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  نفايات مواد البناء ومدى الحد منها في الصناعة االنشائية

قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة جادو، جامعة نالوت

  كلية الهندسة جادو، جامعة نالوت

douha2796@hotmail.com

،  م وتولد كميات هائلة من النفايات

ا فأن لصناعة االنشاءات الدور الضخم في إحداث الكم الهائل من النفايات التي في الغالب يتم نقلها الى 

المكبات والمقالب العمومية مما يجعلها مواد غير مصاحبة للبيئة وهدا يزيد بشكل كبير من حجم التكاليف 

لحد من واق أنشطة البناء بشكل أفضل 

 هي ما" ي صناعة االنشاءاتصون ف

النظر في بحيث من الطرق األكثر قابلية للتطبيق البدء 

األول  أن مشاريع البناء في المقام

وكل مرحلة لها أهميتها ، ومرحلة البناء والتنفيذ

يجعل كل واحد منهم  بالنسبة للتكلفة، وأيضًا لكل مرحلة يوجد بها العديد من األفراد المعنيين والمخولين مما

مسئول عن توليد هده النفايات في المراحل المختلفة للمشروع، وبالتالي كل شخص يحتم عليه ان يكون على 

ومن اجل العمل على جدب هده الفئات المسئولة 

التي تم دراستها  وائدها، والتي من أهمها

اهم العوامل الهامة التي تعود بالفائدة مباشرة على 

 واألبحاثوبهذا المنطلق تم التطرق للعديد من الدراسات 

السابقة التي استند عليها الستخالص بعض من العوامل التي استخدمت في المسح الميداني بطريقة االستبيان 

. نفايات الى الحد األدنىثر على تقليل ال

والفوائد من خالل تطبيق ممارسات التقليل من 

  .تقليل نفايات مواد البناء
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م وتولد كميات هائلة من النفاياتمن المعروف ان أنشطة صناعة البناء تستهلك الكثير من المواد الخا

ا فأن لصناعة االنشاءات الدور الضخم في إحداث الكم الهائل من النفايات التي في الغالب يتم نقلها الى 

المكبات والمقالب العمومية مما يجعلها مواد غير مصاحبة للبيئة وهدا يزيد بشكل كبير من حجم التكاليف 

ق أنشطة البناء بشكل أفضل ولهذا فأنه من الحاجة الماسة النظر في طر . المستخدمة بالتخلص منها

صون فخصتا مهومن اهم التساؤالت التي يطرح. تقليل كمية النفايات الناتجة

حيث من الطرق األكثر قابلية للتطبيق البدء ". ه النفايات؟ذالطرق الرسمية والصحيحة للحد من ه

أن مشاريع البناء في المقام اً معلومو ت، ه النفاياذتولد وتنتج بها همختلف مراحل مشاريع البناء التي 

ومرحلة البناء والتنفيذ، التوريد والمشترياتو  ،تصميمال، اتنقسم الى عدة مراحل منه

بالنسبة للتكلفة، وأيضًا لكل مرحلة يوجد بها العديد من األفراد المعنيين والمخولين مما

مسئول عن توليد هده النفايات في المراحل المختلفة للمشروع، وبالتالي كل شخص يحتم عليه ان يكون على 

ومن اجل العمل على جدب هده الفئات المسئولة . دراية كافية واخد المسئولية للسيطرة وللحد من النفايات

وائدها، والتي من أهمهاف وٕابرازأوًال توضيح  والفاعلة نحو تقليل النفايات الى أدنى مرحلة يجب

اهم العوامل الهامة التي تعود بالفائدة مباشرة على تصنف من التكلفة  حيث. علق أساسا بالتكلفة والبيئة

وبهذا المنطلق تم التطرق للعديد من الدراسات . التي يمكن للمشروع ذاته ان يحققها

السابقة التي استند عليها الستخالص بعض من العوامل التي استخدمت في المسح الميداني بطريقة االستبيان 

ثر على تقليل الؤ االسباب التي يمكنها ان تبعض لعدد من الشركات لإلجابة على 

والفوائد من خالل تطبيق ممارسات التقليل من الورقة البحثية تناقش وتطرح اهم التحديات 

  .النفايات في مشاريع البناء الليبية

تقليل نفايات مواد البناء –ليبيا  – البيئة –التكلفة  –نفايات البناء  –مواد البناء 

 م.عماد دوحة

العجيلي الغبار. م  

  

  :الملخص

من المعروف ان أنشطة صناعة البناء تستهلك الكثير من المواد الخا

ا فأن لصناعة االنشاءات الدور الضخم في إحداث الكم الهائل من النفايات التي في الغالب يتم نقلها الى ذوله

المكبات والمقالب العمومية مما يجعلها مواد غير مصاحبة للبيئة وهدا يزيد بشكل كبير من حجم التكاليف 

المستخدمة بالتخلص منها

تقليل كمية النفايات الناتجة

الطرق الرسمية والصحيحة للحد من ه

مختلف مراحل مشاريع البناء التي 

تنقسم الى عدة مراحل منه

بالنسبة للتكلفة، وأيضًا لكل مرحلة يوجد بها العديد من األفراد المعنيين والمخولين مما

مسئول عن توليد هده النفايات في المراحل المختلفة للمشروع، وبالتالي كل شخص يحتم عليه ان يكون على 

دراية كافية واخد المسئولية للسيطرة وللحد من النفايات

والفاعلة نحو تقليل النفايات الى أدنى مرحلة يجب

علق أساسا بالتكلفة والبيئةوتت

التي يمكن للمشروع ذاته ان يحققها الكلفةاجمالي 

السابقة التي استند عليها الستخالص بعض من العوامل التي استخدمت في المسح الميداني بطريقة االستبيان 

لعدد من الشركات لإلجابة على 

الورقة البحثية تناقش وتطرح اهم التحديات  هده نأ وأخيرا

النفايات في مشاريع البناء الليبية

مواد البناء : الدالةالكلمات 



م2019

المملكة المتحدة على سبيل المثال في 

تستخدم أكثر من اربعمائة مليون طن من المواد سنويا التي بدورها تولد أكثر من ثلث النفايات التي يتم 

حوالي ستين مليون طن من نفايات 

 في صناعة البناءو  .ارسالها سنويًا إلى المقالب العمومية أو ما شابه ذلك من المواقع للتخلص منها

يتم النظر الى الكميات الكبيرة من النفايات الناتجة والمتولدة اثناء مراحل المشروع المختلفة على أنها خسارة 

منذ بداية الخمسينات وتعتبر  الليبي

] .29[  

 مليار دوالر 123.4م خصص مبلغ مالي وقدره 

انه هنالك تكلفة إضافية يتم فرضها على المشروع إلجراء عمليات التخلص من 

ة، االقتصادية، السياسي(النفايات، وان تكلفة التخلص والنقل ستتواصل باالرتفاع بسبب مجموعة متطلبات منها 

، حيث نفهم من هذا أن تولد وارتفاع كميات النفايات واليات التخلص منها يصنف من االمور 

أكبر تبدل  تمجهودا، مما يجعل 

عامة تم التركيز على نفايات بصورة 

فأنه تم . على التكلفة والبيئة واألسباب المؤدية إلى زيادة نظير هده النفايات المادية في الموقع

البحث في العديد من المنشورات األكاديمية وتقارير الشركات عن الحد من النفايات اخذًا في االعتبار سؤال 

بأن ) 2004داينتي ( وضححيث  .

  ] 6. [٪ من نفايات المكبات في المملكة المتحدة البريطانية تأتي من قطاع االنشاءات والبناء

٪ من إجمالي النفايات  17بينو ان صناعة اإلنشاءات تنتج حوالي 

  ]27. [صادق على أن صناعة البناء واحدة من أسوأ الملوثات للبيئة
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على سبيل المثال في و  العالم،بلك للموارد الطبيعية تصنف صناعة اإلنشاءات من أكبر مسته

تستخدم أكثر من اربعمائة مليون طن من المواد سنويا التي بدورها تولد أكثر من ثلث النفايات التي يتم 

حوالي ستين مليون طن من نفايات ها، وتعتبر المعادن من اكثرها و دة تدوير عااعادة استخدام نصفها فقط أو إ

ارسالها سنويًا إلى المقالب العمومية أو ما شابه ذلك من المواقع للتخلص منها

يتم النظر الى الكميات الكبيرة من النفايات الناتجة والمتولدة اثناء مراحل المشروع المختلفة على أنها خسارة 

  ]25[. اقتصادية، ألن كل مورد ومصدر لديه قيمته االقتصادية

الليبي لعبت االنشاءات دورا مهمًا في نماء وازدهار االقتصاد الوطني

. [من اجمالي العمالة%  3.2من القطاعات كثيفة العمالة، حيث تساهم بنسبة 

م خصص مبلغ مالي وقدره 2011 م الى سنة  2000وخالل الفترة الممتدة من سنة 

  ]17. [امريكي لمشاريع البنية التحتية في ليبيا لدورها من أكبر القطاعات

انه هنالك تكلفة إضافية يتم فرضها على المشروع إلجراء عمليات التخلص من ) داينتي وآخرون

النفايات، وان تكلفة التخلص والنقل ستتواصل باالرتفاع بسبب مجموعة متطلبات منها 

، حيث نفهم من هذا أن تولد وارتفاع كميات النفايات واليات التخلص منها يصنف من االمور 

  ]6. [المكلفة وتعتبر بيئيًا من األمور الخطرة

، مما يجعل  ما مدى الحد من النفايات، هو لتحديات التي تواجه إدارة البناء

  .تالي تقود ألقل تأثيرًا على البيئة

بصورة اإلشارة الى مفهوم النفايات  علينا بداية :النفايات وصناعة االنشاءات

على التكلفة والبيئة واألسباب المؤدية إلى زيادة نظير هده النفايات المادية في الموقع

البحث في العديد من المنشورات األكاديمية وتقارير الشركات عن الحد من النفايات اخذًا في االعتبار سؤال 

.البناءمن الضروري تحليل العالقة بين النفايات وصناعة و 

٪ من نفايات المكبات في المملكة المتحدة البريطانية تأتي من قطاع االنشاءات والبناء

Coventry & others )2001 (( بينو ان صناعة اإلنشاءات تنتج حوالي

K et al )2006 ((صادق على أن صناعة البناء واحدة من أسوأ الملوثات للبيئة

  :المقدمة .1

تصنف صناعة اإلنشاءات من أكبر مسته

تستخدم أكثر من اربعمائة مليون طن من المواد سنويا التي بدورها تولد أكثر من ثلث النفايات التي يتم  البريطانية

اعادة استخدام نصفها فقط أو إ

ارسالها سنويًا إلى المقالب العمومية أو ما شابه ذلك من المواقع للتخلص منهامواد البناء يتم 

يتم النظر الى الكميات الكبيرة من النفايات الناتجة والمتولدة اثناء مراحل المشروع المختلفة على أنها خسارة 

اقتصادية، ألن كل مورد ومصدر لديه قيمته االقتصادية

لعبت االنشاءات دورا مهمًا في نماء وازدهار االقتصاد الوطني ياً ومحل

من القطاعات كثيفة العمالة، حيث تساهم بنسبة 

وخالل الفترة الممتدة من سنة 

امريكي لمشاريع البنية التحتية في ليبيا لدورها من أكبر القطاعات

داينتي وآخرون(وضح 

النفايات، وان تكلفة التخلص والنقل ستتواصل باالرتفاع بسبب مجموعة متطلبات منها 

، حيث نفهم من هذا أن تولد وارتفاع كميات النفايات واليات التخلص منها يصنف من االمور  )واالجتماعية

المكلفة وتعتبر بيئيًا من األمور الخطرة

لتحديات التي تواجه إدارة البناءاهم او 

تالي تقود ألقل تأثيرًا على البيئة، وبال للتخلص منها

النفايات وصناعة االنشاءات .2

على التكلفة والبيئة واألسباب المؤدية إلى زيادة نظير هده النفايات المادية في الموقع وأثارهامواد البناء 

البحث في العديد من المنشورات األكاديمية وتقارير الشركات عن الحد من النفايات اخذًا في االعتبار سؤال 

و الفرضية واألهداف، 

٪ من نفايات المكبات في المملكة المتحدة البريطانية تأتي من قطاع االنشاءات والبناء50أكثر من 

)Coventry & others

  ]2. [بشكل عام

K et alيحيى(وأن 
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أن صناعة البناء يمكن أن تتجنب الهدر 

اعة ويمكننا تفسير أن المجهود والعمل الذي تبدله صن

حيث ان المملكة المتحدة البريطانية من احدى البلدان 

المكبات بدافع عدم كفاية اعمال إعادة التدوير مقارنة بزيادة كميات 

لتي تتسم بها صناعة االنشاءات فأن جل المختصين والبحاث في مجال إدارة البناء 

. يحاولوا التحقق من أسباب وآثار التقليل والحد من نفايات مواد البناء وٕايجاد الطرق المثلى إلدارتها

شهد تزايدًا في النمو م  2007ان االقتصاد الليبي منذ عام 

بعد أكبر عملية اصالح اقتصادي وٕاداري قامت بها الدولة الليبية على مدار 

مليار دوالر  350، وخالل الخطط التنموية على كافة المستويات تخطت قيمتها 

ان إجمالي ) لعامة للتخطيط سابقاً 

عن ) مليار دينار ليبي 57.4(وبزيادة 

عقدًا، سدد منها حتى نهاية العام المذكور 

من اجمالي التعاقدات لتصبح جملة االلتزامات في سنة 

 0.6تتوزع على التزامات المشروعات االنشائية المنتهية بنسبة 

من إجمالي %  80.6، التزامات على المشروعات الجارية بنسبة 

من االجمالي االلتزامات المالية المخصصة 

العمل بها بعد ما نسبته  يبدألم للمشروعات االنشائية، وبلغت جملة االلتزامات القائمة على المشروعات التي 

) 6068(وحدها  2008كما وصل عدد العقود الجديدة التي تم إبرامها خالل سنة 

مليار دينار ليبي، باإلشارة الى ان معدل التنفيذ العام في جميع مشروعات 

 3.3(بنسبة  2008عبر عنها بنسبة االنجاز الفنية والمالية بلغ في نهاية العام 

٪  30فإن نفايات مواد البناء تمثل ما يصل نسبته 

ونتيجة لذلك، . مليون طن سنويا 

  ]10[. أصبحت إدارة نفايات مواد البناء واحدة من المشاكل البيئية الرئيسية في العديد من البلديات
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أن صناعة البناء يمكن أن تتجنب الهدر )) Cardinalli& Richard )2001(ومع ذلك، يوضح كل من 

ويمكننا تفسير أن المجهود والعمل الذي تبدله صن .ارتها بالشكل الصحيحوتقلل التكلفة في حالة استغاللها واد

حيث ان المملكة المتحدة البريطانية من احدى البلدان . البناء لتقليل النفايات يعتبر غير كاف وخاصة في ليبيا

المكبات بدافع عدم كفاية اعمال إعادة التدوير مقارنة بزيادة كميات /في أوروبا التي كثر فيها استخدام المدافن

لتي تتسم بها صناعة االنشاءات فأن جل المختصين والبحاث في مجال إدارة البناء ونظرا للطبيعة االنفرادية ا

يحاولوا التحقق من أسباب وآثار التقليل والحد من نفايات مواد البناء وٕايجاد الطرق المثلى إلدارتها

ان االقتصاد الليبي منذ عام )) 2011(بعجيلة (وعلى المستوى الليبي اوضح 

بعد أكبر عملية اصالح اقتصادي وٕاداري قامت بها الدولة الليبية على مدار %  6.5االقتصادي وصل لنسبة 

، وخالل الخطط التنموية على كافة المستويات تخطت قيمتها  خطة لمدة خمسة سنوات

  ]28[. امريكي في مجال البنية التحتية والمطارات واإلسكان

لعامة للتخطيط سابقاً الشعبية االلجنة (اوضحه التقرير السنوي لمجلس التخطيط الليبي 

وبزيادة ) مليار دينار ليبي 126.976(م فقط بلغت قيمتها  2008

عقدًا، سدد منها حتى نهاية العام المذكور ) 19843(م، وعدد العقود للمشاريع اإلنشائية وصل 

من اجمالي التعاقدات لتصبح جملة االلتزامات في سنة %  27بنسبة ) مليار دينار ليبي 34.859

تتوزع على التزامات المشروعات االنشائية المنتهية بنسبة ) مليار دينار ليبي 92.117(

، التزامات على المشروعات الجارية بنسبة  ي االلتزامات المالية القائمة

من االجمالي االلتزامات المالية المخصصة %  1.5االلتزامات المالية، االلتزامات المشروعات المتوقفة بنسبة 

للمشروعات االنشائية، وبلغت جملة االلتزامات القائمة على المشروعات التي 

كما وصل عدد العقود الجديدة التي تم إبرامها خالل سنة . من االجمالي

مليار دينار ليبي، باإلشارة الى ان معدل التنفيذ العام في جميع مشروعات ) 69.821(عقدًا بقيمة اجمالية بلغت 

عبر عنها بنسبة االنجاز الفنية والمالية بلغ في نهاية العام التنمية على المستوى الكلي والم

  ]29[. على التوالي

فإن نفايات مواد البناء تمثل ما يصل نسبته ) 2001(ووفقا لمجلس الواليات المتحدة للمباني الخضراء 

 136من إجمالي إنتاج النفايات في الواليات المتحدة وحدها، وتقدر بحوالي 

أصبحت إدارة نفايات مواد البناء واحدة من المشاكل البيئية الرئيسية في العديد من البلديات

ومع ذلك، يوضح كل من 

وتقلل التكلفة في حالة استغاللها واد

البناء لتقليل النفايات يعتبر غير كاف وخاصة في ليبيا

في أوروبا التي كثر فيها استخدام المدافن

  ]3[النفايات سنوياً 

ونظرا للطبيعة االنفرادية ا

يحاولوا التحقق من أسباب وآثار التقليل والحد من نفايات مواد البناء وٕايجاد الطرق المثلى إلدارتها واإلنشاءات

وعلى المستوى الليبي اوضح 

االقتصادي وصل لنسبة 

خطة لمدة خمسة سنوات

امريكي في مجال البنية التحتية والمطارات واإلسكان

اوضحه التقرير السنوي لمجلس التخطيط الليبي كما و 

2008التعاقدات لعام 

م، وعدد العقود للمشاريع اإلنشائية وصل  2007العام 

34.859(مبلغ وقدره 

(بمبلغ وقدره  2009

ي االلتزامات المالية القائمةمن إجمال% 

االلتزامات المالية، االلتزامات المشروعات المتوقفة بنسبة 

للمشروعات االنشائية، وبلغت جملة االلتزامات القائمة على المشروعات التي 

من االجمالي%)  17.3(

عقدًا بقيمة اجمالية بلغت 

التنمية على المستوى الكلي والم

على التوالي%)  26.6(و%) 

ووفقا لمجلس الواليات المتحدة للمباني الخضراء 

من إجمالي إنتاج النفايات في الواليات المتحدة وحدها، وتقدر بحوالي 

أصبحت إدارة نفايات مواد البناء واحدة من المشاكل البيئية الرئيسية في العديد من البلديات
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سائر تنتجها مجموعة من األنشطة التي 

 .، أو بأنها التكاليف غير المباشرة التي بدورها ال تضيف أي قيمة للمنتج وبالتالي يتخلص منها

وتعرف النفايات في قطاع البناء على أنها التأخيرات، وقلة الجودة، والتكلفة، وندرة السالمة، وٕاعادة العمل، 

، واالختيار غير المناسب إلدارة االنشطة أو المعدات وسوء 

المواد، الوقت، (نفايات البناء بانها الخسارة ألي فئة من أنواع الموارد مثل 

غير المباشرة ولكنها ال تضيف اي ثمن حقيقي 

وانه بالمقدور التحكم في نفايات البناء بالسيطرة على بعض العوامل 

الحد من النفايات قبل زيادتها، أن الهدف من ادارة تقليل النفايات هو مدى 

  :ومن هدا المصطلح يتحتم دراسة بعض المفاهيم والتوضيحات بشكل مفصل، كما هي مبينة باألقسام التالية

نوه مسبقًا أن ألية التخلص من النفايات صارت باهظة العتبار مكبات النفايات 

منها الضرائب وندرة مواقع دفن النفايات والتكلفة التي ينطوي عليها 

ان نفايات مواد البناء تعتبر )) 1995

جزًءا كبيًرا من النفايات في المشاريع االنشائية والتخلص منها في صناعة البناء يعتبر احدى القضايا المثيرة 

الملمة سيؤديان لخفض إجمالي كمية النفايات المتولدة التي بدورها تقود الى 

تقليل إجمالي كمية النفايات التي يتم التخلص منها، وتوفر المصروفات التي تنطوي على عمليات الخالص 

المكبات سواًء  عمليات التخلص منها في

، وزيادة األداء ضد  العمومية او الخاصة تتمثل في انخفاض تكلفة التخلص من المواد، والزيادة التنافسية

، وتلبية متطلبات وأهداف  ، وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تة من بينو أن لكافة موقع البناء كميات متفاو 

  ]11. [، لذلك من السهل تفاد مثل هده النفايات

الضروري أوًال ، فانه من  ولفهم أكثر لألقسام التي يمكننا فيها التقليل إلى الحد األدنى من النفايات بالمشروع

وأن تقليلها إلى الحد األدنى يعتبر أسلوب او نشاط يتدارك أو يخفض 

ان التنفيذ الصائب والسليم لتخفيض 
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سائر تنتجها مجموعة من األنشطة التي تعرف النفايات العامة بانها أي خ :النفايات العامة ونفايات البناء

، أو بأنها التكاليف غير المباشرة التي بدورها ال تضيف أي قيمة للمنتج وبالتالي يتخلص منها

وتعرف النفايات في قطاع البناء على أنها التأخيرات، وقلة الجودة، والتكلفة، وندرة السالمة، وٕاعادة العمل، 

، واالختيار غير المناسب إلدارة االنشطة أو المعدات وسوء  ، والمسافات الطويلة الضرورية

 Formoso)(2002(  نفايات البناء بانها الخسارة ألي فئة من أنواع الموارد مثل

غير المباشرة ولكنها ال تضيف اي ثمن حقيقي  التي تصنعها األنشطة والتي تقود للتكلفة المباشرة أو

وانه بالمقدور التحكم في نفايات البناء بالسيطرة على بعض العوامل . للمنتج النهائي من وجهة نظر العميل

  ] 12. [، والجودة والتكلفة

أن الهدف من ادارة تقليل النفايات هو مدى  ):WMM(إدارة النفايات وتقليلها 

ومن هدا المصطلح يتحتم دراسة بعض المفاهيم والتوضيحات بشكل مفصل، كما هي مبينة باألقسام التالية

نوه مسبقًا أن ألية التخلص من النفايات صارت باهظة العتبار مكبات النفايات : متطلبات تقليل النفايات

منها الضرائب وندرة مواقع دفن النفايات والتكلفة التي ينطوي عليها ، ويرجع ذلك لعدة عوامل 

Ferguson ،J. et al.)1995(حيث وضح . التخلص من هده النفايات

جزًءا كبيًرا من النفايات في المشاريع االنشائية والتخلص منها في صناعة البناء يعتبر احدى القضايا المثيرة 

الملمة سيؤديان لخفض إجمالي كمية النفايات المتولدة التي بدورها تقود الى  واإلدارةلقلق، وأن التخطيط 

تقليل إجمالي كمية النفايات التي يتم التخلص منها، وتوفر المصروفات التي تنطوي على عمليات الخالص 

عمليات التخلص منها فيل واهم الخصائص الحيوية لتقليل النفايات خال. من هده النفايات

العمومية او الخاصة تتمثل في انخفاض تكلفة التخلص من المواد، والزيادة التنافسية

، وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أهداف المسؤولية االجتماعية للشركات

بينو أن لكافة موقع البناء كميات متفاو ) Formos& others) 2002 .التخطيط وغيرها من الميزات

، لذلك من السهل تفاد مثل هده النفايات المواقع تنتج كميات مختلفة ، وأن كل النفايات المتولدة

ولفهم أكثر لألقسام التي يمكننا فيها التقليل إلى الحد األدنى من النفايات بالمشروع

وأن تقليلها إلى الحد األدنى يعتبر أسلوب او نشاط يتدارك أو يخفض . تفهم معنى تقليل النفايات إلى الحد األدنى

ان التنفيذ الصائب والسليم لتخفيض )) Gavilan, M. et al.)1994(يبين و . ]2". [من النفايات في مصدرها

النفايات العامة ونفايات البناء .3

، أو بأنها التكاليف غير المباشرة التي بدورها ال تضيف أي قيمة للمنتج وبالتالي يتخلص منها تنشأ مباشرة

وتعرف النفايات في قطاع البناء على أنها التأخيرات، وقلة الجودة، والتكلفة، وندرة السالمة، وٕاعادة العمل، 

الضروريةورحالت النقل غير 

  ]27[ . التنفيذ

Formoso(يعرف 

التي تصنعها األنشطة والتي تقود للتكلفة المباشرة أو) ورأس المال

للمنتج النهائي من وجهة نظر العميل

، والجودة والتكلفة الرئيسية مثل الوقت

إدارة النفايات وتقليلها  .4

ومن هدا المصطلح يتحتم دراسة بعض المفاهيم والتوضيحات بشكل مفصل، كما هي مبينة باألقسام التالية

I. متطلبات تقليل النفايات

، ويرجع ذلك لعدة عوامل  مكلفة الثمن

التخلص من هده النفايات

جزًءا كبيًرا من النفايات في المشاريع االنشائية والتخلص منها في صناعة البناء يعتبر احدى القضايا المثيرة 

لقلق، وأن التخطيط ل

تقليل إجمالي كمية النفايات التي يتم التخلص منها، وتوفر المصروفات التي تنطوي على عمليات الخالص 

من هده النفايات

العمومية او الخاصة تتمثل في انخفاض تكلفة التخلص من المواد، والزيادة التنافسية

أهداف المسؤولية االجتماعية للشركات

التخطيط وغيرها من الميزات

النفايات المتولدة

ولفهم أكثر لألقسام التي يمكننا فيها التقليل إلى الحد األدنى من النفايات بالمشروع"

تفهم معنى تقليل النفايات إلى الحد األدنى

من النفايات في مصدرها
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ومن المهم أن يتم تحليل مصدر النفايات بحيث يمكن التحكم 

  ]15. [أي فترة من مراحل مشاريع البناء

ناجح للحد من توليد  وأسلوبأوضحوا انه من أجل تحقيق تقنية 

والمهم تعقب المراحل المختلفة التي تنتج وتتولد فيها النفايات ومنها يتم الحد او التقليل من 

، والثاني يتبنى  وأيضا يوجد مبدان يسودان للتقليل من النفايات، أولهما تقليل كميات النفايات المتولدة

الكميات التي يتوجب إدارتها سوف 

وهذا يجعل من الضروري تنمية وتطوير استراتيجية لخفض النفايات والحد منها في وقت مبكر 

يمكن أن  خالل مراحل مشروعات البناء تتولد أنواع مختلفة من النفايات التي

 .، وغيرها المواد، التأخير الزمني، الحطام، األنقاض، الخرسانة، الصلب، األخشاب، الرمل

الخاملة التي تتكون أولها ،  إلى ثالثة أنماط متفاوتة

تليها النفايات المنزلية منها الخشب، 

النفايات الخطرة وتتكون بشكل رئيسي من المنتجات 

  ]22. [الصناعية التي منها الدهانات، الخشب المعالج، والهيدروكربونات وما الى ذلك من المواد

كأهم األنواع وضحوا ان النفايات الخاملة تصنف 

نفايات الخطرة ٪ تم ال29النفايات المنزلية التي تعطي 

أن مرحلة التصميم تعتبر المرحلة األولى التي يمكن أن يكون فيها هدر للمواد، حيت يتم 

أشاروا إلى و . فيها إنتاج كميات كبيرة من القطع عند التصميم التي بدورها ال تطابق المواصفات بما هو مطلوب

أن وجود كمية كبيرة من المواد المهدرة في الموقع يرجع إلى نقص التحكم في المواد، أما النوع اآلخر من النفايات 

. ]28. [ونقص السالمة، وٕاعادة العمل، وما إلى ذلك

بين ان التحكم بالمواد كاستراتيجيات لتقليل فقد أو تلف للمواد من خالل التصميم 

عرف كما .  ]12. [الجيد والمواصفات والمشتريات والتعبئة والنقل الدقيق والمناولة واالستقبال والتخزين والتنسيق

كاستراتيجيات لتقليل الخسائر أو األضرار المادية من خالل التصميم 

الجيد والمواصفات والمشتريات، والتعبئة والنقل الدقيق واالستقبال والمناولة والتخزين والتنسيق، وبالتالي يمكن 

  ]31. [در من المصادر لتوليد النفايات المادية
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ومن المهم أن يتم تحليل مصدر النفايات بحيث يمكن التحكم  ثرواألالنفايات يقتضي فهمًا للعالقة بين السبب 

أي فترة من مراحل مشاريع البناءب، وان النفايات يمكن ان تتكون  فيها وتخفيضها إلى أدنى حد

Teo. M. M. M . أوضحوا انه من أجل تحقيق تقنية )) 2001(وآخرون

والمهم تعقب المراحل المختلفة التي تنتج وتتولد فيها النفايات ومنها يتم الحد او التقليل من  

وأيضا يوجد مبدان يسودان للتقليل من النفايات، أولهما تقليل كميات النفايات المتولدة

الكميات التي يتوجب إدارتها سوف فمنها أن تخفيضها نظاًما فعاًال إلدارة النفايات التي ال يمكن تجنبها، وٕاذا تم 

وهذا يجعل من الضروري تنمية وتطوير استراتيجية لخفض النفايات والحد منها في وقت مبكر 

] .23[  

خالل مراحل مشروعات البناء تتولد أنواع مختلفة من النفايات التي: تصنيفات النفايات ومصادرها

المواد، التأخير الزمني، الحطام، األنقاض، الخرسانة، الصلب، األخشاب، الرمل تنشى على هيئة

Shen, L. Y. & others)2004 ((إلى ثالثة أنماط متفاوتة صنفوا النفايات

تليها النفايات المنزلية منها الخشب، . االصخور، السيراميك، الزجاج، والطين وغيره حفر

النفايات الخطرة وتتكون بشكل رئيسي من المنتجات ها وأخر . التعبئة والتغليف، البالستيك وما إلى ذلك

الصناعية التي منها الدهانات، الخشب المعالج، والهيدروكربونات وما الى ذلك من المواد

Gauzin-Muller 2002 ،Poon ،C.S ،)2004 (( وضحوا ان النفايات الخاملة تصنف

النفايات المنزلية التي تعطي  تتبعها٪ من النفايات 65ما نسبته  

أن مرحلة التصميم تعتبر المرحلة األولى التي يمكن أن يكون فيها هدر للمواد، حيت يتم و  .

فيها إنتاج كميات كبيرة من القطع عند التصميم التي بدورها ال تطابق المواصفات بما هو مطلوب

أن وجود كمية كبيرة من المواد المهدرة في الموقع يرجع إلى نقص التحكم في المواد، أما النوع اآلخر من النفايات 

ونقص السالمة، وٕاعادة العمل، وما إلى ذلكفأنها مقترنة بالتأخير الزمني، والتكلفة، والجودة، 

بين ان التحكم بالمواد كاستراتيجيات لتقليل فقد أو تلف للمواد من خالل التصميم ) 2002 

الجيد والمواصفات والمشتريات والتعبئة والنقل الدقيق والمناولة واالستقبال والتخزين والتنسيق

كاستراتيجيات لتقليل الخسائر أو األضرار المادية من خالل التصميم " التحكم في المواد"شارترد للبناء 

الجيد والمواصفات والمشتريات، والتعبئة والنقل الدقيق واالستقبال والمناولة والتخزين والتنسيق، وبالتالي يمكن 

در من المصادر لتوليد النفايات الماديةتحليل هذا التصميم، وان المشتريات تعتبر أحد األسباب ومص

النفايات يقتضي فهمًا للعالقة بين السبب 

فيها وتخفيضها إلى أدنى حد

)Teo. M. M. M

 النفايات فمن الالزم

وأيضا يوجد مبدان يسودان للتقليل من النفايات، أولهما تقليل كميات النفايات المتولدة. توليدها

نظاًما فعاًال إلدارة النفايات التي ال يمكن تجنبها، وٕاذا تم 

وهذا يجعل من الضروري تنمية وتطوير استراتيجية لخفض النفايات والحد منها في وقت مبكر  بكثيرتكون أقل 

. [من مراحل المشروع

II. تصنيفات النفايات ومصادرها

تنشى على هيئة

)Shen, L. Y. & others

حفرناتج  رمل من

التعبئة والتغليف، البالستيك وما إلى ذلك

الصناعية التي منها الدهانات، الخشب المعالج، والهيدروكربونات وما الى ذلك من المواد

)Muller 2002

 الرئيسية التي تشكل

.٪6التي تشكل فقط 

فيها إنتاج كميات كبيرة من القطع عند التصميم التي بدورها ال تطابق المواصفات بما هو مطلوب

أن وجود كمية كبيرة من المواد المهدرة في الموقع يرجع إلى نقص التحكم في المواد، أما النوع اآلخر من النفايات 

فأنها مقترنة بالتأخير الزمني، والتكلفة، والجودة، 

)Formoso et al 

الجيد والمواصفات والمشتريات والتعبئة والنقل الدقيق والمناولة واالستقبال والتخزين والتنسيق

شارترد للبناء معهد ت

الجيد والمواصفات والمشتريات، والتعبئة والنقل الدقيق واالستقبال والمناولة والتخزين والتنسيق، وبالتالي يمكن 

تحليل هذا التصميم، وان المشتريات تعتبر أحد األسباب ومص
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٪ 3بينو أن النفايات تزداد سنويًا بنسبة تصل 

ستقود هده العملية الى استنفاد األراضي، 

بدورها تسبب في العديد من المخاطر البيئية منها إنتاج غاز الميثان، الضوضاء، الغبار، تلوث 

الحفاظ على (اإلمكان تحقيق فوائد عدة منها 

ة التي تذهب لنقل هذه النفايات، حفظ الضرر البيئي، زيادة مقدار 

أن استراتيجية تقليل النفايات ينبغي أن تستهدف تقليل كمية النفايات 

ريق توعية المجموعات المشاركة في المشروع، والية التحسين 

ولتقليل النفايات يجب التنفيذ الصحيح إلدارة النفايات وجعل العاملين على دراية بتقليلها في جميع مراحل 

حيث . دنىومن الضروري تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم بوضوح نحو تقليل النفايات إلى الحد األ

بوضع المعايير البيئية : العمالء :

بتقليل الموارد المستخدمة التي يمكن أن تؤثر على االستخدام 

بتقليل الحجم الناتج : المهندسون 

وبالتالي إذا أعدت مشاريع البناء 

ر الناجح استراتيجية محددة بأدوار ومسؤولية سلسلة المشروع بأكملها في وقت مبكر، فإنها ستساعد في التأثي

  
  ]21. [توليد النفايات في مراحل مختلفة من مشروعات البناء
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بينو أن النفايات تزداد سنويًا بنسبة تصل )) 2002( واتشمان) 2001(كوفنتري، ستيوارت وآخرون 

ستقود هده العملية الى استنفاد األراضي،  2020وبالتالي يتعين مضاعفة سعة المكبات سنويًا وأنه بحلول سنة 

بدورها تسبب في العديد من المخاطر البيئية منها إنتاج غاز الميثان، الضوضاء، الغبار، تلوث 

 ]2. [المياه، واحداث الروائح

اإلمكان تحقيق فوائد عدة منها أنه بات المتجهة إلى مقالب النفايات فوٕاذا خفضت مقدار النفاي

ة التي تذهب لنقل هذه النفايات، حفظ الضرر البيئي، زيادة مقدار مساحة مدافن النفايات، توفير التكلفة والطاق

  ]13). [األرباح من مشاريع البناء عن طريق الحد من النفايات

Cheeseman )2000 (( أن استراتيجية تقليل النفايات ينبغي أن تستهدف تقليل كمية النفايات

ريق توعية المجموعات المشاركة في المشروع، والية التحسين المتولدة وزيادة الوعي بتقليل النفايات وذلك عن ط

ولتقليل النفايات يجب التنفيذ الصحيح إلدارة النفايات وجعل العاملين على دراية بتقليلها في جميع مراحل 

ومن الضروري تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم بوضوح نحو تقليل النفايات إلى الحد األ

:يمكن تطبيق تقليل النفايات على كامل سلسلة مشروع البناء بأكمله لكل من

بتقليل الموارد المستخدمة التي يمكن أن تؤثر على االستخدام : المصممين .وتحديد الشروط خالل عقود الشراكة

 .ى تقليل التغليف الزائدبإمكانية تشجيعهم عل: الموردين

وبالتالي إذا أعدت مشاريع البناء  .بالموقع باستخدام المواد المستصلحة وخفض الفاقد من المعالجة السيئة

استراتيجية محددة بأدوار ومسؤولية سلسلة المشروع بأكملها في وقت مبكر، فإنها ستساعد في التأثي

  ]26. [لتقنيات تقليل النفايات

توليد النفايات في مراحل مختلفة من مشروعات البناء) 1(الشكل 

كوفنتري، ستيوارت وآخرون (

وبالتالي يتعين مضاعفة سعة المكبات سنويًا وأنه بحلول سنة 

بدورها تسبب في العديد من المخاطر البيئية منها إنتاج غاز الميثان، الضوضاء، الغبار، تلوث وأن هده المكبات 

المياه، واحداث الروائح

وٕاذا خفضت مقدار النفاي

مساحة مدافن النفايات، توفير التكلفة والطاق

األرباح من مشاريع البناء عن طريق الحد من النفايات

Cheeseman(اقترح و 

المتولدة وزيادة الوعي بتقليل النفايات وذلك عن ط

  ]4. [المستمر

ولتقليل النفايات يجب التنفيذ الصحيح إلدارة النفايات وجعل العاملين على دراية بتقليلها في جميع مراحل 

ومن الضروري تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم بوضوح نحو تقليل النفايات إلى الحد األ. سلسلة المشروع

يمكن تطبيق تقليل النفايات على كامل سلسلة مشروع البناء بأكمله لكل من

وتحديد الشروط خالل عقود الشراكة

الموردين .ومواصفات المواد

بالموقع باستخدام المواد المستصلحة وخفض الفاقد من المعالجة السيئة

استراتيجية محددة بأدوار ومسؤولية سلسلة المشروع بأكملها في وقت مبكر، فإنها ستساعد في التأثي

لتقنيات تقليل النفايات
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أنه يمكن استخدام طريقة تقليل المصدر لتقليل النفايات 

مشروع البناء لها  مرحلة منعند التصميم والمشتريات لمراحل المشروع في الموقع، ويمكن تفسير هذا أن كل 

: تتجلى في اعاله )1(في الشكل 

وبالتالي يبين أن لجميع ) اعادة التصميم، التصميم والشراء قبل البناء، اعمال البناء، مرحلة ما بعد البناء

معلومًا أن النفايات المادية في الغالب تتم خالل مرحلة 

٪ من المواد تهدر بالموقع، ومن خالل اتخاذ مبادرات لمنع األضرار، وسوء التخزين، 

معقول من التكلفة، وأن خفض مخلفات 

المواد لن يساعد فقط في توفير تكلفتها المهدرة ولكن أيًضا يؤثر على تكلفة نقلها وتخزينها المرتبط بها وباإلمكان 

 ]8. [خفض التكلفة عند استعادة المواد واستخدامها في المشروع أو استرداد بعض القيمة المؤقتة عن طريق بيعها

في تقريره أنه يمكن خفض تكلفة التخلص من النفايات عن طريق تقليصها 

وتخفيضها شاملة لتكاليف النقل وتكلفة العمالة اإلضافية التي سيتم تنفيذها أثناء التخلص منها إلى مكبات 

ما موضحه أدناه في النفايات وان اجمالي كلفتها اضافة إلى هذه التكاليف اإلضافية يمنح التكلفة الحقيقية لها ك

  

جيد للبيئة ألنه يقلل أن فوائد التكلفة الستخدام المواد المستصلحة بدًال من المواد الجديدة يعتبر 

النفايات حيث ان  ولتخفض النفايات يجب تقليل كمياتها التي تذهب إلى مكبات

ومنه يمكننا . الفائدة على المدى الطويل من السيطرة على النفايات هي الحفاظ على البيئة بتقليل مدافن النفايات

، بينما سيجذب أيًضا اهتمام األشخاص المشاركين في 

نظرا للعدد المحدود للشركات وتوقف جل المشاريع بسبب الظروف االمنية وغيرها 

قد تم إدارة استبيان بسيط منظم بشكل جيد لعينة من المشاركين حيث استهدف المهنيين في صناعة البناء من 
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Mc Donald & Smithers)1998 (( أنه يمكن استخدام طريقة تقليل المصدر لتقليل النفايات

عند التصميم والمشتريات لمراحل المشروع في الموقع، ويمكن تفسير هذا أن كل 

في الشكل  WRAPان الفترات التي حددها المساهمة في توليد النفايات حيث

اعادة التصميم، التصميم والشراء قبل البناء، اعمال البناء، مرحلة ما بعد البناء

  ]20. [مرحلة توجد فرصة للحد من النفايات

معلومًا أن النفايات المادية في الغالب تتم خالل مرحلة  :إدارة النفايات من ناحية التكلفة والبيئة

٪ من المواد تهدر بالموقع، ومن خالل اتخاذ مبادرات لمنع األضرار، وسوء التخزين، 10

معقول من التكلفة، وأن خفض مخلفات والقضايا ذات الصلة بالتصميم كل ذلك سوف يساعد في توفير قدر 

المواد لن يساعد فقط في توفير تكلفتها المهدرة ولكن أيًضا يؤثر على تكلفة نقلها وتخزينها المرتبط بها وباإلمكان 

خفض التكلفة عند استعادة المواد واستخدامها في المشروع أو استرداد بعض القيمة المؤقتة عن طريق بيعها

DEFRA  ( في تقريره أنه يمكن خفض تكلفة التخلص من النفايات عن طريق تقليصها

وتخفيضها شاملة لتكاليف النقل وتكلفة العمالة اإلضافية التي سيتم تنفيذها أثناء التخلص منها إلى مكبات 

النفايات وان اجمالي كلفتها اضافة إلى هذه التكاليف اإلضافية يمنح التكلفة الحقيقية لها ك

  ]27[. للنفاياتالتكلفة الحقيقية ) 2( الشكل

أن فوائد التكلفة الستخدام المواد المستصلحة بدًال من المواد الجديدة يعتبر 

ولتخفض النفايات يجب تقليل كمياتها التي تذهب إلى مكبات. المواد الجديدة

الفائدة على المدى الطويل من السيطرة على النفايات هي الحفاظ على البيئة بتقليل مدافن النفايات

، بينما سيجذب أيًضا اهتمام األشخاص المشاركين في  القول إن تقليل النفايات ليس له فوائد بيئية فحسب

  ]8. [الي تؤثر على زيادة األرباحالمشروع ألنها تسدي فوائد للتكلفة وبالت

نظرا للعدد المحدود للشركات وتوقف جل المشاريع بسبب الظروف االمنية وغيرها  :وتحليل النتائج

قد تم إدارة استبيان بسيط منظم بشكل جيد لعينة من المشاركين حيث استهدف المهنيين في صناعة البناء من 

Mc Donald & Smithers(اقترح و 

عند التصميم والمشتريات لمراحل المشروع في الموقع، ويمكن تفسير هذا أن كل 

المساهمة في توليد النفايات حيث بعض

اعادة التصميم، التصميم والشراء قبل البناء، اعمال البناء، مرحلة ما بعد البناء(

مرحلة توجد فرصة للحد من النفايات

إدارة النفايات من ناحية التكلفة والبيئة سمات .5

10البناء، وما نسبته 

والقضايا ذات الصلة بالتصميم كل ذلك سوف يساعد في توفير قدر 

المواد لن يساعد فقط في توفير تكلفتها المهدرة ولكن أيًضا يؤثر على تكلفة نقلها وتخزينها المرتبط بها وباإلمكان 

خفض التكلفة عند استعادة المواد واستخدامها في المشروع أو استرداد بعض القيمة المؤقتة عن طريق بيعها

DEFRA (2008(كر ذ

وتخفيضها شاملة لتكاليف النقل وتكلفة العمالة اإلضافية التي سيتم تنفيذها أثناء التخلص منها إلى مكبات 

النفايات وان اجمالي كلفتها اضافة إلى هذه التكاليف اإلضافية يمنح التكلفة الحقيقية لها ك

  ]9).[2(شكل

أن فوائد التكلفة الستخدام المواد المستصلحة بدًال من المواد الجديدة يعتبر  يوضحكما 

المواد الجديدة من استخدام

الفائدة على المدى الطويل من السيطرة على النفايات هي الحفاظ على البيئة بتقليل مدافن النفايات

القول إن تقليل النفايات ليس له فوائد بيئية فحسب

المشروع ألنها تسدي فوائد للتكلفة وبالت

وتحليل النتائج المنهجية .6

قد تم إدارة استبيان بسيط منظم بشكل جيد لعينة من المشاركين حيث استهدف المهنيين في صناعة البناء من ف
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والبنائين والمهندسين المدنيين والمساحين الذين كانوا يديرون مشاريع البناء على مستوى 

حيث صمم االستبيان بطريقة بسيطة الستنباط الردود التي تم تحليلها من خالل استخدام أسئلة مغلقة مع 

لجمع معلومات عن دراية المستجيبين بإدارة نفايات البناء 

باستخدام طرق التحليل المختارة  

ممارسات بالضوء على تقييم اآلثار المترتبة 

فقط من المجيبين نسبة بسيطة حيث أظهرت نتائج االستبيان أن 

ويمكن أن يكون السبب وراء هذا التناقض أنه هناك نقص في الوعي فيما يتعلق بالعالقة المتبادلة بين 

استبيانًا لهذا  32ما مجموعه  حيث احيل

٪، ومن نتائج 68.75هذا أظهر معدل استجابة قدرها 

٪ من المستجيبين كانوا مع الرأي أنه لم يتم االهتمام على اإلطالق إلدارة نفايات البناء، 

الكافي ٪ فقط أبدو اهتمامهم بأنه تم االهتمام 
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والبنائين والمهندسين المدنيين والمساحين الذين كانوا يديرون مشاريع البناء على مستوى المهندسين المعماريين 

 .الكوادر العليا في جميع فئات الشركات المسجلة في ليبيا

حيث صمم االستبيان بطريقة بسيطة الستنباط الردود التي تم تحليلها من خالل استخدام أسئلة مغلقة مع 

لجمع معلومات عن دراية المستجيبين بإدارة نفايات البناء  استخدمو  .س الترتيبيةإجابات مقترحة على المقايي

 وحللتنتائج البحث مت قدو  .والتشريعات وسياسة الشركات بإدارة النفايات

الضوء على تقييم اآلثار المترتبة  سلطتم من ومقارنة النتائج مع مراجعة األدب وأعمال سابقة مماثلة و 

حيث أظهرت نتائج االستبيان أن  .بيئة والتكلفة للمؤسسةإدارة النفايات على ال

ويمكن أن يكون السبب وراء هذا التناقض أنه هناك نقص في الوعي فيما يتعلق بالعالقة المتبادلة بين 

حيث احيل .لتصميم المرن للمساعدة في الحفاظ على نفايات المواد

هذا أظهر معدل استجابة قدرها . مع استجابات صحيحةفقط  22المسح، حيث ارجع 

٪ من المستجيبين كانوا مع الرأي أنه لم يتم االهتمام على اإلطالق إلدارة نفايات البناء، 63

٪ فقط أبدو اهتمامهم بأنه تم االهتمام 11٪ من الردود ان تم منحها قدًرا بسيط من االهتمام، بينما 

  . ادناه) 3(في الشكل  إلدارة نفايات البناء كما

  :التوعية بقضايا إدارة النفايات: 4الجدول 

  مستوى النفايات  المفهوم

  %  التصنيف  %  الخيارات

  2  منخفض جدا  2  1

  24.5  منخفض  12  2

  61  معتدل  20  3

  9.5  عالي  52.5  4

  3  عالي جدا  13.5  5

  

المهندسين المعماريين 

الكوادر العليا في جميع فئات الشركات المسجلة في ليبيا

حيث صمم االستبيان بطريقة بسيطة الستنباط الردود التي تم تحليلها من خالل استخدام أسئلة مغلقة مع 

إجابات مقترحة على المقايي

والتشريعات وسياسة الشركات بإدارة النفايات

ومقارنة النتائج مع مراجعة األدب وأعمال سابقة مماثلة و 

إدارة النفايات على ال

ويمكن أن يكون السبب وراء هذا التناقض أنه هناك نقص في الوعي فيما يتعلق بالعالقة المتبادلة بين . مارسوها

لتصميم المرن للمساعدة في الحفاظ على نفايات الموادالحفاظ على ا

المسح، حيث ارجع 

63التحليل لوحظ أن 

٪ من الردود ان تم منحها قدًرا بسيط من االهتمام، بينما 26

إلدارة نفايات البناء كما
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المناولة والجدولة المناسبة للمواد لتقليل النفايات، 

كفاءة مناولة المواد ) = 4(التخلص الصحيح من النفايات في مدافن النفايات والمناطق المخصصة، 

 .ايات البناء والتخلص منها

كما أظهر االستبيان أن نسبة عالية من المجيبين تمكنت من تحديد الوصف األنسب إلدارة نفايات البناء من 

٪ اختاروا الخيار الرابع الذي 52.5

وان كافة الخيارات األخرى تحتوي فقط على بعض من جوانب إدارة 

٪ من المستجيبين أن مستوى النفايات 

٪ 9.5شعروا أنها منخفضة في حين اعتبرها 

واعتبرت  .اعاله) 4(وموجز هذه الردود موضحة بالجدول رقم 

الردود أن اهداف المشروع من ناحية التكلفة والجودة هي األكثر أهمية حيث اعتبروها أكثر أهمية من التسليم في 

  ).5(موضح في الجدول 

Mean Std. Deviation 

3.7  0.45  

3.8  0.40  

3.6  0.49  

3.2  0.78  

  .مهم جداً  =) 4(مهم، ) = 

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية   

660 

  مقارنة نتائج التحليل بإدارة النفايات) 3(الشكل 

  :بالجدول

المناولة والجدولة المناسبة للمواد لتقليل النفايات، ) = 2(دقة االشراف على العمال للحد من النفايات، 

التخلص الصحيح من النفايات في مدافن النفايات والمناطق المخصصة، 

ايات البناء والتخلص منهاالحد من نف) = 5(وٕاعادة استخدامها وٕاعادة تدويرها والتخلص منها، 

كما أظهر االستبيان أن نسبة عالية من المجيبين تمكنت من تحديد الوصف األنسب إلدارة نفايات البناء من 

52.5من العمود الثاني في الجدول االول، حيث يمكن مالحظة أن 

وان كافة الخيارات األخرى تحتوي فقط على بعض من جوانب إدارة . لبناءيتضمن جميع جوانب إدارة نفايات ا

٪ من المستجيبين أن مستوى النفايات 61وعلى مستوى النفايات التي تمت مواجهتها في الموقع اعتبر 

شعروا أنها منخفضة في حين اعتبرها % 24وأن ما يقارب من . المتولدة في مواقعهم على أنها متوسطة

وموجز هذه الردود موضحة بالجدول رقم  .على انها مرتفعة جداً % 3

الردود أن اهداف المشروع من ناحية التكلفة والجودة هي األكثر أهمية حيث اعتبروها أكثر أهمية من التسليم في 

موضح في الجدول  من تأثير البناء على البيئة كما الوقت المناسب للمشروع أو التقليل

  :مستوى أهمية أهداف المشروع لمهني البناء

1  2  3  4  Mean

1%  2%  23%  74%  3.7

0%  0%  22.6%  77.4%  3.8

%0  %4  %36.3  59.7%  3.6

2.8%  7.8%  55%  34.4%  3.2

) = 3(غير مهم، ) = 2(غير مبالين، ) = 1(: بالجدول معاني النقاط

63%

26%

11%

دارة ا�����ت
ا�ھ���م �

ا�ھ���م��م�م 
ا�ھ���م�ن�در�� ا�ھ���م�م

بالجدول معاني الخيارات

دقة االشراف على العمال للحد من النفايات، = ) 1(

التخلص الصحيح من النفايات في مدافن النفايات والمناطق المخصصة، ) = 3(

وٕاعادة استخدامها وٕاعادة تدويرها والتخلص منها، 

كما أظهر االستبيان أن نسبة عالية من المجيبين تمكنت من تحديد الوصف األنسب إلدارة نفايات البناء من 

من العمود الثاني في الجدول االول، حيث يمكن مالحظة أن . قائمة الخيارات

يتضمن جميع جوانب إدارة نفايات ا

وعلى مستوى النفايات التي تمت مواجهتها في الموقع اعتبر  .النفايات

المتولدة في مواقعهم على أنها متوسطة

3ة وفقط بأنها مرتفع

الردود أن اهداف المشروع من ناحية التكلفة والجودة هي األكثر أهمية حيث اعتبروها أكثر أهمية من التسليم في 

الوقت المناسب للمشروع أو التقليل

مستوى أهمية أهداف المشروع لمهني البناء 5الجدول 

  العوامل

  التكلفة

  الجودة

  الوقت

  االثار البيئية

معاني النقاط



م2019

وضحت جل اإلجابات سوء تبني واختيار الطرق المختلفة إلدارة مخلفات البناء، وكانت من أكثر االساليب 

التي ظهرت على نطاق واسع هي إعادة استخدام هده النفايات وبيعها كخردة، ويرجع ذلك إلى االستخدام العالي 

٪ راضون عن طرق إدارة  25الل انه فقط 

  . ٪ عن عدم رضاهم عن أساليبهم

  اخرى  رعاية أكثر

21%  16%  

79%  84%  

ويمكن تفسير انخفاض مستوى الراي بحقيقة أن الردود أظهرت فهمًا ضعيفًا لفوائد نظام إدارة نفايات البناء 

هي الفوائد ) ٪67(وكانت البيئة النظيفة 

وانه لم ُيعتقد على نطاق واسع أن هناك عوامل 

من بين  ).6انظر الجدول (أخرى مثل زيادة الرعاية التجارية وعمر أطول لمصادر المواد غير المتجددة 

إلى خفض تكاليف المشروع على أنه الدافع 

في المائة شروط العقد، في حين أن العوامل األخرى مثل 

 7ويبين الجدول . ٪ على التوالي

وية وتصنيف بعض العوامل لنسب المئ

  :العوامل التي تعيق ممارسة إدارة نفايات البناء

 موافق
(%)  

  الترتيب  (%) محايد

42  58  1  
36  67  2  
27  73  3  

14  86  4  

29  71  5  

12  88  6  
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وضحت جل اإلجابات سوء تبني واختيار الطرق المختلفة إلدارة مخلفات البناء، وكانت من أكثر االساليب 

التي ظهرت على نطاق واسع هي إعادة استخدام هده النفايات وبيعها كخردة، ويرجع ذلك إلى االستخدام العالي 

الل انه فقط وقد تم دعم ذلك من خ. لألخشاب في البناء وارتفاع قيمة استخداماتها

٪ عن عدم رضاهم عن أساليبهم63٪ محايدين بينما أعرب 12النفايات في مواقعهم وكان ما يقرب من 
 :فوائد إدارة نفايات البناء

  عمر أطول للمواد  تكلفة اقل  أنظف بيئة

67%  74%  9%  

33%  26%  91%  

ويمكن تفسير انخفاض مستوى الراي بحقيقة أن الردود أظهرت فهمًا ضعيفًا لفوائد نظام إدارة نفايات البناء 

وكانت البيئة النظيفة ) ٪74(الفعال، حيث شعرت األغلبية ان التكاليف األقل للمشروع بنسبة 

وانه لم ُيعتقد على نطاق واسع أن هناك عوامل . اهالرئيسية إلدارة نفايات البناء كما هو موضح في الجدول أدن

أخرى مثل زيادة الرعاية التجارية وعمر أطول لمصادر المواد غير المتجددة 

إلى خفض تكاليف المشروع على أنه الدافع % 58المستجيبين الذين طبقوا شكًال من أشكال إدارة النفايات، أشار 

في المائة شروط العقد، في حين أن العوامل األخرى مثل  22 نوه. ٪39الهتمام بالبيئة بنسبة 

٪ على التوالي8٪ و10٪، 19التشريعات ومتطلبات العميل والحوافز الحكومية كانت فقط 

لنسب المئا 8بينما يوضح الجدول . أدناه النسب المئوية وتصنيفات العوامل المختلفة

 .التي تعيق ممارسة إدارة النفايات في الموقع
 :العوامل المؤثرة على ممارسة إدارة المخلفات

  الترتيب  (%) محايد  (%) موافق

58  42  1  

39  61  2  

22  78  3  

19  84  4  

10  90  5  

8  92  6  

العوامل التي تعيق ممارسة إدارة نفايات البناء: 8الجدول 

موافق  المعامل
(%)

42  قلة الوعي
36  ضعف التشريعات

27  التكلفة الغير المهمة

14  النفايات ليست عائق

29  وفرة المكبات والمدافن

12  عوامل اخرى

  

 

وضحت جل اإلجابات سوء تبني واختيار الطرق المختلفة إلدارة مخلفات البناء، وكانت من أكثر االساليب 

التي ظهرت على نطاق واسع هي إعادة استخدام هده النفايات وبيعها كخردة، ويرجع ذلك إلى االستخدام العالي 

لألخشاب في البناء وارتفاع قيمة استخداماتها

النفايات في مواقعهم وكان ما يقرب من 
فوائد إدارة نفايات البناء: 6الجدول 

بيئة  الرد

  متفق

  محايد

ويمكن تفسير انخفاض مستوى الراي بحقيقة أن الردود أظهرت فهمًا ضعيفًا لفوائد نظام إدارة نفايات البناء 

الفعال، حيث شعرت األغلبية ان التكاليف األقل للمشروع بنسبة 

الرئيسية إلدارة نفايات البناء كما هو موضح في الجدول أدن

أخرى مثل زيادة الرعاية التجارية وعمر أطول لمصادر المواد غير المتجددة 

المستجيبين الذين طبقوا شكًال من أشكال إدارة النفايات، أشار 

الهتمام بالبيئة بنسبة الرئيسي، يليه ا

التشريعات ومتطلبات العميل والحوافز الحكومية كانت فقط 

أدناه النسب المئوية وتصنيفات العوامل المختلفة

التي تعيق ممارسة إدارة النفايات في الموقع
العوامل المؤثرة على ممارسة إدارة المخلفات: 7الجدول 

موافق  المعامل

  تخفيض التكلفة

  القلق من البيئة

  شروط التعاقد

  التشريعات

  العميلمتطلبات 

  الحوافز الحكومية



م2019

. تبين المالحظة من نتائج التحليل أن ممارسة إدارة النفايات من قبل شركات البناء في ليبيا تعتبر ضعيفة

٪ أنهم يعملون في شركات لديها 23

بالمائة أنهم في وضع يمكنهم من التأثير في صنع السياسات 

 )9(الشكل انظر . ا واحدة او اكتر من هده السياسات

   ).Tam et al ،2003( وفيما يتعلق بأسباب النفايات في الموقع، تم الحصول على العديد من العوامل من عمل

  
بمساهمتها الكبيرة في توليد  ترتيب العوامل فيما يتعلق

أدناه، اعتبرت مرافق اإلشراف والتصنيع والتخزين الرديئة أكثر 

  .أسباب النفايات شيوعا في الموقع، في حين كان عطل المعدات والطقس والقوة الرئيسية هو األقل شيوعا

MEAN  STD. 

DEVIATION 

3.6  0.7  
3.55  0.9  
3.6  0.8  

4.07  0.82  
4  0.99  

3.98  0.84  
3.97  0.97  
3.7  1.03  

3.22  1.15  
3.34  1.22  

  .أوافق بشدة) = 5(أوافق، ) = 

2
4

76 ;ا���ر���ت

�ت � � ر � � � ا
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تبين المالحظة من نتائج التحليل أن ممارسة إدارة النفايات من قبل شركات البناء في ليبيا تعتبر ضعيفة

23٪ أنهم ليسوا على علم بأي تشريع بشأن مخلفات البناء، 

بالمائة أنهم في وضع يمكنهم من التأثير في صنع السياسات  24بينما ادعى  .البناءسياسات بشأن إدارة نفايات 

ا واحدة او اكتر من هده السياسات٪ منهم فقط يشهدون بأنهم صاغو 12

وفيما يتعلق بأسباب النفايات في الموقع، تم الحصول على العديد من العوامل من عمل
  .قضايا السياسات والتشريعات المتعلقة بإدارة النفايات

ترتيب العوامل فيما يتعلق 5إلى  1بالتالي طلب من المجيبين أن يصنفوا من 

أدناه، اعتبرت مرافق اإلشراف والتصنيع والتخزين الرديئة أكثر  )10(من النتائج المبينة في الجدول 

أسباب النفايات شيوعا في الموقع، في حين كان عطل المعدات والطقس والقوة الرئيسية هو األقل شيوعا
  أسباب النفايات في مواقع البناء

MEAN  االكبر  االقل  الرد  الترتيب

1  21  2  5  
2  20  1  5  

  3  21  1  5  
4  20  1  5  
5  18  1  5  
6  18  1  5  

  7  20  1  5  
8  21  1  5  
9  20  1  5  

10  19  1  5  

) = 4(محايد، ) = 3(ال أوافق، ) = 2(ال أوافق بشدة، ) = 1( :وسيلة ايضاحية

2
3

3
8

1
2

77 ;ا������

62 ;ا�����ر

ا������

�� � � � � ا ر � � � � � ا � � � �� � ا

(��م)ا������� (�)ا�������

تبين المالحظة من نتائج التحليل أن ممارسة إدارة النفايات من قبل شركات البناء في ليبيا تعتبر ضعيفة

٪ أنهم ليسوا على علم بأي تشريع بشأن مخلفات البناء، 38حيث وضح 

سياسات بشأن إدارة نفايات 

12في منظماتهم، لكن 

وفيما يتعلق بأسباب النفايات في الموقع، تم الحصول على العديد من العوامل من عمل
قضايا السياسات والتشريعات المتعلقة بإدارة النفايات )9( شكلال

بالتالي طلب من المجيبين أن يصنفوا من و 

من النتائج المبينة في الجدول . النفايات

أسباب النفايات شيوعا في الموقع، في حين كان عطل المعدات والطقس والقوة الرئيسية هو األقل شيوعا
أسباب النفايات في مواقع البناء: 10الجدول 

  العامل

  اإلشراف السيئ

  ضعف العمل

  مرافق التخزين الفقيرة

  سوء التعامل

  تخزين غير الئق

  خطأ في التصميم

  تغييرات في التصميم

  خطأ بشري

  تدهور المواد

  ال إدارة للنفايات

وسيلة ايضاحية

88 ;ا������

� � � �� � ا



م2019

تتم التخلص من جل النفايات الية 

وبمراجعة . تولد تكلفة إضافية للمشروع باإلضافة الى أثرها على البيئة المحيطة

االدبيات وتحليل أسئلة االستبيان ودراسات الحالة، تم تسليط الضوء على العديد من طرق تقليل النفايات 

ل يتقلأن و . تقليل النفايات تكمن في كل مرحلة من هده المراحل

بمثابة الجذر لتوليد ها العتبار  التصميم

أن حيث . ومن األساس لبناء ممارسة قوية لتقليل النفايات يجب أوًال خلق الوعي لكافة الموظفين

لمشروع وبدورها ترجع الفائدة على البيئة أيضا حيث يتم توليد 

في  )النفايات( لعامة إلدارة المخلفات

لبناء كان وتبين أن فهم المهنيين إلدارة نفايات ا

ناقصًا، باعتُبار التبني والممارسة أكثر يرجع ذلك بسبب عدم وجود تشريعات كافية أو حوافز حكومية إلنجاح 

على خلفية نتائج البحث منها أن تتضمن المؤسسات 

على الهيئات المهنية استخدام المؤتمرات 

على الحكومة إدخال تشريعات محددة تنظم التعامل 

حوافز لمكافأة تقدم أن  الحكومةوعلى 
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   :االستنتاجات والتوصيات

الية  انومعلومًا أن مساهمة صناعة البناء نحو توليد النفايات عالية جدا 

تولد تكلفة إضافية للمشروع باإلضافة الى أثرها على البيئة المحيطة ، وبدورها

االدبيات وتحليل أسئلة االستبيان ودراسات الحالة، تم تسليط الضوء على العديد من طرق تقليل النفايات 

تقليل النفايات تكمن في كل مرحلة من هده المراحل أن فرصة ظهروأللمراحل المختلفة للمشروع، 

التصميم حلامر من تكون ضمنًيا في مرحلة مبكرة،  النفايات إلى الحد األقصى

ومن األساس لبناء ممارسة قوية لتقليل النفايات يجب أوًال خلق الوعي لكافة الموظفين

لمشروع وبدورها ترجع الفائدة على البيئة أيضا حيث يتم توليد يؤدي إلى فوائد كبيرة على ا

لعامة إلدارة المخلفاتواظهرت نتائج المسح أن الممارسة ا .ل كميات أقل الى مكبات النفايات

وتبين أن فهم المهنيين إلدارة نفايات ا. الموقع ككل تعتبر ضعيفة للغاية وتحتاج للكثير من التحسينات

ناقصًا، باعتُبار التبني والممارسة أكثر يرجع ذلك بسبب عدم وجود تشريعات كافية أو حوافز حكومية إلنجاح 

على خلفية نتائج البحث منها أن تتضمن المؤسسات  ويتم تقديم بعض من التوصيات. دام

على الهيئات المهنية استخدام المؤتمرات في صناعة البناء و اهج المهنيين التعليمية تعاليم البناء المستدام في من

على الحكومة إدخال تشريعات محددة تنظم التعامل كذلك و . وورش العمل للتثقيف بفائدة إدارة النفايات

وعلى . والتخلص من نفايات البناء ومتابعة مع مراقبة حازمة لضمان االمتثال

  .والشركات التي تتبنى إدارة نفايات البناء بالكامل

االستنتاجات والتوصيات .7

أن مساهمة صناعة البناء نحو توليد النفايات عالية جدا 

، وبدورها المكبات العموميةب

االدبيات وتحليل أسئلة االستبيان ودراسات الحالة، تم تسليط الضوء على العديد من طرق تقليل النفايات 

للمراحل المختلفة للمشروع، 

النفايات إلى الحد األقصى

ومن األساس لبناء ممارسة قوية لتقليل النفايات يجب أوًال خلق الوعي لكافة الموظفين .النفايات

يؤدي إلى فوائد كبيرة على ا التقليل من النفايات

ل كميات أقل الى مكبات النفاياتونق

الموقع ككل تعتبر ضعيفة للغاية وتحتاج للكثير من التحسينات

ناقصًا، باعتُبار التبني والممارسة أكثر يرجع ذلك بسبب عدم وجود تشريعات كافية أو حوافز حكومية إلنجاح 

دامتعاليم البناء المست

التعليمية تعاليم البناء المستدام في من

وورش العمل للتثقيف بفائدة إدارة النفايات

والتخلص من نفايات البناء ومتابعة مع مراقبة حازمة لضمان االمتثال

والشركات التي تتبنى إدارة نفايات البناء بالكامل المؤسسات
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