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الملخص:
يف ظل االرتفاع الكبري الذي شهدته كميات النفايات الصلبة املنتجة وآثارها السلبية بيئيا واقتصايا وحىت اجتماعيا ،ونتيجة االجتاهات
البيئية العاملية اليت تندد بضرورة انتهاج اسلوب سليم وتبين اسرتاتيجيات مستدامة إلدارة النفايات الصلبة .ارتأينا من خالل ورقتنا
البحثية هذه تسليط الضوء على قطاع إدارة النفايات الصلبة يف اجلزائر ومدى استدامته .وقد خلصت الدراسة إىل أن القطاع الوطين
بعيدا عن االستدامة؛ حيث يتم التعامل مع النفايات الصلبة باعتبارها مواد منتهية الصالحية وعدمية
إلدارة النفايات الصلبة ال يزال ً
القيمة ،مع الرتكيز على طرق التخلص منها ،إما يف املفارغ املراقبة أو ردمها يف مراكز الردم التقين ،باالضافة إىل ضعف جمايل إعادة
التدوير والتثمني اللذان يعدان من الركائز الفعالة يف تطوير القطاع.
الكلمات المفتاحية  :استدامة ،النفايات الصلبة ،اسرتاتيجية ،اعادة التدوير ،التثمني.
تصنيف Q56 ، Q53:JEL
Abstract:
In light of the significant increase in the quantities of solid waste produced and its
negative effects environmentally, economically and socially, and as a result of
global environmental trends condemning need to adopt a sound method and
adopting sustainable strategies for solid waste management, we thought through
our research paper to shed light on the solid waste management sector in Algeria
and extend its sustainability. The study concluded that our national sector is still far
from sustainable, as solid waste will treat as expired and worthless materials, with
a focus on ways to dispose of it either in controlled dumps or in technical landfill
centers, and the weakness of the recycling and recovery systems.
Keywords: Sustainability, Solid waste, Strategy, Recycling, Recovery.
Jel Classification Codes: Q53, Q56.
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مقدمة :
إن مشكلة النفايات الصلبة باتت مشكلة عاملية تستلزم تعاون وتضافر جهود كافة اجلهات املعنية من خمتصني واقتصاديني
وسياسيني وتقنيني ،خاصة وأن كمية النفايات الصلبة يف اآلونة األخرية صارت يف تزايد مستمر نتيجة الزيادة املطردة يف عدد السكان،
والنمو واإلزدهار االقتصادي وحتسن املستوى املعيشي والتوسع العمراين واحلضري ،باإلضافة يف تطور طرق اإلنتاج وحتسن وسائل التغليف
والتسويق والدعاية ...مما ساعد على زيادة استهالك األفراد للمنتجات وبذلك طرحه لنفايات أكثر فأكثر.
ومع ارتفاع كميات النفايات الصلبة وتنوعها نتيجة التنمية الصناعية واالقتصادية ،اضافة إىل تزايد القيود البيئية وردود الفعل
االجتماعية املتزايدة ،أصبحت إدارة النفايات الصلبة حتديا بيئيا رئيسا ،وللتوصل إىل إدارة النفايات بطريقة مستدامة يف البلدان اليت تتسم
اقتصادياهتا باحليوية وتشهد توسعا عمرانيا ،البد من وضع اسرتاتيجية طويلة األجل إلدارة نفاياهتا ،ولكي تكون هذه االسرتاتيجية فعالة ينبغي
أن تشتمل على استحداث نظم إلدارة النفايات بطريقة متكاملة ومستدامة  ،ويعد اسلوب اإلدارة املتكاملة واملستدامة للنفايات الصلبة من
افضل وأجنع السبل ملعاجلة واحلد من خماطر النفايات الصلبة على صحة وسالمة االنسان والبيئة على حد سواء.
ومما سبق جاء طرحنا إلشكالية حبثنا :ما مدى استدامة إداة النفايات الصلبة يف اجلزائر؟ ليتفرع السؤال الرئيس إىل

األسئلة الفرعية املوالية:
 ما املقصود باإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة؟ ما اإلطار القانوين لإلسرتاتيجية الوطنية لإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة؟ هل ميكن اعتبار اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة اخليار اإلسرتاتيجي األجنع إلدارة النفايات الصلبة يف اجلزائر؟أهداف البحث :تنبع أمهية الدراسة على اعتبار أن إدارة النفايات الصلبة من أكثر القضايا الشائكة اليت باتت تؤرق كافة الدول سواء
املتقدمة منها أو النامية كما أن النفايات الصلبة مل تعد جمرد مشكلة بيئية بل تعدت اىل اجلانب االقتصادي واالجتماعي وهبذا فان
البحث يهدف اىل التعرف على اسلوب اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة والوقوف على واقع إدارة النفايات الصلبة يف اجلزائر ومدى
استدامة هذا النظام.
منهجية البحث :قصد الوصول إىل هدف البحث اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي الذي يتماشى وموضوع حبثنا الذي اساسا يف
مادهتا البحثية على حتليل الوثائق والتقارير والكتابات ...ولذلك جرى تقسيم البحث إىل ثالث حماور:
 إدارة النفايات الصلبة :مفاهيم أساسية؛ أسس اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة يف اجلزائر؛ واقع اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة يف اجلزائر. .1مفاهيم أساسية حول إدارة النفايات الصلبة
 .1.1مفهوم النفايات الصلبة
ميكن تعريف النفايات الصلبة على أهنا تلك النفايات اليت ميكن نقلها ويرغب مالكها يف التخلص منها حبيث يكون مجعها ونقلها
ومعاجلتها والتخلص منها من مصلحة اجملتمع( .سامح و يحي ،8991 ،ص  )811كما تعرف النفايات الصلبة على أهنا املواد أو األشياء
أخطارا جسيمة على مصادر احلياة يف البيئة سواء النبات أو احليوان أو اإلنسان
اليت مل تعد هلا قيمة أو استخدام ولكن بقاؤها يف البيئة يشكل
ً
(أرناؤوط ،8999 ،ص  .)333وميكن أن تكون النفايات الصلبة ذات قيمة اقتصادية للبعض وخاصة الذين تعتمد صناعتهم على إعادة
تدوير تلك النفايات الصلبة .وبذلك النفايات الصلبة هي كل ما يتخلف عن االنشطة االنسانية املتنوعة يف شكل صلب ،ويتم التخلص
منها لعدم جدواها وللحفاظ على صحة االنسان والبيئة وقد تكون خملفات عادية أو خطرة ويتم تداوهلا وفقا لقواعد وأصول قانونية
وبيئية خاصة ،وتتنوع النفايات الصلبة ما بني النفايات الصناعية ،الطبية والبلدية وتتكون من بقايا األطعمة ،الزجاج ،املعادن ...
وتتناسب مكوناهتا من جمتمع إىل آخر ،ومن مكان إىل آخر حسب درجة رفاهيته( .عالم و عصمت ،8993 ،ص )712
ومن أجل التخطيط السليم وإلدارة بيئية ناجحة وكذا بغية التقليل من حجم النفايات وتفادي آثارها السلبية على البيئة واحمليط
االقتصادي واالجتماعي ،كان لزاما معرفة كمية ونوعية النفايات الصلبة املنتجة؛ ألن هذا يتجه باجتاه اختيار سليم لطريقة املعاجلة .اىل
جانب مسببات تولدها واليت عادة ما ترتبط باألسباب التالية(Sperandio, 2001, p. 41) :
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-

أسباب بيولوجية :كل دورة حياة تنتج ما يسمى األيض

 أسباب كيميائية كل تفاعل كيميائي حمكوم مببدأ االحتفاظ علي املادة ومنه إذا أردنا احلصول على منتوج أو مادة انطالقا منمنتجني آخرين سننتج مادة رابعة ز أ  +ب ← ج  +د
 أسباب تكنولوجية :كل أسلوب صناعي يؤدي إىل إنتاج نفايات. أسباب اقتصادية :املنتوج له مدة حياة حمددة. أسباب بيئية :النشاطات اخلاصة بإزالة التلوث تؤدي بدورها إىل إنتاج نفايات تتطلب معاجلة وتسيري خاص. أسباب عرضية :االختالالت لألنظمة اإلنتاجية واالستهالكية تشكل مصدر إلنتاج النفايات. .1.1اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة وأبعادها
مع تنوع وتباين اآلثار اخلطرية للنفايات الصلبة ،ونتيجة ضعف وعدم كفاءة األسلوب التقليدي الذي اقتصر ولفرتة طويلة يف
مجع ونقل النفايات الصلبة اىل املفارغ العشوائية ،وكذا نتيجة الضغوط الكبرية اليت مارسها اجملتمع املدين السيما بعد انطالق احلركات
البيئية اليت تندد باملمارسات القائمة على التخلص من النفاية ،كان من الضروري اجياد اسلوب اكثر كفاءة وجناعة يتجاوز مفهوم
التخلص من النفاية إىل مفهوم االدارة اآلمنة والسليمة أال وهو أسلوب االدارة املتكاملة واملستدامة للنفايات الصلبة؛ حيث ميثل أفضل
السبل للمحافظة على البيئة وختفيض التدهور البيئي لألنظمة البيئية واحلد من التلوث وحتسني نوعية احلياة.
ووفقا إلعالن ريو بشأن التنمية املستدامة  2991م ضمن الفصل  12من االجندة  12مت تعريف اإلدارة املستدامة للنفايات
على أهنا تطبيق مفهوم اإلدارة املتكاملة لدورة احلياة يف جمال إدارة النفايات .كما قد وضعت يف وقت الحق من قبل األمم املتحدة
 1002على النحو التايل :اإلدارة البيئية السليمة جيب أن تذهب أبعد من جمرد التخلص اآلمن أو اسرتداد النفايات اليت يتم إنشاؤها وأن
تسعى إىل معاجلة األسباب اجلذرية هلذه املشكلة من خالل حماولة تغيري األمناط غري املستدامة لإلنتاج واالستهالك .وميكن تعريفها بأهنا
منهج أو صيغة لنظام مشويل متكامل يهدف اىل استدامة خدمات ادارة النفايات الصلبة من خالل جمموعة من املمارسات واخليارات للتعامل
مع النفايات الصلبة بطريقة آمنة وفعالة ،مع املشاركة الفاعلة ألصحاب املصلحة من جمتمع حملي ومنظمات غري حكومية وقطاع خاص
وسلطات حملية ...واعتماد عمليات التصنيع واإلنتاج وجوانب االدارة االخرى اليت تتضمن القوانني والسياسات والتمويل.
ومما سبق يتضح لنا أن مفهوم االدارة املستدامة للنفايات الصلبة خيتلف عن املفهوم التقليدي؛ حيث أهنا ال تنظر للنفايات
الصلبة على أهنا جمرد مواد عدمية القيمة جيب التخلص منها بشىت الطرق ،بل أهنا متثل مصدرا للثروة ،وموردا هاما للمواد االولية مما حيد
من استعمال واستنزاف املوارد الطبيعية ،كما متثل مصدرا مهما للعديد من فرص العمل ،اضافة إىل ذلك فان االدارة املتكاملة
واملستدامة للنفايات الصلبة ختتلف عن االدارة التقليدية فهي تقوم على مبدأ اساسي وهو ادماج وإشراك كافة اصحاب املصلحة ضمن
هذا النظام ،على اعتبار أن النفايات الصلبة هي مسؤولية اجلميع ال تقع على عاتق جهة حمددة.
كما يساهم هذا االسلوب يف فهم وحتديد من؟ وماذا؟ وكيف تتم إدارة النفايات الصلبة؟ ويتأتى ذلك من خالل حتديد أبعاد
هذا النظام ،واليت تتمثل اساسا يف حتديد خمتلف أصحاب املصلحة الذين يعملون معا ضمن اإلدارة املتكاملة واملستدامة للنفايات
الصلبة ،بناء خدمة مستقرة وسلسلة القيمة يف نظام إدارة النفايات الصلبة ،ومتكني اجلوانب اليت تضمن االستدامة هلذا النظام ،وفيما
يلي تفصيل لكل بعد من أبعاد اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة(Khatib & (Anschütz, gosse, & Scheinberg, 2004) .
Kumal, 2011).

أ -البعد األول :أصحاب المصلحة
يشمل تعبري أصحاب املصلحة كافة األطراف الذين لديهم مصلحة واملعنيني بنظام إدارة النفايات الصلبة يف منطقة معينة ،وقد
ختتلف مصاحل وأدوار كل طرف من أصحاب املصلحة من طرف إىل أخر ،ويعترب حتديد هذه املصاحل واألدوار شرطا اساسيا إلقامة
نظام إدارة النفايات الصلبة املتكامل واملستدام جديد أو لتحسني النظام القائم ،وعادة ما حيدد أصحاب املصلحة يف ثالث جمموعات
تتمثل يف اجملتمع احمللي وممثليه والذي يضم األفراد واألسر واملكاتب واألعمال التجارية ،والفنادق واملطاعم ،واملؤسسات العمومية مثل
املستشفيات واملدارس ،واملرافق احلكومية كاملطارات أو مكاتب الربيد ...إضافة إىل القطاع احلكومي واجلهات املسؤولة عن النظافة
والصحة العامة احمللية من وزارات وطنية لشؤون البيئة ووزارات اإلدارة احمللية ،وكذا املؤسسات اخلاصة العاملة يف جمال إدارة النفايات أي
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القطاع اخلاص الرمسي الذي يشمل املؤسسات اخلاصة اليت تعمل مبقتضى عقد مع البلدية ،أما أصحاب املصلحة غري الرمسيني فيشملون
املؤسسات التجاريّة.
عمال النظافة وجامعي النفايات واألسر اليت تقتات من إعادة التدوير و ّ
ب -البعد الثاني :العناصر
تعترب العناصر حجز االساس يف نظام إدارة النفايات املتكامل واملستدام؛ حيث متثل مجيع املكونات التقنية هلذا النظام وخمتلف
الطرق والكيفيات اليت تتم هبا معاجلة النفايات الصلبة ومكان انتهائها ،مع الرتكيز على مرحلة التخلص من النفايات الصلبة ملا هلا من
آثار بيئية هامة ،كما أهنا تعطي األولوية ملنع النفايات وتقليلها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها وغري ذلك من أشكال اسرتداد املواد.
وينبغي النظر إىل مجيع عناصر نظام النفايات على أهنا مراحل يف حركة أو تدفق املواد بدءا من مرحلة توليد النفايات ،مرورا مبرحلة الفرز
والتخزين واجلمع إىل املعاجلة النهائية والتخلص منها.
ج -البعد الثالث :الجوانب
ميكن تعريف هذه اجلوانب على أهنا املبادئ اليت ميكن من خالهلا تقييم جدوى نظام إدارة النفايات الصلبة احلايل والوقوف على
أولوياته كما متكن من تطوير وتوسيع النظام القائم أو ختطيط نظام جديد .وميكن اجياز هذه اجلوانب فيما يلي:
 الجوانب المالية واالقتصادية :تتعلق هذه اجلوانب بامليزانية وحماسبة التكاليف يف نظام إدارة النفايات الصلبة ،وكذا بعضالقضايا املتعلقة باخلصخصة واسرتداد وخفض التكاليف؛ وأثر اخلدمات البيئية على األنشطة االقتصادية؛ وسوق السلع األساسية
وك يفية ربط البىن التحتية إلعادة التدوير به؛ كفاءة نظم إدارة النفايات الصلبة البلدية؛ األبعاد االقتصادية الكلية الستخدام املوارد
وحفظها؛ وتوليد الدخل.

 الجوانب البيئية :تركز على آثار إدارة النفايات على األرض واملياه واهلواء؛ احلاجة إىل حفظ املوارد غري املتجددة؛ ومكافحةالتلوث ،وتأثرياهتا على الصحة العامة.
 الجوانب السياسية والقانونية :تعاجل االلتزامات القانونية اليت يوجد فيها نظام إدارة النفايات؛ من حتديد األهدافواألولويات؛ حتديد األدوار والسلطات القضائية؛ اإلطار القانوين والتنظيمي احلايل أو املخطط له؛ وعمليات صنع القرار
األساسية.
 الجوانب المؤسسية :تتعلق باهلياكل السياسية واالجتماعية اليت حتكم وتساهم يف تنفيذ إدارة النفايات الصلبة مثل توزيعاملهام واملسؤوليات؛ حتديد اهلياكل التنظيمية واإلجراءات واألساليب الضرورية؛ القدرات املؤسسية املتاحة؛ واجلهات الفاعلة مثل
القطاع اخلاص الذي ميكن أن يشارك يف نظام إدارة النفايات الصلبة .وغالبا ما يعترب التخطيط النشاط الرئيس فيما يتعلق
باجلوانب املؤسسية والتنظيمية.

 الجوانب االجتماعية والثقافية :تتضمن تأثري الثقافة على توليد النفايات وإدارهتا يف األسرة ويف األعمال التجاريةواملؤسس ات؛ واجملتمع احمللي ومشاركته يف إدارة النفايات؛ والعالقات بني اجلماعات واجملتمعات احمللية وبني األشخاص من خمتلف
الفئات العمرية واجلنس والعرق والظروف االجتماعية بالنسبة لعمال النفايات.
 .1االستراتيجية الوطنية لإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة
نتيجة التدهور البيئي الذي شهدت اجلزائر يف السنوات املاضية وارتفاع معدالت التلوث وآثاره السلبية اليت أصبحت تشكل
هتديدا حقيقيا على صحة وسالمة األفراد والبيئة وكذا هتديدا اقتصاديا واجتماعيا ،عمدت اجلزائر سنة  1002على وضع اسرتاتيجية
وطنية للبيئة تقوم على أساس دمج االستدامة البيئية يف اسرتاتيجية تطور البالد وحتفيز التنمية املستدامة واحلد من الفقر ،باإلضافة إىل
فعالة هتدف اىل ضبط العوامل اخلارجية للبيئية بتنمية متصلة بنشاطات متزايدة تدرجيياً من قبل القطاع اخلاص.
تطوير سياسات عامة ّ
وجتسدت هذه االسرتاتيجية بوضع خطة عمل وطنية من أجل البيئة والتنمية املستدامة لتكون بذلك أو خطة حكومية يف جمال البيئة
والذي يهدف اىل حتسني الصحة ونوعية احلياة ،وحتسني واحلفاظ على إنتاجية الثروة الطبيعية ،واحلد من اخلسائر االقتصادية وتطوير
القدرة التنافسية ،ومحاية البيئة اإلقليمية والعاملية.
وقد محلت هذه املبادرة البيئية يف طياهتا أول اسرتاتيجية وطنية تعىن بإدارة النفايات الصلبة واليت اسفرت عن اصدار القانون
رقم  29-02املتعلق بإدارة النفايات ومراقبتها وازالتها ليكون بذلك الدعامة القانونية لتجسيد وحتقيق هذه االسرتاتيجية ،كما اسفرت
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كذلك على وض ع برناجمني وطنيني لإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة احلضرية وللنفايات اخلاصة؛ حيث تضمن كل برنامج جمموعة من
املبادئ واألهداف الرامية إىل حتسني والنهوض بإدارة النفايات باجلزائر ومضي هبا قدما حنو اإلدارة املستدامة.
أ -البرنامج الوطني إلدارة النفايات الصلبة الحضرية
يعد الربنامج الوطين إلدارة النفايات الصلبة احلضرية مبثابة هنج متكامل وعملي لتحسني إدارة النفايات الصلبة احلضرية مببادرة
من وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ،يهدف اىل القضاء على املمارسات العشوائية يف التعامل مع النفايات ،وتنظيم عمليات مجع ونقل
والتخلص من النفايات الصلبة احلضرية وفقا للطرق الصحيحة والسليمة بيئيا مبا يضمن محاية البيئة واحلفاظ على الصحة وسالمة
األفراد وحتسني ظروفهم املعيشية ،والعمل قدر االمكان على اعادة استخدام النفايات القابلة للتدوير ،باالضافة إىل هتيئة وجتهيز مراكز
الردم التقين عرب كافة الرتاب الوطين وكذا العمل على خلق وظائف جديدة ( الوظائف اخلضراء)) . (KEHILA, 2014, p. 16ومن
أجل بلوغ هذه األهداف مت االعتماد على(MATE, 2003, pp. 17-23) :
-

إعداد وتطبيق خمططات بلدية إلدارة النفايات الصلبة احلضرية.

-

تشجيع البلديات النتهاج أسلوب الردم التقين بدال من االساليب التقليدية للتخلص من النفايات.

-

القضاء على املفارغ العشوائية وإعادة تأهيل املواقع ووضع النفايات يف مفارغ مراقبة.

-

ترقية نشاطات إعادة التدوير وتثمني النفايات حيث مت وضع نظام وطين السرتجاع وتثمني نفايات التغليف .Eco-Jem

-

تشجيع انشاء وتطوير انشطة اعادة استخدام وتثمني النفايات مبنح مساعدات تقنية ومالية.

-

منح مزايا ضريبية لتطوير انشطة تثمني النفايات الصلبة.
اصالح نظام اجلباية احمللية من اجل تنويع مصادر متويل مصاحل ادارة النفايات.
تطبيق تدرجيي ومالئم للضريبة على رفع النفايات املنزلية وحتسني نسبة حتصيلها.

 تكثيف عمليات التحسيس والتكوين والرتبية يف جمال النفايات.ب -البرنامج الوطني إلدارة النفايات الخاصة
تعد سياسة إدارة النفايات اخلاصة جزءا ال يتجزأ من االسرتاتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة وتتجسد هذه السياسة يف
وضع خطة وطنية خاصة بإدارة النفايات اخلاصة بدءا من سنة  .1002وميكن تعريف املخطط الوطين إلدارة النفايات اخلاصة على انه
أداة لإلدارة والتخطيط واختاذ القرار انطالقا من الوضع الراهن للنفايات اخلاصة مع اعطاء خمتلف احللول وتكييفها إلدارة هذا النوع من
النفايات ،وقد حددت املدة الزمنية هلذا الربنامج بعشر سنوات مع مراجعته كلما دعت احلاجة ،بناء على اقرتاح من الوزير املكلف
بالبيئة أو بطلب أغلبية أعضاء اللجنة املكلفة بإعداد هذا الربنامج( ،المرسوم تنفيذي رقم  ، 7113 ،722/13صفحة  )7ويرمي
هذا الربنامج اىل ادارة النفايات اخلاصة من خالل إنشاء قنوات جلمع النفايات ونقلها وجتميعها ومعاجلتها وتثمينها والرتويج لألدوات
واخلدمات اخلاصة بإدارة النفايات اخلاصة(KEHILA, 2014, p. 22) .
ووفقا للمادة رقم  21من القانون رقم  29-02املتعلق بإدارة النفايات ومراقبتها وإزالتها مت حتديد حمتويات الربنامج الوطين إلدارة النفايات
اخلاصة حيث يضم( :القانون رقم  ،7118 ،89-18صفحة )87
-

جرد كميات النفايات اخلاصة السيما اخلطرة منها املنتجة سنويا على مستوى الرتاب الوطين؛
احلجم االمجايل لكمية النفايات املخزنة مؤقتا وكذا تلك املخزنة بصفة دائمة مع حتديد كل صنف منها؛
املناهج املختارة ملعاجلة كل صنف من اصناف النفايات؛
حتديد املواقع ومنشات املعاجلة املوجودة؛
االحتياجات فيما خيص قدرة معاجلة النفايات مع االخذ بعني االعتبار القدرات املتوفرة وكذا االولويات احملددة الجناز
منشات جديدة مع مراعاة االمكانيات االقتصادية واملالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.
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 .3أسس اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة في الجزائر
وفقا للمادة رقم  01من قانون تسيري النفايات (القانون رقم  ،7118 ،89-18صفحة  )88مت تعريف إدارة النفايات على
أهنا كل العمليات املتعلقة جبمع النفايات وفرزها ونقلها وختزينها وتثمينها وإزالتها مبا يف ذلك مراقبة هذه العمليات ،ومن خالل هذا
التعريف يتضح لنا أن مفهوم إدارة النفايات مل يأيت باملنظور التقليدي الذي يقتصر على مجع ونقل النفايات فقط والتخلص منها
بوضعها يف املفارغ العشوائية وغري املراقبة .بل يتضح بشكل جلي أن املشرع اجلزائري قد حرص على حتديد خمتلف العمليات اليت
تسمح بالتعامل اآلمن والسليم للنفايات عن طريق تثمينها من خالل إعادة استعماهلا أو رسكلتها أو تسميدها ،أو إزالتها من خالل
املعاجلة احلرارية والفيزيوكيميائية والبيولوجية والتفريغ والطمر والغمر والتخزين وكل العمليات األخرى اليت ال تسفر عن امكانية تثمني هذه
النفايات أو عن اي استعمال آخر هلا مع احلرص على متابعة ومراقبة كل هذه العمليات.
إال أن ما يعيب هذا التعريف هو عدم تناول أوىل مراحل اإلدارة املستدامة للنفايات أال وهي التقليل من النفايات من املصدر
اليت تعد من أهم النقاط للتعامل مع النفايات على األساس املستدام .كما مت حتديد جمموعة من الركائز واملبادئ اليت يتوجب أن تقوم
عليها إدارة النفايات من خالل املادة رقم  01من ذات القانون يف النقاط املوالية( :القانون رقم  ،7118 ،89-18صفحة )81
-

الوقاية والتقليص من انتاج وضرر النفايات من املصدر؛

-

تنظيم فرز النفايات ومجعها ونقلها ومعاجلتها؛

-

تثمني النفايات بإعادة استعماهلا أو إعادة تدويرها أو بكل طريقة متكن من احلصول على مواد قابلة إلعادة االستعمال أو
احلصول على الطاقة؛

-

املعاجلة البيئية العقالنية للنفايات؛

 اعالم وحتسيس املواطنني باألخطار النامجة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة وكذلك التدابري املتخذة للوقاية من هذهاالخطار واحلد منها أو تعويضها.
 .4واقع اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة في الجزائر
 .1.4كمية النفايات الصلبة
تشهد اجلزائر منذ السنوات األخرية تزايدا مستمرا يف كمية النفايات الصلبة املنتجة نتيجة النمو املستمر واملتزايد يف عدد
السكان والتوسع احلضري والنمو االقتصادي وحتسن املستوى املعيشي وتغري النمط االستهالكي ،مما جعلها تصنف من أبرز املشاكل
البيئية اليت تتخبط فيها البالد وتتطلب تضافر جهود كافة األطراف الفاعلة جملاهبة هذه املشكلة؛ حيث تقدر نسبة الزيادة يف كمية
النفايات الصلبة املنتجة مبختلف أنواعها بـ  %1كل سنة ،إذ عرفت الكميات املنتجة من النفايات الصلبة ارتفاعا مستمرا حيث بلغ
انتاجها السنوي يف  1022ما يقارب  11مليون طن واليت متثل فيها النفايات البلدية الصلبة النسبة العظمى بقيمة تقدر بـ  2212مليون
طن/السنة يف حني بلغت كميتها  2011مليون طن سنة  ، 1020ومن املتوقع ان ترتفع كمية النفايات الصلبة البلدية يف السنوات القادمة
لتبلغ  10مليون طن سنة  1012اذا ما استمر النمو االقتصادي ومنو السكان بنفس الوترية املتزايدة (Schaik & al, 2018) .أما نفايات
الرعاية الصحية فقد ارتفعت الكمية املنتجة منها مبا يقارب  1000طن سنة  1022مقارنة بسنة  1020اين مت توليد  00000طن/السنة،
أما كمية النفايات الصناعية فقد شهدت اخنفاضا ملحوظا سنة  1022مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغت الكمية املنتجة منها
 000000طن سنة  1022يف حني قد بلغت حوايل  112مليون طن لسنيت  1020و 1022على التوايل.
ووفقا للكثافة السكانية تتفاوت الكميات املنتجة من النفايات الصلبة من والية إىل اخرى؛ حيث قدرت الكمية املنتجة
لبعض الواليات خالل سنة  1022اضافة إىل الكميات املتوقعة لسنة  1012مبايلي:
جدول  : 1كمية النفايات الصلبة المنتجة وعدد السكان
6162
6102
النفايات املنتجة
عدد السكان
النفايات املنتجة
عدد السكان
الوالية
اجلزائر العاصمة

(مليون نسمة)
11200

(طن/سنة)
211201000
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وهران
البليد
قسنطينة
بومرداس
عنابة
امجايل

21721

2191020

11297

210921110

21102

0001910

21220

7271129

21210

0211020

21700

7021192

01922

1211290

21027

2021220

01710

1271920

21210

0201202

91190

110171120

201022

212221201

Source: Schaik, R,V., et al. (2018), Business opportunities in waste management in Algeria, Report
of findings June 15th.

تبعا للكميات املنتجة من النفايات الصلبة لبعض واليات الوطن يتنب لنا االرتباط الوثيق بني النمو السكاين وإنتاج النفايات ،إذ
تعرف الواليات الكربى انتاجا كثيفا ومتزايدا للنفايات الصلبة مقارنة بالواليات األخرى ووفقا للتقديرات املتقدمة خالل سنة 1012
فمن املتوقع ان تسجل هذه الواليات ارتفاعا حمسوسا يف انتاج النفايات الصلبة اذا ما استمرت يف النمو على نفس الوترية.
 .1.4مكونات النفايات الصلبة
ان حتديد مكونات النفايات الصلبة يسمح باختيار الطريقة األمثل واألجنع للتعامل معها من خالل حتديد العناصر القابلة
إلعادة االستخدام أو للتدوير والعناصر اليت يفضل تثمينها عضويا أو طمرها أو حرقها وغريها من اساليب معاجلة النفايات الصلبة،
ويرتبط تركيب النفايات الصلبة ارتباطًا وثي ًقا مبستوى التنمية االقتصادية ومستوى املعيشة والنمط االستهالكي لألفراد ،وحسب الوكالة
الوطنية للنفايات قد مت حتديد تركيبة النفايات الصلبة يف اجلزائر لسنة  1021يف ست فئات رئيسة تضم النفايات العضوية والورقية
والبالستيكية والزجاجية واملعدنية ونفايات أخرى.
شكل  :1مكونات النفايات الصلبة في الجزائر
مواد أخرى
%14

زجاج
%2

معادن
%1
ورق
%9

المواد العضوية
%62

بالستيك
%12

Source : Kehila, Y. (2004), Rapport sur la gestion des déchets solides en Algérie. SWEEP-Net, p 6.

تتنوع وتتباين مكونات النفايات البلدية الصلبة املنتجة واليت بلغت كميتها  2011مليون طن/سنة أو ما يقارب  12111طن يف
اليوم سنة  1021بني مواد عضوية وأخرى ال عضوية ،إال أن النسبة األكرب من امجايل الكمية املنتجة تتمثل يف النفايات العضوية واليت
تشكل نسبة  %21من الكمية االمجالية املتولدة وتليها املواد البالستيكية بنسبة  %21من الكمية االمجالية املتولدة وميكن ارجاع هذه
النسبة نتيجة توجه أغلب املؤسسات املنتجة للمشروبات واملياه املعدية يف استعمال القوارير البالستيكية عوض القوارير الزجاجية ،يف
حني متثل املواد الورقية والكرتون  %9من الكمية االمجالية املتولدة ،أما النفايات املعدنية والنفايات الزجاجية فال تتجاوز كميتهما نسبة
 % 1من إمجايل النفايات احلضرية الصلبة املنتجة لتمثل النسبة املتبقية من النفايات املختلفة مثل النفايات اهلامدة واملواد النسيجية ...
ما تقارب  %20من إمجايل الكمية املنتجة.
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 .3.4جمع ونقل النفايات الصلبة
وفقا للمشرع اجلزائري ومن خالل املرسوم رقم  172-20املؤرخ يف  22ديسمرب  2920املتضمن شروط التنظيف ومجع النفايات
الصلبة فان مجع النفايات الصلبة مبختلف أصنافها من نفايات منزلية ونفايات ضخمة ونفايات الرعاية الصحية والنفايات الصناعية
وغريها تقع على عاتق مصاحل البلديات ،حيث يتوىل اجمللس الشعيب البلدي تنظيم عملية اجلمع اخلاصة بكل صنف من النفايات
الصلبة مبا يتالءم وطبيعة وخصائص ذلك الصنف .بالنسبة للنفايات املنزلية يتم مجع ونقل النفايات اىل أماكن املعاجلة عرب كافة
البلديات واملناطق السكنية ذات الكثافة السكانية اليت تفوق ألف نسمة بوترية مرة واحدة يف اليوم على األقل يف وسط املدينة ،يف حني
يتم مجع النفايات مرة واحدة كل يومني يف الضواحي واملناطق اجملاورة ،أما املناطق ذات التجمع السكاين األقل من  200نسمة فيتم
اجلمع فيها كل يومني على األقل .أما النفايات الضخمة واليت تضم اخلردة احلديدية واحلصى واألنقاض وهياكل السيارات اهلالكة...
فيتوىل منتجها مجعها ونقلها اىل األماكن املخصصة واحملددة ،وفيما خيص النفايات الضخمة املتولدة عن املمتلكات املنقولة اهلالكة يف
البلديات الرئيسة ويف مقار الدوائر والبلديات ذات التجمع السكاين الذي يفوق  10.000نسمة فيتم رفعها ونقلها من قبل مصاحل
البلدية مرة واحدة كل شهر .وبتحديد ساعات ووترية مجع النفايات الصلبة يتباين األداء يف مجع النفايات من منطقة اىل اخرى السيما
بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية ،ففي املناطق الريفية وحسب تقرير الوكالة الوطنية للنفايات ) (AND, 2014تغطي عملية مجع
النفايات البلدية الصلبة سنة  1020ما ال يتجاوز  %70من االحتياجات الكلية جلمع النفايات؛ يف حني تعرف املناطق احلضرية أداءً
جيداً يف مجع النفايات البلدية الصلبة بنسبة ترتاوح بني  22و %90من االحتياجات االمجالية.

ختتلف طرق وأساليب مجع النفايات الصلبة حسب صنف النفايات املنتجة فكما ذكرنا سابقا بالنسبة للنفايات الضخمة يتوىل
منتجها نقلها اىل املفارغ واملركز اخلاصة بتخزين النفايات الضخمة ،أما النفايات اخلطرة اخلاصة فيتم مجعها يف حاويات بالستيكية أو
ورقية ذات سعة  90-20لرت لتحرق بعد ذلك مبا حتتويه من نفايات للتخلص منها يف أفران خاصة مثل نفايات الرعاية الصحية اين يتم
حرقها يف املستشفيات أو نقلها اىل أفران صناعة اإلسنمت مثال ملنع أي تسرب أو تلوث ،أما النفايات احلضرية وما مياثلها فيتبع يف

مجعها جمموعة إما أسلوب الرفع أو اجلمع من الباب إىل الباب ،أو أسلوب التجميع ،أو اجلمع االنتقائي .أما بالنسبة لنقلها فتتعدد
وتتنوع الوسائل املتاحة واملستعملة يف نقل النفايات الصلبة حسب خصائص ومتطلبات اجلغرافية لكل منطقة وكذا اخلصائص واملميزات
الفيزيائية للنفاية ؛ حيث جند احليوانات املقطورات الصغرية ،اجلرارات الزراعية مع العربات ،شاحنات مغلقة مزودة بضاغطة ،شاحنات
ذات جتهيز هيدروليكي ،شاحنات اجلمع االنتقائي.
 .4.4تثمين النفايات الصلبة
بغية الوقوف على كميات وطرق تثمني النفايات الصلبة املنتجة يف اجلزائر على الرغم من عدم توفر املعطيات الكافية حلصر
ذلك ،اعتمدنا على كميات النفايات الصلبة الواردة إىل مراكز الردم التقين يف كل من:
 والية بومرداس حيث يستقبل املركز النفايات البلدية الصلبة الواردة من  22بلدية؛ والية برج بوعريريج حيث يستقبل املركز النفايات البلدية الصلبة الواردة من  9بلديات؛ والية بسكرة حيث يستقبل املركز النفايات البلدية الصلبة الواردة من بلديتني فقط.جدول  :1كمية النفايات البلدية الصلبة الواردة لبعض مراكز الردم التقني
املواد ()%
مواد عضوية
ورق وكرتون
نسيج ونسيج صحي
بالستيك
زجاج
معادن
أخرى

مركز بومرداس

مركز بسكرة

22102

مركز برج بوعريريج
2212

20122

2122

9171

22172

21121

21112

22122

22127

22122

0122

2109

2121

1121

1102

1102

1121

217

1102

2217

Source: AND, (2014), Caractérisation des déchets ménagers et assimilés dans les zones nord, semiaride et aride d’Algérie.
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من خالل كميات النفايات البلدية الصلبة الواردة إىل خمتلف مراكز الردم التقين واملعرب عنها بالنسب املئوية نالحظ ُورود
كميات معتربة من النفايات القابلة للتدوير من مواد بالستيكية والزجاج واملواد الورقية والنسيجية ،إذ تشكل معا ما يقارب  %10من
إمجايل النفايات الب لدية الصلبة املنتجة ،األمر الذي يعكس سوء تسيري عملية مجع النفايات وضعف نظام اجلمع اإلنتقائي ،خاصة وأن
هذه النفايات القابلة للتدوير تصل اىل مراكز الردم التقين خمتطلة مع خمتلف النفايات العضوية وغري العضوية ،مما يتطلب إعادة الفرز
واالنتقاء الستخراج ما ميكن اسرتجاعه .كما نالحظ أن كمية نفايات التعبئة والتغليف من مواد بالستيكية وورق وكرتون تشكل النسبة
األكرب فيما خيص النفايات القابلة للتدوير ،واليت يتم فرزها وتصنيفها على مستوى مراكز الردم لتسهيل التعامل معها وجتهيزها
للمؤسسات والناشطني يف قطاع اعادة تدوير وتثمني النفايات الصلبة.
ويف ظل االسرتاتيجية الوطنية لإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة ويف ظل الكميات املتزايدة للنفايات الصلبة خاصة النفايات
املتولدة عن انشطة التعبئة والتغليف عمدت وزارة البيئة على وضع نظام عمومي ملعاجلة وتثمني نفايات التعبئة والتغليف والذي يعرف
بإسم إيكو-مجع ECO-JEM؛ حيث مت انشاء هذا النظام مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  299-00املؤرخ يف  29جويلية  1000حتت
وصاية الوكالة الوطنية للنفايات ،بغية تنظيم اسرتجاع نفايات التغليف ومعاجلتها عرب عقود خدمات جلمع النفايات وفرزها وتثمينها
وكذا من أجل حتفيز وتشجيع كافة املؤسسات للولوج إىل جمال تثمني النفايات الصلبة السيما نفايات التغليف ،حيث عرفت السنوات
األخرية نشوء عدد معترب من املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة بعد توفري الدعم واملساعدات املقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ووكالة التنمية االجتماعية.
ويضم النظام العمومي السرتجاع نفايات التعبئة والتغليف مجلة من األهداف اليت ميكن تلخيصها فيما يلي(MATE, :
)2003, p. 78
 املسامهة يف خلق فرص عمل جديدة ضمن االقتصاد األخضر؛
 تعزيز أنشطة معاجلة النفايات وتدويرها وتثمينها؛
 التقليل من كمية النفايات املنتجة من املصدر السيما نفايات التعبئة والتغليف؛
 ترشيد استخدام املواد االولية.
اىل جانب هذا النظام توجد بىن حتتية غري رمسية تتمثل أساسا يف أفراد من خمتلف األعمار والعائالت ومؤسسات غري قانونية،
تساهم بشكل كبري يف تفعيل هذا القطاع من خالل مجع املواد القابلة للتدوير مثل البالستيك واملطاط والزجاج واملعادن ...سواء من
املفارغ العمومية املراقبة واملفارغ العشوائية أو من األحياء الشوارع واألسواق وبيعها مباشرة عن طريق باعة وسطاء للمؤسسات املختصة
يف إعادة تدوير وتثمني النفايات.
ومع ذلك يظل قطاع تثمني النفايات الصلبة ضعيف جدا إذ أن نسبة إعادة التدوير وتثمني النفايات ال تتعدى نسبة  %2على الرغم
من التقديرات والتوقعات الكبرية اليت توليها وزارة البيئة هلذا اجملال؛ حيث أنه من املتوقع ان خيلق قطاع اعادة تدوير نفايات التغليف
 7200منصب عمل مباشر وغري مباشر نتيجة االنتاج املتزايد للنفايات والذي قدر بـ  120000طن/السنة ،إىل جانب العوائد االقتصادية
اليت ميكن حتقيقها واملقدرة بـ  12مليار دج(MEER, 2017a) .
 .4.4المعالجة النهائية للنفايات الصلبة
يف إطار االسرتاتيجة الوطنية للبيئة وتنفيذا للربنامج الوطين لإلدارة املتكاملة واملستدامة للنفايات الصلبة بغية حتسني إدارة
النفايات الصلبة مت إعداد  2122خمطط بلدي إلدارة النفايات ما يضمن تغطية أكرب قدر ممكن من البلديات بنسبة تفوق  %22من
إمجايل بلديات الرتاب الوطين ،كما مت انشاء  07مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري إلدارة مراكز الردم التقين واملفارغ املراقبة،
وبرجمة إنشاء  212مركز تقين منها  29مركز قيد االستغالل يف حني يوجد  01مركز يف طور االجناز واملتبقية منها ال تزال قيد الدراسة
والبحث ،كما مت برجمة  212مفرغة مراقبة من ضمنها  27مفرغة مراقبة مستغلة ،بينما  12مفرغة مراقبة يف طور االجناز و 22مفرغة أخرى
يف حيز الدراسة .أما مراكز الفرز فقد مت برجمة  10مركز مت استغالل  20مراكز منها فقط يف حني ال تزال  7مراكز قيد االجناز و 1مراكز
اخرى قيد الدراسة .وفيما خيص املفارغ العمومية فقد مت اجناز  22مفرغة عمومية قيد االستغالل إىل جانب مفرغتني قيد االجناز و2
مفارغ عمومية يف طور الدراسة(MEER, 2017b).
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شكل  :1طرق التخلص من النفايات الصلبة إلى غاية 1114
100
80
مستغلة

60

قيد االنجاز

40

قيد الدراسة

20
0
مراكزالفرز

المفارغ العمومية

المفارغ المراقبة

مراكز الردم التقني

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات الواردة اعاله.

ومن خالل املعطيات املتوفرة بالرغم من نقصها جند أن إدارة النفايات الصلبة وفق املنظور املستدام واملتكامل تركز وبشكل
أساسي على أسلوب الردم التقين ملعاجلة والتخلص من النفايات الصلبة .فحسب تقديرات الوكالة الوطنية للنفايات (AND, 2017, p.
) 17لسنة  1020فإن  %20من كمية النفايات املنتجة يتم التخلص منها عن طريق الردم التقين ،يف حني  %02منها تكب يف املفارغ
العشوائية .وعلى الرغم من مساعي وزارة البيئة والطاقات املتجددة يف تعميم طريقة الردم التقين واحلد من استخدام املفارغ العشوائية إال
أننا جند أن نسبة االستفادة من مراكز الردم التقين على املستوى الوطين تبقى متدنية حيث  %02فقط من إمجايل السكاين يستفيدون
من خدمات هذه املراكز وكذا املفارغ املراقبة ،يف حني ال تزال األغلبية تعاين من سوء التجهيز وسوء التسيري حبيث يتم التخلص من
النفايات الصلبة عن طريق املفارغ العشوائية وال تتوفر على مثل هذه املراكز التقنية.
شكل  :3طبيعة التخلص النهائي من النفايات الصلبة خالل سنة 1114
أخرى
%7

الردم التقني
%36
المفارغ
العشوائية
%46
التدوير
%10

تسميد
%1

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات الواردة اعاله.

وال يقتصر األمر على نقص وعدم تغطية مراكز الردم التقين لكافة الرتاب الوطين ،بل حىت املناطق اليت مشلتها هذه اخلدمة ال
يزال اسلوب التخلص من النفايات الصلبة ضمن املفارغ العشوائية األسلوب األكرب استخداما للتعامل النهائي مع النفايات الصلبة؛
حيث قدرت نسبة النفايات الصلبة اليت تكب يف املفارغ العشوائية  %02من امجايل االساليب املنتهجة ،يف حني متثل طريقة الردم التقين
 %12من امجايل االساليب املتبعة للتخلص من النفايات الصلبة ،أما بقية األساليب األخرى على غرار إعادة التدوير وإعادة
االستخدام والتسميد واحلرق  ...فال تتعدى نسبتها .%20
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الخاتمة:
مهما اذا ما مت ادارهتا ادارة سليمة مستدامة
ا
اقتصادي
ا
مورد
الصلبة
النفايات
يعترب
بات
الذي
االجيايب
التوجه
من
الرغم
على
ً
ً ً
ومتكاملة .وعلى الرغم من املساعي الكبرية اليت حترص احلكومة من خالهلا على النهوض بقطاع إدارة النفايات الصلبةّ ،إال أن
النفايات الصلبة ال تزال عبئا اقتصاديا وبيئيا وحىت اجتماعيا السيما يف ظل تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لإلدارة املستدامة للنفايات
الصلبة .ذلك أن القطاع الوطين تعترب يف بداية املسار املستدام حيث ال يزال الرتكيز على مرحلة التخلص السليم من النفايات الصلبة
عن طريق انتهاج الردم التقين وتغطية اكرب قدر من الواليات مبراكز الردم التقين ،دون التوجه بالبحث عن مصادر متويل وتنويعها قدر
املستطاع لتغطية خمتلف التكاليف املرتفعة للنهوض بذات القطاع ،باالضافة إىل ضعف جمايل إعادة التدوير وتثمني النفايات الصلبة
اللذان يعد ان من الركائز الفعالة يف تطوير قطاع النفايات الصلبة بصفة عامة وحتويل النفايات الصلبة إىل مورد اقتصادي ومايل بصفة
خاصة.
ومن خالل ما سبق وحىت يتمكن القطاع الوطين من التقدم حنو استدامة نظام اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة ميكن ان
نقدم بعض املقرتحات:






حث وتشج يع خمتلف منتجي النفايات على فرز النفايات الصلبة قبل وضعها يف أماكن التجميع بغية تسهيل عملية اجلمع
والنقل من جهة واالستفادة من كافة النفايات الصلبة القابلة للتدوير من جهة أخرى؛
تكثيف اجلهود لنشر وتوعية كافة األفراد بضرورة وحتمية التوجه حنو إدارة مستدامة ومتكاملة للنفايات الصلبة وذلك من خالل
تقليل انتاج النفايات الصلبة من املصدر قدر اإلمكان باقتناء املنتجات اخلضراء القابلة إلعادة االستعمال وإعادة التدوير؛
استغالل اجلانب اجلبائي وتفعيل حتصيل الضرائب البيئية اليت تعد موردا ماليا هاما وفعاال من شانه املسامهة يف تغطية التكاليف
املرتفعة اليت يتطلبها هذا القطاع؛
تشجيع االستثمار ودعم املستثمرين يف جمال إعادة تدوير وتثمني النفايات الصلبة عن طريق تقدمي التسهيالت والدعم املادي
واملعنوي ملختلف املستثمرين الراغبني يف دخول هذا القطاع؛
دعم البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة مبجال اإلدارة املستدامة واملتكاملة للنفايات الصلبة وإقامة مشاريع حبثية مشرتكة
مع اجلامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية .
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المادة  3المرسوم تنفيذي رقم  .) 7113( .722/13المتعلق بتحديد كيفيات واجراءات اعداد المخطط الوطني
لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته  .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
المادة رقم  13القانون رقم  .)7118( .89-18المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها .الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
المديرية العامة للضرائب .)7181( .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
حمد خالد عالم ،و عاشور أحمد عصمت .)8993( .التلوث وتحسين البيئة ،طبعة ، ، ، ،1ص ( .اإلصدار
 .)8القاهرة :نهضة مصر للطباعة والنشر.
غرايبية سامح ،و الفرحان يحي .)8991( .المدخل إلى العلوم البيئية .د ب ن :دار الشروق للنشر والتوزيع.
دمحم السيد أرناؤوط .)8999( .اإلنسان والبيئة .القاهرة :الدار المصرية اللبنانية للنشر.
مرسوم تشريعي رقم  .)8993( .18 /93المتعلق بقانون المالية (قانون الضرائب المباشرة والرسوم
المماثلة) .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
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