم إطــــــار العمــــــل. و�ــــــ� حالــــــة وجـــــــود خل فــــــات. وتــــــدعم �عــــــض ا�جمعيــــــات الصـــــــناعية هــــــذا األمــــــر وفقــــــً

َّ
خطــــــرة مثــــــل األسبســـــــتوس،  ُمخل

 يلـــــــــزم إجـــــــــراء تحليـــــــــل كيميـــــــــائي بموجـــــــــب قـــــــــانون 
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
  استشـــــــــارة شـــــــــر�ات الـــــــــتخلص مـــــــــنطلـــــــــب ، و�جـــــــــب خل

ُ
فـــــــــاتا�

َّ
املتخصصـــــــــة �ـــــــــ� مرحلـــــــــة  خل

ــًرا لعــــــــدم وجــــــــود لــــــــوائح  فــــــــاتللــــــــتخلص مــــــــن  قوميــــــــةمبكــــــــرة. ونظــــــ
َّ
ــاء والهــــــــدم ُمخل ــ� أخــــــــرى، يمكــــــــن ل البنــــــ ــة إ�ــــــ  هيئــــــــةواخــــــــتالف املتطلبــــــــات مــــــــن بلديــــــ

 
ُ
فاتا�

َّ
 ضمان قانو�ي �� هذه ا�حاالت. وجود ا�ختصة اش��اط  خل
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 ا�جوانب التقنية  .٢-٤

ــا�ي �شـــــــــأن ا للمرســــــــوم األملــــــ ــً  إدارة  وفقــــــ
َّ
فــــــــاتاملنــــــــاطق ا�حضــــــــر�ة والتجار�ـــــــــة و�عــــــــض  فــــــــاتُمخل

َّ
ــاء والهـــــــــدم ُمخل ، ي�ــــــــون ا�حــــــــد األد�ــــــــى للشـــــــــروط البنــــــ

فـــــــاتمـــــــا قبـــــــل املعا�جـــــــة ال�ـــــــي �ســـــــتقبل  حطـــــــاتالتقنيـــــــة �
َّ
ا�ختلطـــــــة هـــــــو أن �شـــــــتمل املصـــــــنع ع�ـــــــ� امل�ونـــــــات اآلتيـــــــة وحمـــــــوالت  البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

 :٥و  ٤املواد املذ�ورة �� املادت�ن 

 لطحن  دات ثابتة أو متنقلةحو  .١
ُ
فاتا�

َّ
 .مثل الكّسارة املتنقلة خل

ــاميع .٢ ئري يـــــــــل وأجهـــــــــزة الفـــــــــرز الـــــــــدالفصـــــــــل املـــــــــواد ا�ختلفـــــــــة وا�حبـــــــــوب بحســـــــــب حجـــــــــم ا�حبـــــــــوب أو شـــــــــ�لها أو كثاف��ـــــــــا مثـــــــــل الغراب مجــــــ

 .الهوائي

 .الفرز أحزمة الفرز وم��ا �ابينة  وحدات للفرز اليدوي بمساعدة اآلالت حسب حالة املادة، مثل .٣

ع�ـــــــ� األقـــــــل �شـــــــرط احتـــــــواء مـــــــز�ج  ٪٩٥لفصـــــــل املعـــــــادن ا�حديديـــــــة وغ�ـــــــ� ا�حديديـــــــة بحيـــــــث تصـــــــبح �ســـــــبة التفريـــــــغ املعـــــــد�ي  مجـــــــاميع .٤

 يدية؛ واملعادن ال�ي سيتم معا�ج��ا ع�� معادن حديدية وغ�� حد

حـــــــــــدات ال�ـــــــــــي �عمـــــــــــل ع�ـــــــــــ� األقـــــــــــل وا�خشـــــــــــب أو الـــــــــــورق مثـــــــــــل الو  ٪٨٥وحـــــــــــدات لتفريـــــــــــغ البالســـــــــــتيك لينـــــــــــتج ع��ـــــــــــا بالســـــــــــتيك بنســـــــــــبة  .٥

 .باألشعة تحت ا�حمراء

 

ــا إذا ـ�ـــــــان  ـــــت�غــــــــض النظــــــــر عمــــــ ـــ ـــــة الثابــ ـــ ـــــنع املعا�جــ ـــ ــام (أو  مصــ ــانون الــــــــذي �عمــــــــل بنظــــــ ا للقــــــ ــً شــــــــبھ متنقــــــــل) قــــــــد خضــــــــع لالعتمــــــــاد واملوافقــــــــة وفقــــــ

 االتحادي للتحكم �� االنبعاثات، فإنھ من املو��ي بھ القيام باإلجراءات اآلتية:

 فـــــــاتبتشـــــــغيل ملصـــــــنع املعا�جـــــــة لل الرقابـــــــة الذاتيـــــــة: معاينـــــــة القـــــــائم
َّ
ثـــــــة  ُمخل غ�ـــــــ� مســـــــموح الـــــــواردة لضـــــــمان عـــــــدم دخـــــــول أي مـــــــواد ملّوِ

 .��ا �� عملية املعا�جة

  ��صّنع.الرقابة ا�خارجية: التعاقد مع طرف خار
ُ
 إلجراء أعمال الرقابة ب�ن هيئة فحص معروفة و��ن امل

 

 املتنقلـــــــــة وشـــــــــبھ املتنقلـــــــــة ع�ـــــــــ� الطـــــــــرق الســـــــــريعة. حطـــــــــاتب�ـــــــــ� االســـــــــتعانة با�إعـــــــــادة التـــــــــدو�ر، ين ومحطـــــــــةلتقليـــــــــل املســـــــــافة بـــــــــ�ن موقـــــــــع الهـــــــــدم 

ــــاتو�عمـــــــــل  ـــ ـــ ــــة محطــ ـــ ـــ ــــة املتنقلــ ـــ ـــ  ع�ــــــــــ� معا�جـــــــــة  املعا�جــ
ُ
فــــــــــاتا�

َّ
، وال تحتــــــــــاج هــــــــــذه األنــــــــــواع مــــــــــن تاجهــــــــــا فيــــــــــھالــــــــــذي يـــــــــتم إن امل�ــــــــــانمباشــــــــــرة �ــــــــــ�  خل

 
ُ
فـــــــاتا�

َّ
ــ� ن تو�ـــــــح املعاينـــــــة الـــــــواردة واملعاينـــــــة الصـــــــادرة دإ�ـــــــ� اعتمـــــــاد بموجـــــــب القـــــــانون االتحـــــــادي للـــــــتحكم �ـــــــ� االنبعاثـــــــات. و�جـــــــب أ خل ــ ـــ  ع�ــ

ً
ــــيال ـــ لــ

ــــــواد  ـــ ــــــودة مــ ـــ ــــــامجــ ـــ ــــــاد امل الُرـ�ـ ـــ ــــــدو�رهعــ ـــ أي ع�ـــــــــ� املعـــــــــاد تـــــــــدو�ره  الُرـ�ــــــــامعمليـــــــــة معا�جـــــــــة  احتـــــــــواءولضـــــــــمان عـــــــــدم  حطـــــــــاتالناتجـــــــــة عـــــــــن هـــــــــذه ا� تــ

فـــــــات
َّ
 تناســـــــب مـــــــدى خط�ـــــــ�ة. و�جـــــــب أن تضـــــــمن املعاينـــــــة الـــــــواردة ال�ـــــــي يجر��ـــــــا خب�ـــــــ� أو مركـــــــز فحـــــــص  ُمخل

ُ
فـــــــاتا�

َّ
الناشـــــــئة كمـــــــادة رـ�ــــــام معـــــــاد  خل

. و�تحمـــــــــل ٢٨طـــــــــن ١٠٠٠و أ ٣م ٥٠٠منتجـــــــــات للمـــــــــواد ل�ـــــــــل خـــــــــاص بمجموعـــــــــة تـــــــــدو�ره. وتتضـــــــــمن عمليـــــــــات املعاينـــــــــة الصـــــــــادرة تحليـــــــــل كيميـــــــــائي 

صــــــنعة للســـــــوق املســــــؤولية عــــــن تقــــــديم دليــــــل ع�ــــــ� مالئمــــــة هــــــذا  الُرـ�ـــــامال�ــــــخص الــــــذي يقــــــوم بتســــــليم مــــــواد 
ُ
و�ذا �انـــــــت  .الُرـ�ـــــاماملعــــــاد تــــــدو�ره امل

 

): متطلبات التعامل مع مواد البناء املعاد تدو�رها  ٢٠١٢يوخ (إدارة التنمية ا�حضر�ة والبيئة بمجلس الش ٢٨

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/merkblatt_6_rc-leitfaden.pdf ٠٩/٠٥/٢٠٢٠, تار�خ أخر مطالعة 
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 عـــــــن اجـــــــراء فحوصـــــــات امل الُرـ�ــــــاممـــــــواد 
ً

الءمـــــــة. املعـــــــاد تـــــــدو�ره موجـــــــودة �شـــــــ�ل ثابـــــــت عنـــــــد نقطـــــــة املنشـــــــأ، ي�ـــــــون القـــــــائم بأعمـــــــال البنـــــــاء مســـــــؤوال

 و�جب ع�� ُمشِغل مصنع املعا�جة املتنقل إخطار السلطات املسؤولة قبل �شغيل املصنع املتنقل.

فاتعملية إعادة تدو�ر   .١-٢-٤
َّ
 لهدم البناء وا  ُمخل

فــــــــــاتتبـــــــــدأ عمليــــــــــة إعــــــــــادة تـــــــــدو�ر 
َّ
 بــــــــــالتخطيط الســــــــــليم لعمليـــــــــات البنــــــــــاء وأ�شــــــــــطة إدارة  البنــــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

ُ
فـــــــــاتا�

َّ
ذات الصــــــــــلة �ــــــــــ� مواقــــــــــع  خل

عاليــــــــة. و�مكــــــــن إجــــــــراء عمليــــــــات تــــــــدقيق مــــــــا قبــــــــل  ها تتم�ــــــــ� بجــــــــودة تــــــــدو�ر  معــــــــادمنتجــــــــات �نتــــــــاج البنــــــــاء لضــــــــمان معــــــــدالت إعــــــــادة تــــــــدو�ر عاليــــــــة و 

 يق إدارة الهـــــــــدم (أو تــــــــــدق
ُ
فــــــــــاتا�

َّ
اكتشــــــــــاف أي مــــــــــواد يمكــــــــــن إعــــــــــادة اســــــــــتخدامها أو إعــــــــــادة ب ا يتعلــــــــــقفيمــــــــــ) قبــــــــــل أي مشــــــــــروع تجديــــــــــد أو هــــــــــدم خل

فــــــــاتتــــــــدو�رها، وكــــــــذلك بالنســــــــبة لل
َّ
فــــــــاتا�خطــــــــرة للمســــــــاعدة �ــــــــ� تحديــــــــد  ُمخل

َّ
ــي يــــــــتم إنتاجهــــــــا البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل ، وتنفيــــــــذ أعمــــــــال التفكيــــــــك ال�ــــــ

 فكيــــــــــك والهـــــــــــدم. و�مكــــــــــن إعـــــــــــداد خطــــــــــة إلدارة املناســــــــــبة، وتحديــــــــــد ممارســـــــــــات الت
ُ
فـــــــــــاتا�

َّ
�دف العمليـــــــــــة �ــــــــــ� حـــــــــــال إعــــــــــادة اســـــــــــتخدام أو �ســــــــــ� خل

عمليـــــــات البنـــــــاء أو التجديـــــــد أو الهـــــــدم وال�ـــــــي قـــــــد تحتـــــــوي ع�ـــــــ� معلومـــــــات حـــــــول كيفيـــــــة تنفيـــــــذ خطـــــــوات الهـــــــدم مـــــــواد إعـــــــادة تـــــــدو�ر أي مـــــــادة مـــــــن 

ــيتم جو ا�ختلفــــــــة، ومــــــــن ســـــــــيقوم بتنفيــــــــذها،  ــا وكيفمعهـــــــــا �شــــــــ�ل انتقـــــــــائي مــــــــن مـــــــــا املــــــــواد ال�ـــــــــي ســــــ ذلــــــــك، وكيـــــــــف  ةيـــــــــاملصـــــــــدر، وأيــــــــن ســـــــــيتم نقلهــــــ

 ست�ون عملية إعادة التدو�ر أو إعادة االستخدام أو املعا�جة ال��ائية وكيفية املتا�عة.

 
ً
فاتتدو�ر إعادة  محطاتعامة، �شتمل  و�صفة

َّ
 .١-٤الش�ل ا�خطوات املو�حة ��ع��  البناء والهدم ُمخل
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فاتمراحل عملية إعادة تدو�ر  ١-٤الش�ل
َّ
 . ٢٩البناء والهدم  ُمخل

 

 مــــــن األمــــــور املهمــــــة عنــــــد بــــــدء العمليــــــة �ــــــ� الــــــوزن ومعاينــــــة 
ُ
فــــــاتا�

َّ
ا أثنــــــاء عمليــــــة القبــــــول؛ املســــــت خل دم اســــــتالم ذلــــــك عــــــيضــــــمن وســــــوف لمة مرئيــــــً

 أنھ قد تم بنجاح فصل املواد ال�ي قد �عيق عملية إعادة التدو�ر، وم��ا مواد التثبيت.  التأكد من أي مواد خط��ة، و 

 
ً
ــة  و�صــــــــفة ــارات الفكيــــــــة / ا�خروطيــــــــة والــــــــرواطم ال�ــــــــخمة أو عامــــــــة تت�ــــــــون عمليــــــ املعا�جــــــــة مــــــــن عــــــــدة خطــــــــوات م��ــــــــا ال�ــــــــحق باســــــــتخدام الكســــــ

ا عمليـــــــــات الغر�لـــــــــة وفـــــــــرز الشـــــــــوائب باســـــــــتخدام أجهـــــــــزة الفصـــــــــل ١٫٢ســـــــــم إ�ـــــــــ�  ٧٥�ـــــــــ�ى بقطـــــــــر ي�ـــــــــ�اوح مـــــــــن جميعهـــــــــا وال�ـــــــــي ت�ـــــــــون ح م�ـــــــــ�ا وأيضـــــــــً

ا�حالـــــــــة ســـــــــي�ون معـــــــــدن ا�حديـــــــــد الـــــــــذي يـــــــــتم فصـــــــــلھ باســـــــــتخدام أجهـــــــــزة هـــــــــذه العمليـــــــــة عمليـــــــــة فصـــــــــل املعـــــــــادن، و�ـــــــــ� هـــــــــذه  املغناطيســـــــــية؛ ي�ـــــــــ�

دمية أو قـــــــــد ال ي�ـــــــــون هنـــــــــاك داع لـــــــــذلك بحســـــــــب املشـــــــــروع واملعـــــــــدات الفصـــــــــل املغناطيســـــــــية؛ وقـــــــــد ي�ـــــــــون هنـــــــــاك حاجـــــــــة الســـــــــتخدام كســـــــــارة صـــــــــ

ســــــتخدم
ُ
ة واملنـــــــتج ال��ـــــــائي املطلـــــــوب؛ و�ســـــــتطيع الغرابيــــــل إزالـــــــة األتر�ـــــــة وا�جز�ئـــــــات الغر�بـــــــة �ـــــــ� حــــــ�ن أن غر�ـــــــال القيثـــــــارة النـــــــاعم ســـــــ��يل املـــــــادة امل

 ا�خشن. الُر�امالناعمة من 

ــ� ســـــــــبيل  فـــــــــاتتــــــــدو�ر جـــــــــودة جيـــــــــدة �ـــــــــ� عمليـــــــــة إعـــــــــادة ع�ـــــــــ�  ا�حصـــــــــول و�ــــــ
َّ
ها املنفصـــــــــلة عـــــــــن �عضـــــــــ، ُتنفـــــــــذ �عـــــــــض ا�خطـــــــــوات البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

ــ الـــــــــبعض خـــــــــالل هـــــــــذه العمليـــــــــة ة تـــــــــدو�رها دو�ر املعـــــــــادن ال�ـــــــــي يـــــــــتم اســـــــــتعادعـــــــــدة مـــــــــرات ع�ـــــــــ� األحجـــــــــام ا�ختلفـــــــــة ل�حبيبـــــــــات. و�مكـــــــــن إعـــــــــادة تـــــــ

 

 ٠٩/٠٥/٢٠٢٠م، تار�خ آخر مطالعة : الر�ام املعاد تدو�ره: حل مستدام �خلفات البناء والهد٢٠١٥غاغان و اس أرورا  ٢٩

 عملية �حق أو��  ا�حفر عملية  عملية فرز  التكد�س مخلفات البناء

 
جهاز فصل  

 مغناطي��ي 
عملية �حق 

 ثانو�ة 

مخلفات تحتوي ع��  ياتمكب نفا

 خشب وورق 
 تخلص يدوي  حديدخردة 

 الر�ام ال��ائي غر�لة إمدادات ماء 
 ٧٥مم، وح��ى  ٢٠، ١٠، ٧(ر�ام بمقاس 

 مم) 
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ليـــــــات التنظيـــــــف لضـــــــمان خلـــــــو املنـــــــتج ال��ـــــــائي مـــــــن (مثـــــــال: حديـــــــد التســـــــليح). وعـــــــالوة ع�ـــــــ� ذلـــــــك، قـــــــد ي�ـــــــون مـــــــن الضـــــــروري إجـــــــراء املز�ـــــــد مـــــــن عم

التعـــــــو�م بامليـــــــاه أو الفـــــــرز اليـــــــدوي أو  عـــــــن طر�ـــــــقا�خشـــــــب والبالســـــــتيك واملـــــــواد العضـــــــو�ة. وتـــــــتم عمليـــــــة التنظيـــــــف  شـــــــوائبالقـــــــاذورات والطـــــــ�ن و 

عــــــــــاد تــــــــــدو�رها أجهــــــــــزة الفصــــــــــل الهوائيــــــــــة أو أجهــــــــــزة الفصــــــــــل الكهرومغناطيســــــــــية. و��ــــــــــذه الطر�قــــــــــة، يمكــــــــــن تصــــــــــنيف املــــــــــواد املعا�جــــــــــة 
ُ
 حســــــــــبامل

 جودة.أفضل  ا�حصول ع��لتا�� يمكن حجم ا�حبة والقيمة السوقية للمنتج ال��ائي و�ا

 ا�خطة املالية   .٣-٤

إنتـــــــاج مــــــــواد ا�خاصـــــــة ب " األملـــــــا�يMantelV" قـــــــانون متطلبـــــــات / قيـــــــود لــــــــوائح  نتيجـــــــةع�ـــــــ� وجــــــــھ التحديـــــــد  إن الت�ـــــــاليف ال�ـــــــي يتكبـــــــدها االقتصـــــــاد

ضـــــــمان  نتيجـــــــةتصـــــــر�ح امليـــــــاه ا�حصـــــــول ع�ـــــــ� رات �ســـــــبب إلغـــــــاء ا�حاجـــــــة إ�ـــــــ� تـــــــدو�رها، يـــــــتم �عو�ضـــــــها عـــــــن طر�ـــــــق املـــــــدخالبنـــــــاء املعدنيـــــــة املعـــــــاد 

عـــــــــاد تـــــــــدو�ره  الُرـ�ــــــــامجـــــــــودة مـــــــــواد 
ُ
ســـــــــتخدمامل

ُ
 امل

ُ
عـــــــــد تلـــــــــك الت�ـــــــــاليف ال�ـــــــــي يـــــــــتم توف��هـــــــــا �ســـــــــبب فـــــــــرض القـــــــــانون االتحـــــــــادي �حمايـــــــــة ال��بـــــــــة ة. و�

صو ممكنــــــــة لإلصــــــــالح أك�ــــــــ� صــــــــرامة بمثابــــــــة متطلبــــــــات أقــــــــل مــــــــن  لضــــــــوابط
ُّ
ل

َ
خ  مــــــــن  الــــــــتَّ

ُ
فــــــــاتا�

َّ
ســــــــت�ون ذات فائــــــــدة بــــــــدورها �عــــــــد ذلــــــــك وال�ــــــــي  خل

 ت الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم.آللمنش السيما

املوافقـــــــــة ع�ـــــــــ� مـــــــــواد البنـــــــــاء املعدنيـــــــــة البديلـــــــــة ك�ـــــــــل، ومـــــــــن ثـــــــــّم  �عز�ـــــــــزع�ـــــــــ� " األملـــــــــا�ي MantelVقـــــــــانون "ســـــــــاعد وعـــــــــالوة ع�ـــــــــ� ذلـــــــــك، يمكـــــــــن أن �ُ 

مـــــــام جهـــــــات تصـــــــنيع مـــــــواد البنـــــــاء هــــــذه. كمـــــــا أنـــــــھ يـــــــتم التعـــــــو�ض عـــــــن الت�ـــــــاليف املتعلقـــــــة باإلشـــــــراف ع�ـــــــ� البنـــــــاء فـــــــرص البيـــــــع أاملز�ـــــــد مـــــــن  تــــــوف�� 

طالـــــــب بــــــھ بموجـــــــب القـــــــانون االتحـــــــادي �حمايــــــة ال��بـــــــة بتـــــــوف�� النفقــــــات
ُ
نظـــــــًرا للـــــــتخلص مـــــــن األضــــــرار الناشـــــــئة عـــــــن التعامـــــــل  املــــــرتبط بال��بـــــــة وامل

 ل مرحلة البناء.�ش�ل غ�� مناسب مع ال��بة خال

فاتت�اليف معا�جة  .١-٣-٤
َّ
 البناء والهدم  ُمخل

فــــــاتقائمــــــة أســــــعار نموذجيـــــــة بأملانيــــــا تو�ــــــح رســــــوم البوابــــــة املتعلقــــــة بـــــــالتخلص مــــــن ٢-٤ا�جــــــدول يمثــــــل ا�جــــــدول 
َّ
�ــــــ� مكبـــــــات  البنــــــاء والهــــــدم ُمخل

 
ُ
فاتا�

َّ
 قائمة  لرموز وفًقا  خل

ُ
فاا�

َّ
 ا�ختلفة: تخل

فاتمثال ع�� الرسوم املتعلقة بالتخلص من  ٢-٤ا�جدول 
َّ
 .٣٠البناء والهدم  ُمخل

 كود قائمة 
ُ
فات ا�

َّ
 يورو/ طن  الوصف  خل

 ٨ الطوب ١٧٠١٠٢

  ) ١(فئة ا�جودة   ١٧٠١٠٧

 سمنت والطوب والبالط والس��اميكمز�ج من اإل 

١٥ 

 ٣٠ ) ٢(فئة ا�جودة   ١٧٠١٠٧

 ٦٠ )٣(فئة ا�جودة   ١٧٠١٠٧

 ٨٠ مواد البناء القائمة ع�� ا�جبس ١٧٠٨٠٢

 ٨٠ مواد بناء تحتوي ع�� األسبستوس  * ١٧٠٦٠٥

فاتمز�ج من  ١٧٠٩٠٤
َّ
 ١٤٨ البناء والهدم  ُمخل

 تحت الطلب  مخاليط البيتوم�ن ا�حتو�ة ع�� قطران الفحم  * ١٧٠٣٠١

 تحت الطلب  جار واألح ال��بة ١٧٠٥٠٤

 ١٤٨ مواد العزل األخرى ال�ي تت�ون من مواد خطرة أو تحتوي عل��ا * ١٧٠٦٠٣

 

, تار�خ آخر مطالعة  pdfles/CDW_Germany_Factsheet_Final.https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverab): إدارة مخلفات البناء والهدم �� أملانيا ٢٠١٥ديلو�ت وآخرون ( ٣٠

١٠/٠٥/٢٠٢٠ 

https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Germany_Factsheet_Final.pdf
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فـــــــــات�ـــــــــ� حالـــــــــة إعـــــــــادة تـــــــــدو�ر 
َّ
فـــــــــات، تختلـــــــــف الت�ـــــــــاليف بحســـــــــب املنطقـــــــــة و�حســـــــــب أنـــــــــواع البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

َّ
ا�ختلفــــــــــة.   البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

 ما تفرض مراكز إعادة التدو�ر البلدية م
ً
فاتل��ات من  ١٠يورو ل�ل  ٣إ��  ١٫٥٠ا ي��اوح ب�ن وعادة

َّ
 .البناء والهدم ُمخل

سلم لشر�ات إدارة  ٣-٤ ا�جدول 
ُ
 مثال ع�� كميات وأسعار الكميات الصغ��ة ال�ي �

ُ
فاتا�

َّ
 .٣١البلدية خل

ت�اليف السعر الثابت  الكمية املدينة

 باليورو

 ٣٫٢٠ ل��  ١٠ل�ل  برل�ن

 ١٫٢٠ ل�� بحد أق��ى) ١٠ل�ل عملية �سليم يومًيا ( هامبورغ 

 مجاًنا ل��) ١٠٠( ٣م ٠٫١ح�ى  ميونخ

 ٥ ل��) ٨٠( ٣م ٠٫٠٨ح�ى  كولونيا 

 ٣٫٥٠ ٣م ١تحميل صندوق األمتعة بحمولة تصل إ��  فرانكفورت 

 

فــــــــــاتمــــــــــن ناحيــــــــــة أخــــــــــرى، تــــــــــوفر الشــــــــــر�ات ا�خاصــــــــــة حاو�ــــــــــات و 
َّ
). وتبلــــــــــغ الت�ــــــــــاليف ٣م  ٣٦، ١٥، ١٣، ١٠، ٧، ٥نــــــــــاء بأحجــــــــــام مختلفــــــــــة (لبا ُمخل

 يورو. ١٥٠إ��  ٧٥يورو / طن ورسوم املبلغ املقطوع للنقل، والذي �عتمد ع�� حجم ا�حاو�ة حوا��  ١٥حوا��  

 

 

  

 

, (تار�خ آخر  https://www.jobruf.de/umziehen/abfallentsorgung/bauschutt_entsorgen.html): عناو�ن وت�اليف ا�خلص من حطام املبا�ي �� املدن ا�خمس األك�� بأملانيا ٢٠١٨جابروف ( ٣١

 )١٠/٠٥/٢٠٢٠مطالعة 
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 اإلس��اتيجية   -٥

ســــــــــتخدمتأخــــــــــذ العمليــــــــــة نتــــــــــائج تقيــــــــــيم احتياجــــــــــات 
ُ
ــ ،وتحليــــــــــل متطلباتــــــــــھ كنقطــــــــــة انطــــــــــالق امل �ــــــــــ� تحديــــــــــد جميــــــــــع املعلومــــــــــات املطلو�ــــــــــة دف إو��ــــــــ

فاتإلدارة  قوميةلوضع اإلس��اتيجية ال
َّ
 �� مصر. و�� سبيل ذلك ُتطبق ا�خطوات اآلتية: البناء والهدم ُمخل

  ســـــــــتخدمفحـــــــــص نتـــــــــائج تقيـــــــــيم احتياجـــــــــات
ُ
ل�ـــــــــي أبلغـــــــــت ع��ـــــــــا التحـــــــــديات واالحتياجـــــــــات ا �افـــــــــةوتحليـــــــــل متطلباتـــــــــھ لتحديـــــــــد  امل

ةة مختلف ا�جهات املصر� ْعنيَّ
َ
 .امل

 ستخدم النتائج ل
ُ
 .س��دفاتاملتطو�ر الرؤ�ة واألهداف و �

 .تنفيذ اإلجراءات قد تم تفصيلها 

 إلدارة  قوميةوفًقا للممارسات العلمية الدولية لوضع اس��اتيجية و 
ُ
فاتا�

َّ
 ، يجب �عر�ف العناصر اآلتية:خل

  تتعلق بما ��دف إ�� تحقيقھ�خطة ل رؤ�ةيجب وضع. 

 أهدافدة املدى من خالل التخطيط وترجم��ا إ�� عي� غايات وضع. 

  �ــ ــ��دفاتُتحـــــــــــدد األهـــــــــــداف بـــــــــــدورها وت�ـــــــــــ�جم إ�ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ــي يجـــــــــــب أن ت�ـــــــــــون "مســ ــة SMART، وال�ـــــــــ "، محـــــــــــددة وقابلـــــــــــة للقيـــــــــــاس وقابلـــــــــ

 .للتحقيق وذات صلة ومحددة بوقت

  لتحقيق هذه املس��دفات. تداب��يو��ى باتخاذ 

عــــــرف اإلســـــــ��اتيجية بأ��ــــــا خطـــــــة 
ُ
، يوجــــــد خمـــــــس خطــــــوات لتطـــــــو�ر ١-٥الشـــــــ�لكمـــــــا هــــــو مو�ـــــــح �ــــــ� و مفصــــــلة لتحقيـــــــق النجــــــاح. و�صــــــفة عامـــــــة، �

 اس��اتيجية مثمرة: 

  ؟ نصل: إ�� أين نحاول أن رؤ�ةوضع 

  كيف سنفعل ذلك وم�ى؟األهدافتثبيت : 

  كيف سنحقق األهداف؟املس��دفاتوضع : 

  �� ��ملمكنة؟لطرق ا: ما االبدائلالتفك 

 ما الذي سيتغ��، وما الذي سيتم عملھ، و�واسطة من، وم�ى؟خطة عمل إ�شاء : 
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   )٣٢ش.ذ.م.م شركة بالك فورست سوليوشن�  ا�خطط العام لالس��اتيجية (املصدر: ١-٥الش�ل

 

فاتاس��اتيجية وضع خطة قومية إلدارة عمل مراحل لتناول ل سيتم تخصيص هذا الفص
َّ
 �� مصر. البناء والهدم ُمخل

 

 رؤ�ة مصر  .١-٥

�جــــــب أن تتم�ــــــ� و إن تحديــــــد الرؤ�ــــــة هــــــو التنبــــــؤ بالوضــــــع املثــــــا�� املف�ــــــ�ض الوصــــــول إليــــــھ �ــــــ� حــــــال التعامــــــل مــــــع املوقــــــف ا�حــــــا�� بالصــــــورة املثاليــــــة. 

ــا مخت ــ� عــــــــن الرؤ�ــــــــة ب�و��ــــــ ـــــؤون لتــــــــا��، فقــــــــد وضــــــــع صــــــــرة ومستفيضــــــــة وملهمــــــــة ومفهومــــــــة ملعظــــــــم فئــــــــات ا�جتمــــــــع. و�االعبــــــــارة ال�ــــــــي �ع�ــــــ ـــ ـــــاز شــ ـــ جهــ

 إلدارة  قوميةالرؤ�ة ا�خاصة بوضع خطة  البيئة
ُ
فاتا�

َّ
 �التا��:  ٢٠١٥بالنسبة ملصر عام  خل

املوارد الطبيعية و�دعم عدالة استخدامها   ًرا أساسًيا �� �افة القطاعات التنمو�ة �ش�ل يحقق أمن، سي�ون الُبعد البيئي محو ٢٠٣٠"بحلول العام 

األمثل لها واالستثمار ف��ا، و�ما يضمن حقوق األجيال القادمة، ويعمل ع�� تنويع مصادر اإلنتاج واأل�شطة االقتصادية، ويساهم ��  واالستغالل 

 بيئة نظيفة و�حية وآمنة لإل�سان املصري."  دة، وتخفيف حدة الفقر، و�حقق عدالة اجتماعية مع توف�� دعم التنافسية، وتوف�� فرص عمل جدي

ــــــق ب  ــــــا يتعلــ ــــــاتوفيمــ فــ
َّ
ــــــدم ُمخل ــــــاء والهــ ــــــوص البنــ ــــــھ ا�خصــ ــــــ� وجــ ، فإنــــــھ مــــــن األهميـــــــة بم�ــــــان إدراج املزايـــــــا االقتصــــــادية ال�ـــــــي قــــــد تجل��ـــــــا اإلدارة ع�ــ

ــع املــــــــد�ي واملتعهــــــــدين �ــــــــ� الر  فــــــــاتؤ�ــــــــة. إن تقليــــــــل كميــــــــة املناســــــــبة للمجتمــــــ
َّ
ــاء والهــــــــدم ُمخل ــي ولكنــــــــھ يخلــــــــق فقــــــــط مــــــــن الال يقلــــــــل  البنــــــ تلــــــــوث البيئــــــ

ا اســـــــتثمار�ة ووظـــــــائف و�قلـــــــل مـــــــن اســـــــ��الك املـــــــواد ا�خـــــــام �ــــــــ� مصـــــــر.  ا فرصـــــــً �مكـــــــن لعمليـــــــات اال�شـــــــاءات املالئمـــــــة ال�ـــــــي ��ـــــــدف إ�ـــــــ� تقليــــــــل و أيضـــــــً

 

   ال�و�ت  وضع خطة قومية إلدارة ا�خلفات �� ٣٢

  

 
ت

فا
�د

س�
امل
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فــــــات
َّ
ــــــر�ح اق�ــــــــ لــــــذلك،  ؛أن تــــــؤدي إ�ــــــ� التوســــــع ا�حضــــــري والنمــــــو االقتصــــــادي واالســــــتثمار األجن�ــــــي املباشــــــر البنــــــاء والهــــــدم ُمخل ــــــذا التقر�ــ ــــــاتبو هــ  ـ�ـ

 االق��اح اآل�ي:

 

 

 

 األهداف  .٢-٥

 إن أســـــــاس اســـــــ��اتيجية إدارة 
ُ
فـــــــاتا�

َّ
 يكمـــــــن �ــــــــ� رؤ�ـــــــة ُمع�ـــــــ�ة ُتحـــــــدد التوجــــــــھ العـــــــام للسياســـــــة املتعلقـــــــة بــــــــإدارة  خل

ُ
فـــــــاتا�

َّ
لف�ـــــــ�ة محـــــــددة. ومــــــــن  خل

 الرؤ�ة ال�ي تم تبن��ا، يجب أن تتضمن اس��اتيجية إدارة  تجسيدأجل 
ُ
فاتا�

َّ
 .أهداف ملموسةمة قائ خل

عـــــــد نتـــــــائج عمليـــــــة تقيـــــــيم احتياجـــــــات 
ُ
ســـــــتخدمو�

ُ
وتحليـــــــل متطلباتـــــــھ ذات أهميـــــــة خاصـــــــة �ـــــــ� وضـــــــع هـــــــذه األهـــــــداف، فبأخـــــــذ تقيـــــــيم احتياجـــــــات  امل

ســـــــــتخدم
ُ
ةوتحليـــــــــل متطلباتـــــــــھ �ـــــــــ� االعتبـــــــــار، يمكـــــــــن أن تضـــــــــمن الســـــــــلطات وا�جهـــــــــات  امل ْعنيـــــــــَّ

َ
األهـــــــــداف ا�ختـــــــــارة و�التـــــــــا�� تناســـــــــب ذات الصـــــــــلة  امل

 واقع إدارة مع س��دفات الناشئة امل
ُ
فاتا�

َّ
 �� مصر. خل

ــا لهـــــــــــذه  ــ�ى ��ـــــــــ و�ـــــــــ
ُ
ــتة امل ــي حـــــــــــدد��ا ا�ح�ومـــــــــــة وا�خ�ـــــــــــ�اء، فـــــــــــإن األهـــــــــــداف الســـــــــ ــا، واألولو�ـــــــــــات ال�ـــــــــ ــي تـــــــــــم جمعهـــــــــ ــ� هـــــــــــذه املعلومـــــــــــات ال�ـــــــــ ــاًء ع�ـــــــــ و�نـــــــــ

 االس��اتيجية ��:

فاتجمع �افة البيانات املتعلقة ب  -١
َّ
اقب��ا: البناء والهدم ُمخل  وتتبعها ومر

فــــــــاتبيانــــــــات  نإ
َّ
ــاء والهــــــــدم ُمخل  أل�شــــــــطة إدارة هــــــــذه  املناســــــــبذات أهميــــــــة كب�ــــــــ�ة للتخطــــــــيط  البنــــــ

ُ
فــــــــاتا�

َّ
ــا. تتضــــــــمن البيانــــــــات  خل ومراقب��ــــــ

ــة مــــــــن   املطلو�ــــــــة: الكميــــــــات الناتجــــــ
ُ
فــــــــاتا�

َّ
فــــــــات، و خل

َّ
ــاء والهــــــــدم ُمخل  ال��اكميــــــــة، وســــــــعة مكبــــــــات  البنــــــ

ُ
فــــــــاتا�

َّ
ــة  خل ــا، وعناصــــــــر البنيــــــ وأماك��ــــــ

 التحتيـــــــــة ا�ح
ُ
فـــــــــاتاليـــــــــة �

َّ
�ـــــــــل مدينـــــــــة، وتـــــــــوافر املـــــــــوارد البشـــــــــر�ة ا�خب�ـــــــــ�ة مـــــــــن مســـــــــتو�ات مختلفـــــــــة باملدينـــــــــة، وســـــــــعة  �ـــــــــ� البنـــــــــاء والهـــــــــدم خل

النقــــــــل واســــــــ��الك مــــــــواد البنــــــــاء ا�خــــــــام، وقيمــــــــة وكميــــــــة منتجــــــــات البنــــــــاء ال��ائيــــــــة، وموقــــــــع بنــــــــاء الطــــــــرق ا�جديــــــــدة وا�جــــــــدول الزم�ــــــــي  مرافــــــــق

 املبنيـــــــــــة، وغرامـــــــــــات تفريـــــــــــغ  ا�خـــــــــــاص ��ـــــــــــا، وتصـــــــــــر�ح البنـــــــــــاء واألمـــــــــــاكن
ُ
 ا�

َّ
 مرافـــــــــــق املعا�جـــــــــــة، ورســـــــــــوم تـــــــــــأم�ن غ�ـــــــــــ� قانونيـــــــــــةبطـــــــــــرق  فـــــــــــاتخل

فاتا�جديدة، و�يانات تتبع نقل 
َّ
فات، واالستثمار �� مشروعات البناء والهدم ُمخل

َّ
 .البناء والهدم ُمخل

فـــــــاتيجـــــــب وضـــــــع من�جيـــــــة �حســـــــاب بيانـــــــات كميـــــــات 
َّ
هـــــــا �ونيـــــــة وتطبيقيم قاعـــــــدة بيانـــــــات إلك�وجمعهـــــــا، ومـــــــن ثـــــــّم تصـــــــم البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

يــــــتم دمجهــــــا مــــــع قواعــــــد البيانــــــات ا�حليــــــة، و�ــــــتم تحــــــدي��ا بصــــــفة مســــــتمرة بواســــــطة فر�ــــــق  قوميــــــةقاعــــــدة بيانــــــات  بجانــــــبع�ــــــ� �ــــــل مدينــــــة 

 عمل ميدا�ي و�داري.

 

 

فاتتقليل  -٢
َّ
 الناتجة عند املصدر والت�جيع ع�� إعادة استخدامها: البناء والهدم ُمخل

فــــــــات إلدارة  القوميــــــــة"�ســــــــتند رؤ�ــــــــة االســــــــ��اتيجية 
َّ
فــــــــات البنــــــــاء والهــــــــدم �ــــــــ� مصــــــــر إ�ــــــــ� وضــــــــع نظــــــــام ��ــــــــدف إ�ــــــــ� تقليــــــــل كميــــــــة ُمخل

َّ
البنــــــــاء ُمخل

فـــــــات مـــــــن مخـــــــاطر الســـــــالمة ال�ـــــــي تنشـــــــأ عـــــــن  ا�حـــــــدول مـــــــن أجـــــــل والهـــــــدم �ـــــــ� املقـــــــام األ 
َّ
ــــرهـــــــدم ع�ـــــــ� البنـــــــاء والُمخل ـــ ـــعب مصــ ـــ وع�ـــــــ� البيئـــــــة،  شــ

 منتجات معاد تدو�رها يتم استخدامها كمواد خام ثانو�ة." إنتاجلق الثغرة �� قطاع البناء عن طر�ق باإلضافة إ�� غ
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فـــــــــاتاف ال�ـــــــــي تنـــــــــتج �ـــــــــل األطـــــــــر  يجـــــــــب ��ـــــــــجيع
َّ
 (مقـــــــــاولون / أفـــــــــراد) ع�ـــــــــ� تقليـــــــــل كميـــــــــات  البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

ُ
فـــــــــاتا�

َّ
الناشـــــــــئة و�عـــــــــادة  خل

فـــــــاتاســـــــتخدام أق�ـــــــ�ى قـــــــدر مـــــــن 
َّ
اســـــــات تضـــــــعها الســـــــلطات �ـــــــ� املوقـــــــع. و�مكـــــــن أن يـــــــتم هـــــــذا الت�ـــــــجيع عـــــــن طر�ـــــــق سي البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

 لـــــــتخلص مـــــــن ل�ــــــل مدينـــــــة. ومـــــــن الضـــــــروري فـــــــرض رســـــــوم معقولـــــــة ل
ُ
فــــــاتا�

َّ
 رســـــــوم بوابـــــــة لتحف�ـــــــ� املقـــــــاول�ن ع�ـــــــ� تقليـــــــل  /خل

ُ
فـــــــاتا�

َّ
مـــــــن  خل

 أجــــــل تحقيــــــق املســــــ��دفات االقتصــــــادية. و�جــــــب حســـــــاب رســــــوم الــــــتخلص مــــــن 
ُ
فــــــاتا�

َّ
بنــــــاًء ع�ـــــــ� الت�ــــــاليف الفعليــــــة إلعــــــادة التــــــدو�ر �ـــــــ�  خل

فاتجمع �  مرافقة �خلق جدوى مالية للمستثمر�ن وا�شاء �ل منطق
َّ
 ونقلها و�عادة تدو�رها.  ء والهدمبناال ُمخل

 

التطو�ر بنية تحتية  -٣ عَّ
َ
فاتة إلدارة ف

َّ
 :البناء والهدم ُمخل

فــــــــاتتتضـــــــمن البنيــــــــة التحتيــــــــة إلدارة 
َّ
فــــــــات: أدوات ووســــــــائل لتقليـــــــل �شــــــــأة البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل

َّ
بموقــــــــع البنــــــــاء، ووســــــــائل  البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل

فـــــــــاتللرقابــــــــة ع�ـــــــــ� 
َّ
فــــــــاتا، وتقنيـــــــــات ومعـــــــــاي�� إلعـــــــــادة تـــــــــدو�ر قلهــــــــون البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

َّ
، وتكنولوجيـــــــــا وخ�ـــــــــ�ة لتصـــــــــنيع البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

فـــــــــــاتمنتجـــــــــــات ذات جـــــــــــودة مـــــــــــن 
َّ
فـــــــــــاتمشـــــــــــروعات ، ونظـــــــــــم إدارة لتخطـــــــــــيط البنـــــــــــاء والهـــــــــــدم ُمخل

َّ
ــاء والهـــــــــــدم ُمخل وتنفيـــــــــــذها، وفر�ـــــــــــق  البنـــــــــ

فــــــــاتمـــــــدرب إلدارة 
َّ
  اصــــــــر البنيــــــــة التحتيــــــــة املطلو�ــــــــة. ومــــــــن الســــــــهل �ســــــــبًيا تقيــــــــيم عنالبنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل

ُ
فــــــــات�

َّ
وت�اليفهــــــــا  البنــــــــاء والهــــــــدم خل

فـــــــات ملرافـــــــقطـــــــة بنـــــــاًء ع�ـــــــ� بيانـــــــات الســـــــ�ان وأ�شـــــــطة البنـــــــاء. و�جـــــــب أن تضـــــــع �ـــــــل منطقـــــــة (مدينـــــــة واحـــــــدة أو أك�ـــــــ�) خ
َّ
 البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

 و�ني��ا التحتية �جمع هذه 
ُ
فاتا�

َّ
 ونقلها و�عادة تدو�رها وك��ا �� مكب  خل

ُ
 ا�

َّ
 .فاتخل

 

فاتجذب استثمارات القطاع ا�خاص نحو مشروعات إدارة  -٤
َّ
 :البناء والهدم ُمخل

 
ُ
فـــــــــات�عتمـــــــــد نجـــــــــاح تأســـــــــيس نظـــــــــام حـــــــــديث �

َّ
�ـــــــــ� مصـــــــــر بصـــــــــورة كب�ـــــــــ�ة ع�ـــــــــ� جـــــــــذب عـــــــــدد م�حـــــــــوظ مـــــــــن االســـــــــتثمارات  البنـــــــــاء والهـــــــــدم خل

 
ُ
فـــــــــاتا�خاصـــــــــة نحـــــــــو مشـــــــــاريع البنيـــــــــة التحتيـــــــــة �

َّ
االســـــــــتثمار األو�ـــــــــ� �ـــــــــ� البنيـــــــــة  ٢٠١٥جر�ـــــــــت �ـــــــــ� عـــــــــام . وقـــــــــدرت دراســـــــــة أالبنـــــــــاء والهـــــــــدم خل

 
ُ
فــــــاتالتحتيــــــة �

َّ
طمــــــوح مصــــــر إ�ــــــ� إ�شــــــاء بنيــــــة تحتيـــــــة  مليــــــون جنيــــــھ مصــــــري ملدينــــــة القـــــــاهرة ا�جديــــــدة. و�ــــــ� حــــــال ١٦٠بـــــــ  البنــــــاء والهــــــدم خل

ــــــري  ١٠ع�ــــــ� مســــــتوى الدولــــــة، فســــــت�ون هنـــــــاك حاجــــــة ماســــــة الســــــتثمار  ــــــھ مصــ ــــــارات جنيــ دمــــــة. وســـــــي�ون خـــــــالل الســــــنوات الــــــثالث القا مليــ

 لص مـــــــن فـــــــرض رســـــــوم الـــــــتخ
ُ
فـــــــاتا�

َّ
فـــــــاتمصـــــــدًرا رئيســـــــًيا لتمو�ـــــــل مشـــــــاريع  خل

َّ
 عمـــــــل ُمجـــــــديمـــــــن أجـــــــل إ�شـــــــاء نمـــــــوذج  البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

فاتوجذاب ملشاريع إدارة 
َّ
 املت�املة. البناء والهدم ُمخل

 

فات�عز�ز األنظمة والسياسات املؤثرة �� إ�شاء مشاريع إدارة  -٥
َّ
 و�شغيلها: دمالبناء واله ُمخل

 واجهـــــــــت ا�حـــــــــاوالت الســـــــــابقة إلعـــــــــادة تـــــــــدو�ر 
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
ة )، ومدينـــــــــ٢٠١٨)، ومدينـــــــــة الســـــــــادات (٢٠١٤�ـــــــــ� مدينـــــــــة الســـــــــادس مـــــــــن أكتـــــــــو�ر ( خل

) العديـــــــد مـــــــن التحـــــــديات �ســـــــبب االفتقـــــــار إ�ـــــــ� اللـــــــوائح والسياســـــــات ال�ـــــــي �ســـــــهل مشـــــــاركة القطـــــــاع ا�خـــــــاص مـــــــع ٢٠١٥القـــــــاهرة ا�جديـــــــدة (

 ُمخاملــــــدن �ــــــ� مشــــــاريع 
َّ
عــــــد نمــــــوذج واعــــــد للتعــــــاون بــــــ�ن ســــــلطات البنــــــاء والهــــــدم فــــــاتل

ُ
. ونظــــــًرا ألن الشــــــراكة بــــــ�ن القطــــــاع�ن العــــــام وا�خــــــاص �

فــــــــاتمشــــــــاريع املدينــــــــة واملســــــــتثمر�ن �ــــــــ� 
َّ
ا ف، البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل ــً يجــــــــب وضــــــــع نمــــــــاذج �عاقديــــــــة وا�ــــــــحة ومفصــــــــلة وشــــــــفافة ومفصــــــــلة تقنيــــــ

ا للعقـــــــــود طو�لـــــــــة األجـــــــــل. وُيعـــــــــد وضـــــــــع سياســـــــــا
ً
ت وا�ـــــــــحة وعادلـــــــــة ع�ـــــــــ� مســـــــــتوى املدينـــــــــة والبلديـــــــــة أمـــــــــًرا بـــــــــالغ األهميـــــــــة �جـــــــــذب وشـــــــــروط

فمشاريع  إلقامة��ا استثمارات القطاع ا�خاص وا�حفاظ عل
َّ
 . هاو�شغيل البناء والهدم اتُمخل

 

ةتنمية القدرات ونقل املعرفة والتوعية ب�ن ا�جهات ا�حكومية وا�جهات  -٦ ْعنيَّ
َ
 العامة وا�خاصة وموظفي الصناعة واملواطن�ن: امل
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National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

 ُ�عـــــــد نقــــــــص الـــــــو�� واملعرفــــــــة حـــــــول أفضــــــــل ممارســـــــات إدارة 
ُ
فــــــــاتا�

َّ
الصـــــــلبة وعوامــــــــل النجـــــــاح أمــــــــًرا شـــــــائًعا �ــــــــ� مصـــــــر. و�جــــــــب أن ي�ــــــــون  خل

كثفـــــــــة. و�جـــــــــب حمـــــــــالت التوعيـــــــــة املالقيـــــــــام بأي جهـــــــــد ُمخطـــــــــط إل�شـــــــــاء البنيـــــــــة التحتيـــــــــة وجـــــــــذب االســـــــــتثمارات م�ـــــــــحوً�ا ببنـــــــــاء القـــــــــدرات و 

 �ـــــــ� ســـــــلطات املـــــــدن والبلـــــــديات وفـــــــرق جهـــــــاز تنظـــــــيم إدارة ومســـــــؤوليا��م تحديـــــــد أدوار الفـــــــرق ا�ختلفـــــــة 
ُ
فـــــــاتا�

َّ
بوضـــــــوح. ومـــــــن العقبــــــــات  خل

 الرئيســـــــــــة ال�ـــــــــــي تواجـــــــــــھ تطبيـــــــــــق اســـــــــــ��اتيجية إدارة 
ُ
فـــــــــــاتا�

َّ
الصـــــــــــلبة املت�املـــــــــــة هـــــــــــو االفتقـــــــــــار إ�ـــــــــــ� الت�امـــــــــــل خـــــــــــالل مراحـــــــــــل التخطـــــــــــيط  خل

ــاز تنظــــــــيم إدارة والتنفيــــــــذ بــــــــ�ن   مســــــــؤو�� املدينــــــــة وفــــــــرق جهــــــ
ُ
فــــــــاتا�

َّ
فــــــــات. و�جــــــــب أن ي�ــــــــون تطــــــــو�ر مشــــــــاريع خل

َّ
ــ��ة ق البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل صــــــ

ــ�ن فـــــــــــرق املدينـــــــــــة وفـــــــــــرق جهـــــــــــاز تنظـــــــــــيم إدارة   بـــــــــ
ً

ــامال  وطو�لـــــــــــة األجـــــــــــل �ـــــــــــ� �ـــــــــــل مدينـــــــــــة جهـــــــــــًدا مت�ـــــــــ
ُ
فـــــــــــاتا�

َّ
، و�جـــــــــــب أن تتبـــــــــــع توج��ـــــــــــات خل

 املعتمدة. قوميةاالس��اتيجية ال

فات إلدارة  قومية�عرض أهداف اإلس��اتيجية ال ٢- ٥الش�ل�� 
َّ
 �� مصر.  البناء والهدم ُمخل

 

فاتالستة إلدارة  قوميةنظرة عامة حول أهداف اإلس��اتيجية ال ٢-٥الش�ل
َّ
 مصر �� البناء والهدم ُمخل

 

 املس��دفات  .٣-٥

ــ��دفات محـــــــــددة وقابلــــــــة للقيـــــــــاس وقابلــــــــة للتنفيـــــــــذ وواقعيــــــــة و  ــ��دفات عبـــــــــارة عــــــــن إجـــــــــراءات زم�ــــــــيذات إطـــــــــار ل�ــــــــل هــــــــدف عـــــــــدة مســــــ . وهـــــــــذه املســــــ

ــــــروع،ُتنفـــــــــذ لتحقيـــــــــق هـــــــــدف ُمحـــــــــدد،  ـــ ــــــل املشــ ـــ ــــــ�� عمــ ـــ ــــــوال ســ ـــ ــــــام طــ ـــ ــــــا بانتظــ ـــ ــــــادة تقييمهــ ـــ ــــــ��دفات و�عــ ـــ ــــــديث املســ ـــ ــــــتم تحــ ـــ و�جـــــــــب أن يفـــــــــي �ـــــــــل  و�ــ

 تية ليتم أخذها �� االعتبار بجدية:مس��دف باملتطلبات اآل

 

  تع جميًعا بنفس القدر من األهميةاملس��دفات �سلسلًيا، ف�ي تتم تصنيفال يتم . 

فاتجمع �افة بيانات ) 1(
َّ
ُمخل

اقب� �ا البناء والهدم وتتبعها ومر
�� الدولة

فاتتقليل ) 2(
َّ
البناء ُمخل

والهدم الناشئة من مصدرها 
والت�جيع ع�� إعادة 

استخدامها

تطو�ر بنية تحتية فعالة ) 3(
فاتإلدارة 

َّ
البناء والهدمُمخل

جذب استثمارات القطاع ) 4(
ا�خاص نحو مشروعات إدارة 

فات
َّ
البناء والهدمُمخل

�عز�ز اللوائح والسياسات ) 5(
ال�ي تؤثر ع�� إ�شاء و�شغيل 

فاتمشاريع إدارة 
َّ
البناءُمخل
والهدم

تنمية القدرات ونقل املعرفة ) 6(
والتوعية ب�ن ا�جهات ا�ح�ومية 

ةوا�جهات  ْعنيَّ
َ
العامة وا�خاصة امل

والعامل�ن �� ا�جال واملواطن�ن

األهداف
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 يجب أال تتداخل املس��دفات . 

 يجب تحقيق واحد ع�� األقل من األهداف ل�ل مس��دف . 

 ) يجب أن ت�ون املس��دفاتSMART    " (انظروذات إطار زم�يعية محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواق) "

 ٣- ٥الش�ل.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

اقعية SMARTمخطط ( ٣-٥الش�ل    )٣٣اينا�شيالأبياري ف " (املصدر:وذات إطار زم�ي) "محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٣ (last consulted:07/04/2020 holiday/-summer-stock-https://apiaryfinancial.com.au/take(  

 قابل للقياس  محدد قابل للتحقيق  واق��  ار زم�يإط
ُمحدَدا �شأن ما ترغب  كن 

�� تحقيقھ ألن الغايات  

الغامضة أو ا�جردة ل�ي 

التحديد تقل  تفتقر إ�� 

 فرص تحقيقها.

كن ُمحدَدا �شأن ما ترغب 

�� تحقيقھ ألن الغايات  

جردة ل�ي  الغامضة أو ا� 

تفتقر إ�� التحديد تقل  

 فرص تحقيقها. 

و�سب إضافة حقائق وأرقام 

مئو�ة لغاياتك �سمح لك بتتبع 

تقدم عملك، فال��يء القابل 

 للقياس من املتوقع تنفيذه. 

يجب أن ت�ون الغايات  

واقعية وعملية و�مكن 

إدراكها ضمن اإلطار الزم�ي 

 واملوارد املتاحة. 

تحتاج غاياتك إ�� عنصر 

تحدي بداخلها إلخراجك 

من منطقة الراحة، و�جب  

أن ت�ون قابلة للتحقيق  

 أيًضا. 

 محدد قابل للقياس  قابل للتحقيق  واق��  إطار زم�ي

https://apiaryfinancial.com.au/take-stock-summer-holiday/
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 املس��دفات ل�ل هدف  .١-٣-٥

دد ســـــــــــتة أهـــــــــــداف لتنفيـــــــــــذ اإلســـــــــــ��اتيجية ال فـــــــــــاتإلدارة  قوميـــــــــــةحـــــــــــُ
َّ
ا  البنـــــــــــاء والهـــــــــــدم ُمخل ــً ددت املســـــــــــ��دفات وفقـــــــــ �ـــــــــــ� مصـــــــــــر، و�التـــــــــــا�� فقـــــــــــد حـــــــــــُ

 للمعاي�� املذ�ورة أعاله.

ا ألهداف االس��اتيجية املس��دفات واإل  ١-٥ا�جدول 
ً

 34طارات الزمنية وفق

 اإلطار الزم�ي  املس��دفات األهداف 

ـــــات  )١ ـــ ـــ ـــ ـــــة بيانــ ـــ ـــ ـــ ـــــع �افــ ـــ ـــ ـــ ـــــاتجمــ ـــ ـــ ـــ فــ
َّ
 ُمخل

ـــــدم ــاء والهــ ــ ـــــا  البنــ ـــــة وتتبعهــ ـــــ� الدولــ �ــ

اقب��ا   ومر

يجــــــــــــب تطبيـــــــــــــق رمـــــــــــــوز كتـــــــــــــالوج النفايـــــــــــــات األورو�ـــــــــــــي ع�ـــــــــــــ�  )١-١

 أكمل وجھ �� الدولة (نظام إدارة معلومات 
ُ
فاتا�

َّ
 )خل

تماد  خالل عام�ن من اع

 االس��اتيجية

ع�ــــــــ� األقــــــــل مــــــــن مشــــــــروعات  ٪٨٠ إجــــــــراء تفتــــــــيش لـــــــــيجــــــــب  )٢-١

اال�شـــــــــاءات (املشـــــــــروعات الكب�ـــــــــ�ة واملتوســـــــــطة والصـــــــــغ��ة) 

 
ُ
فــــــــــاتوتقيــــــــــيم املشــــــــــاريع املنتجــــــــــة �

َّ
مــــــــــرة  البنــــــــــاء والهــــــــــدم خل

ســــــنوً�ا ع�ـــــــ� األقــــــل بواســـــــطة وزارة البيئــــــة، و�نشـــــــر التقر�ـــــــر 

 ملصري.اع�� موقع جهاز شؤون البيئة 

عام�ن من اعتماد   خالل

 االس��اتيجية

فــــــــــات٪ مــــــــــن إجمــــــــــا��  ٩٠م�ــــــــــح مــــــــــا يصــــــــــل إ�ــــــــــ�  )٣-١
َّ
البنــــــــــاء  ُمخل

 ا�حالية وتحديد كمي��ا واإلعالن ع��ا. والهدم

أعوام من اعتماد  ٣خالل 

 االس��اتيجية

فـــــــاتغ�ـــــــ� القـــــــانو�ي لل الكـــــــبيجـــــــب أن ت�ـــــــون معـــــــدالت  )٤-١
َّ
 ُمخل

 ٪ كحد أق��ى.٢٠خارج املكبات أو املطامر املعروفة 

أعوام من اعتماد  ٥خالل 

 االس��اتيجية

 يجــــــــــب تطبيــــــــــق بيــــــــــان  )٥-١
ُ
فــــــــــاتا�

َّ
الرقميــــــــــة �ــــــــــ� مصــــــــــر ع�ــــــــــ�  خل

فـــــــــــــــاتجميـــــــــــــــع منت�ـــــــــــــــ� 
َّ
(نظـــــــــــــــام إدارة  البنـــــــــــــــاء والهـــــــــــــــدم ُمخل

 معلومات 
ُ
فاتا�

َّ
 ).خل

خالل عام�ن �عد اعتماد 

 االس��اتيجية

٪ مـــــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــر�ات ٧٠يجـــــــــــــــــــب أن ي�ـــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــدى  )٦-١

فــــــــــــــــــااللوجيســــــــــــــــــتية ال�ــــــــــــــــــي تنقــــــــــــــــــل 
َّ
 البنــــــــــــــــــاء والهــــــــــــــــــدم تُمخل

ــ�  ــا أن �شـــــــــارك �ــــــ ــھتــــــــراخيص مناســــــــبة وعل��ــــــ الـــــــــتحكم  رقمنــــــ

 �� نقل 
ُ
فاتا�

َّ
 (نظام إدارة معلومات  خل

ُ
فاتا�

َّ
 ).خل

 

خالل عام�ن �عد اعتماد 

 االس��اتيجية

ـــل  )٢ ـــ ـــ ـــاتتقليــ ـــ ـــ فــ
َّ
ـــدم ُمخل ـــ ـــ ـــاء والهــ ـــ ـــ  البنــ

ــــــجيع  ــــــدر والت�ــ ــــــد املصــ ــة عنــ ـــ الناتجــ

 ع�� إعادة استخدامها

فـــــــــــات٪ �ـــــــــــ� ٣٠يجــــــــــب تحقيـــــــــــق خفـــــــــــض بنســــــــــبة ) ١-٢
َّ
البنـــــــــــاء  ُمخل

 عن طر�ق استخدام أحدث اآلالت.  والهدم

خالل عام�ن �عد اعتماد 

 االس��اتيجية

ــاء التـــــــــــدر�ب ع�ـــــــــــ� ٧٠يجـــــــــــب أن يكمـــــــــــل ) ٢-٢ ٪ مـــــــــــن عمـــــــــــال البنـــــــــ

 تقليل 
ُ
فاتا�

َّ
 �� مواقع البناء �ل سنت�ن.  خل

 

خالل عام�ن �عد اعتماد 

 االس��اتيجية

ــة  )٣ ــ ـــ ــة تحتيــ ــ ـــ ــو�ر بنيــ ــ ـــ ــــــــ تطــ الــ عَّ
َ
ارة ة إلدف

فات
َّ
 البناء والهدم ُمخل

ــاء ) ١-٣ ــادة التـــــــــــــدو�ر  مرفـــــــــــــق معا�جـــــــــــــةيجـــــــــــــب إ�شـــــــــــ واحـــــــــــــد إلعـــــــــــ

فــــــــــــــات
َّ
ل�ــــــــــــــل مدينــــــــــــــة جديــــــــــــــدة �ــــــــــــــ� مصــــــــــــــر  البنــــــــــــــاء والهــــــــــــــدم ُمخل

 .)١-٣الش�ل(انظر 

أعوام �عد   ١٠خالل 

 اعتماد االس��اتيجية
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ة تــــــــــــــدو�ر إلعــــــــــــــاد مرفــــــــــــــق معا�جــــــــــــــةشــــــــــــــمل �ــــــــــــــل �يجــــــــــــــب أن ) ٢-٣

فـــــــــات
َّ
ع�ـــــــــ� منطقـــــــــة تخـــــــــز�ن ومخت�ـــــــــ� واحـــــــــد  البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

 لتحليل 
ُ
فاتا�

َّ
 .خل

أعوام �عد   ١٠خالل 

 اعتماد االس��اتيجية

فـــــــــــــــــاتيجـــــــــــــــــب أن �شـــــــــــــــــتمل موقـــــــــــــــــع معا�جـــــــــــــــــة ) ٣-٣
َّ
البنـــــــــــــــــاء  ُمخل

  والهـــــــدم
ُ
فـــــــاتع�ـــــــ� وحـــــــدة عمـــــــل ت�ـــــــون بمثابـــــــة مكـــــــب �

َّ
البنـــــــاء  خل

 . والهدم

أعوام �عد   ١٠خالل 

 الس��اتيجيةااعتماد 

 معا�جـــــــــــة  مرافــــــــــقيجــــــــــب مراقبـــــــــــة ) ٤-٣
ُ
فــــــــــاتا�

َّ
القائمـــــــــــة مـــــــــــرة  خل

ســــــنوً�ا و�شـــــــر تقر�ـــــــر املعا�جـــــــة ع�ـــــــ� موقـــــــع جهـــــــاز شـــــــؤون البيئـــــــة 

 املصري.

خالل عام واحد �عد  

 اعتماد االس��اتيجية

و�ضــــــــفاء  ٪٣٠ز�ــــــــادة عــــــــدد شــــــــر�ات البنــــــــاء والهــــــــدم بنســــــــبة ) ٥-٣

 الطا�ع الرس�ي عل��ا.  

 

عد اعتماد خالل عام�ن � 

 االس��اتيجية

ــــاع  )٤ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــتثمارات القطــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــذب اســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ جــ

ــــروعات إدارة  ـــ ـــ ـــ ــــو مشــ ـــ ـــ ـــ ــــاص نحــ ـــ ـــ ـــ ا�خــ

فات
َّ
  البناء والهدم ُمخل

فـــــــــــــــات٪ مـــــــــــــــن منشـــــــــــــــئات ٨٠يجـــــــــــــــب أن يوقـــــــــــــــع ) ١-٤
َّ
البنـــــــــــــــاء  ُمخل

ــ� مــــــــذكرة تفــــــــاهم تل�ــــــــ�م بتخصــــــــيص  والهــــــــدم ــ� األقــــــــل ١ع�ــــــ ٪ ع�ــــــ

 مــــــــــــــن إيرادا��ــــــــــــــا ملعا�جــــــــــــــة 
ُ
فــــــــــــــاتا�

َّ
/ الــــــــــــــتخلص م��ــــــــــــــا بطــــــــــــــرق  خل

 �حيحة.

ام واحد �عد  خالل ع

 اعتماد االس��اتيجية

فــــــــــــات الصــــــــــــلبةيجــــــــــــب تطبيــــــــــــق ) ٢-٤
َّ
خل

ُ
 قــــــــــــانون تنظــــــــــــيم إدارة ا�

�شــــــــــــــــأن  ٣٦و  ٣٥ا�جديـــــــــــــــد �ـــــــــــــــ� مصــــــــــــــــر وأن يتضـــــــــــــــمن املـــــــــــــــادت�ن 

فات
َّ
 .البناء والهدم ُمخل

خالل عام واحد �عد  

 اعتماد االس��اتيجية

يجــــــــــب أن يضــــــــــع الكيــــــــــان املركــــــــــزي و�فــــــــــرض عقو�ــــــــــات ع�ــــــــــ� ) ٣-٤

فاتالقانو�ي من التخلص غ�� 
َّ
 .البناء والهدم ُمخل

 

خالل عام واحد �عد  

 االس��اتيجيةاعتماد 

ـــــات  )٥ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــة والسياســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــز األنظمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ �عز�ــ

ـــاريع إدارة  ـــ ـــ ــــــاء مشــ ـــ ـــ� إ�شــ ـــ ـــ ــــــؤثرة �ــ ـــ املــ

ــــــات ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ فــ
َّ
ــــــدم ُمخل ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــاء والهــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  البنــ

 و�شغيلها

يجــــــــــــب تطــــــــــــو�ر دراســــــــــــة أساســــــــــــية شــــــــــــاملة ع�ــــــــــــ� الصــــــــــــعيد ) ١-٥

فـــــــاتحـــــــول �شـــــــأة  قـــــــوميال
َّ
و�جـــــــب  �ـــــــ� مصـــــــر. البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

أن ت�ــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــة بمثابــــــــــــــــة أســــــــــــــــاس لتطــــــــــــــــو�ر ســــــــــــــــوق 

فات
َّ
 .اء والهدمالبن ُمخل

خالل عام واحد �عد  

 اعتماد االس��اتيجية

يجـــــــــب إجـــــــــراء ورشـــــــــ�ي عمـــــــــل بـــــــــ�ن جميـــــــــع ا�جهـــــــــات املعنـــــــــ�ن ) ٢-٥

 
ُ
فـــــــــــاتواملســــــــــتثمر�ن ا�حتملــــــــــ�ن �ــــــــــ� عمليـــــــــــة إعــــــــــادة التــــــــــدو�ر �

َّ
 خل

ــ تتضـــــــــــــــمن. و�جـــــــــــــــب أن البنـــــــــــــــاء والهـــــــــــــــدم ل مناقشـــــــــــــــة ورش العمـــــــــــــ

ــا (انظــــــــــــــــر الفصــــــــــــــــل ــ�ى ��ــــــــــــــ ) ٥-٥عامــــــــــــــــة حــــــــــــــــول التــــــــــــــــداب�� املو�ــــــــــــــ

 واالتفاق ع�� خطة عمل محددة للدولة.

 

خالل عام واحد �عد  

 اعتماد االس��اتيجية

خالل عام�ن �عد اعتماد  معاي�� للمنتجات املعاد تدو�رها.وضع ) ٣-٥

 االس��اتيجية

 

 

٪ مـــــــــن املـــــــــواد املعـــــــــاد ٤٠يجـــــــــب اســـــــــتخدام مـــــــــا ال يقـــــــــل عـــــــــن ) ٤-٥

 تدو�رها �� مواقع البناء.

 

أعوام �عد   ١٠خالل 

 اعتماد االس��اتيجية
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ــة  )٦ ــ ـــ ـــ ــل املعرفــ ــ ـــ ـــ ــدرات ونقــ ــ ـــ ـــ ــة القــ ــ ـــ ـــ تنميــ

ــــــات  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ�ن ا�جهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــة بــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ والتوعيــ

ــــــات  ــ ـــ ـــ ـــ ــــــة وا�جهــ ــ ـــ ـــ ـــ ةا�حكوميــ ـــَّ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ْعنيــ
َ
 امل

ــــــوظفي  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــة ومــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة وا�خاصــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ العامــ

 الصناعة واملواطن�ن

 

ــي يز�ــــــــد عـــــــــدد ) يجــــــــب أن ي�ــــــــون لــــــــدى جميـــــــــ١-٦ ع الشــــــــر�ات _ال�ــــــ

موظـــــــــف_ مســـــــــؤول عـــــــــن الشـــــــــؤون البيئيـــــــــة،  ١٠٠موظف��ـــــــــا عـــــــــن 

 عن جميع 
ً
فاتو��ون مسؤوال

َّ
 الناتجة. البناء والهدم ُمخل

خالل عام�ن �عد اعتماد 

 االس��اتيجية

) يجـــــــــــــــــب ع�ــــــــــــــــــ� ا�جهــــــــــــــــــات ا�ح�وميـــــــــــــــــة ذات الصــــــــــــــــــلة ز�ــــــــــــــــــارة ٢-٦

فـــــــــــاتإعـــــــــــادة تــــــــــــدو�ر  محطـــــــــــات
َّ
ان �ـــــــــــ� بلــــــــــــد البنـــــــــــاء والهــــــــــــدم ُمخل

 أخرى ألغراض بناء القدرات. 

خالل عام�ن �عد اعتماد 

 االس��اتيجية

برنــــــــــامج ح�ــــــــــومي واحــــــــــد إلخطــــــــــار املــــــــــواطن�ن �شــــــــــأن  وضــــــــــع) ٣-٦

فاتإدارة 
َّ
 .البناء والهدم ُمخل

خالل عام واحد �عد  

 اعتماد االس��اتيجية

 املؤشرات و�جنة تنفيذ االس��اتيجية  .٤-٥

و�ــــــــــتم إجــــــــــراء هــــــــــذا الــــــــــتحكم ع�ــــــــــ� مؤشــــــــــرات األداء  ،الــــــــــتحكم �ــــــــــ� تنفيــــــــــذ املســـــــــ��دفات ومراقب��ــــــــــا لضـــــــــمان تطبيــــــــــق اإلســــــــــ��اتيجية، يجــــــــــب أن يــــــــــتم

ــ��دف رقــــــــم  ــ� ســــــــبيل املثــــــــال، بالنســــــــبة للمســــــ ا ل�ــــــــل مســــــــ��دف. ع�ــــــ ــً ــي تــــــــم وضــــــــعها خصيصــــــ يجــــــــب أن ي�ــــــــون املــــــــذ�ور أعــــــــاله، " ١-٦الرئيســــــــية، وال�ــــــ

جميـــــــــع "، �ـــــــــ� هـــــــــذه ا�حالـــــــــة يجـــــــــب ع�ـــــــــ� لشـــــــــؤون البيئيـــــــــةموظـــــــــف_ مســـــــــؤول عـــــــــن ا ١٠٠لـــــــــدى جميـــــــــع الشـــــــــر�ات _ال�ـــــــــي يز�ـــــــــد عـــــــــدد موظف��ـــــــــا عـــــــــن 

ــاركة البيانــــــــ  عــــــــن مشــــــ
ً
ــي. و�جــــــــب أن ي�ــــــــون ال�ــــــــخص املعــــــــ�ن مســــــــؤوال درجــــــــة ��ــــــــجيل بيانــــــــات االتصــــــــال ا�خاصــــــــة باملســــــــؤول البيئــــــ

ُ
ات الشــــــــر�ات امل

فــــــــاتنتــــــــاج بإا�خاصــــــــة 
َّ
أكــــــــد مــــــــن توافــــــــق املعلومــــــــات ومعا�ج��ــــــــا مــــــــع الهيئــــــــات التنظيميــــــــة، و�جــــــــب تنظــــــــيم عمليــــــــة التــــــــدقيق للت البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل

 مع االس��اتيجية. املذ�ورة أعاله  

ــــــاذ و�ــــــ�  املســــــتقل�نيجــــــب أن ُينفــــــذ مهمــــــة املراقبــــــة هــــــذه مجموعــــــة مــــــن ا�خ�ــــــ�اء  ــة إنفــ ـــ ــــــ��اتيجية ا�جنــ ــاتســ ـــ فــ
َّ
ــــــدم ُمخل ــــــاء والهــ املســــــؤولة عــــــن  البنــ

فــــــاتســــــ��اتيجية اتقر�ــــــر. و�جــــــب أن تنســــــق هيئــــــة إنفــــــاذ تنفيــــــذ االســــــ��اتيجية املق��حــــــة �ــــــ� هــــــذا ال
َّ
أ�شــــــط��ا و�ــــــ�ن أ�شــــــطة  بــــــ�ن البنــــــاء والهــــــدم ُمخل

 س��اتيجية ا�جان إنفاذ 
ُ
فاتا�

َّ
 األخرى، مثل  خل

ُ
فاتا�

َّ
 ا�خطرة. خل

 

فات خطة عمل إلدارة  .٥-٥
َّ
 البناء والهدم  ُمخل

ــ��اتيجية  ــاء اســــــ ــ��دفات ا�خطــــــــط لهـــــــــا إل�شــــــ ــ� الـــــــــرؤى املــــــــذ�ورة أعــــــــاله واألهـــــــــداف ا�حــــــــددة ُمســـــــــبًقا واملســــــ ــاًء ع�ــــــ فــــــــاتإلدارة  قوميـــــــــةبنــــــ
َّ
البنـــــــــاء  ُمخل

 واقعية، يرد أدناه وصف خطة العمل املق��حة.  والهدم

 

فاتتصنيف  .١-٥-٥
َّ
 وترم��ها البناء والهدم  ُمخل

 يتوافق تصنيف 
ُ
فاتا�

َّ
 �� االتحاد األورو�ي ويعتمد ع��:  خل

 فاتالقائمة األورو�ية لل
َّ
 )  EC/2000/532  قرار املفوضية األورو�ية رقم:( ُمخل

 فات( ١٧الفصل   - رموز كتالوج النفايات األورو�ي
َّ
 ) البناء والهدم ُمخل

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000D0532-20150601


اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 
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 يقــــــــــدم ترم�ــــــــــ� 
ُ
فــــــــــاتا�

َّ
ــقة خل ــ ـــ ـــ ـــــط�حات ُمنســ ـــ ـــ  ع�ــــــــــ� مســــــــــتوى االتحــــــــــاد األورو�ــــــــــي �غيــــــــــة تصــــــــــنيف  مصــ

ُ
فــــــــــاتا�

َّ
 لتســــــــــهيل إدارة  خل

ُ
فــــــــــاتا�

َّ
، وم��ــــــــــا خل

فــــــــات
َّ
 . وُ�فيــــــــد هــــــــذا التنســــــــيق �ــــــــ� العديــــــــد مــــــــن األ�شــــــــطة، تتضــــــــمن نقــــــــل البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل

ُ
فــــــــاتا�

َّ
شــــــــ��  خل

ُ
ا مــــــــا � ــً وتصــــــــار�ح املرافــــــــق (وال�ــــــــي غالبــــــ

فاتأيًضا إ�� رموز 
َّ
 اس إلحصاءات ُمعينة)، أو بوصفها أس ُمخل

ُ
فاتا�

َّ
 .٣٥خل

 إرشــــــــــادات فنيــــــــــة �شــــــــــأن تصــــــــــنيف  ٢٠١٨وقــــــــــد �شــــــــــرت املفوضــــــــــية األورو�يــــــــــة �ــــــــــ� 
ُ
فــــــــــاتا�

َّ
، وال�ــــــــــي ُتقــــــــــدم إرشــــــــــادات )C 124/01/2018(  خل

 �ــــــــ� ��موا�حليــــــــة حــــــــول التفســــــــ�� والتطبيــــــــق ال�ــــــــحيح�ن ل قوميــــــــةللســــــــلطات ال
ُ
فــــــــاتا�

َّ
. كمــــــــا أ��ــــــــا �عمــــــــل ع�ــــــــ� إلقــــــــاء نظــــــــرة عامــــــــة شــــــــاملة حــــــــول خل

 �شـــــــــريعات االتحـــــــــاد األورو�ـــــــــي ذات الصـــــــــلة، و�عـــــــــرض أمثلـــــــــة حـــــــــول أنـــــــــواع 
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
ةال�ـــــــــي يصـــــــــعب تصـــــــــنيفها حســـــــــب األطـــــــــراف  خل ْعنيـــــــــَّ

َ
، وتقـــــــــدم امل

 كــــــــــذلك معلومــــــــــات منتظمــــــــــة حــــــــــول كيفيــــــــــة تقيــــــــــيم مــــــــــدى احتــــــــــواء 
ُ
فــــــــــاتا�

َّ
ــ خل الوثيقــــــــــة متاحــــــــــة   ول كيفيــــــــــة تصــــــــــنيفها.ع�ــــــــــ� م�ونــــــــــات خطــــــــــرة وحــــــــ

 .٣٥بجميع اللغات الرسمية لالتحاد األورو�ي

 ولـــــــــن يخفـــــــــف تطبيــــــــــق نظـــــــــام ال��م�ــــــــــ� �ـــــــــ� مصــــــــــر فقـــــــــط مــــــــــن تـــــــــداخل إدارة 
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
الصــــــــــناعية بـــــــــ�ن الــــــــــوزارات والتقليـــــــــل مــــــــــن غمـــــــــوض تحمــــــــــل  خل

 ا عمليــــــــــة اإلفصـــــــــاح عــــــــــن املســـــــــؤولية، بــــــــــل إنــــــــــھ سيســـــــــهل أيضــــــــــً 
ُ
فــــــــــاتا�

َّ
فــــــــــاتو�ــــــــــدائل املعا�جـــــــــة والعمليــــــــــة ا�خصصــــــــــة لهـــــــــا وأنظمــــــــــة نقــــــــــل  خل

َّ
خل

ُ
 ا�

 وأنظمة الفوترة.

 و�مكن تنفيذ رموز كتالوج النفايات األورو�ي من خالل نظام إدارة معلومات النفايات كجزء ال يتجزأ من هذا النظام. 

 

فاتوضع دراسة مرجعية إلدارة  .٢-٥-٥
َّ
  ء والهدم البنا ُمخل

ا موسًعا �� املواد املطبوعة فيما يتعلق ب
ً
فاتأثناء وضع هذه اإلس��اتيجية فقد أجرى فر�ق ا�خ��اء بحث

َّ
 �� مصر.   البناء والهدم ُمخل

وليســــــت �افيــــــة. وُيعــــــرض �ــــــجل  ليســــــت محدثــــــةتاحــــــة؛ و�ــــــ� حــــــال توفرهــــــا فإ��ــــــا ت�ــــــون املعلومــــــات امل كفايــــــةوقــــــد لــــــوحظ خــــــالل هــــــذا البحــــــث عــــــدم 

فـــــــــــاتلـــــــــــألوراق البحثيـــــــــــة والكتـــــــــــب والتقـــــــــــار�ر ال�ـــــــــــي تتنـــــــــــاول إدارة  وجزمـــــــــــُ 
َّ
�ـــــــــــ� مصـــــــــــر بال��تيـــــــــــب الزم�ـــــــــــي �ـــــــــــ� شـــــــــــ�ل مصـــــــــــفوفة  البنـــــــــــاء والهـــــــــــدم ُمخل

 .٤-٧بامل�حق

فـــــــاتإدارة ولتحف�ـــــــ� فاعليـــــــة تطـــــــو�ر 
َّ
ا. ومـــــــع مراعـــــــاة عـــــــدم تـــــــوفر هـــــــذه  �ـــــــ� الدولـــــــة، فـــــــإن موثوقيـــــــة البيانـــــــات ُ�عـــــــد البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل  رئيســـــــً

ً
عـــــــامال

 تركز ع�� ما ي��: قوميع�� املستوى ال أساسيةاملعلومات، فإنھ ُيق��ح لألهمية القصوى وضع دراسة 

  فاتتقدير كمية
َّ
 .ونوعي��ا البناء والهدم ُمخل

 ال��كيب من خالل الفرز والفحصيل تحل . 

  ةتحديد األطراف ْعنيَّ
َ
 . ع�ن العام وا�خاصئيسي�ن �� القطاالر  امل

  ةتحديد املمارسات ا�حالية ْعنيَّ
َ
فاتبإدارة  امل

َّ
 .البناء والهدم ُمخل

 إعداد مواقع املعا�جة القائمة. 

 مكبات النفايات غ�� القانونية تحديد. 

 

٣٥ (last consulted: 09/04/2020 https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm ( 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm
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  فاتممارسات
َّ
 .ا�خطرة  مالبناء والهد ُمخل

 واد األولية والثانو�ة وأسعارهات�اليف بيع امل. 

  معاي�� تقليل 
َّ
 .البناء والهدم فات ُمخل

  إعادة التدو�ر دائرة تنفيذمعاي�� إعادة التدو�ر ع�� سبيل املثال للر�ام إلغالق. 

 جولة دراسية لبناء القدرات  .٣-٥-٥

ُيو�ـــــــ�ى ببــــــــالغ األهميــــــــة عمــــــــل جولــــــــة دراســــــــية إ�ــــــــ� أملانيــــــــا واإلمــــــــارات العر�يــــــــة املتحــــــــدة �ــــــــ� ســــــــبيل �عز�ــــــــز بنــــــــاء القــــــــدرات لــــــــدى ا�جهــــــــات ا�ح�وميــــــــة.  

ة�ـــــــارة إ�ـــــــ� نقــــــل املعرفـــــــة والتـــــــدر�ب و�نـــــــاء شــــــبكة عالقـــــــات لـــــــدعم التبـــــــادل فيمــــــا بـــــــ�ن األطـــــــراف و��ــــــدف الز  ْعنيـــــــَّ
َ
مــــــن املصـــــــر��ن ومقـــــــدمي خـــــــدمات  امل

فــــــــــاتا إدارة وتكنولوجيــــــــــ
َّ
ا�جهــــــــــات. وع�ــــــــــ� مــــــــــدى الســــــــــنوات ا�خمــــــــــس  جميــــــــــعمــــــــــن األملــــــــــان / اإلمــــــــــاراتيون والتعــــــــــاون فيمــــــــــا بــــــــــ�ن  البنــــــــــاء والهــــــــــدم ُمخل

فــــــــاتدولــــــــة اإلمــــــــارات العر�يــــــــة املتحــــــــدة مــــــــن قــــــــدرا��ا ع�ــــــــ� إعــــــــادة تــــــــدو�ر  عشــــــــرة املاضــــــــية فقــــــــد زادت
َّ
بصــــــــورة كب�ــــــــ�ة، وتمتلــــــــك  البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل

حديثـــــــــة، فيمـــــــــا �عـــــــــرض قصـــــــــة نجـــــــــاح عر�يـــــــــة لتطـــــــــو�ر الســـــــــوق ووضـــــــــع السياســـــــــات، وال�ـــــــــي يمك��ـــــــــا مـــــــــن خاللهـــــــــا  محطـــــــــات معا�جـــــــــة ٨أك�ـــــــــ� مـــــــــن 

 إضافة قيمة للسلطات املصر�ة. 

ق��ح مشا�ً�ا  وسي�ون جدول األعمال
ُ
 .٢-٥ ا�جدول امل

ق��ح جدول األعمال هذا رهًنا لوضع قيود السفر ا�خاصة بجائحة �ورونا (�وفيد 
ُ
 ) �� �ل دولة.١٩ -ا

 ة لبناء القدراتجدول األعمال املق��ح ل�جولة الدراسي ٢-٥ ا�جدول 

 وصول الوفد  (السبت) 

 مطار د�ي / اإلقامة �� د�ي 

فاتشركة إدارة  (األحد)
َّ
 �� د�ي البناء والهدم ُمخل

فاتشركة إدارة  )االثن�ن(
َّ
 �� د�ي البناء والهدم ُمخل

فاتشركة إدارة  (الثالثاء)
َّ
 �� د�ي البناء والهدم ُمخل

 رحلة الذهاب إ�� أملانيا 

فاتشركة إدارة  (األر�عاء)
َّ
 بوالية براندنبورغ  البناء والهدم ُمخل

فاتشركة إدارة  (ا�خميس) 
َّ
 بوالية براندنبورغ  البناء والهدم ُمخل

فاتشركة إدارة  (ا�جمعة) 
َّ
 بوالية براندنبورغ   البناء والهدم ُمخل

 رحلة العودة إ�� مصر  (السبت) 

 

اقبة التخلص من  .٤-٥-٥  مر
ُ
فاتا�

َّ
 غ�� قانونيةبطرق   خل

فــــــاتوكمــــــا هــــــو ُمو�ــــــح �ــــــ� هــــــذا التقر�ــــــر، ُ�عــــــد نقــــــص البيانــــــات واملراقبــــــة إحــــــدى الثغــــــرات �ــــــ� نظــــــام إدارة 
َّ
وال يوجــــــد �ــــــ� مصــــــر.  البنــــــاء والهــــــدم ُمخل

فـــــــــاتح�ـــــــــى اآلن �شـــــــــريع يـــــــــنظم عمليـــــــــة الـــــــــتخلص مـــــــــن 
َّ
نتظـــــــــار موافقـــــــــة ال��ملـــــــــان ا) ا�جديـــــــــدة قيـــــــــد ٣٥املـــــــــادة (، حيـــــــــث ال تـــــــــزال البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

 ). ومع ذلك، وكما هو مو�ح أعاله، تنص القوان�ن ا�حالية ع�� أن تراخيص أعمال البناء ال ٢٠٢٠لوضع كما �� أكتو�ر املصري (ا
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فــــــاتُتمــــــنح إال عنــــــدما يتأكــــــد العميــــــل مــــــن نقــــــل 
َّ
صو إ�ــــــ� مقالــــــب ُمرخصــــــة  البنــــــاء والهــــــدم ُمخل

ُّ
ل

َ
خ ركة نقــــــل م��ــــــا مــــــن خــــــالل إبــــــرام عقــــــد مــــــع شــــــ الــــــتَّ

ــليم  إدارة  ُمعتمــــــــدة. ومــــــــن خــــــــالل �ســــــ
ُ
فــــــــاتا�

َّ
ــ� املرفــــــــق  خل ــان �ــــــ ــھ ُيجــــــــرى مراقبــــــــة هــــــــذه العمليــــــــة. وُ�خــــــــتم البيــــــ ــة لبيــــــــان ور�ــــــــ� فإنــــــ ــاز املدينــــــ لــــــــدى جهــــــ

عتمـــــــد كـــــــدليل ع�ـــــــ� أن 
ُ
فـــــــاتامل

َّ
اليـــــــزال ُيجـــــــرى  فإنـــــــھ. و�ـــــــالرغم مـــــــن هـــــــذه اللـــــــوائح، ٣٦قـــــــد تـــــــم الـــــــتخلص م��ـــــــا بطر�قـــــــة �ـــــــحيحة البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

فاتالتخلص من 
َّ
 وذلك �� األماكن العامة املفتوحة �� مصر. غ�� قانونيةبطرق  البناء والهدم ُمخل

فـــــــاتوملراقبـــــــة تـــــــدفقات 
َّ
ة حاجـــــــة إ�ـــــــ�  البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل ــــــقذات ا�خطـــــــورة العاليـــــــة �ـــــــ� مصـــــــر، ثمـــــــّ ــــــع متســ ـــام تتبــ ـــ �عطـــــــي معلومـــــــات �ـــــــ� الوقـــــــت  نظــ

 الفع�ـــــــ� حـــــــول هـــــــذه الفع�ـــــــ� أو أقـــــــرب مـــــــا ي�ـــــــون مـــــــن الوقـــــــت 
ُ
فـــــــاتا�

َّ
 عمليـــــــة انتـــــــاج وأن �غطـــــــي هـــــــذا النظـــــــام  خل

ُ
فـــــــاتا�

َّ
صو ونقلهـــــــا  خل

ُّ
ل

َ
خ م��ـــــــا.  الـــــــتَّ

ــــزو�تطلـــــــب هـــــــذا ا�حـــــــل  ـــ ة�افـــــــة ال�ــــــــجالت مـــــــع تزو�ـــــــد جميـــــــع األطــــــــراف  تمركــ ْعنيـــــــَّ
َ
ا  امل بمســـــــتو�ات الوصـــــــول املناســــــــبة. و�جـــــــب أن ي�ـــــــون ا�حـــــــل قو�ــــــــً

ستخدمبما يكفي للتعامل مع عدد كب�� من 
ُ
 �ن �� جميع أنحاء الدولة.امل

ــــــام رقوُ�و�ــــــ�ى بإ�شــــــاء  ــــــي نظــ ــــــومي�ــ ــــــع  قــ ــــــاتلتتبــ فــ
َّ
ــــــدم ُمخل ــــــاء والهــ وذلــــــك ملعا�جــــــة هــــــذا األمــــــر.  و�جــــــب أن �شــــــتمل هــــــذا النظــــــام ع�ــــــ� بيانــــــات  البنــ

فــــــاتمــــــن ا�جهــــــة املنتجــــــة لل
َّ
فــــــاتاملعا�جــــــة. و�مكــــــن تضــــــم�ن نظــــــام تتبــــــع  مرفــــــقوشــــــركة النقــــــل ومــــــن  ُمخل

َّ
ــــــ� إلدارة �ــــــ�  البنــــــاء والهــــــدم ُمخل ــام كب�ــ ـــ نظــ

ــــــة ب  ـــ ــات املتعلقــ ـــ ـــ  املعلومــ
ُ
ــــــاتا� ـــ فــ

َّ
ــــــر خل ـــ ــــــ� مصــ ـــ نصـــــــــة مراقبـــــــــة وتبـــــــــادل للبيانـــــــــات تـــــــــر�ط الســـــــــلطات املســـــــــؤولة م ه عتبـــــــــار اب. وســـــــــيعمل هـــــــــذا النظـــــــــام �ــ

فاتوا�جهات املنتجة لل
َّ
ةاملعا�جة وجميع األطراف  ومرافقوشر�ات النقل  ُمخل ْعنيَّ

َ
 املشارك�ن �� إدارة  امل

ُ
فاتا�

َّ
 �� الدولة. خل

 بنظـــــــــام مراقبـــــــــة 
ً
 ومشـــــــــا��ة

ُ
فـــــــــاتا�

َّ
تاج �ـــــــــل طـــــــــرف مع�ـــــــــي إ�ـــــــــ� بطاقـــــــــة رقاقـــــــــة وقـــــــــارئ وجهـــــــــاز حاســـــــــوب آ�ـــــــــ� لت�ـــــــــجيل بيانـــــــــات ا�خطـــــــــرة، ســـــــــيح خل

فـــــــات
َّ
 . و�نب�ـــــــ� علـــــــ��م مـــــــلء بيـــــــان خـــــــاص ببيانـــــــات البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

ُ
فـــــــاتا�

َّ
املطلو�ـــــــة ثـــــــم التوقيـــــــع ع�ـــــــ� املســـــــتند باســـــــتخدام توقيـــــــع إلك��و�ـــــــي  خل

م ســــــيتم تجميــــــع �افــــــة البيانــــــات �ــــــ� موقــــــع رق
ّ

لهيئــــــة التنســــــيق املركز�ــــــة الوصــــــول إليــــــھ، وتتحقــــــق مــــــن التتبــــــع الرق�ــــــي  �ــــــي واحــــــد يمكــــــنمم�ــــــ�. ومــــــن ثــــــ

فاتلل
َّ
 .ُمخل

ــيتيح هــــــــذا ا�حـــــــــل للمســــــــتخدم�ن املصـــــــــرح لهــــــــم �ــــــــ� مصـــــــــر (ا�جهــــــــة املنتجـــــــــة لل فــــــــاتوســــــ
َّ
ــا) با�حصـــــــــول  ُمخل وا�جهــــــــة الناقلـــــــــة وا�جهــــــــة املتخلصـــــــــة م��ــــــ

 تعلقـــــــة باملعلومـــــــات املع�ـــــــ� بيانـــــــات اعتمـــــــادهم دون ا�حاجـــــــة إ�ـــــــ� إدخـــــــال أي معلومـــــــات و 
ُ
فـــــــاتا�

َّ
(النـــــــوع والكميـــــــة) ليـــــــتم إدخالهـــــــا عنـــــــد نقطتـــــــ�ن  خل

 التقاء، و�التا�� ضمان عدم حدوث "�سر�بات": 

 فاتعند النقل من جهة منتجة لل
َّ
فاتإ�� جهة ناقلة لل ُمخل

َّ
 .ُمخل

 فاتعند النقل من جهة ناقلة لل
َّ
 إ�� جهة تتخلص م��ا. ُمخل

 

ا للمســــــــــتخكمـــــــــا ينب�ــــــــــ� أن يتـــــــــيح ا�حــــــــــل  فـــــــــاتدم�ن املصـــــــــرح لهــــــــــم بتتبـــــــــع تحرـ�ـــــــــات أيضـــــــــً
َّ
، وســــــــــيارات الفـــــــــرد الواحــــــــــد لتجميــــــــــع البنــــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

 �ــــــــحنات ُمتعــــــــددة مــــــــن 
ُ
فــــــــاتا�

َّ
مــــــــن مواقــــــــع ُمختلفــــــــة.  و�ــــــــ� ال��ايــــــــة، يجــــــــب أن يتــــــــيح ا�حــــــــل تجميــــــــع �ــــــــجالت البيانــــــــات وتحليلهــــــــا، ممــــــــا يتطلــــــــب  خل

 �:أدوات أرشفة قو�ة. وتتضمن أمثلة استخدامات هذا ا�حل ما ي�

 

  دخل ممثـــــــــل مركـــــــــز الـــــــــتخلص مـــــــــن  يـــــــــُ
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
 املعلومـــــــــات ال�ـــــــــي تصـــــــــف  خل

ُ
فـــــــــاتا�

َّ
ع املســـــــــتلمة. وُتوضـــــــــع رايـــــــــة ع�ـــــــــ� أي اخـــــــــتالف مــــــــــ خل

فاتاملعلومات ال�ي أدخل��ا ا�جهة املنتجة لل
َّ
 . ُمخل

 

 )٢٠١٩كة أسبك (االس��اتيجية الوطنية إلدارة مخلفات الهدم والبناء �� مصر لدى شر ٣٦
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 فــــــــاتتنقــــــــل املركبــــــــة �ــــــــحنات ُمتعــــــــددة تــــــــم جمعهــــــــا مــــــــن عــــــــدة أمــــــــاكن �ــــــــ� ا�جهــــــــة املنتجــــــــة لل
َّ
النظــــــــام بــــــــ�ن م�ــــــــان . و�جــــــــب أن ُيم�ــــــــ� ُمخل

 تحميل �ل �حنة.

 وقد �شمل ا�خيارات اإلضافية:

 فـــــــــــاتتزو�ـــــــــــد �ـــــــــــل ُمســـــــــــتخدم (ا�جهـــــــــــة املنتجـــــــــــة لل
َّ
ــة  ُمخل ــة بـــــــــــھ وا�جهـــــــــ ــا) بالبطاقـــــــــــة الذكيـــــــــــة ا�خاصـــــــــ الناقلـــــــــــة وا�جهـــــــــــة املتخلصـــــــــــة م��ـــــــــ

 .غراض التصديقأل 

 رح لهالفع�� �جميع املركبات املصالتتبع �� الوقت الفع�� أو أقرب ما ي�ون من الوقت ا. 

  املعنيـــــــ�ن، مـــــــع حــــــل واحـــــــد �غطـــــــي جميـــــــع املراحـــــــل، أو يمكـــــــن إعـــــــداده حيـــــــث يبيــــــع العديـــــــد مـــــــن مقـــــــدمي ا�خـــــــدمات خـــــــدما��م لألطـــــــراف

 .ات �� قاعدة بيانات ُموحدة واحدة ��خ �جالت البيان

 ائم ع�� ا�حوسبة ال�حابيةنظام ق. 

 ــ � هـــــــــذه ا�حالـــــــــة لـــــــــن يـــــــــتم �شـــــــــغيل تتبـــــــــع املركبـــــــــات تخـــــــــز�ن املعـــــــــامالت �ـــــــــ� حالـــــــــة �عطـــــــــل شـــــــــبكة االتصـــــــــاالت، ع�ـــــــــ� الـــــــــرغم مـــــــــن أنـــــــــھ �ـــــــ

 وال�حنات.

 .  ٥-٧وترد توصيات الوظائف الرئيسة للنظام �� امل�حق 

 

  وضع القواعد واملعاي��  .٥-٥-٥

فـــــــاتعنـــــــدما بـــــــدأ مفهـــــــوم إعـــــــادة التـــــــدو�ر و�عـــــــادة اســـــــتخدام 
َّ
يـــــــا، ـ�ــــــان لـــــــدى املقـــــــاول�ن مخـــــــاوف �شـــــــأن جـــــــودة ألول مـــــــرة �ـــــــ� أملان البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

ــام األوليــــــــة، خاصــــــــة وأن ســــــــعر املــــــــواد املســــــــتعادة لــــــــم يكــــــــن  ــ� املــــــــواد ا�خــــــ ــام الثانو�ــــــــة ع�ــــــ ــلة اختيــــــــار املــــــــواد ا�خــــــ املنتجــــــــات. وقــــــــد تــــــــرددوا �ــــــــ� مفاضــــــ

ا. و�وصـــــفة حــــل فقـــــد ُوضــــعت ٣٧أرخــــص بكث�ــــ� 
ً

ـــ ـــة قانونــ ـــودة ملزمــ ـــوائح جــ  TLوالالئحــــة رقـــــم:  StB 2004-TL Gestein، مثــــل الالئحــــة رقـــــم: لــ

SoB-StB 2004 ــي �عكـــــس مباشـــــرة تطبيـــــق ــاي�� ، وال�ـــ ــ ـــــاممعــ ــة الُرـ�ـ ــ ــام، وم��ـــــا األورو�يــ ــاد تـــــدو�ره واملـــــز�ج غ�ـــــ� املقيـــــد مـــــن  الُرـ�ــ فـــــاتاملعـــ
َّ
ــاء  ُمخل البنـــ

لت مخططــــــات ٣-٥ا�جــــــدول ، وال�ــــــي �شــــــمل االختبــــــار ومــــــنح شــــــهادة معتمــــــدة / معلنــــــھ. وعــــــالوة ع�ــــــ� ذلــــــك، وكمــــــا هــــــو مو�ــــــح �ــــــ� والهــــــدم
ّ
�

ُ
ــ , فقــــــد شــــ

ــاد تــــــــدو�رها و�عز�ــــــــز اســــــــتخدامها قوميــــــــة ــاء املعــــــ ــادات مراقبــــــــة لضــــــــمان جــــــــودة مــــــــواد البنــــــ ــ� اتحــــــ ــافة إ�ــــــ . ٣٧واســــــــعة النطــــــــاق ملراقبــــــــة ا�جــــــــودة باإلضــــــ

 مج مواد البناء املعاد تدو�رها �� طرق البناء املتبعة لد��م. اء ع�� دوقد �جعت هذه اإلجراءات شر�ات البن

فاتاملبادئ / املعاي�� التوج��ية / قواعد ممارسة استخدام  ٣-٥ا�جدول 
َّ
فاتإدارة  �� استخدامات البناء (املصدر: البناء والهدم ُمخل

َّ
 ٣٧ملانيا):�� أ البناء والهدم ُمخل

 

 النطاق  التوجيھ / األداة

 ٢٠الغا نوت 
 متطلبـــــــات إعـــــــادة تـــــــدو�ر 

ُ
فــــــــاتا�

َّ
/ النفايـــــــات املعدنيـــــــة (اســـــــتخدام مــــــــواد البنـــــــاء املعـــــــاد تـــــــدو�رها �ــــــــ�  خل

 أعمال الطرق وا�حفر، ومراقبة جودة 
ُ
فاتا�

َّ
 �حفر)املعدنية �� أعمال الطرق وا  خل

 

 )، إدارة مخلفات البناء والهدم �� أملانيا ٢٠١٥ديلو�ت (بيو باي ٣٧



اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 
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ضمان جودة مواد البناء   -مخت�� رذرفورد أبليتون 

 املعاد تدو�رها 

RAL-GZ 501/1 ) املعاد تدو�ره)  الُر�اممواد البناء املعاد تدو�رها 

RAL-GZ 501/2  معا�جة إعادة استخدام ال��بة امللوثة وعناصر البناء واملواد املعدنية 

RAL-GZ 501/4  غ�� امللوثة -معا�جة ال��بة 

RAL-GZ 501/5  املعا�جة املتنقلة  -مواد البناء املعاد تدو�رها 

RAL-GZ 506 وزراع��ا  ردم ا�حاجر 

اقبة الفيدرالية إلعادة تدو�ر مواد  جمعية املر

 )BÜVRBالبناء (

ــا. كمــــــــا يقــــــــدم املعلومــــــــات والتــــــــدر�ب �شــــــــأن القواعــــــــد  مراقبــــــــة مــــــــواد البنــــــــاء املعــــــــاد تــــــــدو�رها واعتمادهــــــ

 واملعاي��.

 اد أبحاث الطرق واملواصالت �جان اتح

)FGSV( 

ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــوائح الفنيـ ـــــــــــــــةاللـ ـــــــــــــــة  قوميـ ـــــــــــــــرور و�دارتـ ـــــــــــــــيط املـ ـــــــــــــــة بتخطـ ـــــــــــــــالت املتعلقـ ـــــــــــــــرق واملواصـ ـــــــــــــــاع الطـ لقطـ

 TLوهندســــــــتة، وتصــــــــميم الطــــــــرق و��شــــــــا��ا وصــــــــيان��ا وا�حفــــــــاظ عل��ــــــــا، وخاصــــــــة الالئحــــــــة رقــــــــم: 

Gestein-StB 2004 :ــة رقــــم ــة رقــــم:  TL SoB-StB 2004، والالئحـ  TLG SoB-StB 2004والالئحـ

 .TL BuBE-StB 2009والالئحة رقم: 

 إعادة التدو�ر �� والية شمالقرارات 

 وستفاليا -الراين 

 ،"Verwertererlasse(قرار إعادة التدو�ر "

09/10/2001 ( 

ــــــــــدو�ر  ــــــــــات إعــــــــــادة تـ فــــــــــاتتحديــــــــــد ممارسـ
َّ
ــــــــــاء والهـــــــــــدم ُمخل ــــــــــدو�ر  البنـ ــــــــــدو�ره  الُرـ�ـــــــــامو�عــــــــــادة تـ املعـــــــــــاد تـ

 عاد(استخدام مواد البناء امل

 تدو�رها للطرق وأعمال ا�حفر، ومراقبة جودة 
ُ
فاتخا�

َّ
 املعدنية �� الطرق وأعمال ا�حفر)  ل

 

ــاي�� وا�جـــــــــودة  ا للهيئــــــــة العامـــــــــة للمعــــــ ــً ــادة اســـــــــتخ٣٦وفقــــــ ــ� ا�حســـــــــبان إعــــــ ــاء �ـــــــــ� مصــــــــر ال تأخـــــــــذ �ــــــ ــإن القواعـــــــــد ا�حاليــــــــة املتعلقـــــــــة بمــــــــواد البنــــــ دام , فــــــ

فاتاملواد املستعادة واملعاد تدو�رها من 
َّ
 . البناء والهدم ُمخل

مصــــــر وتكييفهــــــا لتشــــــمل املــــــواد املعــــــاد تــــــدو�رها. و�مكــــــن اتبــــــاع العديــــــد مــــــن املعــــــاي�� األورو�يــــــة ملــــــواد البنــــــاء �ــــــ�  قوميــــــةُيو�ــــــ�ى بمراجعــــــة املعــــــاي�� ال

ــاوالدوليــــــــة، مثــــــــل ا ــ ـــ ـــــاي�� البنــ ـــ ـــــواد: معــ ـــ ــار املــ ــ ـــ ـــــة الختبــ ـــ ـــــة األمر�كيــ ـــ ـــــاي�� �جمعيــ ـــ ــدو�� للمعــ ــ ـــ ـــــنيف الــ ـــ ـــــزو  -ء، والتصــ ـــ ـــــي٩١أيــ ـــ ــود األورو�ــ ــ ـــ ـــــل  ،، والكــ ـــ ودليــ

 ، من ب�ن أمور أخرى.مواصفات البناء القياسية

ـــــدةو�اإلضــــــــــافة إ�ــــــــــ� ذلــــــــــك، فســـــــــــيتم  ـــ ـــ ـــــار املعتمــ ـــ ـــ ـــــز االختبــ ـــ ـــ ـــــودة ومراكــ ـــ ـــ ـــــة ا�جــ ـــ ـــ اقبــ ـــــ�ات مر ـــ ـــ ـــــاء مخت�ــ ـــ ـــ باملعــــــــــاي�� ا�جديـــــــــــدة.  وتثقيفهــــــــــا�ــــــــــ� الدولـــــــــــة  بنــ

فـــــــاتإعـــــــادة تـــــــدو�ر  مرافـــــــقة مـــــــن وستضـــــــمن هـــــــذه ا�جهـــــــات جـــــــودة املـــــــواد الناتجـــــــ
َّ
ــاء و�عـــــــادة تـــــــدو�رها. وسيســـــــاعد هـــــــذا �ـــــــ�  البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل ــ ـــ بنــ

ــــــة فــــــاتشـــــــهادة املطابقـــــــة ال�ــــــي صـــــــدرت ملـــــــواد ع�ــــــ� تقـــــــديم مثـــــــال وقـــــــد تــــــم بـــــــ�ن املشــــــيدين ومنت�ـــــــ� املـــــــواد ا�خــــــام الثانو�ـــــــة.  الثقــ
َّ
 البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

 ". ط املعاد تدو�ره ا�ختل الُر�امإعالن أداء �شأن  �شأنمثال املعاد تدو�رها "

 إدراج املواد املعاد تدو�رها �� املناقصات العامة  .٦-٥-٥

فـــــــاتيمكـــــــن معا�جـــــــة �عـــــــض أجـــــــزاء 
َّ
 ، مثـــــــل البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

ُ
فـــــــاتا�

َّ
إعـــــــادة التـــــــدو�ر �جعلهـــــــا منتجـــــــات عاليـــــــة ا�جـــــــودة  محطـــــــاتاملعدنيـــــــة �ـــــــ�  خل

�ـــــــا أن تحـــــــل محــــــــل املـــــــواد ا�خـــــــام األوليـــــــة. ومــــــــع ذلـــــــك، يتمثـــــــل التحــــــــدي األك�ـــــــ� �ـــــــ� أســـــــواق البيــــــــع املناســـــــبة منخفضـــــــة الت�لفــــــــة واقتصـــــــادية، و�مك�

 وغ�ــــــ� املتــــــوفرة �ــــــ� �عــــــض األحيــــــان ملثــــــل هــــــذه املــــــواد. و�التــــــا��، ينب�ــــــ� أن تتنــــــاول اســــــ��اتيجية إدارة 
َّ
إ�شــــــاء هــــــذه األســــــواق.  البنــــــاء والهــــــدم فــــــاتُمخل

فـــــــاتواق مـــــــن خـــــــالل مراعـــــــاة مـــــــواد و�مكـــــــن إ�شـــــــاء هـــــــذه األســـــــ
َّ
املعـــــــاد تـــــــدو�رها �ـــــــ� مرحلـــــــة التخطـــــــيط ملشـــــــاريع البنـــــــاء، و�شـــــــ�ل  البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

 أك�� تحديًدا �� املناقصات.
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فــــــاتوال ُ�عــــــد اســــــتخدام املــــــواد املعــــــاد تــــــدو�رها مــــــن 
َّ
ا �ــــــ� أملانيــــــا. ومــــــع ذلــــــك وتماشــــــيً إلزام البنــــــاء والهــــــدم ُمخل ــً املــــــوارد مــــــع هــــــدف البلــــــدان �حمايــــــة  ايــــ

ــادة ســـــــــالمة الـــــــــتخلص مـــــــــن   وز�ــــــ
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
، �انـــــــــت هنـــــــــاك مبـــــــــادرات ع�ـــــــــ� مســــــــتوى الدولـــــــــة لت�ـــــــــجيع اســـــــــتخدام مـــــــــواد البنـــــــــاء الثانو�ـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل خل

ة مثـــــــــال ع�ـــــــــ� ذلـــــــــك واليـــــــــة راينال  ، فقـــــــــد وقعـــــــــت وزارة االقتصـــــــــاد وحمايـــــــــة املنـــــــــاخ ٢٠١٢نـــــــــد باالتينـــــــــات. و�ـــــــــ� تضـــــــــمي��ا �ـــــــــ� مناقصـــــــــات البنـــــــــاء. وثمـــــــــّ

ــة مــــــــن بــــــــ�ن جمعيــــــــات محليــــــــة أخــــــــرى والطاقــــــــة والتخ ــي ووزارة الداخليــــــــة والر�اضــــــــة والبنيــــــــة التحتيــــــــة ووزارة املاليــــــــة ومجلــــــــس الدولــــــ طــــــــيط اإلقلي�ــــــ

فاتاتفاقية للمشاركة �ش�ل مش��ك �� إ�شاء سوق ملواد 
َّ
 . ٣٨عاد تدو�رهاامل البناء والهدم ُمخل

 

 و�عت�ـــــــ� املناقصــــــــات العامــــــــة ال�ــــــــي تــــــــثمن قيمــــــــة املـــــــواد املعــــــــاد تــــــــدو�ره
ً
ا ع�ــــــــ� األقــــــــل بــــــــنفس طر�قـــــــة املــــــــواد ا�خــــــــام األوليــــــــة أو ح�ــــــــى تفضــــــــل صــــــــراحة

 
ُ
ا لــــــإلدارة املســــــتدامة � ــً ا مهمــــ

ً
فــــــاتاســــــتخدام مــــــواد البنــــــاء املعــــــاد تــــــدو�رها محرـ�ـــــ

َّ
ي يمكــــــن أن �عــــــزز النــــــاء والهــــــدم. وفيمــــــا ي�ــــــ� �عــــــض التــــــداب�� ال�ــــــ خل

 من ذلك:

 ــع الـــــــــوزارات وا�جهــــــــات ذات الصـــــــــلة بنشــــــــر مناقصــــــــات ال ــية �ـــــــــ� إشــــــــراك جميــــــ ــا غـــــــــرف الهندســــــــة املعمار�ــــــــة وال�جـــــــــان الهندســــــ بنـــــــــاء وم��ــــــ

فاتال��و�ج الستخدام مواد 
َّ
 املعاد تدو�رها. البناء والهدم ُمخل

  ا واقتصـــــــادًيا، ُيو�ـــــــ�ى �شـــــــدة اســـــــتخدام املـــــــواد ا�خـــــــام الثانو�ـــــــة ضـــــــمان أن تـــــــنص املناقصـــــــات ع�ـــــــ� أنـــــــھ طاملـــــــا إنـــــــھ مـــــــن املناســـــــب تقنيـــــــً

 أك�� من مواد البناء األولية.

 من تحديد نوع املادة.ا 
ً
 ستخدام مصط�حات محايدة للمنتج �� املناقصات مثل "مناسب" بدال

 .تقديم الدعم للمشاريع املل��مة بمن�جية عمليات الشراء املراعية للبيئة 

ة العديـــــــد مـــــــن األمثلـــــــة اإلمـــــــارات العر�يـــــــة  ع�ـــــــ� نطـــــــاق إقلي�ـــــــي ونطـــــــاق دو�ـــــــ� لنـــــــتعلم م��ـــــــا �ـــــــ� هـــــــذا الســـــــياق، وال�ـــــــي يمكـــــــن أن نـــــــذكر م��ـــــــا دولـــــــة وثمـــــــّ

فاتملواد  قومياملتحدة وهولندا. فقد نجح كال البلدين �� إ�شاء سوق 
َّ
 املعاد تدو�رها. البناء والهدم ُمخل

 

 

 دولة اإلمارات العر�ية املتحدة كمثال ع�� ذلك  

ا �شـــــــأن اســـــــتخدام  بالتنســـــــيق مـــــــع وزارة تطـــــــو�ر البنيـــــــة التحتيـــــــة والســـــــلطات ٢٠١٥أصـــــــدرت وزارة التغ�ـــــــ� املنـــــــا�� والبيئـــــــة �ـــــــ�  البلديـــــــة قـــــــراًرا وزار�ـــــــً

فاتاملعاد تدو�ره من  الُر�ام
َّ
 _ من ب�ن أمور  ٢١األخرى. وقد نص القرار رقم  إل�شاء الطرق ومشاريع البنية التحتية البناء والهدم ُمخل

 

 

 ) اتفاقية تحالف االقتصاد الدائري �شأن البناء٢٠١٢وزارة االقتصاد وحماية املناخ والطاقة والتخطيط اإلقلي�ي ( ٣٨
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 :٣٩أخرى_ ع�� ما ي�� 

  ســـــــــــــبقة إلعـــــــــــــادة تـــــــــــــدو�ر
ُ
ــانة والفـــــــــــــوال اإل ُيحـــــــــــــدد املتطلبـــــــــــــات البيئيـــــــــــــة امل ــ�ى والرمـــــــــــــل واألســـــــــــــفلت ســـــــــــــمنت وا�خرســـــــــــ ذ والطـــــــــــــوب وا�ح�ـــــــــــ

 .س إ�� مواد جديدة ذات قيمة عاليةواألخشاب وا�جب

  ةُيفوض اإلدارات ا�حلية ْعنيَّ
َ
 بجمع بضمان قيام املقاول�ن  امل

ُ
فاتا�

َّ
 .بناء والهدم وفرزهاالناتجة �� مواقع ال خل

  ــن ٤٠ل�ن ا�ح�ـــــــومي�ن وا�خاصــــــــ�ن تلبيــــــــة مـــــــا يصــــــــل إ�ــــــــ� مــــــــع معــــــــاي�� ا�جـــــــودة اإلماراتيــــــــة، فيجــــــــوز للمقــــــــاو  الُرـ�ــــــامو�ـــــــ� حالــــــــة توافــــــــق ــ ـــ ٪ مــ

 .املعاد تدو�ره الُر�اممتطلبات املواد لد��م من 

 

 دولة هولندا كمثال ع�� ذلك 

 يكمـــــــــن ا�حـــــــــّرك الـــــــــرئيس إلعـــــــــادة التـــــــــدو�ر �ـــــــــ� هولنـــــــــدا �ـــــــــ� اإلطـــــــــار القـــــــــوي للتشـــــــــريعات ال�ـــــــــي تحظـــــــــر دفـــــــــن العديـــــــــد مـــــــــن أنـــــــــواع 
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
وم��ـــــــــا  خل

 الــــــتخلص مــــــن 
َّ
ســــــتخدم املــــــواد ا�خاملــــــة املعــــــاد تــــــدو�رها مــــــن البنــــــاء والهــــــدم فــــــاتُمخل

ُ
فــــــات. و�

َّ
�ــــــ� هولنــــــدا �شــــــ�ل أسا�ــــــ�ي لبنــــــاء  والهــــــدم البنــــــاء ُمخل

ــادة اســــــــتخدام سياســــــــات الــــــــتخلص مــــــــن  ــ� التنفيــــــــذ النــــــــاجح لسياســــــــة إعــــــ ــا ي�ــــــــ� مؤشــــــــرات ع�ــــــ فــــــــاتالطــــــــرق. وفيمــــــ
َّ
ــاء والهــــــــدم ُمخل ــة  البنــــــ ــ� الدولــــــ �ــــــ

 :٤٧و�عادة تدو�رها

  عيـــــــد �ـــــــ� ســـــــنة
ُ
ســـــــتخدم الُرـ�ــــــاممليـــــــون طـــــــن مـــــــن مـــــــواد  ١٨تـــــــدو�ر  ٢٠١٥أ

ُ
 الُرـ�ــــــام٪ مـــــــن إجمـــــــا�� ٢٠ة �ـــــــ� بنـــــــاء الطـــــــرق أي مـــــــا �عـــــــادل امل

ستخدم
ُ
 .�� الدولة امل

  ��فات٪ من ٩٥٪ إ�� ٩٠ُ�عاد تدو�ر حوا
َّ
 .٤٠املنتجة �� الدولة البناء والهدم ُمخل

 من ر�ام ا�خرسانة املعاد تدو�ره ٪ ٧٠سمنت �� هولندا تحتوي ع�� ذجية املعا�جة باإل و القاعدة النم. 

  من إعادة استخدام األسفلت.٥٠طورت صناعة األسفلت عمليات يمكن أن �ستخدم أك�� من ٪ 

ا يحتــــــذى بــــــھ �ــــــ� �افــــــة أنحــــــاء العــــــالم �ــــــ� مجــــــال إعــــــادة تــــــدو�ر  ــً فــــــاتوأصــــــبحت هولنــــــدا نموذجــــ
َّ
�عــــــادة اســــــتخدامها مــــــن خــــــالل و  البنــــــاء والهــــــدم ُمخل

 :٤١اتخاذ _من ب�ن أمور أخرى_ التداب�� اآلتية

  فــــــــــاتاعتبــــــــــار
َّ
ية االقتصــــــــــاد الــــــــــدائري واحــــــــــدة مــــــــــن سالســــــــــل القيمــــــــــة ذات األولو�ــــــــــة لل��ك�ــــــــــ� عل��ــــــــــا �ــــــــــ� اســــــــــ��اتيج البنــــــــــاء والهــــــــــدم ُمخل

ة، و�شــــــــــراك األطـــــــــــراف ٢٠٥٠للدولــــــــــة لســــــــــنة  ْعنيــــــــــَّ
َ
يــــــــــد مــــــــــن املنظمـــــــــــات) �ــــــــــ� املشــــــــــاركة �ـــــــــــ� الفــــــــــاعل�ن (ا�ح�ومـــــــــــة والصــــــــــناعات والعد امل

 إعداد جدول األعمال لوضع األهداف وتحقيقها �� االس��اتيجية املذ�ورة.

 

recycled-on-resolution-issues-environment-and-change-climate-of-center/news/6/2/2019/ministry-https://www.moccae.gov.ae/en/media-) ٢٠١٩وزارة التغ�� املنا�� والبيئة ( ٣٩

waste.aspx#page=1-demolition-construction-from-aggregates  :١١/٠٥/٢٠٢٠(آخر استشارة( 

 لندي )، االقتصاد الدائري �� قطاع البناء الهو ٢٠١٥، املعهد الوط�ي لل�حة العامة والبيئة (١واتر، فارك�� إن ليفومجيفينغ  -ر�جفاترستات ٤٠

٤١ -in-economy-cooperation/circular-and-opportunities-economy-business/circular-netherlands/sweden/doing-the-and-ycountr-dsandyou.nl/yourhttps://www.netherlan

netherlands-the-and-sweden-for-opportunities-construction  :١١/٠٥/٢٠٢٠(أخر استشارة( 

https://www.moccae.gov.ae/en/media-center/news/6/2/2019/ministry-of-climate-change-and-environment-issues-resolution-on-recycled-aggregates-from-construction-demolition-waste.aspx#page=1
https://www.moccae.gov.ae/en/media-center/news/6/2/2019/ministry-of-climate-change-and-environment-issues-resolution-on-recycled-aggregates-from-construction-demolition-waste.aspx#page=1
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/sweden/doing-business/circular-economy-opportunities-and-cooperation/circular-economy-in-construction-opportunities-for-sweden-and-the-netherlands
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/sweden/doing-business/circular-economy-opportunities-and-cooperation/circular-economy-in-construction-opportunities-for-sweden-and-the-netherlands
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  �ـــع وافقـــــــت ا�ح�ومـــــــة الهولنديـــــــة ع�ـــــــ ـــ ــــــة �جميــ ــــــاي�� دائر�ــ ــــــم�ن معــ ــــــول تضــ ــــــة بحلــ ــــــات العامــ ، وذلـــــــك لتحف�ـــــــ� الطلـــــــب �ـــــــ� ٢٠٢٣املناقصــ

 السوق.

 ــاء والتشــــــــييد إل ــ� مجــــــــال البنــــــ ــ� بنــــــــاء التصــــــــميم الطو�ــــــــل ��ــــــــجع الشــــــــر�ات الرائــــــــدة �ــــــ ــال املبتكــــــــرة مــــــــع ال��ك�ــــــــ� ع�ــــــ ــاء نمــــــــاذج األعمــــــ �شــــــ

 املدى.

 اقصـــــــــات واملشـــــــــ��يات �ـــــــــ� جميـــــــــع �عمـــــــــل مركـــــــــز خ�ـــــــــ�ة املشـــــــــ��يات العامـــــــــة الهولنـــــــــدي_ املنشـــــــــأ لغـــــــــرض تقـــــــــديم الطـــــــــا�ع امل�ـــــــــي ع�ـــــــــ� املن

عـــــــــــــــد املشـــــــــــــــ��يات العامــــــــــــــــ
ُ
�عـــــــــــــــزز النمــــــــــــــــو ة املســـــــــــــــتدامة أداة اإلدارات ا�ح�وميـــــــــــــــة_ ع�ـــــــــــــــ� الوفــــــــــــــــاء باملشـــــــــــــــ��يات العامـــــــــــــــة املســــــــــــــــتدامة. �

للمشــــــــــ��يات وكــــــــــذلك ســــــــــعر املنتجــــــــــات أو ا�خــــــــــدمات أو  ال��ك�ــــــــــ� ع�ــــــــــ� األثــــــــــر البيئــــــــــي واالجتمــــــــــا�� االقتصــــــــــادي املســــــــــتدام مــــــــــن خــــــــــالل

ْعنيَّ األعمال 
َ
 .٤٢ةامل

فاتتقليل  .٧-٥-٥
َّ
 وفرزها �� مصدرها البناء والهدم ُمخل

فاتيقدم التخطيط لل
َّ
 لبناء أك�� الفرص لتقليل هذه �� املراحل األو�� من عملية ا ُمخل

ُ
فاتا�

َّ
 .  خل

فــــــات تــــــراكمإنتــــــاج و و�ــــــتم 
َّ
البنــــــاء بفاعليــــــة ع�ــــــ� مــــــدار جميــــــع مراحــــــل املشــــــروع مــــــن البدايــــــة ح�ــــــى ال��ايــــــة مــــــع احتســــــاب مرحلــــــة مــــــا قبــــــل البنــــــاء  ُمخل

 .٣-٥ا�جدول بكمية كب��ة، كما هو مو�ح �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخر   procurement-public-sustainable-criteria-procurement/environmental-public-https://www.pianoo.nl/en/sustainable  يات العامة الهولندي:املوقع اإللك��و�ي ملركز خ��ة املش��  ٤٢

 ) ١١/٠٥/٢٠٢٠استشارة: 

https://www.pianoo.nl/en/sustainable-public-procurement/environmental-criteria-sustainable-public-procurement
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 أسباب النفايات  : منبع النفايات 

�غي�ــــــــ�ات التصــــــــميم و�عقيـــــــــد التصــــــــميم والتفاصــــــــيل وأخطـــــــــاء تفاصــــــــيل التصــــــــميم والبنـــــــــاء واملواصــــــــفات غ�ــــــــ� الوا�ـــــــــحة  : التصميم  

التنســـــــــيق والتواصـــــــــل (املعلومـــــــــات املتـــــــــأخرة ومتطلبـــــــــات العميـــــــــل �ـــــــــ� ال�حظـــــــــة األخ�ـــــــــ�ة ومراجعـــــــــة الرســـــــــم البطـــــــــيء ســـــــــوء و 

 .والتوزيع)

 

وجـــــــود أخطــــــــاء �ــــــــ� الطلـــــــب (ع�ــــــــ� ســــــــبيل املثــــــــال: طلـــــــب العناصــــــــر غ�ــــــــ� املطابقــــــــة للمواصـــــــفات) وأخطــــــــاء املــــــــورد والبــــــــدالت  : �يات املش�

 .الزائدة (أي صعو�ات طلب كميات صغ��ة)

 

التفريـــــــــغ األضـــــــــرار أثنـــــــــاء النقـــــــــل وصـــــــــعو�ة وصـــــــــول مركبـــــــــات التوصـــــــــيل إ�ـــــــــ� مواقـــــــــع البنـــــــــاء وا�حمايـــــــــة غ�ـــــــــ� ال�افيـــــــــة أثنـــــــــاء  : النقل  

 .التفريغ غ�� الفعالة (مثل الطوب والرمل والزجاج) وطرق 

 

اإلدارة والتخطيط ��  

 املوقع 

فــــــــــاتعــــــــــدم وجــــــــــود خطــــــــــط إلدارة  :
َّ
خل

ُ
�ــــــــــ� املوقــــــــــع والتخطــــــــــيط غ�ــــــــــ� الســــــــــليم للكميــــــــــات املطلو�ــــــــــة والتــــــــــأخ�� �ــــــــــ� تمر�ــــــــــر  ا�

املـــــــواد �ـــــــ� املوقـــــــع وعـــــــدم م الـــــــتحكم �ـــــــ� املعلومـــــــات حـــــــول أنـــــــواع وأحجـــــــام املـــــــواد وامل�ونـــــــات ال�ـــــــي ســـــــيتم اســـــــتخدامها وعـــــــد

 .اإلشراف (أي التخلص من املواد الزائدة)

 

ــًدا عــــــن نقطــــــة االســــــتخدام واملــــــواد  : تخز�ن املواد ومناول��ا  طــــــرق التخــــــز�ن غ�ــــــ� املناســــــبة والتخــــــز�ن غ�ــــــ� املناســــــب �ــــــ� املوقــــــع واملــــــواد ا�خزنــــــة �عيــــ

 .املوردة بز�ادة (مثل الطوب والرمل والزجاج)

 

ـــــــ : �شغيل املوقع  واد واملنتجــــــــات غ�ــــــــ� املســــــــتخدمة و�عطــــــــل املعــــــــدات وســــــــوء الصــــــــناعة واســــــــتخدام مــــــــواد خاطئــــــــة تــــــــؤدي إ�ــــــــ� الــــــــتخلص املـ

 .املؤقتة)  م��ا (مثل الرخام والبالط دون ا�جودة) وضغط الوقت (مثل القوالب

 

فات 
َّ
خل

ُ
فـــــــــات : ا�

َّ
خل

ُ
املقصوصـــــــــة مــــــــــن تقطيــــــــــع تحضـــــــــ�� املــــــــــالط) واألشــــــــــرطة الناتجــــــــــة عـــــــــن عمليــــــــــات االســــــــــتخدام (أي اإلفـــــــــراط �ــــــــــ�  ا�

 .املواد بالطول والتغليف

 

 .)MSسمنت وقضبان  ب والسرقة (مثل البالط وأكياس اإل الطقس والتخر� : أخرى 

 
  ٤-٥الش�ل

ُ
فاتاملراحل األصلية �

َّ
 )٢٠١٢٤٣فاط�ي,  (املصدر: البناء والهدم خل

فاتت لتقليل ثّمة عدة اس��اتيجيا
َّ
 البناء أثناء عملية البناء مثل: ُمخل

  تطو�ر تصميم لالستخدام األمثل للمواد وتقليل كمي��ا وكذلك تقليل كمية 
ُ
فاتا�

َّ
 الناتجة أثناء البناء.  خل

 .��تطو�ر تصميم لتفكيك املواد وامل�ونات �� ��اية عمرها اإلنتا 

 ر�ق إعادة استخدام املواد وم�ونا��ا، وتحديد املواد املعاد تدو�رها.واد، و�عز�ز االقتصاد الدائري عن طاختيار امل 

  تخطـــــــــيط إدارة 
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
 �ـــــــــ� املوقـــــــــع، ممـــــــــا يضـــــــــمن عمـــــــــل اإلجـــــــــراءات �ـــــــــ� موقـــــــــع البنـــــــــاء ع�ـــــــــ� �ســـــــــهل عمليـــــــــة فـــــــــرز  خل

ُ
فـــــــــاتا�

َّ
و�عـــــــــادة  خل

 تدو�رها.

فاتمن املهم التخطيط لتقليل 
َّ
  ُيعد ذلك جزء من ن�ج تصميم مت�امل.البناء ولهدم قبل بدء أعمال البناء، و  ُمخل

 

 

  ) اس��اتيجيات ل�حد من مخلفات البناء والهدم لتصميم املبا�ي املستدامة �� د�ا: دور املهندس�ن املعمار��ن:٢٠١٢فاط�ي، ن. (٤٣
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 عـــــــن أن الفـــــــرز مباشـــــــرة �ـــــــ� املوقـــــــع يُ 
ً
 قلـــــــل مـــــــن التلـــــــوث العر�ـــــــ�ي، و�التـــــــا�� كميـــــــة املـــــــواد غ�ـــــــ� املعـــــــاد اســـــــتخدامها. و�لمـــــــا تـــــــم فـــــــرز فضـــــــال

ُ
فـــــــاتا�

َّ
 خل

الا�خاملــــــة بصـــــــورة أفضـــــــل، زادت  عَّ
َ
و�عتمــــــد درجـــــــة الفصـــــــل �شـــــــ�ل كب�ـــــــ� ع�ـــــــ� واملـــــــواد املعـــــــاد تـــــــدو�رها.  الُرـ�ــــــاميـــــــة إعـــــــادة التــــــدو�ر، وزادت جـــــــودة ف

 وعائدات املواد ال�ي تم فصلها.  ،لت�اليفوا ،املساحة املتاحة، ومستوى معرفة العمالة

و�مكـــــــن إعـــــــادة بيـــــــع �عـــــــض املـــــــواد ذات القيمـــــــة و/أو إعـــــــادة اســـــــتخدامها �ســـــــهولة مثـــــــل املعـــــــادن وا�خشـــــــب النظيـــــــف، بينمـــــــا يجـــــــب أن تمـــــــر األجـــــــزاء 

فــــــاتو�جــــــب عــــــدم خلــــــط  األخــــــرى ع�ــــــ� خطــــــوط املعا�جــــــة.
َّ
خل

ُ
فــــــاتبا�خطــــــرة  ا�

َّ
خل

ُ
ا عــــــن ذلــــــك ي ا� ــً جــــــب فصــــــلهما قبــــــل الهــــــدم غ�ــــــ� ا�خطــــــرة. وعوضــــ

 .قوميةومعا�ج��ما أو التخلص م��ما وفًقا ملا تنص عليھ اللوائح ال

فـــــــاتو�تجنـــــــب فـــــــرز 
َّ
طـــــــرة مـــــــن خـــــــالل مراحـــــــل �ـــــــ� موقـــــــع البنـــــــاء حيـــــــث إن املـــــــواد غ�ـــــــ� ا�خطـــــــرة �ـــــــ� شـــــــ�لها األصـــــــ�� قـــــــد تصـــــــبح خ البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

ا إ�ـــــــــ� تلو�ـــــــــث املـــــــــواد غ�ـــــــــ� ا�خطـــــــــرة و�التـــــــــا�� جعلهـــــــــا غ�ـــــــــ� قابلـــــــــة إلعـــــــــادة  خلطهـــــــــا أو معا�ج��ـــــــــا أو الـــــــــتخلص م��ـــــــــا. و�مكـــــــــن أن يـــــــــؤدي ا�خلـــــــــط أيضـــــــــً

� ذلـــــــــك �ـــــــــ� دهـــــــــان رصا�ـــــــــ�ي األســـــــــاس ال�ـــــــــي يـــــــــتم إلقـــــــــاؤه ع�ـــــــــ� �ومـــــــــة مـــــــــن الطـــــــــوب االســـــــــتخدام أو إعـــــــــادة التـــــــــدو�ر. و�كمـــــــــن املثـــــــــال التقليـــــــــدي ع�ـــــــــ

فاتسانة مما يحول ال�ومة بأكملها إ�� وا�خر 
َّ
 خطرة. ُمخل

فاتوكال التدب��ين مكمالن وضرور�ان لتطو�ر نظام إدارة 
َّ
 �� مصر. البناء والهدم ُمخل

   

فات إ�شاء مراكز معا�جة/ التخلص من  .٨-٥-٥
َّ
   البناء والهدم ُمخل

ـــــقهــــــذه اآلونـــــة يوجــــــد  �ـــــ� ـــــة  مرفــ ـــــد ملعا�جــ ـــــاتواحــ فــ
َّ
ـــــدم ُمخل ـــــاء والهــ ـــــ� مدينـــــــ  البنــ ـــــاء �ــ ـــــرر إ�شــ ـــــن املقــ ـــــو�ر، ومــ ـــــن أكتــ ـــــادس مــ ـــــقة الســ ـــــة  مرفــ معا�جــ

 بالرغم من الطلب امل��ايد ع�� خدمات التخلص من هذه  خر �� مدينة العاشر من رمضانآ
ُ
فاتا�

َّ
 . خل

فــــــاتو�مكــــــن تصــــــميم مراكــــــز معا�جــــــة الــــــتخلص مــــــن 
َّ
 للتعامــــــل مــــــع جميــــــع أنــــــواع  البنــــــاء والهــــــدم ُمخل

ُ
فــــــاتا�

َّ
الدولــــــة،  /ال�ــــــي ت�ــــــ�اكم �ــــــ� املنطقــــــة خل

 وم��ا معظم مواد 
ُ
فاتا�

َّ
 .خل
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فات البناء والهدماآل�ي سلسلة القيمة وتيار املواد، مما �ش�� إ�� خطوات العملية ا�ختلفة املتضمنة �� معا�جة  ٥-٥الش�لو�ح ي 
َّ
 .ُمخل

 

 

  ٥-٥الش�ل
ُ
فاتسلسلة القيمة وتيار املواد �

َّ
 ) ٢٠١٨٤٤املفوضية األور�ية,  (املصدر: البناء والهدم خل

صلضــــــمان مســــــؤولية املنــــــتج 
ُّ
ل

َ
خ ا إلجــــــراءات املراقبـــــــة،  الـــــــتَّ ــــــيوفقــــــً ــــــق إلك��و�ــ ــــــام توثيــ ــــــذ نظــ ــــــب تنفيــ -٥ملراقبــــــة العمليـــــــة برم��ــــــا (راجــــــع الفصـــــــل  يجــ

٦-٥ .( 

 
ُ
ـــة � ـــ ــــــة اإلدارة اإلقليميــ اقبــ ــــــن مر ـــة مــ ـــ ــــــلطات ا�حليــ ـــة الســ ـــ ــــــز املعا�جــ ن مراكــ

ّ
ــ ــــ ــــــاتتمكــ فــ

َّ
ــــــدم خل ـــاء والهــ ـــ  ، لتحو�ـــــــل مشـــــــ�لة البنــ

ُ
فـــــــاتا�

َّ
إ�ـــــــ� حـــــــل  خل

 قادر ع�� تقديم خدمات آمنة للصناعة ا�حلية والس�ان والبيئة.

فـــــــاو�نب�ـــــــ� إجـــــــراء م�ـــــــح لل
َّ
 معا�جـــــــة  مرفـــــــقوتحليـــــــل بيانـــــــات الســـــــوق و�جـــــــراء دراســـــــة جـــــــدوى قبـــــــل تصـــــــميم  تُمخل

ُ
فـــــــات�

َّ
(راجـــــــع  البنـــــــاء والهـــــــدم خل

 ).  ٢-٥-٥الفصل 

 معا�جة  مرفقتضمن �ل يو�نب�� أن 
ُ
فات�

َّ
 واحد ومنطقة لتخز�ن املواد ا�خطرة.  مخت��ع��  البناء والهدم خل

فاتاإلعداد العام لعملية معا�جة يو�ح  ٦- ٥الش�ل
َّ
 . البناء والهدم ُمخل

   

 

 والهدم وتنفيذها  )، تطو�ر مبادرات �عزز االستثمار واالبت�ار �� البنية التحتية إلعادة تدو�ر مخلفات البناء٢٠١٨املفوضية األورو�ية (٤٤

 إعادة تدو�ر / إعادة استخدام: 

 الجھة المجمعة / الجھة لمعالجة

 النقل

 حبيبات 

 معاد تدو�رها ذات قيمة  مواد أخرى 

 التصميم

 مخالفات بناء وهدم مولدة 

 الفرز  التشييد التشیید
االستخدام 

واإلصالح 

 والصيانة 

 التفكيك
القبول 

واملعا�جة 

 واالعتماد

 مخلفات بناء وهدم مولدة 

 مخالفات بناء وهدم معاد تدو�رها 

 إعادة تدویر الطاقة 
 النقل

 مخلفات بناء وهدم مولدة

مواد ذات قیمة عالیة للتكامل  
 في سالسل القیمة األخرى 



اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 

 

 

 

National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

 
فاتالعملية امل�املة ملعا�جة  ٦-٥الش�ل

َّ
  وشن� ش.ذ.م.م)شركة بالك فورست سولي (املصدر: البناء والهدم ُمخل

 

 اآلتية:و�صفة عامة يتبع النموذج ا�خطوات 

  فاتتحضر ا�جهات املنتجة �ل
َّ
 .مرفق املعا�جةإ��  البناء والهدم ُمخل

 حصل رسوم التفريغ
ُ
 .ع�� أساس "الطن" للمواد الواردة  ت

 (لوزن السيارات وحمول��ا) مع البلدية.  ينب�� أن ي��امن جسر قبان 

فـــــــاتا، يجــــــــب أن تقبــــــــل �ـــــــي ي�ــــــــون األمــــــــر مر�حـــــــً لو 
َّ
 مــــــــا يتطلـــــــب املســــــــتثمرون �ــــــــ�  ٢٥٠٠٠كميـــــــة ال تقــــــــل عــــــــن  البنــــــــاء والهــــــــدم ُمخل

ً
طن/شـــــــهر. وعــــــــادة

 عاًما مع التمتع با�حصر�ة ال�املة. ٢٥القطاع ا�خاص مدة �عاقد ال تقل عن 

 و�خصوص ا�جوانب الفنية، ت�ون املعاي�� القياسية لتدفقات املدخالت وا�خرجات كما ي��:

 فاتمم من  ١٠٠٠-٠ الت:املدخ
َّ
 ٪؛ ٢٠-١٠بحد أق��ى لنسبة التلوث  دمالبناء واله ُمخل

 :ــــــات ـــ فـــــــــاتاملعـــــــــاد تـــــــــدو�ره مـــــــــن  الُرـ�ــــــــام ا�خرجــ
َّ
مـــــــــم وقاعـــــــــدة الطر�ـــــــــق  ٢٠-١٥مـــــــــم،  ١٥-١٠مـــــــــم،  ١٠-٥مـــــــــم،  ٥-٠ البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

 مم. ٤٠-٠بحجم 

ع 
ّ

ة صـــــــعو�ة �ـــــــ� توقـــــــ ــــعار وثمـــــــّ ـــ ــــامأســ ـــ دوالًرا للطـــــــن، وقـــــــد  ٦٫٠٠دوالًرا إ�ـــــــ�  ٣٫٨٠ق. و��ـــــــ�اوح الســـــــعر املقـــــــدر مـــــــن أل��ـــــــا �عتمـــــــد ع�ـــــــ� حالـــــــة الســـــــو  الُرـ�ـ

ا ع�ـــــــ� مـــــــدى تـــــــوفر  الطبي�ـــــــ� / ا�حجـــــــر  الُرـ�ــــــامي�ـــــــون ذلـــــــك بمثابـــــــة إرشـــــــادات حـــــــول فهـــــــم عـــــــام للمبيعـــــــات ا�حتملـــــــة. ومـــــــع ذلـــــــك، �عتمـــــــد هـــــــذا أيضـــــــً

 . �ل��ما أو ض ا�حساب ونموذج األعمال. وال يجوز استخدامھ ألغرااهذمرفق املعا�جة من 

 لإلعداد الف�ي، مع ت�اليف االستثمار والتشغيل ذات الصلة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.  ٠ويعرض امل�حق 
ً
 مثاال

 

 غرفة غسل الرمال 

األو�� الفصل  التكس�� األو�� الغر�لة املبدئية   

زالة الغبارإ  

 التكس�� الثانوي 

 الغر�لة الثانو�ة

 الر�ام ا�خشن

 الر�ام الناعم 

 الط�ن  الرمل والط�ي 
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فـــــــاتاملناســـــــبة للتعامـــــــل مـــــــع املعا�جـــــــة  مرافـــــــقوُيعـــــــد بنـــــــاء 
َّ
ــ البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل ا أساســـــ

ً
تطـــــــو�ر ســـــــوق مح�ـــــــ� باســـــــتخدام املـــــــواد ًيا لومعا�ج��ـــــــا شـــــــرط

 الثانو�ة الناتجة أثناء تنفيذ أ�شطة البناء والهدم. 

 وثّمة العديد من عمليات املعا�جة ومستو�ات التكنولوجيا ال�ي يمكن تنفيذها حسب الطلب ا�ح��. 

ـــــبة ومــــــن املمكــــــن الوصــــــول إ�ــــــ�  ـــــ� �ســ ـــــل إ�ــ ـــــدو�ر يصــ ـــــادة تــ ، وذلــــــك ليــــــتم التصــــــرف ف��ــــــا �ــــــ� مكــــــب تــــــدو�ر٪ مــــــن عمليــــــات إعــــــادة ال١٥و�ســــــبة  ٪٨٥إعــ

 النفايات.

 و�اإلضــــــافة إ�ـــــــ� تجنــــــب الـــــــتخلص مـــــــن 
ُ
فــــــاتا�

َّ
فـــــــات، فـــــــإن إعـــــــادة اســــــتخدام غ�ـــــــ� قانونيــــــةعـــــــن طر�ـــــــق دف��ــــــا / الـــــــتخلص م��ــــــا بطـــــــرق  خل

َّ
البنـــــــاء  ُمخل

، وانخفـــــــاض صـــــــا�� انبعاثـــــــات غـــــــازات و�عـــــــادة تـــــــدو�رها يـــــــؤدي إ�ـــــــ� خلـــــــق فـــــــرص عمـــــــل، وتقليـــــــل اســـــــتخدام املـــــــواد األوليـــــــة، وتـــــــوف�� الطاقـــــــة والهـــــــدم

 االحتباس ا�حراري، وتجنب أعمال ا�حفر�ات �� (أو استغالل) املناطق الر�فية / الغابات.
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 تحديد أولو�ات التداب��  .٩-٥-٥

ق��حة، وذلك كما هو مو�ح �� ُيو��ى بقائمة األولو�ات اآلتية لتم
ُ
 :  ٧-٥الش�لك�ن التنفيذ األمثل للتداب�� امل

 

 ا�جدول الزم�ي املق��ح (ير�� القراءة من اليسار إ�� اليم�ن) لتنفيذ خطة العمل  ٧-٥الش�ل

 

  

والبدء تنفيذ رموز كتالوج النفايات األورو�ي

�� نظام إدارة معلومات النفايات

جولة دراسة

فات تقليل 
َّ
ها �� املوقعالبناء والهدم وفرز ُمخل

دراسة أساسية

مراقبة اإلغراق غ�� القانو�ي

القواعد واملعاي��

فات مراكز معا�جة 
َّ
البناء والهدم ُمخل

ت إدراج املواد املعاد تدو�رها �� املناقصا

العامة
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 التمو�ل -٦

ريع البنـــــــــاء ال�ـــــــــخمة لتحـــــــــديث البنيـــــــــة بجـــــــــدول أعمـــــــــال طمـــــــــوح للتنميـــــــــة االقتصـــــــــادية واالجتماعيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل مشـــــــــا تتمتـــــــــع ا�ح�ومـــــــــة املصـــــــــر�ة 

 ونظام النقل واإلس�ان واالتصاالت واملرافق الصناعية والتجار�ة.  قوميةالتحتية ال

 ويعتمد التخطيط والتنفيذ الناجحان للبنية التحتية إلدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 الصلبة ع�� تأم�ن استثمارات كب��ة لهذا القطاع.  خل

 فـــــــــإذا �انـــــــــت مصـــــــــر تطمـــــــــح إ�ـــــــــ� إ�شـــــــــاء بنيـــــــــ
ُ
فـــــــــاتة تحتيـــــــــة �

َّ
لـــــــــة، فمـــــــــن املقـــــــــدر أن ت�ـــــــــون هنـــــــــاك حاجـــــــــة إ�ـــــــــ� ع�ـــــــــ� مســـــــــتوى الدو  البنـــــــــاء والهـــــــــدم خل

مليـــــــارات جنيـــــــھ مصـــــــري خـــــــالل الســـــــنوات الـــــــثالث القادمـــــــة. وســـــــيغطي هـــــــذا االســـــــتثمار البنيـــــــة التحتيـــــــة الالزمـــــــة �جمـــــــع  ١٠اســـــــتثمار ُيقـــــــّدر بنحـــــــو 

 
ُ
فاتا�

َّ
صو ونقلها و�عادة تدو�رها  خل

ُّ
ل

َ
خ  وعية وت�اليف بناء القدرات.باإلضافة إ�� البحث والتطو�ر والتسو�ق وحمالت التم��ا،  التَّ

فـــــــــات الصـــــــــلبةاملصـــــــــر�ة العديـــــــــد مـــــــــن اللـــــــــوائح �جـــــــــذب االســـــــــتثمارات األجنبيـــــــــة، باإلضـــــــــافة إ�ـــــــــ� أن  ســـــــــنتوقـــــــــد 
َّ
خل

ُ
األخ�ـــــــــ�  قـــــــــانون تنظـــــــــيم إدارة ا�

 العــــــــام وا�خــــــــاص واالســــــــتثمار �ــــــــ� قطــــــــاع إدارة ) ��ــــــــجع إقامــــــــة مشــــــــروعات الشــــــــراكة بــــــــ�ن القطــــــــاع�ن ٢٠٢/٢٠٢٠(قــــــــانون رقــــــــم 
ُ
فــــــــا�

َّ
الصــــــــلبة  اتخل

فاتالتخلص من  /
َّ
 . البناء والهدم ُمخل

فـــــــاتومـــــــن املهـــــــم ألي اســـــــتثمار أن يضـــــــمن عائـــــــد االســـــــتثمار عـــــــن طر�ـــــــق نمـــــــوذج أعمـــــــال �عتمـــــــد ع�ـــــــ� الضـــــــمانات التعاقديـــــــة لكميـــــــات ونوعيـــــــة 
َّ
 ُمخل

 وابة محددة. ال�ي يتم التعامل معها برسوم ب البناء والهدم

 وال يمكـــــــن ضـــــــمان هـــــــذه الشـــــــروط إال إذا تـــــــ
ُ
فـــــــاتم تقليـــــــل املعا�جـــــــة غ�ـــــــ� املشـــــــروعة أو غ�ـــــــ� الرســـــــمية (الـــــــتخلص غ�ـــــــ� املشـــــــروع) �

َّ
 البنـــــــاء والهـــــــدم خل

فـــــــاتبدرجـــــــة كب�ـــــــ�ة. ومـــــــن ثـــــــّم و�ـــــــاألخص بالنســـــــبة إلدارة 
َّ
، وتنفيـــــــذ ، مـــــــن املهـــــــم تحقيـــــــق األهـــــــداف املق��حـــــــة لهـــــــذه االســـــــ��اتيجيةالبنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

 نظام إدارة معلومات 
ُ
فاتا�

َّ
فاتبحيث يمكن ��جيل جميع �� مصر  خل

َّ
 ومراقب��ا وتتبعها �� ش�ل رق�ي.  البناء والهدم ُمخل

فـــــــــاتودون فـــــــــرض رســـــــــوم بوابـــــــــة و�ضـــــــــفاء اإلجـــــــــراءات الرســـــــــمية ع�ـــــــــ� 
َّ
فـــــــــاتمعا�جـــــــــة  مرافـــــــــقفـــــــــإن االســـــــــتثمار �ـــــــــ�  البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

َّ
البنـــــــــاء  ُمخل

 غ�� مجدي مالًيا للمستثمر�ن واملشغل�ن �� مصر.سيظل  والهدم

فـــــــاتإلدارة  ٢٠١٥وقـــــــد أثبتـــــــت مبـــــــادرة مدينـــــــة القـــــــاهرة ا�جديـــــــدة �ـــــــ� عـــــــام 
َّ
، رغبـــــــة القطـــــــاع ا�خـــــــاص �ـــــــ� االســـــــتثمار �ـــــــ� مشـــــــاريع البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

فــــــات
َّ
ا . ومــــــن املهــــــم مــــــرة أخـــــــرى فــــــرض رســــــوم الــــــتخلص / البوابــــــة ال�ــــــي �عـــــــوض جالبنــــــاء والهــــــدم ُمخل ا ت�ــــــاليف إعــــــادة التــــــدو�ر، وُتمكـــــــن زئيــــــً أو �ليــــــً

 املستثمر من بيع املواد املعاد تدو�رها �سعر تناف��ي.

ا القـــــــــدرة ع�ـــــــــ� بيـــــــــع  ــا فيمـــــــــا يخـــــــــص ا�جـــــــــدوى املاليـــــــــة لنمـــــــــوذج العمـــــــــل، فمـــــــــن الضـــــــــروري أيضـــــــــً فـــــــــاتأمــــــ
َّ
املعـــــــــاد تـــــــــدو�رها (مثـــــــــل  البنـــــــــاء والهـــــــــدم ُمخل

فـــــــاتولهـــــــذا، يجـــــــب إ�شـــــــاء طلـــــــب ع�ـــــــ� منتجـــــــات وابـــــــة. ) ـ�ــــــإيرادات إضـــــــافية إ�ـــــــ� جانـــــــب رســـــــوم البالُرـ�ــــــام
َّ
�ـــــــ� مصـــــــر، بنـــــــاًء ع�ـــــــ�  البنـــــــاء والهـــــــدم ُمخل

 املنتجات املعيار�ة املعاد تدو�رها.

٪ مـــــــن جميـــــــع مشـــــــاريع البنـــــــاء ا�جديـــــــدة ملعا�جـــــــة مخالفـــــــات البنـــــــاء والهـــــــدم ١كمـــــــا يمكـــــــن التوصـــــــية بتخصـــــــيص �ســـــــبة معينـــــــة، ع�ـــــــ� ســـــــبيل املثـــــــال 

 لية املنتج املمتدة.ومسؤو  كجزء من "مبدأ امللوث يدفع"

فاتوال ُيتوقع تقديم حوافز ضر�بية للمستثمر�ن �� مجال 
َّ
 ، حيث �س�� ا�ح�ومة جاهدة لز�ادة إيرادا��ا. البناء والهدم ُمخل

 كما يو��ى بأن تنفذ ا�ح�ومة املصر�ة مبادرات مختلفة �جذب املستثمر�ن إلقامة مشاريع إدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 الصلبة، مثل:   خل

 لشراء العامة املراعية للبيئة عمليات ا
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ومـــــــن املتوقـــــــع أن ي�ـــــــ�دد املســـــــ��ل�ون ع�ـــــــ� مصــــــــر (املـــــــالك واملطـــــــورون واملهندســـــــون) �حاولـــــــة اســـــــتخدام املــــــــواد املعـــــــاد تـــــــدو�رها �ـــــــ� مشـــــــاريع البنــــــــاء 

خاصـــــــة ��ـــــــا كمـــــــواد لبنــــــاء ا� لــــــد��م. و�جـــــــب ع�ـــــــ� ا�ح�ومــــــة قيـــــــادة هـــــــذه ا�جهــــــود وأن تضـــــــع سياســـــــات لتحديـــــــد �ســــــبة معينـــــــة مـــــــن املــــــواد �ـــــــ� عقـــــــود ا

معـــــــــاد تـــــــــدو�رها. و�تطلـــــــــب نجـــــــــاح هـــــــــذه املبـــــــــادرات إ�شـــــــــاء ضـــــــــمان ا�جـــــــــودة واملعـــــــــاي�� ونظـــــــــام الـــــــــتحكم �ـــــــــ� املـــــــــواد واملنتجـــــــــات املعـــــــــاد تـــــــــدو�رها. كمـــــــــا 

 يتطلب أيًضا عمل حمالت ترو�جية للتوعية باملواد واملنتجات املعاد تدو�رها. 

فاتخاصة باملراعية للبيئة ا� قد ت�ون عمليات الشراء العامة 
َّ
 ع�� النحو اآل�ي: البناء والهدم ُمخل

ا: بــــــــإلزام جميــــــــع املشــــــــاريع ا�ح�وميــــــــة أن تطلــــــــب �ــــــــ� عقــــــــود البنــــــــاء لــــــــد��م وضــــــــع �ســــــــبة ثابتــــــــة مــــــــن املــــــــواد املعــــــــاد تــــــــدو�رها  )١
ً

أوســــــــع نطاقــــــــ

 ٪)؛ أو ١٠(مثل 

زة: تحديــــــــــد مصـــــــــدر �عــــــــــض املـــــــــواد ال�ــــــــــي ســـــــــيتم إعــــــــــادة تــــــــــدو�رها مثـــــــــل  )٢
ّ

ســــــــــمن�ي وحــــــــــواجز لطـــــــــوب اإل األساســـــــــية للطــــــــــرق وا املــــــــــوادمركـــــــــ

 الطرق ا�خرسانية والبالط وحجر األرصفة وغ��ها. 

 ومثل:

 مشاريع الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص 

فــــــــات الصــــــــلبةُ��ــــــــجع 
َّ
خل

ُ
ــة  قــــــــانون تنظــــــــيم إدارة ا� ــاع ا�خــــــــاص إلقامــــــ ــ�ن الهيئــــــــات ا�ح�وميــــــــة مثــــــــل جهــــــــاز املدينــــــــة والقطــــــ ا�جديــــــــد عمــــــــل شــــــــراكة بــــــ

  ت ُمتخصصة �� إدارة شر�ا
ُ
فاتا�

َّ
 الصلبة.  خل

ا.  وســـــــــيقلل مرفـــــــــق املعا�جـــــــــة هـــــــــذا مـــــــــن القيمـــــــــة املطلو�ـــــــــة لالســـــــــتثمار املبـــــــــدئي حيـــــــــث ســـــــــتوفر املدينـــــــــة األرض لبنـــــــــاء محطـــــــــة إعـــــــــادة التـــــــــدو�ر مجانـــــــــً

ــاريع  ــام وا�خــــــــاص �ــــــــ� مشــــــ ــاع�ن العــــــ ــ�ن القطــــــ فــــــــاتولتســــــــهيل نجــــــــاح الشــــــــراكة بــــــ
َّ
ــاء والهــــــــدم ُمخل ــ� بــــــــذل جهــــــــد لوضــــــــع شـــــــــروط البنــــــ ــة إ�ــــــ ة حاجــــــ ــّ ، ثمــــــ

 ) سنة. ١٥-١٠عاقدية معيار�ة لف��ات طو�لة (�

وُيعــــــــــد التحليــــــــــل الــــــــــدقيق للت�لفــــــــــة / الفوائــــــــــد وتقــــــــــدير معــــــــــدالت الت�ـــــــــــخم وف�ــــــــــ�ة التــــــــــدو�ر أمــــــــــوًرا ضــــــــــرور�ة إلقامــــــــــة اتفاقيــــــــــات عادلــــــــــة وعمليـــــــــــة 

    وتحديد مسؤوليات مفّصلة.
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 املالحق  -٧

 استبيانات ا�حصول ع�� البيانات   .١-٧

فاتاستبيان 
َّ
 مالبناء والهد ُمخل

 : بيانات عامة١ا�جزء 

 : بيانات العمل ١-١

 اسم الشركة:

 رقم الهاتف: 

 املوقع اإللك��و�ي: 

 أيام التشغيل (سنوً�ا): 

 ساعات التشغيل (سنوً�ا):

 

  بيانات االتصال: ٢-١

 الفرد املسؤول عن إدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 (إن أمكن ذكر اسمھ)  خل

 االسم: 

 املنصب:  

 املنطقة املسؤول ع��ا: 

 الهاتف:   رقم

 ال��يد اإللك��و�ي: 
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 : معلومات عامة عن أ�شطة العمل٢ا�جزء 

 : ما �� مجاالت عملك؟ ١-٢

 بناء: مب�ى  ☐

 بناء: طرق  ☐

 بناء: كباري  ☐

 بناء: مشروعات املرافق ال�حية ☐

 بناء: مطار  ☐

 بناء: مرفأ ☐

  بناء: غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐

 نة: مب�ىصيا ☐

 صيانة: غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐

 هدم: مب�ى  ☐

 هدم: طرق  ☐

 هدم: (ير�� التحديد): __________________  ☐

  غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________ ☐
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فاتاإلدارة العامة لل: ٣ا�جزء 
َّ
 �� مشروعات البناء/ الهدم/ الصيانة  ُمخل

 من املسؤول عن إدارة  :١-٣
ُ
فاتا�

َّ
 ع�� موقع البناء؟  خل

 املقاول الرئي��ي للمشروع ☐

 الشركة املسؤولة عن مرحلة/ �شاط البناء ☐

 غ�� معروف  ☐

 غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐

 إذا �انت الشركة مسؤولة عن إدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 إدارة  ع�� موقع البناء هل يوجد �خص محدد مسؤول عن خل

ُ
فاتا�

َّ
 �� شركتك؟ خل

 �عم  ☐

 ال ☐

 إذا �انت اإلجابة �عم، ما هو مستواه/ها التعلي�ي ومؤهلھ/ها؟ 

 الدرجة األ�اديمية ☐

 بية محددة دورة تدر�  ☐

 تدر�ب تا�ع للوظيفة  ☐

 غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐

 ال يوجد مؤهل/ �عليم محدد  ☐

 ذه املسؤولية جزء من وصف وظيفتھ الرسمية؟إذا �انت اإلجابة �عم، هل ه

 �عم  ☐

 ال ☐

 : هل ٢-٣
ُ
فاتا�

َّ
 الصناعية تم فرزها بداية من املصدر؟  خل

 �عم   ☐

 ال  ☐

اقع/ املشروعات  ☐  فقط �� �عض املو

 إذا �انت اإلجابة ال/ �� �عض املواقع أو املشروعات فقط/ ير�� إبداء األسباب 

  ال يوجد حافز اقتصادي ☐

 ملساحة �� موقع البناء صغر ا  ☐

 غياب مسؤولية فيما يتعلق بفرز املواد املركبة ☐

 عدم وجود مساحة تخز�ن �افية / مواد �عبئة (مثل  ☐
ُ
فاتا�

َّ
 ا�خطرة)  خل

 غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐

 : هل لديكم أي لوائح خاصة بتخز�ن ٣-٣
ُ
فاتا�

َّ
اقع الهدم؟  خل اقع البناء/ مو  �� مو

 �عم   ☐

 ال  ☐
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 إذا �انت اإلجابة �عم، ما العناصر ال�ي تتضم��ا هذه اللوائح؟

 أق��ى حجم لكمية  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 أق��ى وقت لتخز�ن  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 نوع التخز�ن  ☐

 تخز�ن  ☐
ُ
فاتا�

َّ
 ا�خطرة منفصلة  خل

 غ�� ذلك (ير�� التحديد)  ☐

 ير�� إرفاق صورة (صور) ملنطقة (مناطق التخز�ن). 

 

 ما نوع   :٤-٣
ُ
فاتا�

َّ
اقع بناء الشركة؟  خل  ا�خطرة ال�ي نتجت �� مو

 األسبستوس  ☐

 دهان الرصاص  ☐

 مواد ا�جلفطة امللوثة بثنائي الفينيل متعدد ال�لور  ☐

 معدات تحتوي ع�� زئبق  ☐

 بطار�ات  ☐

 مصابيح إضاءة  ☐

 أجهزة كشف تأين الدخان  ☐

 ية وكهر�ائية) نفايات إلك��ونية أخرى (نفايات أجهزة إلك��ون ☐

 علب هباء جوي  ☐

 مواد كيميائية  ☐

 نفايات بناء الطرق ال�ي تحتوي ع�� قطران  ☐

 غ�� ذلك (ير�� التحديد): _____________  ☐
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 : املستندات ٥-٣

 

 هل �ستخدم �جل نفايات خطرة؟

 �عم  ☐

 ال ☐
 

 هل �ستخدم أي مستندات أو نظام ملتا�عة نقل 
ُ
فاتا�

َّ
 مع مقاول النقل؟  خل

 م �ع ☐

 ال ☐
 

 إذا �انت اإلجابة ال، ما نوع إيصاالت �سليم 
ُ
فاتا�

َّ
 ال�ي �ستخدمها؟ خل

 إيصال ور��  ☐

 إيصال رق�ي  ☐

 غ�� ذلك (ير�� التحديد)  ☐

 ال يوجد إيصال �سليم ☐
 

 رقمًيا؟ 
ً

 �� حالة استخدام إيصال ور��، هل تفضل حال

 �عم  ☐

 ال ☐
 

 ومات املوثقة عن وع املعل�� حالة استخدام مستندات أو نظام متا�عة، ما ن
ُ
فاتا�

َّ
 ؟خل

 

فات جهة مولدة لل ☐
َّ
 ُمخل

 نوع  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 كمية  ☐
ُ
فاتا�

َّ
  خل

 تركيب  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 صفات  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 وجهة نقل  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 غ�� ذلك (ير�� التحديد)  ☐
 

ستخدمُير�� إرفاق ��خة من مستند االستالم 
ُ
 ، إن وجد.امل

 

 أي برامج أو اس��اتيجيات إلعادة تدو�ر  : هل توجد٦-٣
ُ
فاتا�

َّ
اقع البناء أو الهدم أو الصيانة؟  خل  أو التقليل م��ا مطبقة من أجل مو

 �عم  ☐

 ال ☐

 إذا �انت اإلجابة �عم، ُير�� إضافة املستندات إن أمكن. 
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 : ير�� تحديد تيارات ٧-٣
ُ
فاتا�

َّ
 الناتجة ع�� املوقع.  خل

 

 

 تيار 
ُ
 ا�

َّ
 الكمية فاتخل

الوحدة [كجم/  

طن ل�ل مشروع؛  

ل�ل   ٣ل��/ م

 مشروع]  

 املقاسة = س 

قدرة = م   
ُ
 امل

 ا�حالة 
فات

َّ
  ُمخل

 خطرة 

(يوجد/ ال  

 يوجد) 

سائل/صلب/�ج 

 ي�ي

            

            

            

            

            
 

 ل خدمة إدارة : ير�� تحديد متوسط السعر/ اإليرادات مقاب ٨-٣
ُ
فاتا�

َّ
 (املعا�جة، التخلص، ا�جمع، النقل)   خل

 [اإليراد = القيمة املوجبة (الشركة تحصل نقود)؛ السعر = القيمة السلبية (الشركة تدفع نقود)] 

 

 تيار 
ُ
فاتا�

َّ
 ١ خل

 -  االسم

مصري/ طن؛  جنيھ   متوسط السعر/ اإليراد 

 جنيھ مصري/ كجم

 

 تيار 
ُ
فاتا�

َّ
 ٢ خل

 -  سماال 

جنيھ مصري/ طن؛    متوسط السعر/ اإليراد 

 جنيھ مصري/ كجم

 

 تيار 
ُ
فاتا�

َّ
 ٣ خل

 -  االسم

جنيھ مصري/ طن؛    متوسط السعر/ اإليراد 

 جنيھ مصري/ كجم
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فات: كيف تكون عملية جمع ٩-٣
َّ
 ومعا�ج��ا؟   البناء والهدم  ُمخل

 

 جمع 
ُ
فات ا�

َّ
 وجهة نقل  ا�جمع  خل

ُ
فا ا�

َّ
 ت خل

 شركة جمع  ا�حجم  نوع ا�جمع
ُ
فاتا�

َّ
   خل

عدد مرات جمع  

 
ُ
فاتا�

َّ
 خل

 معا�جة 
ُ
فاتا�

َّ
 أو التخلص م��ا خل

          

          

          

          

          
 

 

 )ب(: معلومات عامة ٤ا�جزء 

 : طاقم العمل ١-٤

 

 عدد املوظف�ن: 

   إجما�� عدد املوظف�ن الدائم�ن 

   � عدد املوظف�ن املوسمي�ن إجما�

 ُير�� تقسيم إجما�� عدد املوظف�ن إ�� الفئات التالية (إن أمكن)

 

 الدائم�ن

   امل�اتب (أي التنظيم واإلدارة)

   املوقع طاقم عمل التشغيل �� 
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 �عليقات الطرف املع�ي   .٢-٧

 لة و�جابات من م�املات هاتفية مع الطرف املع�ي أسئ ١-٧ا�جدول 

 اإلجابة املوضوع/ السؤال #

فاتنظام إدارة 
َّ
 البناء والهدم  ُمخل

�ــــــــــــــــ� رأيــــــــــــــــك، ملــــــــــــــــاذا ال يوجــــــــــــــــد نظــــــــــــــــام إدارة رســــــــــــــــ�ي  -١

فات البناء والهدم؟ 
َّ
خل

ُ
� 

ألنـــــــــھ ال توجـــــــــد رســـــــــوم تفريـــــــــغ، والشـــــــــر�ات ا�خاصـــــــــة �ـــــــــ� مصـــــــــر ال تنجـــــــــذب،  -أ

فـــــــات البنــــــــاء والهـــــــدم؛ كمــــــــا أن هنــــــــاك ع�ـــــــ� املســــــــتوى االقتصـــــــ
َّ
ادي، إ�ــــــــ� ُمخل

دعــــــــــوات تقـــــــــــام للمناقصـــــــــــات ولك��ـــــــــــا تــــــــــأ�ي بـــــــــــال حصـــــــــــيلة، حيـــــــــــث ال توجـــــــــــد 

فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم قيـــــــــد بوابـــــــــةرســـــــــوم 
َّ
. هـــــــــذا ومـــــــــا زالـــــــــت لـــــــــوائح إدارة ُمخل

 عملية التطو�ر.
 

فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم غ�ـــــــــ� مر�حـــــــــة، حيـــــــــث ال توجـــــــــد رســـــــــوم  -ب
َّ
، البوابـــــــــةُمخل

فــــــات البنــــــاء والهــــــدم إ�ــــــ� و�وجــــــد قطــــــا
َّ
ع غ�ــــــ� رســــــ�ي قــــــوي �عــــــرض نقــــــل ُمخل

ــًدا ال يمكـــــــــن مناف ســـــــــ��ا أو أمــــــــاكن نفايـــــــــات غ�ــــــــ� قانونيـــــــــة بت�لفــــــــة زهيـــــــــدة جــــــ

 املقارنة ��ا.
 

فـــــــات البنـــــــاء والهـــــــدم، حيـــــــث ال توجــــــــد  -ج
َّ
ال يوجـــــــد و�ـــــــ� بممارســـــــات إدارة ُمخل

لــــــــــوائح مطبقـــــــــــة؛ واملشـــــــــــ�لة هنـــــــــــا �ـــــــــــ� ثقافـــــــــــة الدولـــــــــــة، كمـــــــــــا أن الســـــــــــلطات 

ة �شـــــــــــــــارك �ـــــــــــــــ� صـــــــــــــــناعة البنـــــــــــــــاء ولكـــــــــــــــن ال تأخـــــــــــــــذ إدارة و  ْعنيـــــــــــــــَّ
َ
ا�جهـــــــــــــــات امل

فات البناء والهدم ع�� محمل ا�جد. 
َّ
 ُمخل

 

االســـــــ��اتيجيات املطبقـــــــة لـــــــم تكـــــــن ناجحـــــــة؛ فمنـــــــذ خمســـــــة أو ســـــــتة أعـــــــوام  -د

فــــــــــات البنــــــــــاء والهــــــــــدم، ولك��ــــــــــا 
َّ
طلقــــــــــت خطــــــــــة تجر�بيــــــــــة إلدارة ُمخل

ُ
مضــــــــــت أ

ــة ال�ـــــــــــي أ محطـــــــــــاتلـــــــــــم تـــــــــــنجح، و  فـــــــــــات البنـــــــــــاء املعا�جـــــــــ
َّ
عـــــــــــادت تـــــــــــدو�ر ُمخل

والهــــــــــــدم لــــــــــــم تصــــــــــــنع منتجــــــــــــات ��ائيــــــــــــة عاليــــــــــــة ا�جــــــــــــودة، ولــــــــــــم ُتبــــــــــــع هــــــــــــذه 

ــا؛ املنتجـــــــــــات أو �ســـــــــــتخدم ع ــاء جديـــــــــــدة لـــــــــــرداءة جود��ـــــــــ ــا مـــــــــــواد بنـــــــــ �ـــــــــــ� أ��ـــــــــ

غلقت 
ُ
 املعا�جة.  محطاتفأ

 

ا، كمـــــــــــا أنـــــــــــھ ال يوجـــــــــــد  -ه معظـــــــــــم شـــــــــــر�ات البنـــــــــــاء ال تملـــــــــــك نظـــــــــــاَم إدارٍة بيئيـــــــــــ�

فـــــــات البنـــــــاء والهـــــــدم، ولـــــــم ُتفـــــــرض قـــــــوان�ن تحف�ـــــــ� مـــــــا�� إلعـــــــادة تـــــــد
َّ
و�ر ُمخل

 
َّ
ــ� ـ�ــــــــاٍف بطر�قـــــــــة االســــــــتفادة مـــــــــن ُمخل فـــــــــات ولــــــــوائح صـــــــــارمة، وال يوجـــــــــد و�ــــــ

ــ� موقـــــــــع البنـــــــــاء  ــاء والهـــــــــدم، كمـــــــــا أن املعــــــــدات والتقنيـــــــــات املتـــــــــوفرة ع�ــــــ البنــــــ

فـــــــات 
َّ
ل

َ
خ

ُ
فــــــات البنــــــاء والهــــــدم وفرزهــــــا و�عــــــادة تــــــدو�ر ا�

َّ
مــــــن أجــــــل جمــــــع ُمخل

فـــــــــات إضـــــــــاف غ�ــــــــ� �افيـــــــــة،
َّ
ل

َ
خ

ُ
ة إ�ـــــــــ� صـــــــــغر املســـــــــاحة الالزمـــــــــة �جمـــــــــع هـــــــــذه ا�

وفرزهــــــــــــــا و�عــــــــــــــادة تــــــــــــــدو�رها، إذ يجــــــــــــــب أن ت�ــــــــــــــون املســــــــــــــاحات ا�خصصــــــــــــــة 

ذلك الغــــــــــرض مســــــــــاحات كب�ــــــــــ�ة، وهــــــــــذا األمــــــــــر غ�ــــــــــ� متــــــــــوفر �ــــــــــ� معظــــــــــم لــــــــــ

مواقــــــــــــــــــع البنـــــــــــــــــــاء. و�ــــــــــــــــــ� ال��ايـــــــــــــــــــة ال توجــــــــــــــــــد قاعـــــــــــــــــــدة بيانــــــــــــــــــات للشـــــــــــــــــــر�ات 

فات البناء وال
َّ
 هدم.املتخصصة �� إعادة تدو�ر ُمخل
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 معلومات عن أ�شطة العمل 

هــــــل توجــــــد �ــــــ� شــــــركتكم أيــــــة اســــــ��اتيجيات مطبقــــــة  -٢

فات البناء والهدم؟ 
َّ
 من أجل إدارة ُمخل

 -أ

 - ب

 

فـــــــــات البنـــــــــاء والهـــــــــدم،   -ج
َّ
خل

ُ
ال تملـــــــــك شـــــــــركة أوراســـــــــ�وم أي إجـــــــــراء إداري �

فـــــــــات وفرزهـــــــــا 
َّ
ل

َ
خ

ُ
َ�ن شـــــــــركة خارجيـــــــــة �جمـــــــــع ا� عـــــــــَ

ُ
و�ـــــــــ� �عـــــــــض املشـــــــــروعات �

ص م��ـــــــــــــــــا، وهـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــركة ا�خارجيـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــتَّ 
ُّ
ل

َ
فـــــــــــــــــات إ�ـــــــــــــــــ� خ

َّ
ل

َ
خ

ُ
تفـــــــــــــــــرز ا�

 . دون معا�جة البقايا، ومعادن، ونفايات عضو�ة، وصلبة بالستيك

 

 - د

 

 جمع املواد وفرزها.   -ه

 

فـــــــــات �ـــــــــ� موقـــــــــع  -٣
َّ
ل

َ
خ

ُ
مــــــــن هـــــــــو املســـــــــؤول عـــــــــن إدارة ا�

 البناء؟ 

فــــــات، و  -أ
َّ
ل

َ
خ

ُ
ا شــــــر�ات البنــــــاء مســــــؤولة عــــــن هــــــذا النــــــوع مــــــن ا� ــً �ــــــ� تــــــدفع مبلغــــ

ا للتخلص من 
ً
فات�سيط

َّ
ل

َ
خ

ُ
 .هذه ا�

 

 - ب

 

ك املشروع هم املسؤولون عن األمر -ج
َّ

 .  شر�ات البناء أو ُمال

 

ك  -د
َّ

 املشروع.  ُمال

 

 شر�ات البناء.   -ه

 

فــــــات البنــــــاء والهــــــدممــــــا مــــــواد     -٤
َّ
أ��ــــــا  �عتقــــــدال�ــــــي  ُمخل

 األك�� ر�ًحا؟ 

 

 -أ

 -ب

م والفــــــــوالذ والنحــــــــاس، وخاصـــــــــة الفــــــــوالذ ألنـــــــــھ املعــــــــادن مثــــــــل األلومنيـــــــــو  -ج

 . من التطبيقات العديد�ستخدم �� 

 

ــاء والهــــــــــــــدم ال تحقـــــــــــــق فائـــــــــــــدة كب�ــــــــــــــ�ة للقطاعـــــــــــــات غ�ــــــــــــــ�  -د فـــــــــــــات البنـــــــــــ
َّ
ُمخل

لبة  ــّ فــــــــــــات الصــــــــــ
َّ
ل

َ
خ

ُ
فــــــــــــات يركــــــــــــزون ع�ــــــــــــ� جمــــــــــــع ا�

َّ
ل

َ
خ

ُ
الرســــــــــــمية (جــــــــــــامعو ا�

فـــــــــات يجمعـــــــــون الفـــــــــوالذ، فقـــــــــط)، وعـــــــــدد صـــــــــغ�� فقـــــــــط مـــــــــن جـــــــــام�� 
َّ
ل

َ
خ

ُ
ا�

ص مــــــن ول
ُّ
ل

َ
خ كــــــن القطــــــاع غ�ــــــ� الرســــــ�ي ��ــــــتم عامــــــة بــــــر�ح املــــــال مقابــــــل الــــــتَّ

فـــــــــات، و�ــــــــــل مـــــــــا هـــــــــو عــــــــــديم الفائـــــــــدة أو ال يمكـــــــــن بيعــــــــــھ 
َّ
ل

َ
خ

ُ
أي نـــــــــوع مـــــــــن ا�

 . يرمونھ �� أي م�ان يجدونھ دون اك��اث

 

الط املـــــــواد األع�ـــــــ� قيمـــــــة �ـــــــ� موقـــــــع البنـــــــاء �ـــــــ� ا�خرســـــــانة والطـــــــوب والـــــــب -ه

 . والس��اميك
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 أسئلة إضافية  

فـــــــات البنـــــــاء والهـــــــدم    -٥
َّ
إذا كنـــــــت مخ�ـــــــً�ا �ـــــــ� شـــــــراء ُمخل

معـــــــــادة التـــــــــدو�ر ع�ــــــــــ� أ��ـــــــــا مـــــــــواد بنــــــــــاء خـــــــــام فهــــــــــل 

ــاة أن الســـــــــعر يمكـــــــــن أن  ــ����ا ام ال (مـــــــــع مراعــــــ ستشــــــ

 ي�ون أع��)؟

 -أ

 

 -ب

لـــــــن أشـــــــ��ي مـــــــواد بنـــــــاء معـــــــادة التـــــــدو�ر إذا خ�ـــــــ�ت �ـــــــ� ذلـــــــك ألن ســـــــعرها  -ج

عتمـــــــــد ع�ـــــــــ� الســــــــــعر، مرتفـــــــــع، وقـــــــــراري �شـــــــــأن شـــــــــراء مــــــــــواد خـــــــــام ســـــــــوف �

وسأضــــــــــــــع �ــــــــــــــ� اعتبــــــــــــــاري شــــــــــــــراء مــــــــــــــواد بنــــــــــــــاء معــــــــــــــادة التــــــــــــــدو�ر فقــــــــــــــط إذا 

 . اضطررت لذلك

 

 . مصر لد��ا مواد بناء خام �افية كما أ��ا تباع �سعر زهيد جًدا -د

 

 .  لن أدفع مقابل مواد بناء معادة التدو�ر بأسعار أع�� إذا خ��ت �� ذلك -ه

 

قـــــــــة تطـــــــــو�ر هـــــــــل لـــــــــديك أيـــــــــة اق��احـــــــــات �شـــــــــأن طر�   -٦

فات البناء والهدم؟ 
َّ
 إدارة ُمخل

فـــــــات  -أ
َّ
ال يوجــــــد أمــــــل �ــــــ� �غي�ـــــــ� األمــــــور طاملــــــا أنـــــــھ ال توجــــــد م��انيــــــة إلدارة ُمخل

 . البوابةالبناء والهدم، و�جب تفعيل تطبيق رسوم 

 

فــــــــــــــات البنــــــــــــــاء  البوابــــــــــــــةإن تحصــــــــــــــيل نــــــــــــــوٍع مــــــــــــــن رســــــــــــــوم  -ب
َّ
ســــــــــــــيجعل ُمخل

 . والهدم مر�حة
 

 -ج

 

 اق��اح:  -د

مشـــــــــروع، وذلـــــــــك لضـــــــــمان ب دفـــــــــع تـــــــــأم�ن للبلديـــــــــة عنـــــــــد البـــــــــدء �ـــــــــ� أي يجـــــــــ -١

فـــــــــــــات البنـــــــــــــاء والهـــــــــــــدم بطر�قـــــــــــــة �ـــــــــــــحيحة، وعنـــــــــــــدما 
َّ
ص مـــــــــــــن ُمخل

ُّ
ل

َ
خ الـــــــــــــتَّ

فـــــــــات 
َّ
ل

َ
خ

ُ
ــة مــــــــن التعامــــــــل مــــــــع هــــــــذه ا� يكتمــــــــل هــــــــذا املشــــــــروع وتتأكــــــــد البلديــــــ

ك املشــــــــروع
َّ

ال
ُ

 . بطر�قـــــــة �ـــــــحيحة فع�ــــــــ� البلديـــــــة أن �عيــــــــد مبلـــــــغ التــــــــأم�ن ملـــــــ

 

ع�ـــــــــــ� النحـــــــــــو  م مناقصـــــــــــات االســــــــــتثمار �ـــــــــــ� نفايـــــــــــات البنــــــــــاءيجــــــــــب تقيـــــــــــي -٢

 : اآل�ي

  فات الواردة
َّ
ل

َ
خ

ُ
فات جميع ا�

َّ
ل

َ
خ

ُ
 . يجب أن تفرم شركة إدارة ا�

   لتصبح تدو�رها  ويعاد  ستعا�ج  ال�ي  فات 
َّ
ل

َ
خ

ُ
ا� كمية  تحديد  يجب 

 . ُمنتجات ومواد معادة التصنيع

   م خدمات  ال�ي سيطلبو��ا من أجل تقدي  البوابةيجب تحديد رسوم

فات البناء واله
َّ
 . دممعا�جة ُمخل

 ا م يومي�
َّ
سل

ُ
 . يجب تحديد أد�ى كمية من النفايات ال�ي ست

 

يجـــــــــب أن ي�ــــــــــون املنــــــــــتج ال��ــــــــــائي بجـــــــــودة عاليــــــــــة، و�بــــــــــاع لالســــــــــتخدام مــــــــــرة  -٣

 . أخرى ع�� أنھ مادة خام ألغراض البناء
 

 - ه
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فاتإجابة الطرف املع�ي باألمر عن استبيان  ٢-٧ا�جدول 
َّ
 البناء والهدم ُمخل

 : بيانات عامة١ا�جزء 

 : بيانات العمل ١-١

 اسم الشركة: سياك لإل�شاءات الصناعية واألعمال الهندسة

 رقم الهاتف:  

 www.siac.com.egاملوقع اإللك��و�ي:  

 شغيل (سنوً�ا): أيام الت

 ساعات التشغيل (سنوً�ا):

 

  بيانات االتصال: ٢-١

 الفرد املسؤول عن إدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 (إن أمكن ذكر اسمھ)  خل

 االسم: عيد بكر

 املنصب: مهندس 

 والسالمة والبيئة �� شركة سياكاملنطقة املسؤول ع��ا: مدير ال�حة 

 + ٢٠٢  ٠١١١١٢٥٧٦٦٦رقم الهاتف: 

 eedbakr@yahoo.com: ال��يد اإللك��و�ي

http://www.siac.com.eg/
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 : معلومات عامة عن أ�شطة العمل٢ا�جزء 

 : ما �� مجاالت عملك؟ ١-٢

 بناء: مب�ى  ☒

 بناء: طرق  ☐

 بناء: كباري  ☐

 بناء: مشروعات املرافق ال�حية ☐

 بناء: مطار  ☐

 بناء: مرفأ ☐

  بناء: غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐

 صيانة: مب�ى ☐

 نة: غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________ صيا ☐

 هدم: مب�ى  ☐

 هدم: طرق  ☐

 هدم: (ير�� التحديد): __________________  ☐

  غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________ ☐
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فات: اإلدارة العامة لل٣ا�جزء 
َّ
 �� مشروعات البناء/ الهدم/ الصيانة  ُمخل

 : من املسؤول عن إدارة ١-٣
ُ
 ا�

َّ
 ع�� موقع البناء؟  فاتخل

 املقاول الرئي��ي للمشروع ☐

 الشركة املسؤولة عن مرحلة/ �شاط البناء ☐

 غ�� معروف  ☐

 غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐

 إذا �انت الشركة مسؤولة عن إدارة 
ُ
فاتا�

َّ
 ع�� موقع البناء هل يوجد �خص محدد مسؤول عن إدارة  خل

ُ
فاتا�

َّ
 ؟�� شركتك خل

 �عم  ☐

 ال ☐

 التعلي�ي ومؤهلھ/ها؟  إذا �انت اإلجابة �عم، ما هو مستواه/ها

 الدرجة األ�اديمية ☐

 دورة تدر�بية محددة  ☐

 تدر�ب تا�ع للوظيفة  ☐

 غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐

 ال يوجد مؤهل/ �عليم محدد  ☐

 فتھ الرسمية؟إذا �انت اإلجابة �عم، هل هذه املسؤولية جزء من وصف وظي

 �عم  ☐

 ال ☐

 

x هل  ال 
ُ
فاتا�

َّ
 الصناعية تم فرزها بداية من املصدر؟  خل

X  عم� 

 ال  ☐

اقع/ املشروعات  ☐  فقط �� �عض املو

 إذا �انت اإلجابة ال/ �� �عض املواقع أو املشروعات فقط/ ير�� إبداء األسباب 

  ال يوجد حافز اقتصادي ☐

 صغر املساحة �� موقع البناء  ☐

 اب مسؤولية فيما يتعلق بفرز املواد املركبةغي ☐

 عدم وجود مساحة تخز�ن �افية / مواد �عبئة (مثل  ☐
ُ
فاتا�

َّ
 ا�خطرة)  خل

 غ�� ذلك (ير�� التحديد) _________________  ☐
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 : هل لديكم أي لوائح خاصة بتخز�ن ٣-٣
ُ
فاتا�

َّ
اقع الهدم؟  خل اقع البناء/ مو  �� مو

X  عم� 

 ال  ☐

 جابة �عم، ما العناصر ال�ي تتضم��ا هذه اللوائح؟إذا �انت اإل 

 أق��ى حجم لكمية  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 أق��ى وقت لتخز�ن  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 نوع التخز�ن  ☐

x  تخز�ن 
ُ
فات ا�

َّ
 ا�خطرة منفصلة  خل

 غ�� ذلك (ير�� التحديد)  ☐

 ير�� إرفاق صورة (صور) ملنطقة (مناطق التخز�ن). 

 

 

 :  ما نوع ٤-٣
ُ
فاتا�

َّ
اقع بناء الشركة؟ ا� خل  خطرة ال�ي نتجت �� مو

 األسبستوس  ☐

 دهان الرصاص  ☐

 مواد ا�جلفطة امللوثة بثنائي الفينيل متعدد ال�لور  ☐

 معدات تحتوي ع�� زئبق  ☐

 بطار�ات  ☐

 مصابيح إضاءة  ☐

 أجهزة كشف تأين الدخان  ☐

 نفايات إلك��ونية أخرى (نفايات أجهزة إلك��ونية وكهر�ائية)  ☐

 ء جوي علب هبا ☐

x  مواد كيميائية 

 نفايات بناء الطرق ال�ي تحتوي ع�� قطران  ☐

�ــــــــــ� ذلــــــــــك (ُير�ــــــــــ� التحديــــــــــد): األخطــــــــــار الطبيــــــــــة (الناتجــــــــــة عــــــــــن العيــــــــــادات) ع�ــــــــــ� موقــــــــــع البنــــــــــاء/ القطــــــــــع ا�خشــــــــــبية/ حديــــــــــد التســــــــــليح/ غ ☐

 ال��اب/ ا�خرسانة/ امل�جون/ الطوب/ ا�ح��ى/ البالط (الناتج عن مواد موقع البناء).
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 املستندات  :٥-٣

 

 هل �ستخدم �جل نفايات خطرة؟

x عم� 

 ال ☐
 

 هل �ستخدم أي مستندات أو نظام ملتا�عة نقل 
ُ
فاتا�

َّ
 مع مقاول النقل؟  خل

 �عم  ☐

 ال ☐
 

 إذا �انت اإلجابة ال، ما نوع إيصاالت �سليم 
ُ
فاتا�

َّ
 ال�ي �ستخدمها؟ خل

 ×  إيصال ور�� 

 إيصال رق�ي  ☐

 غ�� ذلك (ير�� التحديد)  ☐

 ال يوجد إيصال �سليم ☐
 

 رقمًيا؟ �� حالة استخدام إيصال 
ً

 ور��، هل تفضل حال

 �عم  ☐

 ال ☐
 

 �� حالة استخدام مستندات أو نظام متا�عة، ما نوع املعلومات املوثقة عن 
ُ
فاتا�

َّ
 ؟خل

 

فات جهة مولدة لل ☐
َّ
 ُمخل

 نوع  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 كمية  ☐
ُ
فاتا�

َّ
  خل

 تركيب  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 صفات  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 وجهة نقل  ☐
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 غ�� ذلك (ير�� التحديد)  ☐
 

ستخدمُير�� إرفاق ��خة من مستند االستالم 
ُ
 ، إن وجد.امل

 

 : هل توجد أي برامج أو اس��اتيجيات إلعادة تدو�ر ٦-٣
ُ
فاتا�

َّ
اقع البناء أو الهدم أو الصيانة؟  خل  أو التقليل م��ا مطبقة من أجل مو

X عم� 

 ال ☐

 �انت اإلجابة �عم، ُير�� إضافة املستندات إن أمكن. إذا 

فات
َّ
 صب ا�خرسانة مع بقايا ا�خرسانة غ�� ا�جافة ع�� املوقع، هذه املادة �ستخدم مرة أخرى �� صناعة ا�حواجز والطوب.    ُمخل
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 : ير�� تحديد تيارات ٧-٣
ُ
فاتا�

َّ
 الناتجة ع�� املوقع.  خل

 

 

 تيار 
ُ
فاتا�

َّ
 الكمية خل

وحدة [كجم/  ال

طن ل�ل مشروع؛  

ل�ل   ٣ل��/ م

 مشروع]  

 املقاسة = س 

قدرة = م   
ُ
 امل

 ا�حالة 
فات

َّ
  ُمخل

 خطرة 

(يوجد/ ال  

 يوجد) 

سائل/صلب/�ج 

 ي�ي

 س ٢٣٢٥ ٣م ٩٣٠ خرسانة
 

 م

            

            

            

            

 

 

 ل خدمة إدارة : ير�� تحديد متوسط السعر/ اإليرادات مقاب ٨-٣
ُ
فاتا�

َّ
 (املعا�جة، التخلص، ا�جمع، النقل)   خل

 [اإليراد = القيمة املوجبة (الشركة تحصل نقود)؛ السعر = القيمة السلبية (الشركة تدفع نقود)] 

 

 تيار 
ُ
فاتا�

َّ
 ١ خل

 -  االسم

مصري/ طن؛ جنيھ جنيھ   متوسط السعر/ اإليراد 

 مصري/ كجم 

 

 تيار 
ُ
فاتا�

َّ
 ٢ خل

 -  سماال 

جنيھ مصري/ طن؛ جنيھ   متوسط السعر/ اإليراد 

 مصري/ كجم 

 

 تيار 
ُ
فاتا�

َّ
 ٣ خل

 -  االسم

جنيھ مصري/ طن؛ جنيھ   متوسط السعر/ اإليراد 

 مصري/ كجم 
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فات: كيف تكون عملية جمع ٩-٣
َّ
 ومعا�ج��ا؟   البناء والهدم  ُمخل

 

 جمع 
ُ
فات ا�

َّ
 وجهة نقل  ا�جمع خل

ُ
فات ا�

َّ
 خل

 شركة جمع  ا�حجم  ا�جمع نوع
ُ
فات ا�

َّ
 خل

عدد 

مرات 

جمع 

 
ُ
فاتا�

َّ
 خل

 معا�جة 
ُ
فاتا�

َّ
أو   خل

 التخلص م��ا 

فات
َّ
 شركة/ مقاول  دون قياس  أعمال أرضية (حفر وردم)  ُمخل

�لما لزم  

 األمر

استخدم ما يص�ح إعادة 

للردم، وما ال يص�ح  

يتخلص منھ املقاول ��  

 منطقة نفايات مخصصة. 

فات
َّ
 يومًيا  شركة دون قياس  بة ا�خرسانةص  ُمخل

�ستخدم مرة أخرى  

(حواجز وأرضيات وطوب) 

 ع�� املوقع. 

اإلطارات (النجارة والعوارض  

 أسبوعًيا  مقاول  دون قياس  ا�خشبية وا�خشب الرقائقي)

م��ا املقاول لدى  يتخلص 

 ورش ا�خشب والنجارة 

 أسبوعًيا  شركة دون قياس  حديد التسليح 

�  �ستخدم مرة أخرى ع�

 موقع البناء.

 شركة أو مقاول  دون قياس  حجارة البناء/ الس��اميك/ البالط 

�لما لزم  

 األمر

�عاد استخدام ما يص�ح 

م��ا أو التخلص منھ �� 

 مناطق إلقاء 
ُ
فاتا�

َّ
  خل

 ا�خصصة.

 يومًيا  شركة دون قياس  ا�جص 

�عاد استخدامھ ع�� موقع  

 البناء

 مقاول  دون قياس  الورق

�لما لزم  

 األمر

يتصرف فيھ املقاول (�عد  

 فرزه)
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فاتقوان�ن �شأن  .٣-٧
َّ
 �� مصر  البناء والهدم ُمخل

فاتقائمة القوان�ن الصادرة �شأن تخز�ن  ١-٠ا�جدول 
َّ
  45والتصرف ف��ا ونقلها �� مصر البناء والهدم ُمخل

 سا��ي الذي ُيلزم بإدارة هو القانون األ   ٣٨/١٩٦٧قانون رقم 
ُ
فاتا�

َّ
 الصلبة �� مصر.  خل

 

 ، التخلص من ٣٨/١٩٦٧) من القانون رقم  ١مادة (
ُ
فاتا�

َّ
 �� أماكن غ�� مخصصة أمر غ�� قانو�ي.   خل

 

 يحدد  ١٣٤/١٩٦٨قرار وز�ر اإلس�ان رقم 
ُ
فاتا�

َّ
فات والقمامة ويشمل ذلك  خل

َّ
 . البناء والهدم ُمخل

 

فتطلب من ا�ح�ومات ا�حلية نقل  ١٣٤/١٩٦٨رار رقم ) من الق٣مادة (
َّ
 �� الشاحنات املرخصة. البناء والهدم اتُمخل

 

فاتتنظم جمع  ١٣٤/١٩٦٨) من القرار رقم  ١٤مادة (
َّ
صو  البناء والهدم ُمخل

ُّ
ل

َ
خ  م��ا.  التَّ

 

 �غطي اإلدارة البيئية �� مصر ويشرح الغرامات والتنفيذ.  ٤/١٩٩٤قانون رقم 

 

فاتتتطلب من جميع املنظمات واألفراد توف�� عملية تخز�ن  ٤/١٩٩٤) من القانون رقم ٣٨ة (ماد
َّ
ونقلها ويشمل ذلك   البناء والهدم ُمخل

 
ُ
فاتا�

َّ
 الناتجة عن ا�حفر.  خل

 

 �شمل تطبيق لوائح تنفيذ القانون.   ٣٣٨/١٩٩٥راء رقم  ) من قرار رئيس الوز ٤١مادة (

فاتشمل املز�د من اللوائح من أجل تخز�ن أيًضا � ٤/١٩٩٤القانون رقم 
َّ
ونقلها كما أ��ا تقدم متطلبات مواقع التخلص من   البناء والهدم ُمخل

فات
َّ
 .البناء والهدم ُمخل

 

 تحظر التخلص من  ٤٨/١٩٨٢القانون رقم 
ُ
فاتا�

َّ
فاتالصلبة ويشمل ذلك  خل

َّ
 �� القنوات. البناء والهدم ُمخل

 

 تحظر إلقاء  ٨٤/١٩٦٨) من القانون ١٣مادة (
ُ
فاتا�

َّ
 �� الشوارع العامة.  خل

 

 تحظر إلقاء  ١٤٠/١٩٥٦) من القانون ٢مادة (
ُ
فاتا�

َّ
 �� الشوارع العامة.   خل
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 قائمة بيانات  من مصر  .٤-٧

فاتقائمة بيانات عن  ٢-٠ا�جدول 
َّ
 الشرق األوسط وشمال افر�قيا وع�� مستوى العالم�� منطقة  البناء والهدم ُمخل

 النوع*  االسم 

ث
ح

لب
ت ا

سا
ا در

ت  
جا

يا
حت

م ا
يي

تق ُ امل
 

 
 

 

ية 
ج

تي
�ا

س�
اإل

 

ت 
يا

صائ
الح

ا
 

ت
دا

شا
إلر

ا
ن   

ان�
قو

ال
 

فاتاس��اتيجية محلية أساسية ل�حلول البيئية إلدارة  –أسبك 
َّ
    × ×  تقر�ر  )٢٠٢٠( البناء والهدم ُمخل

   ×   × تقر�ر  ) قياس نفايات البناء: دراسة حالة عن مصر٢٠١٧ا�ج��اوي س. (

فات) تقييم منا�ج إدارة ٢٠١٤عبدا�حميد م. (
َّ
   ×   × مقال  البناء والهدم ُمخل

  ×    × تقر�ر  داود إ. املقاييس الالزمة ل�حد من نفايات البناء �� مصر: نموذج للدول النامية

ةا�جمعية   ) تقر�ر الدولة عن إدارة ٢٠١٤( للتعاون الدو�� األملانيَّ
ُ
فاتا�

َّ
 ×  × ×   تقر�ر  الصلبة �� مصر  خل

ةا�جمعية   ) التقر�ر السنوي عن إدارة ٢٠١٣للتعاون الدو�� ( األملانيَّ
ُ
فاتا�

َّ
 ×  × ×   تقر�ر  الصلبة �� مصر خل

   ×   × تقر�ر  ) إعادة استخدام املواد الصناعية �� املبا�ي لتنشيط استخدامها �� مصر ٢٠١٠محمد ن. (

 ) إدارة نفايات البناء و ٢٠٠٧ع�� م. (
ُ
فاتا�

َّ
      × مقال �� مصر: نحو رؤ�ة اس��اتيجية  خل

  × ×   × تقر�ر  ) إرشادات رئيسية إلدارة نفايات الهدم �� مصر٢٠٠٤األنصاري م. (

فاتوزارة البيئة: دليل إدارة 
َّ
 × × ×    تقر�ر  �� مصر البناء والهدم ُمخل

   ×   × مقال )٢٠١٨(إكو مينا: إدارة نفايات البناء �� اإلمارات العر�ية املتحدة 

 ا�حد من ت�و�ن  وغانم قشوا�ي: ومحمد سم�� النعي�ي, محمود معوض,
ُ
فاتا�

َّ
العر�ية  ع�� مواقع البناء �� اإلمارات خل

 ) ٢٠١٢املتحدة (

 × ×    × تقر�ر 

   ×   × تقر�ر  ) ٢٠١٢س.ن تمراز وعصام سرور وغسان شهاب: إدارة نفايات الهدم �� لبنان (

فاتها�ان أرسالن ونيالي كو�جن و�ورسو سا�ج�ن: إدارة 
َّ
   ×   × تقر�ر  )٢٠١١�� تركيا ( البناء والهدم ُمخل

أيمن أحمد عزت   عثمان وهر�رت رو�نسون: تحقيق �� مش�لة أحمد أسامھ داود و
ُ
فاتا�

َّ
الصلبة �� صناعة البناء   خل

 ) ٢٠٢٠املصر�ة (

      × تقر�ر 

فاتأرجيس: إدارة 
َّ
�� اململكة العر�ية السعودية: املمارسة ا�حالية وخر�طة الطر�ق من أجل إدارة  البناء والهدم ُمخل

 )٢٠١٩مستمرة (

      × مقال

فات: بروتوكول و�رشادات املفوضية األورو�ية
َّ
موقع  )٢٠١٨للمفوضية األورو�ية ( البناء والهدم ُمخل

 إلك��و�ي 

×  ×  × × 

فاتحكومة الهند: إرشادات إدارة البيئة عن 
َّ
  ×  ×  × تقر�ر  ) ٢٠١٦( البناء والهدم ُمخل

فاتا�حكومة االس��الية: دليل 
َّ
 × ×  ×   تقر�ر  )٢٠١١( البناء والهدم  ُمخل

Ar :* مقال؛Rt تقر�ر؛ :Web موقع إلك��و�ي :

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  
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 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 
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 جدول وظائف نظام متا�عة   .٥-٧
ُ
فاتا�

َّ
 الرق�ي  خل

 الوظائف الرئيسية لنظام متا�عة  ٣-٠ا�جدول 
ُ
فاتا�

َّ
  الرق�ي خل

 الوظائف 

ةتنظيم األطراف  ْعنيَّ
َ
  امل

 باألمر

�ن بـــــــــــاألمر وتفو�ضـــــــــــهم، ويشـــــــــــمل ذلـــــــــــك املســـــــــــؤول�ن عـــــــــــن جمـــــــــــع  مـــــــــــن املهـــــــــــم تحديـــــــــــد جميـــــــــــع األطـــــــــــراف ِ
ْعنيـــــــــــّ

َ
فــــــــــــات امل

َّ
ل

َ
خ

ُ
ا�

مـــــــــن ا�حســـــــــابات و�حـــــــــتفظ ��ـــــــــا ع�ـــــــــ� مســـــــــتو��ن، املســـــــــتوى  والنـــــــــاقل�ن ومراكـــــــــز املعا�جـــــــــة، ع�ـــــــــ� أن ين�ـــــــــ�ئ املـــــــــدير قاعـــــــــدة 

ملســــــــؤول األول لألطـــــــراف املعنيــــــــ�ن بــــــــاألمر (مثـــــــل شــــــــركة نقــــــــل محــــــــددة أو مركـــــــز معا�جــــــــة معــــــــ�ن) مثـــــــل االســــــــم وال�ــــــــخص ا

هـــــــو إ�شـــــــاء قاعـــــــدة مـــــــن ا�حســـــــابات للمســـــــتخدم�ن األفـــــــراد عـــــــن االتصـــــــاالت واملـــــــنظم وتفاصـــــــيل أخـــــــرى، واملســـــــتوى الثـــــــا�ي 

 . تطبيق ما يتوصل إليھ من حلول �� �ل شركة معنية مصرح لها 

فـــــــــات �ـــــــــ� �ـــــــــل �ـــــــــحنة معلومـــــــــاٍت  ��جيل تفاصيل معاملة 
َّ
ل

َ
خ

ُ
دخل املســـــــــتخدم املصـــــــــرح لـــــــــھ مـــــــــن ِقبـــــــــل مســـــــــؤول جمـــــــــع ا� فـــــــــات  يـــــــــُ

َّ
ل

َ
خ

ُ
 عـــــــــن ا�

ً
معينـــــــــة

فــــــــــات وكميا��ـــــــــــا وطر�قـــــــــــة التعبئــــــــــة، و�مجـــــــــــرد أن يصـــــــــــل الناقــــــــــل �جمـــــــــــع ال�ـــــــــــحنة، يؤكـــــــــــد امل�ــــــــــحونة، و�شـــــــــــمل نـــــــــــوع 
َّ
ل

َ
خ

ُ
ا�

فـــــــــات وي�ـــــــــجل الكميـــــــــات وطر�قـــــــــة التعبئـــــــــة، و�ـــــــــ� ال��ايـــــــــة بمجـــــــــرد أن تصـــــــــل 
َّ
ل

َ
خ

ُ
د مـــــــــن الناقـــــــــل جمـــــــــع ا� ْعَتمـــــــــَ

ُ
املســـــــــتخدم امل

  ال�ـــــــحنة إ�ـــــــ� وجه��ـــــــا ال��ائيـــــــة، يؤكـــــــد
ُّ
د �ـــــــ� مركـــــــز املعا�جـــــــة �ســـــــل ــَ ْعَتمـــــ

ُ
فـــــــات املســـــــتخدم امل

َّ
ل

َ
خ

ُ
م ال�ـــــــحنة مـــــــع تـــــــدو�ن نـــــــوع ا�

ا التوار�خ واملواعيد وأسماء املستخدم�ن. ل النظام تلقائي�  والكميات وطر�قة التعبئة، وسوف ُ��ّجِ

أ�ـــــــــخاص محـــــــــددين، هـــــــــذه اإلنـــــــــذارات  ســـــــــي�ون ا�حـــــــــل قـــــــــادًرا ع�ـــــــــ� إطـــــــــالق إنـــــــــذارات االســـــــــتدعاء، و�رســـــــــال إشـــــــــعارات إ�ـــــــــ� إنذارات االستدعاء 

 إذا �انــــــت املعلومــــــات الــــــواردة مــــــن مركــــــز املعا�جــــــة عــــــن �ــــــحنة مــــــا مختلفــــــة ســــــتعتمد ع�ــــــ� قواعــــــ
ً

د مســــــبقة اإلعــــــداد؛ مــــــثال

فات أو الناقل. 
َّ
ل

َ
خ

ُ
 عن املعلومات ال�ي أدخلها مسؤول جمع ا�

فــــــــــات ُ�ســــــــــمح ملســــــــــتخدمي  متا�عة ال�حنات
َّ
ل

َ
خ

ُ
دة، أو ة املعلومــــــــــات مثــــــــــل: مركبــــــــــة فرديــــــــــة، أو مركبــــــــــات متعــــــــــدبمتا�عــــــــــجهــــــــــاز تنظــــــــــيم إدارة ا�

�ـــــــــحنة واحـــــــــدة، أو �ـــــــــحنات متعـــــــــددة، أو مراجعـــــــــة املعلومـــــــــات بنـــــــــاًء ع�ـــــــــ� طبيعـــــــــة مســـــــــؤول جمـــــــــع نفايـــــــــات أو ناقــــــــــل، أو 

 مــــــــــن ِقبــــــــــل مســــــــــؤو�� جمــــــــــع نفايــــــــــات 
ً
 مجمعــــــــــة

ً
مركــــــــــز معا�جــــــــــة معــــــــــ�ن، وعنــــــــــدما تنقــــــــــل مركبــــــــــة فرديــــــــــة �ــــــــــحناٍت متعــــــــــددة

 مــــــــن الوقــــــــت  لف بــــــــاختالف م�ــــــــان جمــــــــع �ــــــــل �ــــــــحنة. هــــــــذه الوظيفــــــــة يجــــــــبمختلفــــــــ�ن فــــــــإن ا�حــــــــل ســــــــيخت
ً
أن �عمــــــــل لكــــــــال

ة ممارســــــــة هـــــــــذه  ْعنيـــــــــَّ
َ
ا املســــــــتخدمون الـــــــــذين تحــــــــددهم األطــــــــراف امل ــ� والبيانــــــــات الســـــــــابقة؛ وســــــــوف �ســــــــتطيع أيضـــــــــً الفع�ــــــ

و الوظيفـــــــــة، ولكـــــــــن هـــــــــذا ســـــــــي�ون �ـــــــــ� حالـــــــــة ال�ـــــــــحنات ال�ـــــــــي �شـــــــــ���ون ف��ـــــــــا فقـــــــــط (بوصـــــــــفهم مســـــــــؤو�� جمـــــــــع نفايـــــــــات أ

 أو مركز معا�جة).
ً
 ناقال

 بنـــــــــــاًء ع�ـــــــــــ� جميـــــــــــع عناصـــــــــــر معاملـــــــــــة ال�ـــــــــــحنة، و�جـــــــــــوز تخدمو مســـــــــــ �ســـــــــــتطيع التحليل 
َ

فـــــــــــات البحـــــــــــث
َّ
ل

َ
خ

ُ
ــاز تنظـــــــــــيم إدارة ا� جهـــــــــ

فـــــــــــات، وطر�قـــــــــــة 
َّ
ل

َ
خ

ُ
للمســـــــــــتخدم ترشـــــــــــيح النتـــــــــــائج مثـــــــــــل: نـــــــــــوع الطـــــــــــرف املع�ـــــــــــي، واألطـــــــــــراف املعنيـــــــــــ�ن الفعليـــــــــــ�ن، ونـــــــــــوع ا�

فــــــــات تحديـــــــد عناصــــــــر تحليـــــــل م�انيــــــــة كمـــــــا �ســــــــتطيع مســـــــتخدمو جهــــــــاز تنظـــــــيم إدارة ، التعبئـــــــة، ونطاقـــــــات التــــــــوار�خ
َّ
ل

َ
خ

ُ
ا�

(ا�حـــــــواجز والتقاطعـــــــات ومـــــــا إ�ـــــــ� ذلـــــــك) عنـــــــد البحـــــــث عــــــــن �ـــــــحنات باالشـــــــ��اك مـــــــع عناصـــــــر بحـــــــث أخـــــــرى، وســـــــوف يــــــــتم 

ــ� واجهــــــــة ع�ــــــــ� شــــــــ�ل خر�طــــــــة، وســــــــيقدر املســــــــتخدمون الــــــــذين تختــــــــارهم األطــــــــراف  ــائج �ــــــــل أنــــــــواع البحــــــــث ع�ــــــ عــــــــرض نتــــــ

 
َ
ة ع�ــــــــ� اســـــــتخدام هــــــــذه الوظيفــــــــة، و امل لكـــــــن �ــــــــ� حالــــــــة ال�ـــــــحنات ال�ــــــــي �شـــــــ���ون ف��ــــــــا فقــــــــط (بصـــــــفة مســــــــؤول جمــــــــع ْعنيـــــــَّ

 نفايات أو ناقل أو مركز معا�جة).

ــة  التقر�ر  ــائج مــــــــن خــــــــالل وظيفــــــ ــبًقا، أو توضــــــــيح النتــــــ ــ� نمــــــــوذج تقر�ــــــــر موجــــــــود ومحفــــــــوظ مســــــ ــياغة تقــــــــار�ر �عتمــــــــد ع�ــــــ يمكــــــــن صــــــ

ك التقـــــــار�ر ع�ـــــــ� أجـــــــزاء مــــــن �عـــــــض ا�خـــــــرائط، وهـــــــذه الوظيفـــــــة �شـــــــمل نقـــــــل النتـــــــائج التحليــــــل، كمـــــــا يمكـــــــن أن تحتـــــــوي تلـــــــ

 ا�جدولة �� صيغة "إكسل".  
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 بناء إرشادات سياسة إدارة موقع ال .٦-٧

فاتخطوات يتبعها مقاو�� 
َّ
 : ذات الصلة ��المواد لمن أجل اإلدارة ال�حيحة  البناء والهدم ُمخل

ــ .١ ن حيـــــــــث حمولـــــــــة العمـــــــــل وتقـــــــــديم خطـــــــــة إحاطـــــــــة ل�ـــــــــل منطقـــــــــة �ســـــــــيارة و�وابـــــــــات تقســـــــــيم منطقـــــــــة البنـــــــــاء إ�ـــــــــ� منـــــــــاطق متســـــــــاو�ة مـــــــ

 لدخول املشاة، وتزال السياجات وأي هي�ل متصل ��ا عند التسر�ح من عقد الهدم. 

 :إعداد إجراء للعالمات واإلشارات �حفظ ال�جالت قبل هدم الهي�ل، و�مكن أن �شمل ذلك ما ي�� .٢

 تنسيق م�ان الهي�ل. 

 امھ املسبقنوع الهي�ل واستخد. 

  ل�ل هي�لا�حطام املقدر. 

 �ي يتوقع انتشالها و�عادة تدو�رهااملواد ال. 

إعــــــــداد خطــــــــة تنســـــــــيق مــــــــع جميـــــــــع مقــــــــدمي ا�خـــــــــدمات املتــــــــاح�ن إل��ـــــــــاء هــــــــذه ا�خـــــــــدمات بأمــــــــان وســـــــــالمة قبــــــــل بـــــــــدء الهــــــــدم، وســـــــــتبقى  .٣

 واملرافق الطبية.تكتمل خطة الهدم مثل محطة الغاز والفنادق �عض الهيا�ل ا�حيو�ة عند املداخل ح�ى 

 إعداد نماذج تفتيش قبل الهدم �عتمدها أ�حاب الصالحية �� إدارة املشروع.                                .٤

 إعداد نظام حفظ ال�جالت والتدو�ن لألصول القائمة مع تصو�ر جوي وخرائط جوجل وعملية م�ح.  .٥

 و أسفل األرض و�شمل البنية التحتية والسياجات والطرق.  ُمفصل لهدم الهيا�ل املوجودة ع�� األرض أ إعداد نطاق عمل .٦

 إعداد طر�قة تنفيذ الهدم للمبا�ي املنخفضة واملرتفعة مع مراعاة نوع الهيا�ل مثل املبا�ي ا�خرسانية والهيا�ل الفوالذية.  .٧

 إعداد خطة تقليل األثر البيئي من أجل ما ي��: .٨

 سيطرة ع�� األتر�ةال. 

  حفر 
ُ
فاتا�

َّ
 .خل

 ة صهار�ج التخز�ن تحت األرضإزال. 

 ��إزالة غرف الصرف الص. 

                         .إزالة خزان الوقود 

إعـــــــداد خطـــــــة فصـــــــل ع�ـــــــ� املوقـــــــع �جميـــــــع املـــــــواد، والهـــــــدف الرئي�ـــــــ�ي هـــــــو التقليـــــــل مـــــــن مـــــــواد الهـــــــدم وتحو�لهـــــــا مـــــــن الـــــــتخلص م��ـــــــا �ـــــــ�   .٩

 مناطق دفن 
ُ
فاتا�

َّ
  ، و�مكن أن �شمل فصل املواد اآلتية:خل

 ا�خشب. 

 البالستيك. 

  �ل الفوالذية واملعادنالهيا. 

 ر�ام ا�خرسانة. 

  
ُ
فاتا�

َّ
  ا�خطرة. خل

 و�جب أن تتبع األجزاء الرئيسية ل�خطة ا�خطوات اآلتية:

 مة مواد رئيسية للهي�ل محل الهدمإعداد قائ. 
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  فـــــــاتتحفـــــــظ بـــــــھ إعـــــــداد التخـــــــز�ن ع�ـــــــ� املوقـــــــع الـــــــذي
َّ
ا�خشـــــــب واملـــــــواد غ�ـــــــ� الالزمـــــــة والعبـــــــوات ا�خفيفـــــــة ا�ختلطـــــــة واملـــــــواد  ُمخل

 .ا�خطرة منفصلة

  ال��شيح، حسب املطلوبالسماح باستخدام الكسارات ومعدات. 

  .إعداد تدر�ب املوظف�ن ع�� املوقع و�رنامج مراقبة 

 ائمة باملواد القابلة لإلنقاذ مثل النوافذ واألبواب والطوابق وغ��ها.إعداد ق .١٠

 إعـــــــــداد خطـــــــــة إدارة  .١١
ُ
فـــــــــاتا�

َّ
 و�شـــــــــمل تحديـــــــــد  خل

ُ
فـــــــــاتا�

َّ
ووجهـــــــــة وصـــــــــولها وطر�قـــــــــة نقلهـــــــــا واملقـــــــــاييس ا�خاصـــــــــة و�رنـــــــــامج االتصـــــــــال  خل

 من أجل دعم مشاركة �ل فرد ع�� املوقع و��جيعھ مع متا�عة التطبيق. 

صو تا�عة هيا�ل الشاحنات لت�جيل رقم الرحلة إعداد إجراء م  .١٢
ُّ
ل

َ
خ  من  التَّ

ُ
فاتا�

َّ
 �� أماكن إلقاء  خل

ُ
فاتا�

َّ
 .خل

 إعداد برنامج تنظيف وخطة ترميم املوقع ويشمل ذلك تمهيد املوقع والردم.  .١٣

 إعداد دراسة إدارة املرور ويشمل ذلك جميع ال��اخيص املطلو�ة. .١٤

 إعداد بيان كميات ل�ل منطقة. .١٥

 

  

http://www.clacksweb.org.uk/environment/constructionsitewastemanagement/
http://www.clacksweb.org.uk/environment/constructionsitewastemanagement/
http://www.clacksweb.org.uk/environment/constructionsitewastemanagement/
http://www.clacksweb.org.uk/environment/constructionsitewastemanagement/
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فات ئحة بروتو�ول ال  .٧-٧
َّ
 البناء والهدم  ُمخل

 البنــــــاء والهــــــدملتأكــــــد إذا مــــــا ـ�ـــــانوا قــــــد اتبعــــــوا ا�خطــــــوات املهمــــــة �ــــــ� مشــــــروعات �ســــــاعد الالئحــــــة اآلتيــــــة املمارســــــ�ن �ــــــ� مجــــــال البنــــــاء والهــــــدم ع�ــــــ� ا

 والتجديد لضمان أفضل إعادة استخدام و�عادة تدو�ر ملواد البناء.

 تطو�ر تحديد 
ُ
فاتا�

َّ
   خل

 . خب�� معتمد، �عده قبل الهدمما �جل  إعداد ☐

 تحديد كمية املواد وجود��ا وم�ا��ا.  ☐

 يمكن أن �عاد استخدامها أو تدو�رها أو الالزم التخلص م��ا. تحديد املواد ال�ي  ☐

فاتاالطالع ال�امل ع�� �افة املرافق ا�حلية واألسواق ا�خاصة ب ☐
َّ
 عاد تدو�رها.واملواد املعاد استخدامها وامل البناء والهدم ُمخل

فاتخطة إدارة إعداد  ☐
َّ
 موجهة عملًيا تو�ح كيفية إعادة استخدام املواد أو إعادة تدو�رها.  ُمخل

تحديد أفضل اختيارات املعا�جة للمواد ا�ختلفة، وتنظيفها من أجل إعادة استخدامها أو إعادة تدو�رها �� نفس االستخدام أو  ☐

       

  

             

 تطو�ر فصل 
ُ
فات ا�

َّ
 خل

 املعاد تدو�رهم.  الُر�املضمان جودة ا�حطام و  البناء والهدمأثناء عملية  املواد ا�حفاظ ع�� فصل ☐

 (التطه��) بطر�قة �حيحة ومنتظمة قبل الهدم.  إزالة املواد ا�خطرة ☐

 يارً�ا �جاري الهدم والتفكيك اخت ☐
ُ
فاتا�

َّ
 غ�� الالزمة غالًبا ما ت�ون عملية يدو�ة ثم معا�ج��ا منفصلة.  خل

 قدر اإلم�ان.  ا�حد من �عبئة املواد ☐

 �جميع املقاول�ن دعًما للشفافية واملتا�عة.  تقديم املستندات الالزمة ☐

 

 

 

 

 

 تطو�ر اللوجيستيات 

 التدو�ر محل جذب اقتصادي ومم��ة بيئًيا.ح�ى تبقى إعادة  املسافاتا�حفاظ ع�� صغر محاولة  ☐

 تحس�ن شبكة النقل واستخدام أنظمة تكنولوجيا املعلومات الالزمة.  ☐

 استخدم محطات تحوب  ☐
ُ
فاتا�

َّ
 أو خدمات إعادة تدو�ر  خل

ُ
فاتا�

َّ
 وفرزها، �لما أمكن. خل

 من التفكيك ح� إعادة التدو�ر أثناء النقل  ضمان ت�امل املواد ☐

 

  

 

 حتمل والتخز�ن ال�حيح التكد�س ا�

 ملواد البناء والهدم �� حاالت معينة. التخز�ن والتكد�س ال�حيح�نيلزم  ☐

 ل�حد من االنبعاثات وا�خاطر مع مراعاة الشروط ا�حلية. املقاييس االحتياطيةاتخاذ  ☐
 تحديد  ١-٠الش�ل 

ُ
فاتا�

َّ
 )  ٤٦املفوضية األورو�ية  املصدر وقائمة ا�جمع (املصدر: والفصل �� خل

 معا�جة 
ُ
فاتا�

َّ
 واختيارات املعا�جة  خل

 

 ) بروتو�ول إدارة مخلفات البناء والهدم ٢٠١٦املفوضية األورو�ية ( ٤٦
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 متا�عة  ☐
ُ
فاتا�

َّ
 لز�ادة الفائدة من حيث كفاءة املصدر والتحمل وتوف�� الت�لفة.  هرمًيا خل

 ، إن أمكن. قيم��ا االقتصاديةتصنيف املواد الالزمة واملنتجات بناًء ع��   ☐

 املطبقة.  املعاي�� واللوائح البيئيةاد أو معا�ج��ا ع�� أساس متا�عة املو  ☐

 اإلعداد من أجل إعادة االستخدام 

 أك�� كم ممكن من املواد ألن إعادة االستخدام تحمل م��ة بيئية أك�� أهمية عن إعادة التدو�ر.  إعادة استخدام ☐

 إعادة التدو�ر 

 �� مصنع إعادة تدو�ر.  خارج املوقعدة أو �� علمية بناء جدي �� املوقعإعادة تدو�ر املواد  ☐

 كثافة س�انية عالية حيث يتقارب العرض والطلب. ، خاصة �� املناطق ال�ي ��ا �عز�ز إعادة التدو�ر ☐

 التخطيط السليم أل�شطة إدارة  ضمان  ☐
ُ
فاتا�

َّ
 لضمان تحقيق معدالت إعادة تدو�ر عالية ومنتجات إعادة تدو�ر عالية ا�جودة.  خل

 ستعادة الطاقةاملواد وا

 �� مواقف معينة حيث ال ت�ون إعادة االستخدام أو إعادة التدو�ر ممكنة ليتم تنفيذها بأع�� جودة. الردميمكن مراعاة  ☐   

 �� حالة املواد ال�ي ال يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدو�رها.  استعادة الطاقةيجب مراعاة  ☐

 معا�جة  ٢-٠الش�ل
ُ
فاتا�

َّ
 ) ٤٦املفوضية األورو�ية وقائمة املعا�جة (املصدر: خل
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 ا�ختلط املعاد تدو�ره الُر�امإعالن أداء �شأن  �شأنمثال  .٨-٧
 إعالن األداء 

 001CPR201S-02-17رقم: 
 الموحد لن�ع المنتج:  رمز التع��ف .١

 ٣١٬٥/ ٠المختلط المعاد تدو�رە  الُر�ام
ي اعمال الهندسة المدن�ة وا�شاء الطرق  الُر�ام االستخدام / االستخدامات المقصود:  .٢

 لالستخدام �ف
�
 للمواد غ�ي الم��وطة أو الم��وطة ه�درول�ك�ا

كة المصّنعة:  .٣ ، ستونرود  ال�ش ي
ي �ف الز ر�ا�كلينغ يب ي إ�ه رو�ليتاون، هولندا ٣٣٣٣، ١٢٣مين�ي   يب

: ٣١١٢ ٣٤٥٦٧٨٩٠ ، فا�س: ٣١١٢ ٩٨٧٦٥٤٣٢هاتف:  ي
ويف    mineralgmtn.nl+، ب��د إل��ت

 ٤نظام / أنظمة جمع�ة رؤساء المجالس القرو�ة: ______________نظام  .٥
 EN 13242:2002*A1:2007 المع�ار المنسق:  أ. ٦

 ال ينطبق  الجهة / الجهات المخطر إليها: 
 المعلن عنه: ألداء / األداءات  ا ٧

 الدرجات النموذج�ة 
 ٪�سبة حدود االجت�از  ) ٪متوسط االجت�از ( المساحة المغ��لة 

 ١٠٠ X مم  ٦٣
 ١٠٠ - ٧٥ X مم  ٣١٫٥
 ٩٠ - ٥٠ X مم  ١٦
 ٧٥ - ٣٠ X مم ٨
 ٦٠ - ٢٠ X مم ٤
 ٤٥ - ١٣ X مم ٢
 ٣٥ - ٨ X مم ١

 
 مذبذبة ومتناسقة ومتحررة  شكل الجس�مات 

EN 13242:2002* 
A1:2OO7 

 ٧٥*٦ ٣١٫٥/ ٠ حجم الجس�مات 
 ٢مغ/م ١٠٠ -+ /  ٢٬٥٠ كثافة الجس�م 

ة للغا�ة   -النظافة    الجس�مات الصغ�ي
ة للغا�ة                  نوع�ة الجس�مات الصغ�ي

 أ
 لم يتحدد األداء 

 جو / جول  ٪ من الجس�مات المسحوقة 
 التو المقاومة تجزئة 

 لم يتحدد األداء  ماستقرار الحج
 ٪ ٣-*/ ١٠ امتصاص الماء 

ك�ب  ال�ت
 التصن�ف -
ي الماء   -

�تات قابلة للذو�ان �ف  ك�ب
�ت ال��ي   • ال��ب

 التأث�ي ع� تحد�د الوقت  -

 
RcASdrturrd, Rcugso, Rbso, RO$ , Xl; FLu> 

 لم يتحدد األداء  
 لم يتحدد األداء  

 األداء لم يتحدد 
 داء لم يتحدد األ  مقاومة التحاك 

 -  لم يتحدد األداء   االنبعاث اإلشعا�ي 
�ة ال  إطالق المعادن الثق�لة  ي مطابق لمرسوم جودة ال�ت

 -  قو�ي استخدام مجاين
 إطالق المواد الخطرة األخرى 

 المواد
 االسبستوس 

 المحتوى 
 انبعاث األنيونات 

 وزن -مجم / كجم د��ي س�منس   ١٠٠<
ي المطابق لمرسوم جودة ا

�ة الاالستخدام المجاين  قو�ي ل�ت
�ة ال ي المطابق لمرسوم جودة ال�ت

 قو�ي االستخدام المجاين
 - 

ن والفسفور  المتانة ضد تجم�د الذو�ان  وجني  *EN 13242:2002 كاشف الني�ت
Al:2007 

ا لالئحة (ا المعلن. أداء المنتج المحدد أعالە يتوافق مع مجموعة األداء / األداءات  .١٠
�
) رقم تم إصدار إعالن األداء هذا، وفق ي تحت المسؤول�ة   ٢٠١١/ ٣٠٥التحاد األورويب

كة المصنعة المحددة أعالە.   الوح�دة لل�ش
 التوقيع   –تار�ــــخ اإلصدار  –االسم والعنوان 

 

 47�� إلعادة التدو�رإف آي آر: االتحاد الدو  ا�ختلط املعاد تدو�ره (املصدر: الُر�امإعالن أداء  ٣-٠الش�ل

 

 إف آي آر: ورق املعلومات الفنية حول ر�ام مخلفات البناء والهدم املعاد تدو�ره (مثال ع�� دولة هولندا) 47



اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 

 

 

 

National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

 مثال ع�� مصنع إعادة تدو�ر تم إ�شاؤه �� اإلمارات العر�ية املتحدة  .٩-٧

 
 

فاتمصنع إعادة تدو�ر  -العملية الفنية  ٤-٠الش�ل
َّ
 .٤٨ر�ية املتحدة�� دولة اإلمارات الع البناء والهدم ُمخل

فاتاألسعار التقدير�ة ملصنع إعادة تدو�ر  ٤-٠ا�جدول 
َّ
  طن / شهر) ٢٥٬٠٠٠(إنتاجية  البناء والهدم ُمخل

 

 

 

 

 

 ذ.م.م.  ن شركة هيفي مشيناري في�االتخطيط الف�ي والت�اليف م ٤٨

عجمان  –العنوان: منظر علوي لمصنع سحق مخلفات البناء والھدم   A_J-HMV28_01_18الرقم المرجعي:  
 المقیاس: ال یوجد  تعدیل:

۲٦/۰۱/۲۰۱۸التاریخ:   

 عن: عجمان 

 HMV_A_Jالمسحوب: 

) ۱۱ناقل (سي   

مم  ۱۰-٥  

مم  ٤۰-۱۰  

) ۹ناقل (سي   

) ۱۰ناقل (سي   

) ۱۲ناقل (سي   

) ۷ناقل (سي   

) ٥ناقل (سي   

) ۸ناقل (سي   

) ۷٬۱ناقل (سي   

)٦ناقل (سي   

)۱فاصل ھواء (  

)۳ناقل (سي   

) ۲ناقل (سي   

)۱ناقل (سي   

غربال بسطحین  
) ۲(إس   

) ۱اء (إیھ إس حاویة فاصل ھو  

)۱- كسارة صدمیة (أي إم بي   

 مخلفات 

 مغذي 

)٤ناقل (سي   

)۱حزام مغناطیسي فاصل (  

مم  ۱۰-٥  

  ۱۸۰۰  –غربال ھزاز بسطحین  
)۱(إس   

) ۱كسارة فكیة (  

 محطة تدخل 

مم ٥-۰  
مم ٥-۰  



اس��اتيجية مخلفات البناء والهدم رقم  

BFS2020/EGY003 
 جمهور�ة مصر العر�ية

 ) NSWMPإلدارة ا�خلفات الصلبة �� مصر ( القومينامج ال�� 

 

 

 

National Solid Waste Management Program      صرال��نامج الوط�ي إلدارة ا�خلفات الصلبة �� م                                                                

 

  األسعار املقدرة للماكينات ٥-٠ا�جدول 

 الكمية املاكينة سلرقم املسل

 ١ كسارة فكية ١

 ١ حزام مغناطي��ي فاصل متحرك  ٢

 ١ غر�ال هزاز �سطح�ن  ٣

 ١ فاصل هواء  ٤

 ١ كسارة صدمية ٥

 ١ غر�ال مغناطي��ي  ٦

 ١ غر�ال هزاز �سطح�ن  ٧

  عازل مياه ا�جسيمات خفيفة الوزن   ٨

 كمية مقطوعة أحزمة ناقلة  ٩

 ١ لوحة تحكم كهر�ائية  ١٠

 ١٬٧٦٨٬٧٠٠٫٠٠ أمر��ي)ا�� النفقات الرأسمالية (دوالر إجم  

  : األسعار املقدرة للماكينات ٥ – ٠جدول 

رقم 

 املسلسل 
 الكمية املاكينة

 ١ طن) لفرز و�غذية املصنع  ٢٥-٢٠حفار ( ١

 ١ حفارة تكس��  ٢

 ١ لودر ��جل لتفريغ املواد  ٣

 ١ جرافة انزالقية التوجيھ (من شركة بو��ات)  ٤

 ١ وم لودر تليس�و�ي الذراع  ب ٥

 ١٬٤٩٦٬٦٠٠٫٠٠ إجما�� النفقات الرأسمالية (دوالر أمر��ي) 

 

فاتالت�لفة العامة املقدرة ملصنع إعادة تدو�ر  ٦-٠ا�جدول 
َّ
 البناء والهدم  ُمخل

رقم 

 املسلسل 
 الكمية املاكينة

 ١ اإلدارةمكتب  ١

 ١ جسر قبان للوزن  ٢

 ١ مسكن للعمال  ٣

 ٤٠٨٬٢٠٠٫٠٠ إجما�� النفقات الرأسمالية (دوالر أمر��ي) 

 

 ٣٬٦٧٣٬٥٠٠٫٠٠ إجما�� النفقات الرأسمالية (دوالر أمر��ي)

 / طن   ٣٬٣ النفقات التشغيلية (دوالر أمر��ي)  
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