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Abstract   Keywords 
اول البحث إدارة مخلفات مواد البناء والھدم، والتي یتم تعریفھا على أنھا المخلفات الصلبة الناشئة عن قطاع یتن

البناء بما فیھا أعمال اإلنشاءات والتشطیبات، وأعمال التجدیدات، والھدم، تُمثل مخلفات البناء والھدم النسبة 
ً على  المستوى المحلي حسب تقریر وزارة الدولة لشؤن البیئة األعلى من إجمالي كمیات المخلفات الصلبة سنویا

؛ مما یؤكد حتمیة دراسة المشكلة لتقلیل آثارھا السلبیة على البیئة والصحة العامة، وعلیھ تضمن البحث 2016
دراسة حالة مشروع المتحف المصري الكبیر أحد أكبر مشروعات اإلنشاءات في مصر بالوقت الحالي ضمن 

المتكاملة والمستدامة لمخلفات مواد البناء والھدم؛ بھدف تقویم نظام إدارة مخلفات مواد البناء  إطار عمل اإلدارة
الحالي ورفع كفاءتھ. استند إلى أسلوب التحلیل الكیفي لتحلیل البیانات من خالل إجراء المقابالت الشخصیة مع 

لتحلیل الكمي من خالل عمل استبیان بعض القائمین على المشروع موضع الدراسة، وزیارة مواقعھ، و أسلوب ا
الستطالع آراء الخبراء في إجابة بعض التساؤالت البحثیة؛ وقد توصل البحث إلى تحدید أولویات عمل خطة 

  اإلدارة المتكاملة والمستدامة لمخلفات مواد البناء والھدم في مصر.

 مخلفات مواد البناء    
Construction waste 

 اإلدارة المستدامة 
Sustainable 
management 

 المتحف المصري الكبیر
Grand Egyptian 
Museum 
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:Introduction  
ً لنطاق  تختلف كمیات المواد الناتجة عن أعمال البناء والھدم تبعا

المكاني باختالف نظم اإلنشاء وطبیعة المواد المستخدمة، الدراسة 
وباعتبار مخلفات البناء والھدم أحد أكبر نسب المخلفات في مصر 
من إجمالي مخلفاتھا الصلبة، فیجب توجیھ الجھود نحو تفعیل 
اإلدارة المستدامة لمخلفات مواد البناء والھدم كحل فعال لتقلیل 

ھا، كذلك تقلیص كمیات المخلفات وتعزیز االستفادة منكمیاتھا، 
ً على البیئة العمرانیة القائمة بما یحقق  المتراكمة التي تمثل عبئا

  االستدامة بأبعادھا االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة.
ً لعدم وضوح األدوار والمسؤلیات بین الجھات الفاعلة في  نظرا

م وجود منظومة إدارة المخلفات وأحیانا التداخل فیما بینھا، وعد
قرار  إصدارخطط واضحة الدارة المخلفات بالمحافظات؛ تم 

. یتناول جھاز تنظیم 2015بإنشاء جھاز تنظیم إدارة المخلفات 
إدارة المخلفات عدد من السیاسات التي تعالج اولویات إدارة 
المخلفات مثل: تقلیل إنتاج المخلفات، وتدویرھا، والتخلص منھا 

الخطرة، كما یھدف إلى حمایة إلى جانب معالجة المخلفات 
وتحسین البیئة والمجتمع من خالل إعداد وتنفیذ مجموعة من 
اإلصالحات المستدامة لقطاع المخلفات وتقدیم حلول فعالة، ومن ثم 
صدر مشروع فانون إدارة المخلفات عن مجلس النواب أغسطس 

جھاز تنظیم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون  لیحل 2020
، وتؤول إلیھ 2015لجھاز المنشأ بقرار مجلس الوزراء محل ا

  حقوقھ، ویتحمل ما علیھ من التزامات. 
یقترح البحث تطویر إطار عمل اإلدارة المستدامة لمخلفات مواد 
ً باالستناد إلطار عمل اإلدارة المتكاملة للمخلفات  البناء والھدم محلیا

متحف ال –الصلبة في مصر؛ والتطبیق على حالة الدراسة 
الكبیر؛ بھدف تحسین كفاءة نظام إدارة المخلفات الحالي،  المصري

وتحقیق مستوى عاِل من التنافسیة وجذب االستثمارات األجنبیة، 
  كذلك تحسین بیئة العمل والحفاظ على الصحة العامة.

حالة –تنفیذ مشروع المتحف المصري الكبیر  أعمالبدأت 
لیتضمن المبنى  ،2م 480000، على مساحة 2005سنة  -الدراسة

ً من صاالت العرض المتحفي، مكتبة،  الرئیسي للمتحف عددا
متحف العلماء، قاعة مؤتمرات، قاعة سینما ثالثیة األبعاد، صاالت 
عرض مسرحي، أوبرا، متحف لألطفال، وآخر لذوي االحتیاجات 

الخاصة، مركز وسائط متعددة، مركز لتدریب الكوادر البشریة، 
، منطقة ترفیھیة، وال تزال أعمال التقلیدیةحرف مركز للفنون وال

 Orascom(وقت إنتھاء البحث  2020إنشاءات المشروع قائمة 
2020(. 

Statement of the problem 
مع ازدیاد النشاط العمراني في مصر في اآلونة األخیرة، ینتج عن 
صناعة التشیید والبناء األطنان من مخلفات مواد مواد البناء والھدم 
التي تجعلھا واحدة من أعلى القطاعات المستھلكة للموارد من 

جود إطار عمل إلدارة المواد والطاقة، كما تفتقد بعض المدن و
مخلفات مواد البناء والھدم مما یؤدي للتخلص منھا بشكل عشوائي، 
ً  للموارد والطاقة ویمنع االستفادة  ً للبیئة وھدرا فیسبب تراكمھا تلوثا

  منھا.
Objectives:   

یھدف البحث إلى تناول إطار عمل اإلدارة المتكاملة والمستدامة 
ً من خالل حالة الدراسة، ومن ثم البنا موادلمخلفات  ء والھدم محلیا

ً لما یتوافق مع الواقع المحلي.   تحدید أولویات العمل بھا وفقا
 Methodology 

تجمع  combined strategyینتھج البحث استراتیجیة مشتركة  
بین: المنھج الوصفي من خالل عرض المضمون العام لنظام 

دام لمخلفات البناء والھدم، ومنھج دراسة اإلدارة المتكامل والمست
لتطبیقھ على مشروع التحف المصري الكبیر،  case studyحالة 

وقد اعتمد على إجراء استبیان تم طرحھ على عینة عمدیة من 
القائمین على إدارة المشروع، على أن یتم تحلیل البیانات باستخدام 

 Binary logisticاختبار االنحدار التدریجي اللوجیستي (
regression ؛ لتحدید المؤشرات الحاكمة التي یبدأ بھا التنفیذ(

الفعلي إلطار عمل اإلدارة المتكاملة والمستدامة لمخلفات مواد 
  البناء.

Literature Survey 
ام اإلداري لوجود قصور شدید في النظ )2004(النوحي أشارت 

انعكس على تراكم المخلفات في الشوارع، وتناولت الدراسة بحث 
امكانیة انتاج وحدات من الطوب والطوب المفرغ وبلوكات 
الرصیف المصنعة باستخدام مخلفات البناء والھدم ،وعلیھ تم 
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اقتراح خلطات تصمیمیة للطوب األسمنتي والطوب المفرع 
األسمنت وكسر الطوب  وبلوكات الرصیف، واختبار نوعین من

ً لدراسة تأثیر وجود مواد  وكسر السیرامیك كركام كبیر، إضافة
ضارة على سلوك المنتجات موضع الدراسة مثل الكلوریدات 
والكبریتات وتبین عدم تأثیرھا على المنتج األخیر، وتم إجراء 
استبیان لتحدید متوسط تكلفة الرحلة للمقالب العمومیة ثم تقریر 

المقاولین لنقل مخلفات البناء للمقالب كوسیلة لتشجیعھم قیمة حافز 
بوضوح إلى  )Rao, Jha et al. 2007(أشار ووتغییر سلوكھم، 

تخدام مخلفات مواد البناء والھدم على إمكانیة معالجة وإعادة إس
توالت نحو أفضل، مثل إعادة تدویرھا إلنتاج خرسانات جدیدة، و

األبحاث التي ناقشت استخدام الركام ومخلفات الخرسانة إلنتاج 
خرسانة جدیدة ذات خواص أقل تستخدم في تطبیقات مختلفة ال 
ا تتطلب نفس الخواص الھندسیة لنظیرتھا المصنعة من موادھ

الخام، إما أن یتم إنتاجھا من مخلفات ھدم الخرسانة النظیفة أو 
المختلطة بالشوائب من مخلفات البناء األخرى على أن یتم اختبار 
خواصھا قبل استخدامھا، إال أن ھناك عدة عوائق تحول دون 
االستخدام الواسع النطاق للركام المعاد تدویره ومنتجات الخرسانة 

ل في: عدم توافر التكنولوجیا القابلة لالستمرار المعاد تدویرھا تتمث
مع تحقیق جدواھا االقتصادیة، عدم توفر مواصفات قیاسیة ثابتة 
ُملزمة لمنتجاتھا، ونقص الوعي بأھمیة إعادة تدویرھا والعائد 
منھا، وافتقارھا دعم الجھات الحكومیة، كذلك بُعد المسافة بین 

مما یُزید من تكالیف نقلھا وال مراكز إعادة التدویر ومواقع البناء؛ 
یُحفز المستثمرین ال سیما الجدد في المجال على االھتمام بإعادة 

  تدویرھا. 
وألن الفرز المیكانیكي لمخلفات أحد أھم المراحل لضمان جودة 
ً في حالة إعادة تدویر كمیات  المنتجات المعاد تدویرھا، خاصة

لدراسة  )Zhao, Leeftink et al. 2010(كبیرة منھا، توجھ 
الجدوى االقتصادیة لمتطلبات تدویر مخلفات البناء والھدم بأحد 
البلدیات في الصین، وباستقصاء وضعھا توصل البحث لوجود 
كمیات كبیرة من مخلفات البناء والھدم بسبب نشاط النمو العمراني 
والتي تستلزم التدخل إلعادة تدویرھا من خالل منظومة متكاملة، 

ً بید أن إجراء الفر ز المیكانیكي من العملیات المكلفة اقتصادیا
خاصة في حالة انخفاض القیمة االقتصادیة للمواد المعاد تدویرھا 
كما ھو الحال بالنسبة إلعادة تدویر الركام.وبحساب تكالیف تشغیل 
مراكز إعادة التدویر تبینت مخاطرھا االستثماریة ووجوب التدخل 

ائب؛ لدعم جدواھا بفرض األدوات االقتصادیة مثل: الضر
  االقتصادیة.

على اآلثار االقتصادیة  )Coelho and de Brito 2013(ركز 
م بالبرتغال من والبیئیة المترتبة على إدارة مخلفات البناء والھد

عام من  60خالل مراقبة آداء أحد مصانع إعادة التدویر خالل 
تشغیلھ، مع حساب انبعاثات ثاني اكسید الكربون الناتجة عنھ 
ومعدالت استھالكھ للطاقة كمؤشرات لتقییم اآلداء البیئي. اعتمد 
نموذج إعادة التدویر على فرز المواد وتصنیفھا بأسالیب الفصل 

والیدویة؛ ذلك لتسھیل توجیھھا ألكفأ أسالیب التعامل  المیكانیكیة
معھا، وتحدید المسافة بین مراكز التجمیع ومصنع إعادة التدویر، 
والمعدات المتاحة وكفاءتھا من حیث استھالكھا للطاقة واالنبعاثات 
الناتجة عن استخدامھا. توصلت الدراسة إلى أن معدل استھالك 

من الممكن أن یصل ألربعة أضعاف الطاقة لمصنع إعادة التدویر 
استھالك المباني التقلیدیة، إال أنھ وبالمقارنة بأسالیب معالجة 
ً في إجمالي الطاقة  ً ملحوظا المخلفات األخرى یُمثل انخفاضا

% منھا، ویُعتبر أقلھا في انبعاثات ثاني 20المستھلكة یصل إلى 
لمخلفات أكسید الكربون والتي یذھب النصیب األكبر منھا لنقل ا

واحتراق الوقود؛ وبالتالي اقترح البحث التوجھ لإلستعانة 
بالمركبات الكھربائیة في نقل المخلفات من أجل تقلیل انبعاثات 

 الكربون ذات األثر السلبي على البیئة.
لمثال إدارة المخلفات االنشائیة في  (Guerrero 2014) تعرض

كوستاریكا على مرحلتین. ركز البحث في المرحلة األولى منھ 

على سبع تساؤالت ھامة تمثلت في: اھم او اكثر المواد استخداما 
خالل مرحلة االنشاء/البناء، كمیات الطاقة المستھلكة، مھارات 

ت العمالة في مواقع االنشاءات، عوائق ومحفزات الممارسا
البیئیة بالموقع، الممارسات المسؤلة عن تقلیل كمیات المخلفات 
الناتجة خالل عملیة التصمیم، وماھي المادة صاحبة النصیب 
األكبر ضمن مخلفات المواد خالل مراحل إنشاء المبنى، كذلك 
كمیات الطاقة المستھلكة المرتبطة بمخلفات المواد الناتجة، 

حث على جمع المعلومات من واعتمدت المرحلة الثانیة من الب
المھندسین والمعماریین عن أسباب تولد كمیات المخلفات، 
وأسالیب إدارتھا، وعوائق ومحفزات تقلیل كمیاتھا، ذلك من خالل 

. وأشارت الدراسة إلى أنھ من spssاستبیان تم تحلیلھ باستخدام 
الممكن استخدام نفس النموذج لدراسة كمیات المخلفات االنشائیة 

  .دول النامیةبال
بالتوازي مع اإلطار القانوني للتعامل مع المخلفات وكفاءة استخدام 

، تطورت أبحاث  )Bovea and Powell 2016( الطاقة بالمباني
ناء والھدم بأوروبا تقییم اآلداء البیئي لدورة حیاة مخلفات الب

والوالیات المتحدة األمریكیة كبدایة تطبیقھا بباقي أنحاء العالم، 
ورقة بحثیة مرتبطة بموضوع البحث تم  80وبالرجوع إلى 

استعراض األسالیب المختلفة والمقارنة بینھا؛ للتوصل ألفضل 
الممارسات المتبعة وتقدیم اقتراحات لتعزیزھا في المستقبل. 

نة تقییم نھایة دورة حیاة المباني، وتقییم تضمنت المقار
استراتیجیات إدارة مخلفات البناء والھدم بصفة عامة باعتبارھما 
األكثر انتشارا، ویتبعھما تقییم دورة حیاة مواد البناء، والمقارنة بین 
المواد المصنعة من مصادرھا والمواد المعاد تدویرھا. بمقارنة 

اسات إلى: الفرز بالموقع بمثابة الممارسات المختلفة توصلت الدر
أحد أفضل الممارسات التي تسھل التعامل مع كمیات المخلفات 
الناتجة والناتج عنھا إما أن یُعاد تدویره أو حرقھ الستعادة الطاقة، 
وفي حال المخلفات المختلطة، یعتمد اختیار الفرز خارج الموقع 

قایا المخلفات على مسافة نقل المخلفات، ویُمثل الحرق والدفن لب
الخیار الثاني بعد إعادة استخدامھا وتدویرھا، كما تعتمد نسبة 

 .المواد المعاد تدویرھا على جودتھا وكفاءة اآلداء البیئي لھا
واجھت إدارة مخلفات البناء والھدم في فیتنام مشكلة رصد كمیاتھا 

،  )Lockrey, Nguyen et al. 2016(الرسمیة وغیر الرسمیة
وأسالیب التخلص منھا بالدقة الكافیة الالزمة لتعزیز استدامة نظام 
إدارتھا، ومحدودیة تطبیق إعاة تدویرھا، ومن خالل زیارات 
لمواقع البناء، ومقابالت مع أصحاب المصلحة القائمین على النظام 
وتقویم تدفق المواد ومعدالت تدویرھا، وخلصت نتائج الدراسة إلى 

ارة التعاون بین القطاعین العام والخاص، وعدم افتقار نظام اإلد
الخضوع لتصنیف واضح للمخلفات الناتجة عن قطاع البناء، 
واعتبارات التكلفة االقتصادیة لنقل المخلفات ومعالجتھا، كذلك عدم 
إدراك أھمیة إعادة تدویر مخلفاتھا على كافة األصعدة اإلقتصادیة 

 .Silva, De Brito et al( واالجتماعیة والبیئیة. وباالستناد إلى
یعوق االستفادة من المواد القابلة إلعادة استخدامھا  )2017

وتدویرھا في معظم المشروعات الصغیرة والمتوسطة كمصادر 
متجددة بدیلة عدة عوامل تتمثل في: نقص الوعي بشأن قیمة 
المخلفات الناتجة وتكوینھا، والتكلفة االقتصادیة للنقل وإعادة 

وافز الكافیة لتحویل التدویر بسبب بعد المسافات، وعدم وجود الح
مسار المخلفات عن دفنھا ونقلھا لمصانع إعادة التدویر، إضافة 
إلنخفاض جودة المواد المعاد تدویرھا في بعض األحیان لعدم 
تقیدھا بمواصفات قیاسیة ثابتة. وقد تبین أن التدخل الحكومي 
بتشریعات وقوانین صارمة موحدة أحد أھم المحركات الرئیسیة 

كة أصحاب المصلحة، وزیادة ثقتھم في جودة المواد لتعزیز مشار
ً من نظائرھا من مصادرھا  المعاد تدویرھا لإلعتماد علیھا بدال

  الطبیعیة. 
لتقویم منھجیات  )Elgizawy, Nassar et al. 2016(ھدف 

القیاس الكمي الحالیة لمخلفات البناء والھدم باالشارة لجدواھا و 
خطوات نجاح إدارة مخلفات  أوجھ القصور بھا باعتبارھا أولى
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البناء والھدم؛ وقد تمثلت أفضل الطرق لتحدید كمیات المخلفات 
بمتابعتھا الدقیقة خالل مراحل تولدھا، وتقصي كمیاتھا اوال بأول؛ 
إال أنھا تتطلب المجھود وتبلغ صعوبتھا في حال المشاریع الكبیرة 

، یلي ذلك التي ینتج عنھا كمیات كبیرة من المخلفات تصل لألطنان
 ً تقدیر كمیات المخلفات المتولدة من خالل حساب حجمھا اعتمادا
على شكلھا الھندسي، وحساب كمیات المخلفات من خالل سعة 
الشاحنة الناقلة وعدد النقالت. من خالل عمل تحلیل للمخلفات 

 leedاالنشائیة الناتجة عن مشروعین حاصلین على شھادة 
ي الحجم، وتحدید كمیات ،ومشروعین آخرین سكنیین متوسط

، وسعة الشاحنات المسؤلة عن نقلھاالمخلفات، ومكوناتھا، ومسافة 
عملیة النقل، وأماكن التجمیع التي تستقبلھا، توصلت الدراسة 
ً وھي اعتماد عدد النقالت  ألفضل المنھجیات القابلة للتطبیق محلیا

، في حساب كمیات مخلفات البناء والھدم الناتجة عن المشروعات
وتوصل البحث ألن الفصل أحد أھم الخطوات لنجاح اعادة تدویر 
المخلفات واالستفادة منھا وتحقیق استدامة ادارتھا، وبالمقارنة بین 
المثالین في كمیات انتاج مخلفاتھم استنتج البحث ان دار الھندسة 
كان اعلى بسبب طبیعة استخدامھ وتصمیمھ كمبنى اداري 

اطیع بین المكاتب اكبر بشكل "االسقف الجبسوم بورد وقو
مشروعات -ملحوظ". أما بالنسبة للفئة الثانیة من المشروعات 

فیالت سكنیة بالقاھرة الجدیدة مكونة من بدروم و دورین وسطح 
كمیات المخلفات الناتجة عنھا مقارنة بمساحاتھا  -بمساحات متقاربة

 كانت أربعة أضعاف المؤشرات الناتجة عن المشروعات الكبیرة
مربع؛ ذلك ألن المشروعات الصغیرة ال تخضع إلدارة  متربالطن/

مخلفاتھا كما أن العمالة بھا لیست بالقدر الكافي من المھارة 
  والمھنیة كما في المشروعات الكبرى.

اإلدارة المتكاملة والمستدامة لمخلفات مواد البناء بالمتحف  . 1
  المصري الكبیر

على أنھا المخلفات  CD Wasteتُعرف مخلفات مواد البناء والھدم 
الصلبة الناتجة عن قطاع البناء بما في ذلك أعمال اإلنشاءات 

 (department 2009) والتشطیبات والتجدیدات والترمیم والھدم
ویة على طریق تمثل إدارة مخلفات مواد البناء ممارسة حی، 

االستدامة یمكن أن تتحقق من خاللھا منافع بیئیة واجتماعیة 
ُ )Lu and Yuan 2011( واقتصادیة ، إال أنھ في قطاع البناء غالبا

 والھدمما ال یھتم مدیري مواقع اإلنشاءات بإدارة مخلفات البناء 
، ) et al. 2015Udawatta, Zuo( على النحو المطلوب

باإلضافة إلى ضعف التنسیق وعدم توفرالمھارات الكافیة لدى 
العمال، مما قد یؤدي إلى سوء اإلدارة تبعا للنشاط الذي یتم القیام بھ 

)Li 2012(.     
اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مصر ھي منظومة متكاملة 
یترابط عناصرھا من أجل تمكین النظام ككل من العمل بكفاءة 

، ومن خالل البرنامج الوطني الدارة المخلفات الصلبة في واستدامة
اولھا حال مصر تم التوصل لنھج تحدده ثالثة أبعاد ھامة یتحتم تن

تغییر أو تطویر نظام إدارة المخلفات الصلبة، ذلك تحت مسمى 
االدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مصر، ویتضح ذلك في 

 ).1(شكل

  
  : إطار عمل اإلدارة المتكاملة والمستدامة لمخلفات مواد البناء والھدم1شكل 

 Putting integrated، 2016المخلفات الصلبة في مصر، البرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة المصدر: التقریر السنوي إلدارة 
sustainable waste management into practice: using the ISWM assessment methodology as applied in the 

UWEP Plus programme (2001–2003)." Gouda, The Netherlands: WASTE (2004)  بتصرف من الباحثة  
وفي إطار ما سبق، تھدف إدارة مخلفات مواد البناء بالمتحف 
إلعادة استخدام وتدویر معظم المخلفات اإلنشائیة الناتجة 
واستخدامھا لدورة حیاة جدیدة خالل مراحل إنشاء المتحف، مع 
مراقبة المخلفات في كل مرحلة، تجمیعھا، وفرزھا، وتشوینھا، 

استعادة المواد القابلة إلعادة التدویر واالستخدام منھا، ومعالجتھا، و
 على أن تستند خطة إدارة مخلفات مواد البناء بالمتحف على:

  أصحاب المصلحة .1.1
یتم تعریف أصحاب المصلحة على أنھم من تنطبق علیھم واحدة أو 

من یتعرض للخسائر العینیة أو  :أكثر من الخصائص التالیة
المخلفات (مثل المجتمع بسكانھ الحالیین األضرار المحتملة بسبب 

واألجیال المستقبلیة)، أو من یمتلك سلطة إتخاذ القرارات اإلیجابیة 
أو السلبیة بشأن إدارة المخلفات (مثل مختلف الھیئات القانونیة 
واالستشاریة الحكومیة أوغیر الحكومیة)، أو من یعتمد بدرجة 

لصناعة التي تنتج المواد قرارات إدارة المخلفات (مثل ا علىعالیة 
 Chung and Lo(أو الخدمات المتصلة بأعمال البناء والھدم) 

2003(. 

ة بإدارة مخلفات المتحف المصري الكبیر یتمثل أصحاب المصلح
أحد –شركة ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدویر المخلفات في 

، وھي شركة مساھمة مصریة بجھود -شركات القطاع الخاص
مجموعة مختارة من رواد وخبراء إدارة المخلفات الصلبة في 
ً. ھدف  مصر امتدت خبراتھم في ھذا المجال ما یقار الثالثین عاما

شركة تصمیم وتنفیذ منظومة بیئیة متكاملة إلدارة المخلفات ال
الصلبة في مصر باستخدام التكنولوجیا المصریة والعالمیة الحدیثة 
ً لالشتراطات والقوانین المصریة إلدارة المخلفات  وفقا

  .(Ghanem 2020) واالشتراطات الدولیة 
 إدارة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والھدم  .1.2

مع المخلفات الناتجة في نھایة  التعاملإدارة المخلفات ھي ممارسة 
دورة حیاة المواد، وتنطوي على إدارة األنشطة المرتبطة باالنتاج 

عادة التدویر والتخزین والجمع والنقل،كذلك إعادة االستخدام وإ
ً، مع مبادئ االقتصاد، والجمال،  والتخلص النھائي بما یتوافق بیئیا

، وتعتبرعملیة الفرز وفصل )Nag 2005( والحفاظ على الطاقة
أحد أھم المتطلبات التي تسبق إدارة  بمثابةالمخلفات الناتجة 
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 Poon, Ann et( المخلفات وتساھم في نجاحھا وتدعم استدامتھا
al. 2001( تم تحدید أھم المراحل في إدارة مخلفات مواد ، وعلیھ

  البناء والھدم على النحو التالي:

  
  : إدارة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والھدم2شكل 

 ".A theory of waste behaviour in the construction industry"المصدر: 
Construction Management and Economics بتصرف من الباحثة  

وباعتماد البحث الكیفي تم عمل مقابالت شخصیة للقائمین على 
إدارة المشروع مع عدد من أعضاء اإلدارة الھندسیة إلنشاء 
المتحف المصري الكبیر،وفیما یلي عرض لكمیات المخلفات 

 2012الناتجة عن مشروع المتحف في الفترة الزمنیة من ابریل 
  :2020وحتى ابریل 

  

 
 2020وحتى ابریل  2012: یوضح كمیات المخلفات الناتجة عن المتحف المصري الكبیر في الفترة من مایو 3شكل 

  2020اإلدارة الھندسیة إلنشاء المتحف المصري الكبیر شركة اوراسكوم  – GEM administration teamالمصدر: 

  
  )2020: ابریل  2012ضح كمیات المخلفات الناتجة عن أعمال إنشاءات المتحف المصري الكبیر في الفترة (مایو : یو4شكل 

 2020اإلدارة الھندسیة إلنشاء المتحف المصري الكبیر شركة اوراسكوم  - GEM administration teamالمصدر: 
وقد أظھرت نتائج المقابالت الشخصیة وزیارات الموقع أن نظام 
إدارة مخلفات البناء الناتجة عن المشروع یخضع إلطار عمل 

 اإلدارة المتكاملة والمستدامة كما یلي: 
  الفرز والتجمیع . 1.2.1

على خالف الصناعات األخرى، تنتج أعمال التشیید والھدم 
خالل مراحل مختلفة من  –مخلفاتھا ضمن جدول زمني محدد 

، كما یكون )Johnston and Mincks 1995( -التقدم بالمشروع

الفرز في نفس مرحلة إنتاج المخلفات أسھل منھ في مراحل الحقة 
)Shen, Tam et al. 2004(لتكون المواد الناتجة عن الفرز  ؛

نظیفة تناسب إدراجھا في إنتاج مواد بناء جدیدة. ومن خالل فصل 
عدد أكبر من المواد، فإن كمیة الحطام والمواد المختلطة سوف 

 ً . تنقسم المخلفات الناتجة عن موقع )Inc 2003( تنخفض تباعا
المتحف إلى أربعة فئات أال وھي: المخلفات اإلنشائیة، والمخلفات 
البلدیة، والمخلفات الطبیة، والمخلفات الخطرة، یتم فرز المخلفات 
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محكمة الغلق مخصصة لجمع اإلنشائیة والبلدیة باستخدام شاحنات 
المخلفات من مصدر تولدھا، ونقلھا لمراكز إعادة تدویرھا؛ لعدم 
وجود مساحة مخصصة للفرز داخل الموقع، على أن یتم متابعة 
خط سیرھا، وحمولتھا، ونوع المخلفات التي تقوم بنقلھا من خالل 
أجھزة التعقب ورصد تلك البیانات مباشرة بتقاریر دوریة، وعند 

ل الشاحنة لمركز إعادة تدویر المخلفات یتم وزنھا من خالل وصو
میزان بسكول قبل لدخولھا للمصنع مع عمل تقریر بكمیات 

المیكانیكي یتم فصل المخلفات -المخلفات، وعن طریق الفرز نصف
 Ghanem(المختلطة لتحدید المرحلة التالیة المناسبة لكل منھا 

2020(.  
  إعادة االستخدام  . 1.2.2

تعتبر إعادة االستخدام أكثر أسالیب إدارة المخلفات اإلنشائیة 
ً یلیھا إعادة التدویر ومن ثم التخلص اآلمن منھا، وتشمل  استدامة

س إعادة االستخدام الحفاظ على المواد وإعادة استخدامھا لنف
الوظیفة بالحد األدني من المعالجة واستھالك الطاقة، على أن تبدأ 

 ,Peng(بذلك دورة حیاة جدیدة بعد نھایة دورة حیاتھا األولى 
Scorpio et al. 1997( فیتم استخدام مخلفات المواد القابلة ،

إلعادة استخدامھا لنفس الغرض السابق أو ألغراض أخرى، مثل: 
لتفعیل إعادة استخدام المواد . )Ghanem 2020(بقایا األخشاب 

إعادة إستخدامھا في  من الممكن تخزین المواد المتبقیة حتى  یسھل
ً أوأعمال التجدیدات في نفس الموقع  مشروعات أخرى مستقبال

)u and P 2015Raj(.  
  إعادة التدویر . 1.2.3

وألنھ ال یمكن إعادة استخدام جمیع المخلفات المتولدة؛ یلجأ نظام 
إدارة المخلفات لممارسات إعادة التدویر باعتبارھا الخیار الثاني 
بعد إعادة االستخدام من حیث األفضلیة في تحقیق استدامة النظام 

)Baxi 2014( وتكون إعادة تدویر مخلفات المواد بإحدى .
طریقیتین: إما بإدخال مخلفات مواد البناء والھدم كمواد أولیة 
إلنتاج مواد جدیدة، أو أن تتم معالجتھا وصیانتھا لتأھیلھا إلعادة 
استخدامھا لدورة حیاة جدیدة قد تختلف عن سابقتھا 

)McDonough and Braungart 2010( تتم إعادة تدویر ،
مخلفات المواد الناتجة عن أعمال اإلنشاءات بالمتحف إلنتاج مواد 

دیدة ضمن مراحل إنشاء جدیدة؛ فتعود الستكمال دورة حیاة ج
: 1ول جدالمشروع أو مشروعات أخرى، ویتضح بالجدول التالي (

أنواع المخلفات الناتجة عن المتحف المصري الكبیر ونسب إعادة 
ً تدویرھا ) أنواع المخلفات الناتجة ونسب إعادة تدویرھا، وفقا

لشركة إرتقاء الخدمات المتكاملة وتدویر المخلفات المسؤلة عن 
  إدارة مخلفات موقع المشروع:

نسبة إعادة   طریقة التعامل معھا  المخلفاتنوع 
  تدویرھا

  %85+  إعادة التدویر ثم التخلص مما یتبقى بالدفن  المخلفات اإلنشائیة
  %90+  إعادة التدویر ثم التخلص مما یتبقى بالدفن  المخلفات العضویة
  %0  التغلیف ثم الدفن بمدافن خاصة  المخلفات الطبیة 
  %0  الحرق  المخلفات الخطرة

  : أنواع المخلفات الناتجة عن المتحف المصري الكبیر ونسب إعادة تدویرھا1ول جد
  .3/6/2020المصدر: مقابلة شخصیة مع د.أیمن غانم ممثأل عن شركة ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدویر المخلفات بتاریخ 

بالشركة یتم تطبیق إعادة التدویر بمواقع إعادة التدویر الخاصة 
ً للمواصفات البیئیة القیاسیة،  بمدینة السادس من أكتوبر طبقا

 low & high density)وتشمل: إعادة التدویر الكاملة للبالستیك 
polyethylene)   خالل ماكینات ووحدات التكسیر والبلورة

والتخریز والفیلم إلنتاج األكیاس البالستیكیة وألواح عازلة، إنتاج 
المفرغ) ویتحمل  –عالي الجودة (المصمت الطوب األسمنتي 

الضغط واإلجھاد، كذلك بردورات األرصفة بأنواع ومقاسات 
ً للمواصفات القیاسیة المصریة إلعادة تدویر المخلفات  مختلفة طبقا

  اإلنشائیة.
  التخلص النھائي . 1.2.4

یتم اللجوء للتخلص من مخلفات مواد البناء والھدم في حالة عدم 
یتمثل الحل البدیل للمقالب ، ومھا أو تدویرھاإمكانیة إعادة استخدا

العمومیة في استخدام المطمر (المدفن الصحي)، وھو المصطلح 
ً للتخلص من  المستخدم لوصف منشأة ھندسیة مصممة خصیصا
المخلفات في التربة السطحیة لألرض مع تقلیل اآلثار السلبیة على 

. )Tchobanoglous 2002( األدنىالبیئة والصحة العامة للحد 
خلص من مخلفات المواد بحالة الدراسة بإحدى طریقتین: یتم الت

الحرق أو الدفن حسب نوع المخلفات، فبالنسبة للمخلفات الطبیة یتم 
تغلیفھا ونقلھا لمحارق خاصة بالحوامدیة للتخلص منھا، والمخلفات 
ً من قبل  الخطرة تُنقل لدفنھا بالمدفن الوحید المعترف بھ رسمیا

 Orascom(العرب باالسكندریة الحكومة بالناصریة ببرج 
2020(.  
البیئیة -اعتبارات تفعیل نظام إدارة المخلفات المستدام  .1.3

 .-واالقتصادیة والتقنیة
وھي  یُقصد بھا الجوانب الواجب مراعاتھا لتحقیق استدامة النظام،

تتطلب إدارة المخلفات اإلنشائیة تختلف من دولة ألخرى؛ حیث 
تشریعات واضحة ومبادئ موحدة إلدارة الموارد تشمل  وجود

ممارسات الجمع، والفصل، والنقل، والتخلص یتم تنفیذھا بمشاركة 
  . )Kofoworola and Gheewala 2009(أصحاب المصلحة 

 االعتبارات البیئیة . 1.3.1

إلى ما إذا كانت خیارات إدارة المخلفات من شأنھا الحفاظ  تُشیر
، على أال )Chung and Lo 2003(والصحة العامة  على البیئة

دة یتم التعامل مع المواد بمبدأ النسبیة المطلقة؛ فإذا قورنت الما
ً سیكون الحكم االول أن المادة  المعاد تدویرھا بأخرى أنتجت حدیثا
ً على البیئة، لكنھا  المعاد تدویرھا ھي األكثر استدامة وأقل ضررا
ً على  ً سلبیا لیست قاعدة ثابتة فقد یسبب المنتج المعاد تدویره أثرا
البیئة، وبالتالي من المھم متابعة المؤشرات واالستمرار في 

 ,Klang(منتج أكثر جودة من المنظور البیئي المستدام تطویرھا ل
Vikman et al. 2003( لتعزیز الحفاظ على الموارد البیئیة؛ .

تھدف إدارة المخلفات بالمتحف إلى الحد من المخلفات من 
مصدرھا، وتمثلت أھم ممارسات تقلیل المخلفات الناتجة في 
استخدام وحدات الخرسانة مسبقة الصب، كذلك إعادة استخدام 
وتدویر معظم المخلفات اإلنشائیة الناتجة عن المشروع، 

مھا لدورة حیاة جدیدة خالل مراحل إنشاء المتحف مثل: واستخدا
وحدات الطوب األسمنتي عالي الجودة، مع التأكد من مطابقتھا 
للمواصفات القیاسیة ومتابعة مؤشرات إنتاجھا، ومن ثم مقارنة 
االنبعاثات السلبیة الناتجة عنھا باالنبعاثات الناتجة عن تصنیع 

  .)Ghanem 2020(البیئیة  المواد الخام للتأكد من استدامتھا
 االعتبارات االقتصادیة . 1.3.2

ترتبط االعتبارات االقتصادیة بنظام إدارة مخلفات مواد البناء 
والھدم بمدخالت ومخرجات النظام، حیث تبدأ بعملیات فرز 

ات الناتجة وفصلھا لتحدید أسلوب التعامل معھا، وحتى المخلف
یتم تقییم آداء إعادة تدویرھا إلنتاج مواد جدیدة أو التخلص منھا. 

أسالیب التعامل مع المخلفات من الناحیة االقتصادیة وتقدیم 
من خالل حساب تكالیف  )Stenis 2005(اقتراحات لتطویرھا 

استھالك الطاقة من اآلالت واألدوات والنقل، ودراسة أسعار 
ً لمقارنة تكلفة  السوق لكل من المواد المعاد تدویرھا والمنتجة حدیثا

 .Klang, Vikman et al(التصنیع و النقل والعائد منھا 
، وقد تعذر على الباحث الوصول للمعلومات الخاصة )2003

  باعتبارات نظام إدارة المخلفات االفتصادیة بالمشروع.
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 االعتبارات التقنیة . 1.3.3
ستدامة نظام إدارة مخلفات البناء والھدم، ینبغي توفیر لتحقیق ا

المتطلبات التقنیة الالزمة التي یمكن من خاللھا أن تكون المواد 
عن عملیات البناء والھدم ذات  الناتجةالمعاد تدویرھا من المخلفات 

كفاءة تتساوى مع المواد الجدیدة في مواصفاتھا، أو أقل منھا في 
 Shen, Tam(دى المستھلك والسوق المتاحة حال إمكانیة قبولھا ل

et al. 2004( وقد ثبت فیما سبق حرص أصحاب المصلحة على ،
تأكد من كفاءة المواد المعاد تدویرھا ومطابقتھا للمواصفات ال

  القیاسیة كذلك اختبارھا قبل استخدامھا بالموقع.
التحلیل اإلحصائي لبیانات استبیان مشروع المتحف  . 2

  المصري الكبیر
بعد االطالع على حاالت دراسة مشابھة وزیارة موقع المتحف 

تصمیم استمارة  ، وباعتماد اسلوب التحلیل الكمي تمبالجیزة
استبیان لقیاس مدى تحقق نظام إدارة مخلفات مواد البناء المستدام 
 ً بموقع حالة الدراسة، على أن یكون تصمیم أسئلتھا استنادا

–لمكونات إطار عمل نظام إدارة مخلفات مواد البناء والھدم 
أصحاب المصلحة، عناصر النظام، اعتبارات تفعیل نظام إدارة 

شملت مواد البحث استمارة استبیان، تكونت ، -دامالمخلفات المست
سؤال تم طرحھا على عینة عمدیة من مھندسي الموقع  28من 

 30ومھندسي إدارة المشروع، وقد بلغ اجمالي عدد االستمارات 
استمارة استبیان مجابة عبر مجموعة زیارات متتالیة قامت بھا 

ً في لمن لم یتسنى لھم اإلجابة  الباحثة، وبعضھا تم اجابتھ إلكترونیا
أثناء وقت الزیارات، وتضمنت استمارة االستبیان أنواع مختلفة 
من األسئلة، منھا أسئلة إجابتھا بنعم أو ال، وأسئلة ترتیبیة تتدرج 

وتعبر  -ضعیف جدا–عن أقل تقییم  1لتعبر  1:5اختیاراتھا من 
، وأسئلة االختیار من متعدد، وأسئلة -ممتاز–عن أعلى تقییم 5
توحة. تم تحلیل اجابات االستبیان على مستویین: التحلیل مف

الوصفي لعینة الدراسة، والتحلیل التنبؤي لتحدید فرص تحسین 
  نظام إدارة مخلفات مواد البناء الحالي.

  التحلیل الوصفي  .2.1
ینقسم االستبیان إلى ثالثة أجزاء وفقأ لمكونات نظام إدارة مخلفات 

  مواد البناء والھدم تتمثل في: 
 .أصحاب المصلحة -
المراحل التي تمر بھا كمیات المخلفات الناتجة أو ما یعرف  -

بـ"عناصر النظام"  بدایة من إنتاجھا، وفرزھا، وتجمیعھا، 
، وحتى  -إعادة التدویر –ونقلھا، وما یتم علیھا من عملیات 

 التخلص منھا.
اعتبارات تفعیل نظام إدارة المخلفات المستدام: البیئیة  -

 ة والتقنیة.واالقتصادی
  تتبین نسب اإلجابات على كل سؤال منھا كما یلي:

 العامل األول: أصحاب المصلحة -
تم تقویم العامل األول من العوامل التي یستند إلیھا إطار عمل 
اإلدارة المتكاملة من مخلفات مواد البناء، من خالل دراسة 

ي: أبرزأبعاد خطة إدارة مخلفات المواد بالمشروع، والتي تتمثل ف
مدى وضوحھا وااللتزام بھا، ورؤیة تطبیقھا، ومن ثم مدى كفاءة 
التنسیق بین الجھات المسؤلة لتعزیز استدامة النظام، وتوثیق 

 المتابعة الدوریة لكل مراحل المشروع من خالل التقاریر الدوریة.

  تخضع مخلفات مواد البناء بالموقع لخطة واضحة ونظام إدارة متفق علیھ.  1
  

  تعان بشركة متخصصة إلدارة مخلفات مواد البناء بالمشروع.یُس  2
  

تتعدد الدوافع لتطبیق اإلدارة المستدامة لمخلفات مواد البناء الناتجة عن مشروع المتحف المصري الكبیر ویتمثل   3
  أبرز تلك الدوافع في تحسین الصورة العامة وجذب االستثمارات األجنبیة.

  
  ات مواد البناء من خالل تقاریر دوریةتتم متابعة كمیات مخلف  4

  
  یتم التنسیق بین أصحاب المصلحة لتقلیل كمیات المخلفات الناتجة عن أعمال البناء بالمشروع  5

  
  من إجابات استبیان مشروع المتحف المصري الكبیر -أصحاب المصلحة–: التحلیل الوصفي للعامل األول  2جدول 

  در: الباحثةالمص
 العامل الثاني: إدارة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء -

تتناول إدارة مخلفات المواد بالمتحف جمیع المراحل التي تمر بھا 
مخلفات المواد الناتج عن المشروع، بدایة من إنتاجھا وفرزھا 
وتجمیعھا، وحتى إعاد استخدامھا وتدویرھا، والتخلص النھائي 

الستبیات تقویم مراحل إدارة مخلفات المواد من منھا. ویتضمن ا
خالل عدد من العوامل التي من خاللھا یتم تحدید مدى كفاءة تحقیق 

 استدامة النظام.

ابقة   1 دات س تخدم الوح تُس
ات  ل كمی نیع لتقلی التص
ن  ة ع ات الناتج المخلف

    .أعمال البناء

ة إدارة   2 من خط تتض
ات  تخدام مخلف ات اس المخلف

واد المع دویرھا أو الم اد ت
روعات  ن مش تخدامھا م اس

  سابقة.
  

واد   3 ات م ع مخلف تخض
ن  ة ع اء الناتج البن
ً بأول    المشروع للفرز أوال

واق/أماكن   4 د أس توج
ات  ع مخلف ة لبی مخصص
ادة  ل إلع عار أق واد بأس   الم
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روعات   عند كل مرحلة. ي مش تخدامھا ف اس
  أخرى.

5  
واد  ات الم رز مخلف تم ف ی

  داخل الموقع.
  

زة   6 ق مجھ د مراف توج
واد  ات م تقبال مخلف الس

   البناء وإعادة تدویرھا.
7  

ة  احة مخصص د مس توج
  للفرز داخل الموقع.

  

تخضع المواد الماد تدویرھا   8
ا  ا ومطابقتھ ار كفاءتھ الختب
ل  یة قب فات القیاس للمواص

   استخدامھا.
ف  9 رز نص تخدم الف -یس

ات  رز مخلف انیكي لف المیك
ة اء الناتج واد البن ن  م ع

    المشروع.

ام   10 ات الرك تخدم مخلف تس
نفس  ردم ب ال ال بأعم
روعات  روع أو مش المش

  أخرى.
ة   11 تعانة بالعمال تم االس ی

ات  ى عملی ة عل المدرب
ادة  ل وإع رز والفص الف

    االستخدام.

ام   12 ات الرك دویر مخلف اد ت یُع
الناتجة عن المشروع إلنتاج 
فة  ردورات األرص ب
ع  یق الموق ر لتنس وعناص

  لعام.ا

ات   13 تتجھ خطة إدارة مخلف
ادة  و إع اء نح واد البن م
استخدامھا أو تدویرھا في 
روع أو  س المش نف

  مشروعات أخرى.
  

ات   14 ن مخلف تخلص م تم ال ی
ة  ر قابل اء الغی واد البن م
تخدامھا أو  ادة اس إلع

    تدویرھا بالدفن اآلمن.

  .ویرھامخلفات مواد البناء التي یتم إعادة استخدامھا أو تد  15

  من إجابات استبیان مشروع المتحف المصري الكبیر -إدارة مخلفات المواد البناء–: التحلیل الوصفي للعامل الثاني 3جدول 
  المصدر: الباحثة

العامل الثالث: اعتبارات نفعیل نظام إدارة المخلفات  -
 المستدام

تقویم التزام إدارة  من خالل استبیاتن العامل الثالث، تم

مخلفات المواد بالمشروع بأھم االعتبارات البیئیة واالقتصادیة، 
كذلك تقویم مدى توفر المتطلبات التقنیة الالزمة لتحقیق استدامة 

 إدارة مخلفات المواد بالمشروع.
1  

یتم التأكد من اتباع قیود السالمة 
رة  ات الخط ل المخلف ل نق قب

  للتخلص منھا
  

ع  2 ع أس اء تخض واد البن ار م
ع  ة م دیثأ للمقارن نعة ح المص
دویرھا  اد ت واد المع عار الم أس
ل  نیع والنق الیف التص ة تك لمقارن

   والعائد منھا
دات   3 ع المع یانة جمی تم ص ت

واآلالت والتأكد من عدم إطالق 
ى  ى أدن الدخان األسود للتقلیل إل
اث  واء وانبع وث الھ ن تل د م ح
الضوضاء الناتج عنھا قبل البدء 

 في المشروع
  

4  
ل  افة نق ار مس ي االعتب ذ ف تؤخ
ات  ع ومخلف ام للموق واد الخ الم
ق  ى مراف ع إل ن الموق واد م الم

   إعادة تدویرھا أو التخلص منھا

تخدمة   5 اء المس واد البن ع م تخض
ي  ر البیئ یم األث دة لتقی الجدی
ة  تھالك الطاق دالت اس ومع
اد  المواد المع ا ب ومقارنتھ

    تدویرھا

ة تتوفر اإل  6 مكانیات التقنیة الالزم
ل  الیب التعام تدامة أس لمتابعة اس
من اإلدارة  ات ض ع المخلف م

   المستدامة لمخلفاتھا
7  

تتوفر بالموقع اإلمكانیات التقنیة 
ات  والتكولوجیة التي تدعم عملی

  الفرز والتدویر.
  

8  
د  ؤلة بقواع ات المس تم الجھ تھ
ل  السالمة العامة وتوفیر بیئة عم

  ن بالمشروع.جیدة للعاملی
  

من إجابات استبیان مشروع المتحف المصري  -اعتبارات تفعیل نظام إدارة المخلفات المستدام–: التحلیل الوصفي للعامل الثالث 4جدول 
 المصدر: الباحثة  الكبیر

رص  .2.2 ار ف تي الختب دریجي اللوجیس دار الت ل االنح  واد البناء الحاليتحسین نظام إدارة مخلفات متحلی
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 Binaryتم استخدام تحلیل االنحدار التدریجي اللوجیستي 
logistic regression  –؛ لتحدید فرص رفع -تحلیل تنبؤي متقدم

كفاءة النظام الحالي، فیتم استبعاد المتغیرات التي یكون إضافتھا 
ً في تحسین القدرة التنبؤیة للنموذج ( یكون  غیر مؤثرة معنویا

% 5لھ أقل من  p-valueؤثر عندما تكون قیمة المعنویة المتغیر م

(. (el-Shaer 2020)  فیما یلي تفصیل نتائج اختبار االنحدار
التدریجي اللوجیستي الجابات االستبیان بمشروع المتحف 
المصري الكبیر حالة الدراسة في إطار مكونات نظام اإلدارة 

  ستدامة لمخلفات مواد البناء:المتكاملة الم

  قیمة المعنویة  عناصر تقویم نظام إدارة مخلفات مواد البناء والھدم
P-value 

 معامل التنبؤ
Expected ꞵ  

أصحاب 
  المصلحة

وجود خطة واضحة متفق علیھا إلدارة مخلفات مواد البناء 
  4.2545  0.0005  بالموقع.

كة متخصصة في مسؤلیة إدارة المخلفات بالموقع من مھام شر
 4.2336 0.0233 إدارة المخلفات.

  3.1261 0.0041  متابعة كمیات المخلفات الناتجة من خالل تقاریر دوریة
التنسیق بین الجھات المسؤلة عن إدارة الموقع لتقلیل كمیات 

  2.1602  0.0395  المخلفات الناتجة.

إدارة المخلفات 
  الناتجة

  2.0542  0.0494  جھیزاستخدام وحدات الخرسانة سابقة الت
ً بأول عند كل مرحلة من مراحل المشروع   2.7452  0.0494  فرز المخلفات أوال

  1.0613  0.0007  وجود مساحة مخصصة للفرز داخل الموقع
  0.1169 0.9959  الفرز الیدوي

ً -االعتماد على الفرز نصف   0.3392 0.3352 میكانیكیا
  1.9096  0.0666  ز وإعادة االستخداماالستعانة بالعمالة المدربة على الفر

إدارة المخلفات 
  الناتجة

وجود توجھ واضح نحو إعادة استخدام أو تدویر مخلفات المواد 
  1.0000  1.0000  الستخدامھا فیما بعد

  0.8512  0.0000 وإعادة تدویرھا وجود مرافق الستقبال مخلفات المواد الناتجة
المواد بأسعار  وجود أسواق/أماكن مخصصة لبیع مخلفات

  0.9999  0.1823  مخفضة

اختبار كفاءة المواد المعاد تدویرھا والتأكد من مطابقتھا   
  0.7283  0.0276  للمواصفات القیاسیة

اعتبارات تفعیل 
نظام إدارة 
المخلفات 
  المستدام

  2.2615  0.0138  تقییم األثر البیئیي للمواد الجدیدة ومقارنتھا بالمواد المعاد تدویرھا
خذ في االعتبار مسافة نقل المواد الخام للموقع ومخلفات األ

  0.5238  0.0004  المواد من الموقع إلى مرافق إعادة تدویرھا أو التخلص منھا

الالزمة لمتابعة استدامة أسالیب توفر اإلمكانیات التكنولوجیة 
  0.5000  0.0005  التعامل مع المخلفات ضمن اإلدارة المستدامة لمخلفاتھا

 المصدر: الباحثة : نتائج التحلیل اإلحصائي إلجابات استبیان مشروع المتحف المصري الكبیر5 جدول

 
  معامل التنبؤ للعناصر ذات القیمة المعنویة ضمن نظام إدارة مخلفات مواد البناء بمشروع المتحف المصري الكبیر 5شكل  

Results 
عبر دراسة االنحدار التدریجي اللوجیستي واالعتماد على 
ً بإدارة مخلفات  المدخالت األساسیة من العناصر الموضحة سابقا
مواد البناء والھدم اتضح أن ھناك ترتیب أولویات تنفیذ لخطة إدارة 

ً لما تبین  مخلفات مواد البناء والھدم یتحكم فیھا الرقم كمدلول؛ وفقا
والذي یُشیر لقیمة تأثیر  --Expected ꞵ–م معامل التنبؤ من قی

العناصر ذات القیمة المعنویة، والتي بدونھا یتم ھدر الجھد 
 والوقت:

 معامل التنبؤ
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اء  . 1 واد البن ات م ا إلدارة مخلف ق علیھ وجود خطة واضحة متف
 بالموقع.

ام شركة متخصصة  . 2 ن مھ الموقع م ات ب مسؤلیة إدارة المخلف
 في إدارة المخلفات.

 یات المخلفات الناتجة من خالل تقاریر دوریة.متابعة كم . 3
ل  . 4 ن مراح ة م ل مرحل د ك أول عن ً ب ات أوال رز المخلف ف

 المشروع.
اد  . 5 المواد المع ا ب دة ومقارنتھ واد الجدی ي للم ر البیئی یم األث تقی

 تدویرھا.
ات  . 6 ل كمی التنسیق بین الجھات المسؤلة عن إدارة الموقع لتقلی

 لص النھائي منھا.المخلفات الناتجة والتي تتطلب التخ
 استخدام وحدات الخرسانة سابقة التجھیز. . 7
 االستعانة بالعمالة المدربة على الفرز وإعادة االستخدام. . 8

 Conclusion: 
خلص البحث إلى أھمیة تطبیق اإلدارة المتكاملة والمستدامة 
لمخلفات مواد البناء، ووجود خطة واضحة مسبقة إلدارة مخلفات 

نذ مراحل المشروع األولى؛ ذلك للحد من تولد مواد البناء م
المخلفات من مصدرھا، وتعزیز استدامة إدارة الموارد في التعامل 
مع المخلفات الناتجة، وترشید استھالك الطاقة، وتقلیص اآلثار 
السلبیة لمخلفات مواد البناء والھدم على البیئة، ویُوصي البحث 

ً لما توصل إلیھ بتفعیل إطار عمل اإلدارة المتكاملة وا لمستدامة وفقا
  من أولویات وما یتالءم بدوره مع الواقع المحلي.
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