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 الملخص

 

من غازات االحتباس الحراري انبعث بواسطة قطاع النفايات. في عام   %6.9  ، ٔاعلنت هئية البئية في ٔابوظبي ٔان2012  في عام

ا  2016 والتي مثلت4.55   نتج حوالي،  والهدم  البناء  النفايات جراء ممارسات  النفايات غير 47 %  مليون طن من  ٕاجمالي  من 

ٔاهدافها إلدارة النفايات ملقية الضوء    وضعت هئية البئية في ٔابوظبي .2015  مقارنة بالعام السابق؛ %62.92  الخطرة بنسبة ارتفاع 

 من ٕاجمالي النفايات المنتجة بممارسات البناء والهدم %30  على ٔاهمية تخفيض ٕانتاجها في المقام األول كما أقرت استدامة بتحويل

ة في مجال ٕادارة نفايات  تهدف هذه األطروحة ٕالى البحث في المماراسات الحالي .من مناطق الردم ٕالى ٕاعادة االستخدام والتدوير 

الهدم والبناء في ضوء القوانين والتشريعات في ٕامارة أبوظبي بالتركيز على محوريين ٔاساسيين؛ فهم وٕادراك العمليات التي تربط 

يف لتحسين العامل البشري بممارسات ٕادارة النفايات القأيمة في اإلمارة، وتقييم أثر واحدة من الطرق الشأيعة في ٔابوظبي لتخف

تصميم البحث التسلسلي االستكشافي.   الطرق المختلطة متبعا   منتهجا  2019   القطاع من حيث الكمية والنوعية. ٔاقيم هذا البحث في

بدٔات هذه الدراسة بالطور االستكشافي النوعي والذي تضمن ٕاجراء مقابالت مفتوحة مع تسعة ممتهنين لقطاع البناء في ٔابوظبي  

لتحليل البيانات “Minitab 19”  بالطور التحليلي الكمي بواسطة البرنامج اإلحصأيي ج المواضيعي البسيط، متبوعا  محللة بالمنه

حيث سلطت   دعمت هذه الدراسة الفهم لممارسات ٕادارة نفايات البناء في ٕامارة أبوظبي .المجتباة من ثالثين موقع بناء حول اإلمارة

، واألعضاء الفاعلين في مثل تلك العمليات 2019  الضوء على عملية اتخاذ ٕادارة النفايات بعين االعتبار في مواقع بناء اإلمارة في

ووجهات نظرهم في تلك الممارسات، والطرق الشأيعة لتحسين نجاح خطط ٕادارة النفايات في قطاعي البناء والهدم في ٔابوظبي، 

ورفع من نسبة النفايات المحولة  %10.2  ير تدريب عمال البناء على ٕادارة النفايات حيث خفض ٕانتاج النفايات بنسبةوحقيقة تأث

تساهم هذه األطروحة باإلضافة البناءة لللبحث االعلمي المتعلق باالستدامة وٕادارة البناء في دولة   %.51.4  من مواقع الردم بنسبة

ا ٔانها فتحت األبواب لعدة دراسات مستقبلية على المستوى المحلي كتحليل مادة التدريب للتطوير، اإلمارات العربية المتحدة. كم

لتقييم   وتقييم الطرق الشأيعة األخرى لتحسين ٕادارة نفايات البناء والهدم في ذات الوسط. باإلضافة ٕالى ذلك، تقترح الداراسة منهجا  

  .في ٔاوساط ٔاخرىٔاي ممارسات ٔاخرى متعلقة بٕادارة البناء 

اإلمارات العربية المتحدة، ٔابوظبي، ٕادارة نفايات البناء، العامل البشري، اإلحصاء، البرامج التدريبية،  كلمات البحث الرٔييسية:  

  .العمال، الطرق المختلطة، المقابالت المفتوحة، التحليل اإلحصأيي

 


