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تســتهلك المــدن فــي جميــع أنحــاء العالــم حوالــي ثلثــي طاقــة العالــم وتســاهم فــي إنتــاج أكثــر مــن 70% مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون العالميــة1 . وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن أهميــة المــدن تكمــن فــي تقديــم أوجــه التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي 
ــة  ــات ذات الصل ــن االنبعاث ــي 40% م ــي حوال ــرًدا ف ــاء منف ــييد والبن ــاع التش ــاهم قط ــي، يس ــد العالم ــى الصعي ــات2 . وعل للمجتمع
ــاء أحــد أهــم القطاعــات االجتماعيــة – االقتصاديــة التــي  ــذ عــام 2021 .3 وفــي حالــة مصــر، ُتعــد صناعــة التشــييد والبن بالطاقــة من
تســاهم بنســبة 7.5% فــي إجمالــي الناتــج المحلــي المصــري )GDP( و13.6% فــي العمالــة، بينمــا يســتهلك 28% مــن إجمالــي الطاقــة 

الُمنتجــة فــي مصــر4. 

علــى الرغــم مــن اإلســهامات اإليجابيــة لقطــاع البنــاء فــي االقتصــاد المصــري، فــإن الصناعــة قــد أهملــت المناهــج المســتدامة 
للتخفيــف مــن حــدة آثارهــا الســلبية علــى البيئــة. وتواجــه مصــر مجموعــة كبيــرة مــن التحديــات تتــراوح بيــن الزيــادة الهائلــة فــي 
عــدد الســكان ليصــل إلــى 140 مليــون نســمة بحلــول عــام 2050 ومســألة النفايــات الصلبــة والتعــدي علــى األراضــي الزراعيــة واآلثــار 
الســلبية الحاليــة للبيئــات الطبيعيــة واالصطناعيــة5 . ومــن ثــم، فــإن المشــكلة األساســية فــي قطــاع البنــاء المصــري تكمــن فــي 
افتقــار التوافــق فــي اآلراء للوصــول إلــى نهــج محــدد للبنــاء المســتدام فــي الممارســة العمليــة. وتتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة 
عمليــة البنــاء مــن زاويــة البنــاء المســتدام والمبانــي الخضــراء فــي مصــر. ويســرد التحليــل الشــجري للمشــكلة الموضــح في الشــكل 

أدنــاه أســباب فشــل اعتمــاد أســاليب البنــاء المســتدام فــي مصــر ونتائجــه. 

1. سياق المشكلة وتحليلها: 

World Bank Group, 2021 1

Glaeser, 2011; Habitat for Humanity International, 2021 2

United Nations Environment Program, 2021 3

Navigant Energy Germany GmbH, 2022; Central Bank of Egypt, 2022 4

Egypt’s Vision 2030 5
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األسباب النتائج

شكل 1: التحليل الشجري للمشكلة 
المصدر: المؤلفون 

زيادة حصة المباني في 
الغازات الدفيئة ونفايات 

مدافن النفايات 
غياب المعرفة بالممارسات 

المستدامة

تنتج المواد المستخدمة 
في اإلنشاءات نوعين من 
االنبعاثات: احتراق الوقود 

والعملية الصناعية

عدم تعميم الركائز الثالث 
لالستدامة

وجود 273 منطقة غير 
آمنة، ومناطق غير مخططة، 
ومساكن غيرصديقة للبيئة 

غياب الوعي الصناعي 
والمجتمعي

قيود أساليب 
البناء المستدام 

يواجه المقاولون تكاليًفا 
مرهقة وأعباًء قانونية 

قيود في تطبيق المعايير 
وأدوات التقييم المعززة للبناء 

المستدام 

قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 في مصر 

يركــز قانــون البنــاء الموحــد رقــم 119 لعــام 2008 علــى بعــض الثغــرات فــي قانــون رقــم 106 لعــام 1976 عــن طريــق الحــد مــن طــول 
الفتــرة الالزمــة إلصــدار الســلطات الحكوميــة تراخيــص البنــاء فــال تتجــاوز ثالثيــن يوًمــا وتقييــد المصالحــة مــع األفــراد المخالفيــن 
ــن  ــات بي ــل االختالف ــل تجاه ــه، مث ــة ب ــرات خاص ــى ثغ ــوي عل ــزال ينط ــون ال ي ــذا القان ــإن ه ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــون. وعل للقان
األقاليــم فيمــا يتعلــق بالموقــع الجغرافــي والطقــس ونــوع األنشــطة وثقافــة األشــخاص وخلفياتهــم، فضــاًل عــن االفتقــار إلــى 

توافــق فــي اآلراء حــول فهــم البنــاء المســتدام وغيــاب الرصــد والتقييــم الفعاليــن. 

أنظمة التصنيف المصرية

ال يمكــن تنفيــذ نظــام تصنيــف الريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة )LEED( علــى نطــاق واســع فــي مصــر بســبب التغيــرات 
الثقافيــة والبيئيــة الهامــة بيــن مصــر والواليــات المتحــدة. ولذلــك، قــدم المجلــس المصــري لألبنيــة الخضــراء )EGBC( فــي عــام 
2011 نظــام تصنيــف الهــرم األخضــر )GPRS( لتشــيد مبــاٍن خضــراء فــي المشــروعات الجديــدة. وتتضمــن الفئــات الســبع الرئيســية 
لــلGPRS  المواقــع المســتدامة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة وكفــاءة اســتخدام المــاء والمــواد والمــوارد وجــودة البيئــة الداخليــة 
وبروتوكــوالت اإلدارة واالبتــكار والقيمــة المضافــة. وعلــى صعيــد آخــر، ينظــر نظــام تصنيــف ترشــيد )TARSHEED(، الــذي أُْنِشــَئ 
كتطويــر لــل GPRS كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 2 أدنــاه، فقــط فــي أداء البنــاء المســتدام فــي ثــالث مجــاالت: الطاقــة والمــاء 

والمســكن، ولكنــه يغفــل فئــة إدارة النفايــات، التــي تمثــل أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا مصــر. 

اإلطار الترشيعي والتنظيمي في قطاع التشييد والبناء
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 LEED 1998   نظام 2011  GPRS نظام  2015  TARSHEED نظام

شكل 2. المعايير وأنظمة التصنيف المستخدمة في مصر 
المصدر: المؤلفون 

ــة  ــاءة الطاق ــة بكف ــاء المتعلق ــن البن ــكام قواني ــز أح ــام 2009 لتعزي ــي ع ــراء )EGBC( ف ــة الخض ــري لألبني ــس المص ــس المجل تأس
 .)BEEC( والحفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل تشــجيع المســتثمرين علــى اعتمــاد قانــون شــهادة كفــاءة اســتخدام المبانــي للطاقــة
وعلــى الرغــم مــن أن ال EGBC أنشــأ ال GPRS، فإنــه اليــزال يفتقــر إلــى الخطــة التحفيزيــة لألطــراف الفاعلــة لتنفيــذ اســتراتيجية 
األبنيــة الخضــراء فــي مشــروعاتهم ذات الصلــة، وهــو مــا يمثــل احــد الثغــرات فــي اســتخدام أســاليب البنــاء المســتدام ومناهجــه 

التــي تتناولهــا ورقــة السياســات هــذه. 

تجارب عالمية وإقليمية: المدن والمباني المستدامة 
ُتْنِشــُئ الممارســات الجيــدة مــن التجــارب الدوليــة المــدن والمبانــي المســتدامة بشــكل كبيــر عــن طريــق اعتمــاد كفــاءة اســتخدام 
المــوارد وإدارة النفايــات واللوائــح )مثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة والمغــرب والهنــد(. هنــاك مشــاريع 
هامــة فــي مصــر تتماشــي مــع الممارســات العالميــة، مثــل المبــادرة الرئاســية للمــدن المســتدامة التــي تــم إطالقهــا فــي مؤتمــر 
األمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي COP27( 2022(. وتعتمــد دراســات الحالــة اإلقليميــة عــن إنشــاء المــدن المســتدامة علــى اعتمــاد 
الممارســات الجيــدة فــي كفــاءة اســتخدام المــوارد وإدارة النفايــات، بينمــا تركــز دراســات الحالــة األخــرى عــن المبانــي المســتدامة 

علــى تفصيــل السياســات والقوانيــن والمدونــات.

يمثــل تصميــم أدوات التوعيــة العنصــر المشــترك بيــن دراســات الحالــة التــي حللهــا المؤلفــون، حيــث تســتخدم 26% تقريًبــا 
مــن هــذه الدراســات )حوالــي 20 دراســة حالــة( أدوات التوعيــة لتشــمل كافــة األطــراف المعنيــة، ومــن ثــم إنشــاء مــدن ومبــاٍن 
مســتدامة. وعلــى نفــس المنــوال، تتبنــى حوالــي 26% مــن دراســات الحالــة سياســات، بينمــا تركــز أكثــر مــن 42% منهــا علــى كفــاءة 

ــات إلدارة النفايــات.  اســتخدام المــوارد والطاقــة، وتتبنــى حوالــي 5.3% منهــا تقني

رسم خريطة تحليل األطراف المعنية 
مــن خــالل األبحــاث وإجــراء 11 مقابلــة شــخصية مــع األطــراف المعنيــة، يوضــح الشــكل 3 شــبكة الســلطة والفائــدة لألطــراف 
الســلطة  ذوي  المعنيــة  األطــراف  الســفلى  اليســرى  الزاويــة  تمثــل  المســتدامين.  واألبنيــة  التشــييد  مجــال  فــي  المعنيــة 
واالســتفادة المنخفضيــن الذيــن يتطلبــون متابعتهــم، بينمــا تمثــل الزاويــة اليمنــى الســفلي األطــراف المعنيــة المنتميــن لفئــة 
ذوي الســلطة المنخفضــة واالســتفادة المرتفعــة ويجــب زيــادة ســلطتهم. أمــا عــن الزاويــة اليســرى العليــا، فهــي تمثــل ذوي 
ــة  ــل الزاوي ــا تمث ــورات، بينم ــم بالتط ــي إعالمه ــتمرار ف ــى االس ــون إل ــن يحتاج ــة الذي ــتفادة المنخفض ــة واالس ــلطة المرتفع الس
ــة الرئيســية. وُيمثــل األطــراف  ــة  ذوي الســلطة واالســتفادة المرتفعيــن، وهــم الجهــات الفاعل ــا األطــراف المعني اليمنــى العلي

ــة.  ــس مختلف ــل بمقايي ــر، ب ــكل مباش ــن بش ــن وال منخفضي ــوا مرتفعي ــم ليس ــن ه ــف م ــي المنتص ــة ف المعني

اإلطار المؤسيس: إنشاء المجلس المرصي لألبنية الخرضاء
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األطر القانونية والسياسية 

طة
سل

 ال

مرتفع

منخفض

وزارة المالية
المركز القومي لبحوث االسكان والبناء

منتجو مستلزمات البناء
المراكز البحثية المستقلة

المجلس المصري للعمارة الخضراء

اتحاد الصناعات المصرية 

المنظمات غير الحكومية 

شركات المقاوالت

الشركات العقارية

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

المجلس الوطني للتغيرات المناخية

شركات القطاع العام 

المنظمات الدولية

وزارة التنمية المحلية 

األفراد

المصلحة منخفضمرتفع

 شكل 3. تحليل شبكة السلطة لألطراف المعنية
المصدر: المؤلفون 

يجــب أن ينظــر صانعــوا السياســات المصريــة إلــى البنــاء والتشــييد المســتدام فــي شــكل اســتراتيجية متعــددة التخصصــات 
إلنشــاء مــدن مســتدامة وبالتالــي التخفيــف مــن أثــر تغيــر المنــاخ، ولذلــك يوصــى باســتراتيجية متكاملــة مــن ثالثــة خيــارات 
مقترحــة للسياســات. وتنقســم خيــارات السياســات إلــى ثــالث مراحــل مــن التنفيــذ تســتهدف منظومــة قطــاع التشــييد بأكملــه. 
وفيمــا يتعلــق بتقييــم السياســات مــن أجــل التنفيــذ، تتمثــل المعاييــر المختــارة فــي الفعاليــة والكفــاءة ومســتوى التعــاون عبــر 
المراحــل والفوائــد والمكاســب طويلــة األجــل. ويجــري اختيــار المعاييــر الرئيســية علــى أســاس تحليــل المشــكلة والنتائــج وطــول 
عمــر كل مــن خيــارات السياســات المقترحــة. وتتمثــل النتائــج فــي أن يكتســب الخيــار )ب( أكبــر وزن بينمــا يكتســب الخيــار )أ( أقــل 
وزن، وتعكــس األوزان المســتوى العــام لمالئمــة تنفيــذ خيــار السياســة فــي المجــال لتقســيم خيــارات السياســات إلــى مراحــل.

2. إطار خيارات السياسات المتكاملة وتحليل معايريها
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خيار السياسة المقترح )أ(: »تخضير« قوانين البناء القائمة ووضع معايير وطنية 
لمواد التشييد المستدامة   

خيار السياسة المقترح )ب(: توفير التمويل وحمالت التوعية للترويج للبناء المستدام

خيار السياسة المقترح )ج(: تأسيس فريق عمل وطني للتشييد المستدام

• إعــادة صياغــة األطــر التنظيميــة والتشــريعية الحاليــة لدمــج معاييــر تنفيــذ البنــاء المســتدام، مــع األخــذ فــي االعتبــار مــواد البنــاء 
المختلفــة، وفًقــا لجــدول زمنــي محــدد. 

• تقديــم حــزم مــن الحوافــز الماليــة مثــل تقليــل رســوم ترخيــص البنــاء وخفــض أســعار األراضــي وزيــادة مــدة تســديد األقســاط 
وتســريع عمليــة الترخيــص واإلعفــاء مــن الضرائــب العقاريــة والتقليــل مــن رســوم التعاقــد علــى المرافــق.

• تقديــم حوافــز عينيــة عــن طريــق خفــض تكاليــف المرافــق األوليــة والمتكــررة وإضافــة درجــة تقييــم إضافيــة فــي معاييــر االختيــار 
علــى أخــذ تقنيــات البنــاء المســتدام فــي عيــن االعتبــار. 

ــح  ــذ الطويــل األجــل حتــى تصب ــوع مــن التنفي ــاء األخضــر التــي تتســم بن ــاء مســتمدة مــن قوانيــن البن ــر لمــواد البن • وضــع معايي
ــة.  ُملزم

ــن  ــوع م ــذا الن ــد ه ــة. وُيع ــالت التوعي ــز وتدخ ــدى للحواف ــر الم ــر قصي ــذ المباش ــي التنفي ــي ف ــرح الثان ــة المقت ــار السياس ــل خي يتمث
ــن:  ــالل أداتي ــن خ ــا م ــا تنفيذًي ــة نوًع ــات المقترح ــارات السياس خي

• مخططــات الحوافــز مثــل آليــات التمويــل األخضــر، وأدوات تيســيرية عــن طريــق تقســيط أســعار األراضــي والدعــم والمســاعدة 
التقنييــن ووضــع العالمــات الخضــراء المتعلقة بحســنة الســمعة. 

• أدوات توعية مثل الحمالت اإلعالمية والتعليم. 

يغطي خيار السياسة )ج( إطار تعاون متكامل لألطراف المعنية ، وهو نوع إطار تنفيذ متوسط األجل يقترح: 

ــات  ــق والمجتمع ــكان والمراف ــن وزارة اإلس ــاًل م ــمل ممث ــة ليش ــرات المناخي ــي للتغي ــس الوطن ــكل المجل ــكيل هي ــادة تش • إع
ــرات  ــي للتغي ــس الوطن ــي للمجل ــكل التنظيم ــأن الهي ــام 2019 بش ــم 1129 لع ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــث أن ق ــة، حي العمراني

ــة.  ــات العمراني ــق والمجتمع ــكان والمراف ــن وزارة اإلس ــة م ــى أي عضوي ــص عل ــة ال ين المناخي

ــرات  ــي للتغي ــس القوم ــا للمجل ــون تابًع ــتدام« ويك ــاء المس ــل البن ــق عم ــم »فري ــت اس ــث تح ــي ثال ــل تقن ــق عم ــيس فري • تأس
المناخيــة. 

• وضع استراتيجية وطنية لتفعيل إطار البناء المستدام. 
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3. االستنتاجات وسبل الميض قدًما

ــن  ــع ممثلي ــخصية م ــة ش ــات 11 مقابل ــن بيان ــتخلصة م ــكلة ورؤى مس ــاماًل للمش ــا ش ــا تحليلًي ــذه بحًث ــات ه ــة السياس ــم ورق تض
مختلفيــن مــن األطــراف المعنيــة. كمــا حلــل المؤلفــون عــدًدا نســبًيا مــن دراســات الحالــة والمشــاريع القوميــة والعالميــة مــن 

ــاء والتشــييد بقوانينهــا وعملياتهــا.  ســوق البن

وبنــاء علــى مــا ســبق، تصــوغ ورقــة السياســات هــذه اســتراتيجية وخطــة تنفيــذ متكاملتيــن لتحقيــق البنــاء المســتدام فــي مصــر 
مــن خــالل ثالثــة خيــارات سياســية متكاملــة منقســمة إلــى مراحــل، بالنظــر إلــى تعقيــد قطــاع البنــاء والتشــييد مــن خالل سلســلة 
القيمــة الخاصــة بــه. ومــن ثــم، توصــي الورقــة بضــرورة أن يطبــق صانعــوا القــرار اســتراتيجية البنــاء المســتدام المكونــة مــن ثالثــة 
خيــارات سياســية منســجمة مــع بعضهــا البعــض، بــدًءا مــن خيــار السياســة ذي الــوزن األعلــى وصــواًل إلــى تنفيــذ خيــار السياســة 

األقــل وزًنــا، علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل 4 أدنــاه. 

وضع خطط تحفيز من خالل 
التمويل األخضر واألدوات 

التيسيرية 

نشر الوعي عن طريق الحمالت 
اإلعالمية 

نشر الوعي من خالل تطوير التعليم 
والتدريب واالستفادة من دعم 

المنظمات غير الحكومية 

-  البنك المركزي المصري
- وزارة التخطيط والتنمية 

االقتصادية
- شركات التأمين 

- وزارة اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية
- وزارة التربية والتعليم 

- وزارة التعليم والتعليم الفني
- المنظمات غير الحكومية 

دمج قوانين البناء األخضر مع 
قوانين المباني القائمة والجديدة

وضع خطط تحفيز في القوانين 
واللوائح )مادية وعينية(

اعتماد معايير وطنية إلنتاج مواد 
البناء المستدام 

- وزارة اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية

- مجلس النواب 

- وزارة المالية 

إعادة تشكيل هيكل المجلس 
الوطني للتغيرات المناخية 

ليشمل ممثاًل من وزارة 
اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية  في الثالثة مستويات 
للهيكل التنظيمي 

تأسيس فريق عمل تقني ثالث 
تحت اسم “فريق عمل البناء 

المستدام” ويكون تابًعا للمجلس 
الوطني للتغيرات المناخية 

وضع استراتيجية قومية للبناء 
المستدام في مصر 

- وزارة اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية 

- رئيس الوزراء 
- الكيانات التوجيهية في 

المجلس الوطني للتغيرات 
المناخية: وزارة التربية والتعليم 

ووزارة البيئة وجهة تنسيق 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن التغير المناخي

مخطط 1

مخطط 2

مخطط 3

أصحاب المصلحة 
المنفذون الرئيسيون

المخططات 
والسياسات

خيار 
السياسة )أ(

خيار
السياسة )ب(

خيار
السياسة )ج(


