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األمخلفاتالبناءظهرت ةخيرفىاآلونة بشكل الكبير في وخاصة النامية دول ليبيا، ويرجعفي لعدةهذا

والذيترتبعليهاالبدأفيعملياتإلىزيادةفيالبناءالعشوائيالتزايدفيعددالسكانمماأدىأسبابمنها،

مخلفاتإزالةلهذهالعشوائيات،إضافةإلىاآلثارالسلبيةالتيخلفتهاالحروبفيمدينةطرابلس،والذينتجعنها

بناءوبكمياتكبيرة.

الىإنتشارهذهالمخلفاتوتكدسهادونوضعخططمستقبلية،السبب الرئيسي إلختيار هذه الدراسةويعود

المخلفاتوتعتبر أضراراألساسيالمشكلةهذه الدراسةحيثأنلها لهذه للتلوثالبصرية إضافة علىالبيئة

البناءالمكونةلهذهاألمرالذياستوجبعملدراالذيتسببه، منمواد تدويرهاسةلإلستفادة عادة المخلفاتوا 

منهاتحديدالهدفاإلستدامة،وعلىضوءهذاقامالبحاثبدراسةمنطقةصالحالدينبمدينةطرابلسبمنظور

و المخلفاتوتصنيفها فيمجاالتالبناءهذه إستخدامها إعتمدتالدراسةعلىتجاربودراسإمكانية وقد ات،

ليبيا.دعمعملياتالتنميةالمستدامةفيلسابقةللخروجبنتائجوتوصيات

 الكلمات الدالة :

 .موادالبناء–إعادةالتدوير–مخلفاتالبناء–التنميةالمستدامة
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Abstract: 

Construction waste has recently appeared in large numbers in developing countries, 

especially in Libya, this is due to several reasons, including the increase in the 

population, which led to an increase in random construction, which resulted in the start 

of removal operations for these slums, in addition to the negative effects of the wars in 

the city of Tripoli, which resulted in construction waste in large quantities.  

The main reason for choosing this study is due to the spread and accumulation of these 

wastes without making future plans, this waste is considered the main problem of this 

study as it has damages to the environment in addition to the visual pollution it causes, 

which necessitated a study to take advantage of the building materials that make up 

these wastes and recycle them from a sustainability perspective, from this point of 

view, the researchers studied the Salah al-Din area in Tripoli, the aim of which is to 

determine the quantities of these wastes, their classification, and the possibility of their 

use in construction, this study relied on previous experiences and studies to come up 

with results and recommendations to support sustainable development processes in 

Libya. 

Key words: 

Sustainable development - construction waste - recycling - building materials. 

 المقدمة:.1

ذلكعملدراساتمكثفةإلعادةالنظرفىفىظلاالحداثالجاريةوالمتالحقةفىالمنطقةالعربيةإستلزم

والتيتسعىكلالدولجاهدةكافةتوجهاتالدولةوالسيماالمشاكلالعمرانيةوالتوسعاتواإلمتداداتالحضرية،

إلىإيجادالحلولالمناسبةلهذهالمشاكلالمتمثلةفيإنتشارالعشوائياتسواءافيالكتلالبنائيةأوإنتشار

إذتؤديهذهأوهدمهانتيجةالمشاكلوالحروب،جةمنبنائهاأومنإزالتهالغرضالتطويرالمخلفاتالنات

للمخلفاتالمختلفةلموادالبناءإلىإحداثمشاكلبيئيةمختلفةبصرية،األعمالالمتمثلةفياإلنتشارالكبير
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لدولةوالمناطقالمتضررةبإيجادحضرية،صحيةوغيرها،هذااألمريتطلبوقفةجادةمنالجهاتالمسؤولةفيا

حلولجذريةحولكيفيةالتخلصمنهذهالمخلفاتعنطريقنقلهابطرقآمنةإلىأماكنهاالمخصصة،كذلك

والذيمنخاللهذاالبحثسنحاولالتطرقإليهاكيفيةاإلستفادةمنهاوا عادةتكرارإستخدامها)إعادةتدويرها(

مجالمفتوحاللبحاثللوصولإلىأفضلالطرقواألساليبالممكنةبهدفالقضاءعلىبالقدرالمستطاعونتركال

اإلنشائيةلىمصدرلموادالبناءيساهمفىالنهضةإوتحويلهذهالمخلفاتهذهالمخلفاتظاهرةإنتشار

رساتالدوليةطبقاالعمرانيةالتىتشهدهاالبلدويحافظعلىالمواردالطبيعيةوذلكمنخاللتطبيقأفضلالمماو

.فىمحاولةللحفاظعليهالألجيالالقادمةلإلستراتيجيةالمتبعة

 مشكلة البحث:. 2.1

لبيئيالحاصلفيمدينةطرابلسعامةومنطقةصالحالدينبشكلخاصمنتكمنمشكلةالدراسةفيالتشوها

بشكلسلبيعلىالوضعالبيئيوالصحيحيثتكدسكمياتكبيرةمنمخلفاتالبناءالمختلفة،التيبدورهاتؤثر

ستراتيجياتتحدمنهذاالتلوثإوالحضريللمدينة،وكيفيةالتخلصمنهذهالظاهرةمنخاللالعملعلىوضع

الذيأصبحفيإزديادملحوظوالحفاظعلىالمواردالطبيعةلألجيالالقادمةمنخاللإجراءبعضالعمليات

علىهذهالمخلفات.

 ف من البحث:الهد. 3.1

يهدفهذاالبحثإلىتحقيقبعضاألهدافوالتيمنها:

.توضيحماهيةمخلفاتالبناءوكمياتهاالمتوقعةفيمدينةطرابلسوفيمنطقةالدراسة-

.الطرقالصحيحةللتقليلمنكمياتمخلفاتالبناءفيمواقعالهدم-

.جةمنهدماألبنيةالمخلفاتالناتإنشاءبنيةتحتيةلجمعونقلوتدوير-
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التعريفبالموضوعوتوعيةالمهتمينبهكبدايةلمصطلحالتنميةالمستدامةمنإعادةتدويرهذه-

.المخلفات

والدراساتالتيقامالزياراتالتنميةالمستدامةمنخاللوضعالحلولالمناسبةلهذهالمشاكلفيظل-

الدراسة.بهاالباحثونلمنطقة

مخلفاتالبناءهيالمخلفاتالناتجةمنأنشطةأعمالالهدموالبناءوالمشاريع ماهية مخلفات البناء: .4.1

والتطويروالترميموالتوسعالعمرانيوالتيتتولدمنهامالييناألطنانمنمخلفاتالبناء،تشمل)خرسانة

أنابيب–كابالتوأسالككهربائية–ألمنيوم–حديد–زجاج–خشب–طوب–خرسانةمسلحة–عادية

مايحملهذلكمنزيادةوفيمكباتالنفاياتدونمعالجة،بالستيكية(غالبًامايتمالتخلصمنهذهالمخلفات

 .[1]ستغاللبشكلمفيدإلفيمستوىالتلوثالبيئيوهدرلمواردقابلةل

يرهيمعالجةالموادالمستخدمةفيمنتجاتجديدةلتجنبإهدارالموادإعادةالتدو: مفهوم إعادة التدوير .5.1

ستهالكالطاقة،وتلوثالهواءمنقبلالمحارق،وتلوثا ستخدامالموادالخامالجديدة،وإيتمتقليل،حيثالقيمة

 .[2]لحاليةالمياهعنطريقمدافنالقمامة.كمايعتبرإعادةالتدويرمكونًاحاسمًافيإدارةالنفاياتا

عادة ستخدامهاإباإلضافةلعملياتالتجفيفوالطحن،ثمتبدأعملياتالتدوير،وهىماتسمحباستخالصالموادوا 

ستخالصالمعادنوالموادالعضوية،وهذهالعملياتتستهلكإستخدامبعضالمخلفاتكوقودأوإعادةإمثلإعادة

قطعأقلبكثيرمنطاقةتوليدوتصنيعالموادالخاممنمراحلهاطاقةبالطبعولكنمجموعتلكالطاقاتتكونبال

(.Recyclingوأهميتهكأحدركائزاالستدامة)األوليةمنجديد

ستخدامكلأوا خذالنفاياتوالمخلفاتوالمنتجاتعديمةالفائدةوأأيضاتعرفإعادةالتدويرعلىأنهاعملية

رأومنتجاتجديدةجودتهاأفضلأولهافائدةأحسن،والفكرةبعضاألجزاءمنهالتحويلهاإلىمنتجآخ
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ستفادةمنالمنتوجاتوالمخلفاتوذلكإلستكمالالدوائرالمغلقةلإستحداثأوإالجوهريةإلعادةالتدويرهي

.[3]ستخدامهاأوتصنيعهاإبإعادة

ةللمادةالمدورةفيمنتجما،وعليهيعرفالمكونالمدوربأنهالنسبةالحجمي المكونات المعاد تدويرها:.6.1

 يمكنتصنيفالمكوناتالداخلةفيعملياتالتدويرإلىنوعينرئيسين:

موادماقبلالوصولللمستهلك:وهيتلكالموادالمحولةمنالمخلفاتخاللمراحلالتصنيعواإلنتاج-

مها.ستخداا قبلأنيتمتشغيلهاو

موادمابعدالوصولللمستهلك:وهيالموادالمحولةمنمخلفاتاألنشطةواألعمالبعدتشغيلها-

ومنالجديربالذكرأنأكبرإسهاماتنسبالمكوناتالمدورةيمكنأنتوجد،ستخدامهاإنتهاءالغرضمنا و

:[4]فياألتي

اإلطاراتالمعدنيةكالصلب-الكتلالخرسانية-الطوب–الرصفبالطات-األلواحالخشبيةوالجبسية

واأللومنيوم.

 ستخدام وتدوير مخلفات البناء والهدم:إالمنافع العائدة عن إعادة .7.1

تتعددالفوائدالبيئيةوالمكاسباالقتصاديةالعائدةعنتوظيفتقنياتإعادةالتدويرومنأبرزهامايلي:

.موادوالطاقةبترشيداالستهالكمنخاللإطالةعمرالمنتجوا عادةالتصنيعالمحافظةعلىال-

الالزمةلدفنبيرةمناألراضيتقليلكميةالنفاياتالمطلوبالتخلصمنهابشكلنهائيممايوفرمساحاتك-

النفايات.

ونضوبالموارد.ستهالكالموادالخامالالزمةلتصنيعالمنتجاتممايحدمنمعدلنفاذإتقليل-

ستهالكالطاقةفيعملياتالتصنيعواإلنتاج.إتقليل-
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الحدمنتلوثالبيئةبسببالموادالضارةوالسامةالناتجةعنالصناعاتوتجهيزاتها.-

.[4]ستخدامفيأغراضأخرىإلتتولدعوائدماديةإضافيةمنبيعموادمختارةمعادتدويرهال-

نظراللتزايدالكبيروالسريعلمخلفاتالبناءلألسبابالمختلفةفيمعظمدولالعالم بناء:إدارة مخلفات ال.8.1

تقليلونقلومعالجةوطمرالمخلفاتمنأصبحمنالضروريعملدراساتدقيقةوشاملةحولكيفيةإدارةهذه

دويرهذهالمخلفاتباإلمكانتو،حيثأنهأصبحالهدفالرئيسيليسالتخلصمنالمخلفاتفقط،وغيرها

عادة  ستخدامهامرةأخرى،وهناكعدةطرقللتخلصمنهذهالنفاياتمنها:إوا 

.دونتغييرفيمدافنخاصةوصحيةعليهيالمخلفاتكماهدفن-

.للتقليلمنهابعدمعالجتهافيمدافنخاصةالتخلصالنهائيمنالمخلفات-

.[5]نبعضهاومنثمالتخلصمنالباقيفيمدافنخاصةمعالجةالمخلفاتإلمكانيةاإلستفادةم-

وبشكلعامفإنخيارإعادةمعالجةمخلفاتالبناءلغرضاإلستفادةمنهابعدتدويرهامنأهمالخياراتوالذييتم

 :[6](أدناه1إعادةاإلستخدام(وفقاللشكل)–التدوير–بعدةطرقمختلفةهي)التقليص

 
رةمخلفاتالبناء(:طرقإدا1الشكل)

لكلمنطرقالمميزاتوالعيوبوالجدولالموضحأدناهيوضحأهمالخياراتالممكنةإلدارةمخلفاتالبناءوماهي

عملها.هذهالمخلفاتوكيفيةتجهيزهاأومعالجة
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(:الخياراتالممكنةإلدارةمخلفاتالبناء1الجدول)

 العيوب المميزات  الطرق الخيارات

 تقليص مصدر

 المخلفات

تنظيفالموقع*

تحسينخطةالعمل*

والتخلصمنتوفيراألموال

المخلفات

توفيرفنيينفيأعمالالتنظيف

وأعمالالديكور

 إعادة اإلستخدام

ستخدامالقطعللجدرانإ*إعادة

ستخدامالطابوقفيملئإ*إعادة

الفراغات
*هدمالمشاريعقديحتويمواديمكن

رةستخدامهامباشإ

*توفيركلفةالتخلصمنالمواد

*تقليصالكلفاألوليةللمواد

*تشجيعكفاءةإعادةاإلستخدام

*تدريبطاقمالبناء

إسترجاع المواد 

 المخلوطة

*فصلالموادمنالمخلفات

المرادتدويرها*تبويبالمواد

*وضعجميعالموادفيموقعالعمل

*عالقةالمنفدينقليلة

مليحتاجإلىتدريبقليل*طاقمالع
*نقصانفيقيمةالمواد

الفصل في موقع 

 العمل

*تجهيزحاوياتلنقلالموادالتيتحتاج

تدوير

البناءعنوضعالمواد*مسؤوليةطاقم

المدورة

*قيمةأعلىللموادالمدورة

*تكونمرئيةللمشتريين

*جمعالمخلفاتيكونوفقالحاجة

*يتطلبتدريبأكثرلطاقمالبناء

*كثرةالحاوياتفيالموقع

جودتهاءمنهايقللمنز*تلوثج

 سياسة اإلسترجاع
الجهةالمصنعةتسترجعالمخلفاتليعاد

تدويرها

*تقليلالمخلفاتمنالموقع

*المسؤوليةتتحملهاالجهةالمصنعة

رعلىالكمياتص*عادةتقط

الكبيرةفقط

لموادقيمةعالية*يجبأنتكونل

عادة التدوير:التنمية المستدامة مفهوم . 1.1 وا 
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األرضوالمدنوالمجتمعات،هيعمليةتطوير[7]هيتنميةتراعيحقاالجيالالقادمةفيالثرواتالطبيعية

يةوكذلكاألعمالالتجاريةبشرطأنتلبياحتياجاتالحاضربدونالمساسبقدرةاألجيالالقادمةعلىتلب

الذييجبالتغلبعليهمععدمالتخليعنحاجاتالتنمية البيئي التدهورالعالمخطورةحاجاتها،ويواجه

.االقتصاديةوكذلكالمساواةوالعدلاالجتماعي

 طار العملي:اإل.2

:سةمنطقة الدرا 1.2

كم12وتبعدعنمركزالعاصمةحوالي،(2شكل)طرابلس هيمنطقةسكنيةتقعجنوبالعاصمة صالحالدين

وغربامشروعالهضبةوطريقالمطاروجنوباسوق وحيدمشق وشمااًلالهضبةالشرقية عينزارة تحدهاشرًقا

وتعتبرمنبينأكبرمناطقطرابلسمنحيثالمساحةويبلغالتعدادالسكانيلها قصربنغشير األحدفي

-حيالزهور-الياسمينويوجدبهاالكثيرمناألحياءالسكنية)حي2112حصاءحسبإ نسمة 195000

وغيرها(.حيالرياض-خلةالمرغني-طريقالشوك-السدرة


موقعمنطقةصالحالدين(:2الشكل)

التيأدت(،و3العديدمنالمبانيجراءالحربفىالفترةالماضية)شكللقدتعرضتهذهالمنطقةالىتدمير

ضافةألعمالاإلزالةوالتطويرمنقبلالدولةوالذيأدىبدورهإلىزيادةكمياتإالىتكدسمخلفاتالبناء

البإزالتهاورفعهاالىأماكنغيرإمخلفاتالبناءولميكنهناكأيآليةلكيفيةالتخلصمنمخلفاتالبناء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%B4%D9%8A%D8%B1_(%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%B4%D9%8A%D8%B1_(%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3)
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البدمنوضعدراسةلوضعالحلولوالمقترحاتلحلهذه،لهذاكانمخصصةلهاأوردمهادوناالستفادةمنها

وكيفيةتطبيقهاعلىمنطقةالدراسة.،ودراسةلتجاربسابقةخاللمنالمشكلة


 بعضالمخلفاتفيمنطقةالدراسة(:3الشكل)

 التجارب السابقة: 2.2

ستفادةمنهاإلمكانيةاا يههذهالدراسةولإطارهاالعمليعلىالدراساتالسابقةوماتوصلتإتعتمدهذهالدراسةفى

لتحقيقأهدافهذهالدراسةومنهذهالدراسات:فىمنطقةالدراسة

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية:  1.2.2

 Waste lntegratedمنذأنطالبالمجلسالمتكاملإلدارةالمخلفاتبواليةكاليفورنيااألمريكية)

California's Managemenيعالسلطاتفيالواليةبتخفيضحجمالمخلفاتالمرسلةإلىمواقع(جم

ستهالكإلستجابةبتطويردليلعنترشيداإل،قامالمجلسلضمانا2111%بحلولعام01الدفنبنسبة

عادةالتدويريتضمنبرامجمتعددةوافقالمجلسعلى عتمادتنفيذهاللوصولإلىالمعدلالمطلوب.وقدوافقتإوا 

(علىتمريرذلكالتشريعمعCommunity Department Developmentرةتنميةالمجتمع)دائ

قدممربعفأكثر،وقدألزمالتشريعالجديد0111تحديدتطبيقهعلىمشروعاتالبناءوالهدمالتييبلغمسطحها

عنمشروعاتهمبإعادة%علىاألقلمنالمخلفاتالمتولدة01مالكتلكالمشروعاتبإثباتأنهتمالتعاملمع

ستجابةالكاملة،بينماكانأصعبماإلستخدامهاوتدويرها،وكانالهدفمنهذهالسياسةهوالوصولإلىاإ
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ثباتها.وقدإواجهتههوإتاحةاألسواقللمنتجاتالمستعادةمنالمخلفاتاإلنشائية،وتوثيق ستجاباتالمالكوا 

.[8]دتقررمعاقبةأيمخالفةللتشريعالجدي

كاآلتي:

دوالرللمخالفةاألولى.111غرامةالتزيدعن-

دوالرللمخالفةالثانيةخاللنفسالسنة.211غرامةالتزيدعن-

 دوالرلكلمخالفةإضافيةخاللنفسالسنة.011غرامةالتزيدعن-

 :بريطانيا  تجربة 2.2.2

 Sustainables'GovemmentUKأوصتالمجموعةالحكوميةلتحقيقاالستدامة)

Procurement Groupستخدامالموادالمعادتدويرهافيإلبإرساءمتطلباتإلزامية2112(فيعام

موادمدورةمنالقيمةالكليةلموادبناءالمشروع11ستخدامإكبرىالمشروعاتاإلنشائيةالحكومية،بعدثباتأن

تمااللتزامبهذاالشرطوتعميمهبحيثتتضمنهعقودمواصفاتيمكنتحقيقهبدونأيتكلفةاضافية.ومنثم

جميعالمشروعاتاإلنشائية،وأنيتمتطبيقهعلىقيمةموادبناءالمشروعككلوليسكلمنتجعلىحده،مما

ستخدامإذلكالمعدل.فيمكنأنيتحققذلكبختيارالبديلاألفضلللوصولإلىإيمنحالمقاولينالمرونةفي

ستخدامنسبةمكوناتمدورةإمكوناتمدورةمحدودةولكنفيعناصركبيرةالحجمكالكتلالخرسانية،أوبنسبة

عاليةفيعناصرصغيرةالحجمكديكوراتالتشطيب.كمايالحظأنهيشترطتحقيقالنسبةمنالقيمةالكليةلمواد

معا.وفيمنالعواملالتؤخذفياالعتبارالبناءوليسمنالقيمةالكليةللمشروع،فالعمالةوالنقلوغيرها

 s'GovernmentAstainable،أيدتالمجموعةالحكوميةألعمالالمبانيالمستدامة)2114

Buildings Task Groupعلى11%(اشتراطأنتكوننسبةالمكوناتالمدورةفيمشروعاتاإلنشاء
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شتراطاتنظامالتقييمإينصعلىذلكويتماشىمعباقيبإنشاءكودمحليللبناءالمستدامطالبتهاماألقل،مع

.[9]البيئيالبريطاني،والعملعلىتطبيقهأوالعلىمشروعاتالقطاعالعام

مبادرات عربية: 3.2.2

إلنشاءوالهدمفيدبياألولىمنتعدشركةاإلماراتللتدويرالمتخصصةفيتدويرومعالجةمخلفاتأعمالا

.وتتمكنشركةاإلماراتللتدوير2112عملياتالتدويرفيعام،حيثبدأتتباشرالعربيةفىالمنطقةنوعها

ماليينطنمن8جبلعليمنتدويرأكثرمن-علىطريقالعيناللسيليمنخاللمصنعهاالمقامفيمنطقة

امهافيأساساتالطرقستخدإمخلفاتأعمالاإلنشاءوالهدمالتيتطرحفيدبيسنوياوتحويلهاإلىمواديمكن

ماليينطنمنمخلفاتأعمالاإلنشاءوالهدم110والمشاريعاإلنشائيةالجديدة.علمابأنالبلديةقامتبمناولة

نطالقعملياتشركةإمنإجماليالمخلفاتالسنويةفيدبي.وبمجرد%20مايشكل،وهو2112خاللعام

،بإرسالمخلفاتاتاإلمارمعجميعشركاتاإلنشاءاتالعاملةفياإلماراتللتدوير،عقدتبلديةدبياتفاق

عتمادعلىالموادإلأعمالهاإلىمنشأةالتدويرالجديدةالتيستعالجهاأوالبأول،األمرالذيسيخفضمستوىا

ألف30شاحنةمنمخلفاتأعمالاإلنشاءوالهدميوميا،أيأكثرمن31الصخريةالجديدة،حيثتنتج

.[10]طن

 :النتائج. 3

يعتبراإلنشاءالمعماريمنأكثراألنشطةالتيلهاالنصيباألكبرفيتلوثالبيئةوذلكنظرالكمية -

المخلفاتالكبيرةالتييخلفها.

ةالمبذولةفيإنتاجها،الطرقالتقليديةالمتبعةللتخلصمنمخلفاتالبناءتؤديإلىإهدارالطاق-

.فيحالالتخلصمنهاكذلكزيادةالتكلفة
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يعتمدنجاحعمليةإعادةالتدويرعلىعدةعوامليجبأنتؤخذفيعيناإلعتبارمثل:الجهد-

هذهالعملية.ومدىاإلستفادةمنناتجتكلفةعمليةالتدويرالمبذولإلعادةالتدوير،

هذهالموادبجاحعمليةإعادةتدويرمخلفاتالبناءيجبأنيكونهناكأسواقمحليةعلىدرايةكافيةلضمانن-

المعادتدويرهاوكيفيةاإلستفادةمنهاوتسويقها.

لموقعالدراسةتبينوجودكمياتكبيرةمنمخلفاتالبناءمثلالركاموالطوبخاللالزيارةالميدانيةمن-

األرصفةأعمالرصفالطرقووالحديدالتييمكنفصلهابإعادةتدويرهاواإلستفادةمنهافيابأنواعهوالخرسانة

والدّكاتاألرضية.

 :التوصيات. 4

سهذهالمخلفاتوماتسببهمنأضرار.نشرالوعيبينالمواطنينبخطورةتكد-

لقطاعالخاصوفقاللمعاييرإنشاءمصانعخاصةبتدويرمخلفاتالبناءسواءامنالجهاتالحكوميةأوا-

الصحيةوالبيئيةالتيتحققمبدأاإلستدامة.

.التنسيقبينمؤسساتالدولةفيكيفيةنقلوتدويروطمرهذهالمخلفات-

عادتدويرهابعدإجراءاإلختباراتالالزمةلهانظرالقلةتكلفتهامستخدامالموادالإوفقاللدراساتالسابقةنوصيب-

موادالخامالجديدة.مقارنةبال

ضرورةإصدارقوانينوعقوباترادعةللمخالفين.-

 تنفيدالمبدأاإلستدامةينصحباستخدامموادمعادتدويرهابدالمنتكدسهاأووضعهافيمدافنخاصة.-
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