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بورصة النفايات أرضية اقتصادية لتثمين النفايات الحضرية ودورها في حماية البيئة
من إعداد طالبة دكتوراه نعيمي إيمان
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة البليدة -20البليدة

ملخص:
يعد إنتاج النفايات صفة مستمرة نتيجة للتزايد الطبيعي للسكاان والنمكو اقتتصكادي ،فقكد تتعكدد النفايكات
الصادرة عن مختلف النشاطات البشرية والتي ق ياون لها أي استخدام أولي أو ثانوي عند المصدر ،غير أنه تكد
تاون لها تيمة إذا استعملت في مجاقت أخرى بشال أحسن امكادة أوليكة خكام عكن طريكد التكدوير فعمليكة تكدوير
النفايات تحولت إلى مصدر رزق للعديد من األفراد ،حيث أصبحت هذه النفايات ذات أهمية يمان اقستفادة منهكا
اتتصاديا وبيئيا تفاديا لألضرار المترتبة عنها نتيجة لتراامها في الوسط الحضري بدون أي معالجكة نركرا لسكو
التسككيير ونقككو الككوعي البيئكككي ،فككالجزائر اديرهككا مكككن الككدول حاولككت السككيطرة علكككى تطككا تسككيير النفايكككات
و عصرنته بالتوجه نحو استخدام أساليب التسيير المستدام للنفايات ،لهكذا الدكرك الفكت الواالكة الوطنيكة للنفايكات
مكككن طكككرف هيئتهكككا الوصكككية ب نشكككا وتسكككيير أول بورصكككة للنفايكككات فكككي الجزائكككر ويتعلكككد األمكككر باألرضكككية
اقلاترونيككككة ،التككككي تلعككككب دور همككككزة وصككككل بككككين العككككرك والطلككككب للنفايككككات المككككرج تثمينهككككا إعككككادة
اقسككتعمال ،التككدوير ،تثمككين الطاتككة و بطككرق مواابككة لعمليككة تحيككين األنرمككة القانونيككة الخاصككة بتسككيير النفايككات
والتخلو من النفايات األخرى مع احترام اقلتزامات القانونية التي يفرضها القانون الجزائري.
Abstract:

Continuous waste production is the result of natural population growth and
economic growth. Waste from various human activities may have no primary or secondary
use at source. However, it may have value if used in other areas better as raw feedstock by
recycling, the process of waste recycling has become a source of livelihood for many
individuals. These wastes have become of economic and environmental importance to avoid
the damage resulting from their accumulation in urban areas without any treatment due to
poor management and lack of environmental awareness.
Algeria, like all other countries, has tried to control the waste management sector and to
make it more sustainable by using sustainable waste management methods. For this
purpose, the National Agency for Waste has mandated the establishment and operation of
the first waste bureaus in Algeria. Supply and demand for wastes that are likely to be valued
(reuse, recycling, energy valuation) in ways that are in keeping with the legal process of
waste management and other waste disposal while respecting the legal obligations imposed
by Algerian law.
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مقدمة:

نتيجة لسلوايات اقنسان الطبيعية فكي سكبيل تحقيكد غايتكه الضكرورية يقكوم بنشكاطات يوميكة تتخلكف أو تصكدر
عنهكا نفايكات بدايكة مكن المنكزل إلكى غايكة المصكنع والمحك،ت وغيرهكا ،حيكث فكي الوتكت الكراهن تعتبكر النفايكات
الحضرية واحدة مكن أهكم وأخطكر مشكاال العصكر ،نركرا لتزايكد اميكة النفايكات بالتزايكد الطبيعكي للسكاان والنمكو
اقتتصادي ،زيادة عن ذلك الدياب الثقافي للتسيير والتوعية البيئية واهمكال اشكراك الجانكب اقجتمكاعي ،ممكا زاد
في العب على الجمعات المحلية وتفشي مشال تراام النفايات في اقحيا السانية ،الشوار والطرتات.
فهذه الوضعية ألزمت الحاومة الجزائرية تبني استراتيجية لمواجهكة ضكعف التسكيير البيئكي للنفايكات مكن خك،ل
المخطط الوطني الخاو بالبيئة والتنمية المستدامة والبرنامج الوطني لتسيير النفايكات الصكلبة الحضكرية ب ضكافة
إلى ترسانة من القوانين من أهمها تانون  01/10الخاو بتسيير النفايكات ،إزالتهكا مراتبتهكا ويتميكز هكذا القكانون
ب ضافة متميزة متمثلكة فكي إدمكاج التكدابير التحضكيرية لترتيكة أنشكطة الفكرز والتثمكين فكي الجزائكر ،امكا فرضكت
الحاجة الملحة إلى ضكرورة إتبكا األسكاليب العلميكة الوتائيكة فكي تسكيير النفايكات الحضكرية والكتحام فيهكا بطكرق
حديثككة مككن أجككل الحفككار علككى صككحة وسكك،مة المككواطن وتجنككب اقثككار السككلبية للنفايككات علككى البيئككة ،إذن تعتبككر
أسككاليب تقليككل النفايككات مككن المص كدر وإعككادة التككدوير التككي جككا ت بهككا بورصككة النفايككات وفقككا للبرنككامج الككوطني
للتسيير النفايات من الطرق المثلى المتبعة من طرف الدول المتقدمة والمصنعة ،فالنفايات تعكد منجمكا مكن المكواد
القابلة للتثمين واستثمار ذات مردودية مالية عالية تخدم مختلف القطاعات ،ومنه سكنحاول معالجكة موضكو هكذه
الدراسة وفقا لإلشاالية التالية :إلى أي مدى استطاعت بورصة النفاياات تخفياا الءاعن عاج الاماعاات الم لياة
وفااتف فاارص للمسااتفمريج فاام ااابا المااااق باسااتخدا تقنيااات علميااة ادياادل مااج اادن ا أج تءطاام النفايااات بءااد
اقتصادي و بيئم فم نفس الوقت؟
ولدراسة هذه اإلشاالية ارتأينا تقسيمها الى مبحثين:
المبحث األول :بورصة النفايات أرضية إلاترونية واستثمار بيئي.
المبحث الثاني :أساليب اإلدارة المتااملة للنفايات وطرق تثمينها.
المب ث األوق :بورصة النفايات أرضية إلكترونية واستفمار بيئم
تؤدي عملية تثمين النفايات دورا هامكا فكي حمايكة البيئكة عكن طريكد التقلكيو مكن اميكة النفايكات الناتجكة عكن
مختلف نشاطات األفراد ،والتي تعتبر امصدر رئيسيا لتلوث البيئة بمختلف أنواعها ،حيث تسكاهم عمليكة التكدوير
النفايكات وإعكادة اسكتعمالها علكى التقليكل مكن الضكرر البيئكي الحتمكي النكاجم عنهكا ،ب ضكافة إلكى اسكتخدامها امكادة
أوليككة أو ثانويككة فككي صككناعات أخككرى تخككدم اقتتصككاد الككوطني ،فلهككاذ الدككرك حاولككت الدولككة وضككع نرككام عككام
قسترجا وتثمين هذه النفايات ضمن الواالة الوطنية للنفايات وفد المرسوم المتعلد بتسيير النفايكات ،ولإلجابكة
عن اإلشاالية المطروحة سنقوم بتقديم بعك المفاهيم األساسية حول البورصة والنفايات واذا العوامكل المتحامكة
في امية النفايات واقضرار البيئة الناجمة عنها.
المطلع األوق مف و البورصة:
تعكككد البورصكككة مكككن الكككدعائم األساسكككية للنركككام اقتتصكككادي ،اونهكككا تتكككي الفرصكككة ل،سكككتثمار فكككي أوجكككه
متعكددة ،وتعمككل علكى خلككد رؤول أمكوال جديككدة تعتبككر امصكدر للتمويككل مشكاريع مختلفككة عكن طريككد الوسككاطة
الماليكة وتقككديم الحلكول والخيككرات لتسككهيل اقتصكال بككين الشكراا  ،ب ضككافة إلككى ترتيكة مشككاريع مبتاكرة مككن أجككل
تثمين ورسالة النفايات ،خاصة أنه المنتجات في الجزائر مستورة في غالب األحيان بالعملة الصعبة.
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الفرع األوق :تءريا البورصة

البورصة اجتما يعقد في ماان معين ،وفي مواعيد دورية ،بين متعاملين بكالبيع والشكرا فكي أوراق ماليكة أو
حاص،ت زراعية أو منتجات صناعية .تطلد المة بورصة أيضا على الماكان الكذي يعقكد فيكه هكذا اقجتمكا  ،أو
علككى مجمككو العمليككات التككي تككتم أثنككاه .فتيحككة ابككن بوسككحاتي ،بورصككة الجزائككر واتككع ومفككاق ،مككذارة ماجسككتير ،جامعككة
0و
الجزائر ،2112/2112،و 20و.
اما تد تامل أهمية البورصة ف ن أهم مزايا اعتماد نركام بورصكة فكي اتتصكاد دولكة مكا ،اونهكا أداة شكفافة فكي
سككبيل تبنككي نرككام الخوصصككة ،حيككث تاشككف بمجككرد اعتمادهككا واقنخككراط فيهككا الوضككعية الحقيقيككة ،اقجتماعيككة
والماليككة واإلداريككة باككل مؤسسككة امككا يعاككل واتككع البورصككة أيضككا الحالككة الصككحيحة قتتصككاد الدولككة المعنيككة أو
للشراات العالمية العم،تة ،وفيما يتعلد بنرام الخوصصة ف نه ق يمان تصور تيام أو اعتماد البورصكة فكي ركل
سيادة الدولة على اتتصاد وتهميش أو غياب القطا الخاو ،أو تجميد مشاريع تنازل الشراات العموميكة التابعكة
للدولة عن حصو من رأسمالها للعمال أو المواطنين أو الهيئات المحليكة أو خارجيكة وفكت رؤول أموالهكا أمكام
المدخرين ،األمكر الكذي سكيؤدي فكي حالكة اعتمادهكا تلقائيكا تنشكيط عمليكة اقدخكار الكذي يفضكي بكدوره إلكى إتامكة
سككوق البورصكككة .أحمككد يوسكككف الككدريويش ،إضكككا ات نشكككرة يصككدرها معهكككد الدراسككات المصكككرفية علككى اقنترنكككت ،العكككدد
الخامل ،الاويت ،يوليو  ،2101تاريخ اقط ،2102/00/22 ،و 2و.

2و

الفرع الفانم :أنواع البورصة
نجككد ان البوصككة تنقسككم إلككى عككدة أنككوا وذلككك حسككب النشككاط اإلنسككاني الككذي يمارسككه الفككرد أو حسككب السككلع
المستعملة في اإلنتاج نذار منها اآلتي:
-1بورصاة البضاائ أو الءقااود :وفيهكا يجكري التعامككل علكى سكلع زراعيككة وصكناعية حيكث تعقككد فيهكا الصككفقات
الابيرة للمتاجرة في الحاص،ت الزراعية والمواد الخام والمنتجات المصنوعة.
-3بورصة الءمالت والمءادج :وتتم فيها عمليات شرا وبيع الوسائل التي يمان بموجبهكا تسكوية المكدفوعات فكي
بلد مخر.
-2بورصة األوراق المالية أو القي المنقولة :حيكث يجكري التعامكل فيهكا علكى السكندات واألسكهم التكي تصكدرها
الشراات بأشاالها المختلفة .فتيحة ابن بوسحاتي ،بورصة الجزائر واتع ومفاق ،مرجع سابد ،و  23و 3و
وفي تصكنيف مخكر ألنكوا البورصكات التكي تشكال دعمكا أساسكيا قتتصكاد السكوق نجكد بورصكة النفايكات للواالكة
الوطنية للنفايات ،حيث تهدف هذه المبادرة إلى تثمين النفايات بمختلف أنواعها وتطوير عملية اقسترجا .
-3بورصااة النفايااات :هككي أرضككية إلاترونيككة تلعككب دور همككزة وصككل بككين العككرك والطلككب للنفايككات المككرج
تثمينهكا إعككادة اقسكتعمال ،التككدوير ،تثمكين الطاتككةو .هككذا المشكرو يرتاككز علكى مبككدأ ننفايكات الككبعك يماككن أن
تاون مادة أولية ثانوية للدير ناما يهدف إلى تشجيع تدلدل صناعة وطنية تخدم اقتتصاد الدائري .حيكث ب ماكان
منتجكي النفايكات والمنرمككات المالفكة باسككترجاعها ،تحويلهكا وتثمينهككا ،أمكا عككن المسكتفيدين مككن بورصكة النفايككات
تذار الواالة الوطنية للنفايات مايلي:
 الصناعيينالتجار والحرفيين.الجمعات المحلية.اإلدارات.مؤسسات التثمين المصادق عليها.44
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مسترجعي النفايات المتمرازين.وسطا تجاريين.المطلع الفانم :مدخق عا وق النفايات

تعد مشالة النفايات مكن أخطكر المشكاال العالميكة التكي تهكدد البيئكة والبشكرية سكوا باكل مباشكر أو غيكر مباشكر
خاصة إذا لم يتم التخلو منها بطرق سليمة ،حيكث الفضك،ت الناجمكة عكن األنشكطة اليوميكة لإلنسكان مهمكا اكان
نوعها تستلزم إدارة سليمة وحلول علمية سريعة من أجل ضمان المحافرة على صحة وس،مة اقنسان.
الفرع األوق :تءريا كلمة نفايات
إن التعريف بالمة النفايات يسوتنا إلى توضي معنى المة النفاية في حد ذاتها إذ تستعمل المة النفاية دائمكا دون
التمييز الدتيد بين ث،ثة مصطلحات التي ق تعد تماما بالمرادفات :نفاية ،تمامة ،فضلة.
 النفاية ( :)Déchetهي بقايا مواد تابلة ل،سترجا أو ق ،مترواة نتيجة لعملية إنتاج أو استه،ك. القمامة ( :)Ordureهي نفايات ذات مرهر مقزز تثير اقشمئزاز. الفضلة ( :)Résiduهكي بقايكا مكواد نتيجكة تكداخل عكدة عوامكل أثنكا عمليكة التصكنيع أو التحويكل سكوا اانكتطبيعية أو ق ،حيث من األفضل استعمال المة نفاية اما هو متداول في النصوو القانونية .بوفنارة فاطمة ،تسكيير
النفايككات الحضككرية الصككلبة والتنميككة المسككتدامة فككي الجزائككر حالككة مدينككة الخككروب ،مككذارة ماجسككتير ،جامعككة منتككوري تسككنطينة
الجزائر ،جوان  ،2111و 1و4 .و

اما تعرف النفايات عادة علكى أنهكا اكل البقايكا الناتجكة عكن عمليكات اإلنتكاج أو التحويكل أو اقسكتعمال ،وبصكفة
عامة ال المواد واألشيا المنقولة التي يتخلو منها حائزها أو ينكوي الكتخلو منهكا أو التكي يلكزم الكتخلو منهكا
أو ب زالتها بهدف عدم اقضرار بصحة اقنسان والبيئة ،والنفايات عموما عبارة واسعة تنسكب لمكادة مسكتهلاة أو
ناتجة عكن نشكاط أو عمليكة مكا والتكي بسكبب خصكائها الفيزيائيكة أو الايميائيكة والبيولوجيكة ،تصكب عديمكة الفائكدة
ولهككذا يككتم اهمالهككا ويعتككزم الككتخلو منهككا أو يطلككب الككتخلو منهككا .أيمككن محمككد الدمككري ،أحمككد علككى أبككو العطككا ،دون
سنة ،اإلدارة المتااملة لنفايات ،الماتبة العصرية ،مصر ،و 2و.

5و

وللمفهككوم البيئككي تعريككف مخككر أنككه :تعتبككر نفايككة خطككرا ابتككدا مككن الوتككت الككذي تحككدث فيككه ع،تككة بينهككا وبككين
البيئكة ،هكذه الع،تككة يماكن أن تاكون مباشككرة أو نتيجكة المعالجكة تاريخيككا وبسكبب هيمنكة طريقككة الرمكي العشككوائي
خكك،ل سككنوات عديككدة تبككين أن هككذه الع،تككة ق مفككر منهككا .أحمككد عبككد الوهككاب عبككد الجككواد ،تضككايا النفايككات فككي الككوطن
العربي ،0111،الدار العربية للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،مصر ،و22و6 .و وعليه يتم الكتخلو مكن هكذه النفايكة فكي
أحككد العناصككر الطبيعيككة ،الهككوا أو المككا أو التربككة ،ينشككأ عككن هككذا التصككرف إضككرار بالاائنككات الحيككة والبيئككة.
سككعيدي نبيهككة ،تسككيير النفايككات الحضككرية فككي الجزائككر فككي الجزائككر بككين الواتككع والفعاليككة المطلوبككة ،مككذارة ماجسككتير ،جامعككة
بومردال الجزائر 2102/2100 ،و 91و7 .و
أما من المنرور اقتتصكادي ف نكه يعكرف النفايكات تكرافل وانجكز :ترجمكة محمكد صكابر ،البيئكة مكن حولنكا دليكل لفهكم

التلككوث ومثككاره ،0111،الجمعيككة المصككرية لنشككر المعرفككة ،مصككر ،و 033و 8و علككى أنهككا :اككل مككادة أو شككي تيمتككه
اقتتصادية معدومة أو سلبية بالنسبة لمالاه لاكن هكذا التعريكف يبعكد جكز معتبكرا مكن النفايكات القابلكة للتكدوير أو
سككعيدي نبيهككة ،تسككيير النفايككات الحضككرية فككي الجزائككر فككي الجزائككر بككين الواتككع والفعاليككة المطلوبككة ،مرجككع
اقسككترجا ،
و
1
سككابد ،و 91و .ويماككن القككول إن النفايككة إذا رسككالت لككم تصككب تصككنف ضككمن خانككة النفايككات وعليككه فهككذا
التعريف بتطور الوتت نررا لتطور تقنيات الجمع والرسالة واذا من ماان إلى ماان مخر إذا تراكز علكى القيمكة
اقتتصادية للنفاية.
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من الناحية القانونية نجد التعريف الوارد في نو المكادة  12مكن تكانون  01/10المكؤر فكي 2110/02/02
المتعلد بتسيير النفايات ومراتبتها وإزالتها حيث يعكرف النفايكات امكايلي المكادة  12مكن تكانون رتكم  01/10المكؤر
في  02ديسمبر  ،2110المتعلد بتسيير النفايات ومراتبتها وإزالتها ،ج ر العكدد 2110 ،22و 01و« :اكل البقايكا الناتجكة عكن
عمليككات اإلنتككاج أو التحويككل أو اقسككتعمال وبصككفة أعككم اككل مككادة أو منتككوج واككل منقككول يقككوم المالككك أو الحككائز
بالتخلو منه أو ب زالته».
اما عرفتها وزارة تهيئة اإلتليم والبيئة سابقا :بأنها ال النفايات الناجمة عكن األسكر إلكى جانكب نفايكات األنشكطة
الحرفية والتجاريكة ،بحيكث أنكه يماكن جمكع هكذه النفايكات ومعالجتهكا مكن دون اللجكو إلكى تقنيكات خاصكة .محمكد
المخنفكككر ،اقليكككات القانونيكككة لتسكككيير النفايكككات المنزليكككة فكككي التشكككريع الجزائكككري ،مكككذارة ماجسكككتير ،جامعكككة سكككطيف الجزائكككر
 ،2103/2102،و 1و00 .و

الفرع الفانم :أنواع النفايات
من أجل تحديد نو النفايكات يجكب المكرور بطبيعكة النفايكة ومصكدرها ،اكذا شكالها ودرجكة خطورتهكا فقكد نجكد
النفايات على ث،ثة أشاال غازية ،سائلة وصلبة وهي ناتجة من عدة مصادر حسب إخك،ف نشكاط اقنسكان ،التكي
تشككمل النفايككات الصككناعية ونفايككات الزراعيككة وتربيككة الحيوانككات والنفاي كات الحضككرية حيككث الهككا تحتككوي علككى
عناصر خطرة وأخرى عادية ،لهذا فتصنيف النفايات راجع لعكدة معكايير معتمكدة فكي عمليكة التصكنيف سكنتطرق
إلى بعك منها حسب معايير مختلفة.
أوال :سع مءيار دراة الخطورل والتدفير على البيئة
 .1النفايااات ال اماادل ( الخاملااة  :تعنككي النفايككات التككي ق تبككدي أي شككال مككن أشككاال التحككوقت الفيزيائيككة أو
الايميائية أو الحيوية ،وهي لن تنحل ،و ق تتحلل أو ياون لها تأثير غير عاول على أي وسكط تتواجكد علكى
تمال به بأية طريقكة ينكتج عنهكا تلويكث البيئكة أو ضكرر علكى الصكحة بوفنكارة فاطمكة ،تسكيير النفايكات الحضكرية
الصلبة والتنمية المستدامة في الجزائر حالة مدينة الخروب ،مرجع سابد ،و 01و 02و ،و بالرجو إلكى نكو المكادة 2
من تانون  01/10ف نها تنو «:ال النفايات الناتجة قسكيما عكن اسكتد،ل المحكاجر والمنكاجم و عكن أشكدال
الهكدم و البنكا أو التكرميم و التككي ق يطكرأ عليهكا أي تدييككر فيزيكائي أو ايمكاوي أو بيولككوجي عنكد إلقائهكا فككي
المفارغ و التي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرار يحتمل أن تضر بالصكحة العموميكة و
 /أو بالبيئة» .المادة  12من تانون  01/10مرجع سابدو 02و
 .2النفايات المت للة يويا :وهي عبارة عن نفايات ناتجكة عكن المكواد العضكوية سكوا اانكت حيوانيكة أو نباتيكة
وهذه األخيرة هي مواد مضرة يسببها التخمر الهوائي أو ال،هوائي وعادة هذه المواد تجكذب إليهكا الحشكرات
والاك،ب الضكالة والقطكط وهككذا خك،ل بحثهكا عكن الدككذا داخكل أايكال القمامكة .بككن لطكرش عبكد المجيكد ،تفعيككل
ال مشاراة في تسيير النفايات المنزلية ،مذارة ماجستير ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة الجزائكر ،2102/2109 ،و 02و
02و

 .3النفايااات الخطاارل :هككذه الفئككة تضككم النفايككات الخطككرة ،اككذلك النفايككات الخطككرة الناتجككة مككن المنككازل نفايككات
المعالجككة والجراحككة الحاملككة لمككواد سككامة ،وهككي مرتبككة حسككب درجككة الخطككورة ،نجككد ث،ثككة أصككناف جزئيككة
للنفايككات الخطككرة نفايككات عضككوية ،نفايككات معدنيككة السككائلة ونصككف سككائلة ،نفايككات معدنيككة صككلبة .النفايككات
الخطرة يتم التخلو منهكا فكي مرااكز خاصكة وق يماكن خلطهكا مكع النفايكات األخكرى .بونفكارة فاطمكة ،مرجكع
سابد ،و 01و.

03و

 .4النفايااات الصاالبة ال ضاارية الءاديااة ( النفايااات المن ليااة و مااا اااب ا  :يقصككد بالنفايككات الصككلبة المنزليككة
المخلفككات الناجمككة عككن المنككازل ،وتتاككون هككذه النفايككات مككن فضكك،ت الطعككام والككورق والزجككاج والب،سككتيك
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وغيرها ،و تختلف امية النفايكات المنزليكة الصكلبة مكن ماكان ألخكر حسكب الثقافكة السكاانية وارتفكا مسكتوى
المعيشة ،والفصل من السكنة ،إذ غالبكا مكا تصكل اميكات النفايكات أتصكاها فكي فصكل الصكيف حيكث تاثكر فيكه
علميكة ،إذ
الخضراوات والفوااه وغيرهكا ،وفكي الدالكب ق يفتكرك أن تشكال النفايكات المنزليكة مشكاال
يمان جمعها و نقلها ومعالجتها بافا ة عالية جدا ودون إحكداث أضكرار بالصكحة والسك،مة العامكة ،حيكث أن
معرم محتويات هذه النفايات من المواد العضوية الرطبة أو المبللة سريعة التحلل والتعفن ،و لكذا فهكي مرتكع
خصب لنمو الباتيريا والحشرات والذباب ،فتراهكا فكي العكرا يسكبب أيضكا فكي انتقكال األمكراك مكن إنسكان
آلخر عن طريد الحشرات ،واذلك ما تسببه مكن تسكببه مكن تلكوث بصكري ،حيكث تتعكرك عناصكر الجمكال
فكي الطبيعككة إلككى اثيكر مككن مرككاهر التلكوث والتشككويه وذلككك بسكبب إلقككا القمامككة علكى جوانككب الطريككد وفككي
األراضي الفضا مما يشوه جمال الطبيعكة ،إضكافة إلكى التلكوث الكذي يصكيب التربكة والميكاه الجوفيكة القريبكة
من السط  .ابتسام عبد الس،م البيرة ،التحليل الماكاني للتلكوث بالنفايكات المنزليكة الصكلبة فكي مكؤتمري مصكراتة المدينكة و
الزروق ،مذارة ماجستير في اآلداب ،جامعة ليبيا، 2112 ،و

29و09(.

فانيا :سع مءيار مصدر النفاية
 .1النفايات الصناعية :النفايكات الصكناعية هكي النفايكات الناتجكة عكن الصكناعة بأشكاالها اافكة ،والماونكة مكن بقايكا
مواد خام غير مصنعة ومواد نصف مصنعة ناتجة عن تنفيذ العمليات الصناعية ،واذلك المكواد المصكنعة غيكر
المطابقككة لمواصككفات اقسككتخدام جزئيككا أو اليككا ،بمككا أن المصككانع والمعامككل والككورش هككي مصككدر النفايككات
الصناعية ،لذلك ف ن امية النفايات ونوعيتها تختلف باخت،ف نوعية الصناعة ،ونوعيكة التانولوجيكا المسكتخدمة
فيها ،فتتميز النفايات الصناعية ب ماانية عالية إلعادة استخدامها لكذلك يجكب أن تاكون دراسكة إماانيكة اقسكتفادة
من عناصرها امصدر للمواد الخام من الدرجة الثانية في مج،ت اقتتصاد المختلفكة مكن أولويكات معالجكة هكذا
النو من النفايات .بسام العجي ،إدارة النفايات الصلبة  ، Solid waste Managementالية الهندسة المدنية تسكم
الهندسة البيئية و ،جامعة دمشد 02 ،أفريل ، 2103و . 2و

02و

 .2النفايااات ال راعيااة :وهككي أي مككادة أو جسككم مككن المنشككأت تسككتخدم فككي الزراعككة والبسككتنة ويقككوم المسككتخدم
بالتخلو منها أو ينوي أن يتخلو منهكا ويفتكرك بكه أن يكتخلو منهكا وهكي نفايكات ناتجكة بشكال خكاو عكن
األنشطة الزراعية ،وهي تشمل على المخصبات المعكادة مكن الحقكول والمبيكدات التكي تكدخل فكي الميكاه والهكوا
والتربة ،األم،ح والطمي المأخوذة من الحقول .تقرير لجنة الطاتكة والبيئكة والميكاه التابعكة للجمعيكة البرلمانيكة مكن أجكل
المتوسط ،و 01و.

(01و

 .3نفايات م طات المءالاة :وهي نفايات ذات الطور الصلب ونصكف الصكلب الناتجكة عكن عمليكات معالجكة ميكاه
الصرف الصحي الحمأةو وعمليات تقنية مياه اقمداد المنزلي والصناعي والزراعكي نكواتج اشكط المترسكبات
والمرشحات....إلخو،تختلف خواو هذه النفايات باخت،ف العمليات المستخدمة والتانولوجيات المطبقكة واكذلك
بكككاخت،ف نوعيكككة الميكككاه الخاضكككعة للمعالجكككة ،ق تكككدخل عمليكككات جمكككع هكككذه النفايكككات والكككتخلو منهكككا ضكككمن
مسؤوليات الشراات أو المؤسسات البلدية في أغلب بلدان العالم ،ويمان التخلو من نفايات محطكات المعالجكة
بشال منفو ضمن مصانع متخصصة بذلك أو بشال مشترك مع النفايات البلدية امكا فكي معامكل التحويكل إلكى
اوم بوست .بسام العجي ،إدارة النفايات الصلبة ،مرجع سابد ،و2و01(.و
 .4النفايات الك ربائية واإللكترونية :إن النفايات المتدفقة باستمرار من األجهزة الاهربائية أو اإللاترونية التكي تكم
التخلو منهكا تشكهد حاليكا زيكادة سكريعة ،وتحتكوي أجهكزة اهكذه علكى اميكات مهمكة مكن جميكع أنكوا النفايكات
الخطككرة بمكككا فيكككه المعكككدن الثقيلكككة ومختلكككف المكككواد المهلجنككة ،ويماكككن العثكككور علكككى أاثكككر مكككن  91مكككادة فكككي
إنتاجهككا ،وتهككدف
اقلاترونيككات المرابككة فضكك ،عككن ذلككك ،تحتككاج إلككى مككواد خككام اثيككرة فككي عمليككة
التشريعات المقترحة حول الماونات الاهربائية واإللاترونية إلى تحسين إدارة النفايات والتخفيكف مكن اسكتعمال
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مواردها وتوليد فرك عمل جديدة .تقرير لجنة الطاتة والبيئة والمياه التابعة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط ،مرجكع
سابد ،و 01و21 .و

فالفا :سع التصنيا القانونم للنفايات
لقد صنف القانون رتم  01/10المتعلد بتسيير النفايات ومراتبتها وإزالتها في المواد األولى منه إلى:
 نفايات منزلية وما شابهها؛ نفايات ضخمة؛ نفايات خاصة وخاصة خطرة؛ نفايات النشاطات الع،جية؛ نفايات هامدة.راعى هذا التصنيف المعايير البيئية واقتتصادية والتقنية ،ففرق بين نفايكات منزليكة وأخكرى صكناعية امكا ميكز
بين النفايات المضايقة ال النفايات الناتجة عن األنشطة المنزلية بفعكل عامكل حجكم النفايكة بكالرغم مكن مصكدرها
المشكترك ،حيككث هككذا التصكنيف يسككم بتحديككد المسككؤولية بشكال جزئككي ،األمككر الككذي سيسكاهم فككي تطككوير طككرق
تسيير النفايات سعيدي نبيهة ،مرجع سابد ،و 22و20 .و  ،اما أنه تد يفت المجال للمستثمرين بتثمين هكذه النفايكات
عن طريد إعادة اقستعمال أو برسالتها و حتى الحصول على طاتكة باعتمكاد علكى تقنيكات طبيعيكة علميكة تكدخل
ضمن استخدام الطاتات المتجددة و تحقيد استدامة بيئية .

مكونات النفايات ال ضرية فم الا ائر
مءادج
%2

بالستيك
%13

ااج
%2
نفايات أخرى
%15

مواد عضوية
%68

المصدر:
Boukelia Taqiy Eddine and Mecibah Med Salah، Solid waste as renewable source of energy,
International Journal of Energy and Environmental Engineering , 2012, P 6.

الفرع الفالث :الءوامق المت كمة فم كمية النفايات ال ضرية
هناك عدة عوامل مختلفة تؤدي إلى تفاتم مشالة النفايات وتتلخو أهمها في النقكاط التاليكة :العابكد رشكيدة ،تسكيير
النفايات الصلبة الحضرية ،مذارة ماجستير ،جامعة ورتلة الجزائر ،2111/2112 ،و 2و22 .و
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 .1م كلة ال يادل السكانية :لقد ازداد عدد ساان العالم مضطردة في العقود األخيرة ،ففي حين اان عددهم مكع
بداية القرن العشرين حوالي  0211نسمة ،نجد أن هذا العدد تد تضاعف وازداد بسرعة ابيكرة خك،ل القكرن
العشرين وتد وصل عدد ساان العالم في بداية القرن  20نحو  9مليار نسمة.
 .2يادل مستوى الت وق ال ضري :خاصة في الدول األتل نموا من  ٪22عام  0123إلكى  ٪21عكام 2111
بزيككادة بلدككت أاثككر مككن  0211مليككون نسككمة ،وهنككاك توتعككات بأنككه سككوف يعككيش نصككف سككاان العككالم فككي
المنككاطد الحضككرية بعككد عككام  2112مقارنككة بمككا يزيككد تلككي ،عككن الثلككث حتككى عككام  0122لتصككل فككي عككام
 2131إلى ما نسبته  ٪93من الساان في المناطد الحضرية.
 .3بنية المدج وتخطيط ا :يعتبر تخطيط المدن مع األخذ في اقعتبكار األبعكاد البيئيكة مكن أوليكات تحقيكد تسكيير
بيئي سليم للنفايات ،وتحام افؤ في امية النفايات الصلبة الحضرية فقد أشارت التقديرات بأنه  ٪21فقكط مكن
مكدن العكالم تككد وضكعت خططككا للبيئكة الحضككرية ،فضك ،علككى أنكه تككد تكدر بأنككه مكا بككين  ٪21إلكى  ٪11مككن
المساان الجديدة في معرم مدن العالم الثالث غير مرخو بها أص.،
 .4التنمية االقتصادية واالاتماعية :وما يرتبط بها من ارتفا في مستوى المعيشة وزيادة في نسكبة اقسكته،ك
ونوعيته.
 .5نظا الام ومدى كفانته :وتحقيقه ألعلى درجة تحام ممانة في النفايات المطروحة.
 .6التربية البيئية والوعم البيئم :تستلزم التربية البيئية تنمية اقتجاهات والقيم التي تحاكم سكلوك اقنسكان إزا
بيئته وإثارة ميوله واهتمامه نحو هذه البيئة وااتسكابه أوجكه التقكدير ألهميكة العمكل علكى صكيانتها والمحافركة
عليها وتنميتها.
 .7التطااور التكنولااوام والتقااد التقناام :إن الككتخلو مككن نفايككات التقنيككات الحديثككة ووسككائل العصككرنة يعككد مككن
المشاال الابكرى التكي تواجكه النركام البيئكي الكذي نعكيش ضكمنه ،فكالطرق المسكتخدمة للكتخلو مكن األجهكزة
القديمة مثل الحرق أو الطمر غيكر مجديكة حيكث تبقكى المكواد الرصاصكية متواجكدة بحكوالي  21حتكى ،٪31
هذا باإلضافة إلكى نفايكات تقنيكات المعلوماتيكة اكأجهزة الفكاال والطابعكات والناسكخات والهواتكف والشاشكات
 ....إلخ ،والتي تقدر باآلقف.
الفرع الراب  :األضرار والمخاطر البيئية للنفايات
 .1األفار الص ية :يشكال حكرق النفايكات الطبيكة وفقكا للواالكة األمريايكة لحمايكة البيئكة أحكد أهكم مصكادر الزئبكد
والديواسين هذا األخير الذي ينتقل في الهوا ويدخل فكي السلسكة الدذائيكة فكي منكاطد بعيكدة عكن ماكان إصكداره.
وتشال اللحوم ومشتقات الحليب والبيك واألسماك المواد الدذائية األساسية التكي ينتقكل عبرهكا حيكث يتكراام فكي
اقنسجة الذهنية ،وبسبب المرتفعة من الكدهون فكي حليكب اقم يتعكرك الرضكع للديواسكين بنسكبة تفكوق خمسكين
مرة أاثكر مكن الراشكدين ،ووفقكا للواالكة الدوليكة ألبحكاث السكرطان يتسكبب الديواسكين فكي سكرطان الابكد والرئكة
والمعدة واقنسجة الرتيقكة ،امكا يكؤثر علكى جهكاز المناعكة حيكث يضكعف المقاومكة ضكد األمكراك فورحكات حكدة:
التسيير المستدام للنفايات الصلبة الحضري ة في الجزائر ،أطروحة داتكوراه ،جامعكة ورتلكة الجزائكر ،2102،و 2و 22و ب ضكافة
إلى عدة أمراك أخرى.
 .2أضرار ااتماعية ونفسية :إن القا المخلفات علكى جوانكب الطريكد فكي األراضكي يشكوه جمكال الطبيعكة ممكا
يككؤثر علككى النككواحي النفسككية لإلنسككان وتسككبب عككادات اجتماعيككة سككيئة مثككل التككذمر والتشككوش الفاككري ويصككب
اقنسان غير تكادر علكى العطكا واإلنتكاج بعاكل جمكال الطبيعكة الكذي يسكبب اقرتيكاح النفسكي والصكحي وزيكادة
اإلنتاج ،فقد أثبت علميا أن مرور اقنسان في مناطد تذرة مملو ة بالقمامة تتسبب في نقو إنتاجكه بمعكدل يفكوق
 .٪ 21ابتسام عبد الس،م البيرة ،التحليكل الماكاني للتلكوث بالنفايكات المنزليكة الصكلبة فكي مكؤتمري مصكراتة المدينكة والكزروق،
مرجع سابد ،و 93و

22و

72

مخبر القانون والعقار ،جامعة البليدة ،2الجزائر

مجلة القانون العقاري

 .3األضرار البيئية :تجميع النفايات بدون معالجكة يكؤدي إلكى انتشكار الكروائ الاريهكة وتشكوه المنركر الجمكالي،
ب ضافة إلى زيادة تلوث الهوا  ،والمياه السطحية والجوفية ،واذا التأثير الابير على التربة وأحيائها.
 زيادة احتمال حدوث حرائكد وانبعكاث الدكازات السكامة الملوثكة ،امكا أن بعكك المخلفكات تاكون خطكرة وسكامةجدا.
 تاوين وسط خصب لتراام الحشرات والمياروبات الناتلة لألمراك ،ومرتع لتدذية وتااثر الجكرذان ،اكل هكذهاألضرار تؤدي إلى تدهور البيئة الحضرية الجديدة و تؤثر على صحة وحيكاة السكاان بكودن ممنكة :الحكد مكن مشكالة
التلوث بالنفايات المنزلية ،المدينة الجديدة والمواطنة ،مقال منشور باألنترنت ،تاريخ اقط ،2102/00/21 ،و 011و.

23و

 .4التدفير على السيا ة :لقد أوضحت نتائج البحوث عكن السكياحة والبيئكة ،إن السكياح يفضكلون األمكاان النريفكة
المتطككورة عككن األمككاان السككياحية القككذرة المملككو ة بالقمامككة لككذلك تهككتم غككرف السككياحة فككي اككل دول العككالم بنشككر
الوعي البيئي من أجل تحسين البيئة فكي منكاطد الجكذب السكياحي .ابتسكام عبكد السك،م البيكرة ،مرجكع سكابد ،و 99و.
29و

المب ث الفانم :أساليع اإلدارل المتكاملة للنفايات وطرق تفمين ا
من أجل التقليل من امية النفايات المتسببة في التلوث البيئي وجب إتبكا سلسكلة مكن األسكاليب إلدارة المخلفكات
ومعالجة مشاال التسيير ،إذ ترتاز هذه اإلدارة المتااملة علكى اسكتعمال تقنيكات اإلنتكاج النريكف وتثمكين النفايكات
بمختلف الطرق وحسب نوعية ال منتوج مدعمة بنصوو تانونية في مجال النفايات.
المطلع األوق :التسيير المستدا للنفايات
يعرف المنتدى العربي للبيئة والتنميكة " "AFEDالتسكيير المسكتدام المتاامكلو للنفايكات الصكلبة الحضكرية بمكا
فيها المنزلية على أنه :نيعني التعامل مع المخلفات على أنهكا مكوارد تسكتوجب اقسكترجا مكن خك،ل سلسكلة مكن
الحلقات المترابطة المتااملة ،يتضمن مراحل متتالية دورة حياة ااملةو تبدأ هذه المرحلكة بالتولكد مكن المصكدر
حيكث يماككن فككي هككذه المرحلككة تخفككيك المخلفككات امككا ونوعككا و خطككورةو ،يليككه التخككزين الككداخلي ثككم الجمككع مككن
المصادر المختلفة والنقل إلى مواتع مناسبة للتخكزين المرحلكي أو المعالجكة ،ثكم إماانيكة تكدوير واسكترجا المكواد
القابلة ل،سترجا ثم التخلو النهائي بطرق ممنة بيئيا ن .حدة فورحات و محمد حمزة بن ترينكة :واتكع التسكيير المسكتدام
للنفايات المنزلية دراسة حالة المؤسسة العمومية الوقئية لتسيير مرااز الردم التقني بورتلةو  ،مقال منشور بمجلة أدا المؤسسة
الجزائرية‘ جامعة ورتلة ،العدد  ،2103/11و 019و22 .و

معناه أنه مهما اان نو  ،حجم أو مصدر النفايات هكي تابلكة للمعالجكة وذلكك حسكب خاصكية النفايكة بكذاتها ،امكا
تساعد تقنيات المعالجة فكي التقليكل مكن حجكم النفايكات ب ضكافة إلكى التسكيير الحسكن مكن طكرف الجمعكات المحليكة
على رأسها البلديات والمؤسسات الخاصكة والعموميكة التكي أصكبحت تعكاني ضكعف ابيكر فكي القكدرة علكى تسكيير
الن فايات الصلبة ،وهكذا راجكع إلكى عكدة أسكباب معرتلكة لقطكا إدارة النفايكات اكالنمو السكريع فكي مجكال العمكران
والاثافة الساانية وغيرها.
الفرع األوق :إ كالية تسيير النفايات اليا
تتاون النفايات من خليط مصطنع لمواد مختلفة ق يفترك خلطها مع بعضها البعك فمنهكا المفيكدة والضكارة،
فكيامن الدكرك فكي الكتخلو منهكا هككو الحفكار علكى البيئكة والصكحة والسكك،مة العامكة قاكن ازديكاد عكدد السككاان
والتقككدم الصككناعي ب ضككافة إلككى عككدم اتبككا الطككرق الصككحيحة فككي عمليككة جمككع ونقككل النفايككات أدى إلككى تضككاعف
اميات النفايات في المناطد السانية والصناعية.
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حيث ينتج في المتوسط سنويا أاثر مكن  3م،يكين طكن مكن النفايكات الصكلبة الحضكرية ،يعتبكر التافكل بهكا جكد
ضككعيف ،امككا يوجككد مككا يقككارب  2111ماككب عمككومي فوضككوي يشككدل مسككاحة  031111هاتككار إضككافة إلككى
 013111طككن فككي السككنة مككن النفايككات الخاصككة الخطككرة ،و  023111طككن فككي السككنة مككن نفايككات نشككاطات
الع،ج ،مقابل هذه الوضعية الخطيرة ف نه يسترجع من هذه النفايات أتل من  ٪2فقط من النفايات القابلة للتثمكين،
و تبدو هذه الوضعية أاثر وضوحا في التجمعات الحضكرية الضكخمة التكي تولكد بكدون انقطكا اميكات هائلكة مكن
النفايات الصلبة جرا الضدط المشترك بين التحضر الدير مراتكب والتكدني الملحكور للوسكائل البشكرية و الماديكة
الموال إليها عملية التسيير ،وفيما يتعلد بشكروط الكتخلو مكن النفايكات الصكلبة فك ن الوضكعية العامكة تكدعو إلكى
انشدال ابير ،ذلك أن ضوابط اختيار مواتع المابات العمومية لم تان تعتمد وحتى تاريخ حديث علكى أي دراسكة
تأثير على البيئة ،اما أن أشدال تهيئتها واستد،لها ق تحترم أبسكط تواعكد حمايكة البيئكة ،فمعرمهكا اآلن فكي حالكة
تردي تام ،و بالتالي تشال خطرا دائم على البيئكة وعلكى الصكحة العموميكة فهكي مخصصكة لاافكة أنكوا النفايكات
بمككا فيهككا النفايككات السككامة الناتجككة عككن األنشككطة اقتتصككادية وعككن مؤسسككات اقستشككفا الهككا تفككرغ بايفيككة غيككر
شرعية و في نفل الوتت مع النفايات العادية  .العابد رشيدة ،تسيير النفايات الصلبة الحضرية ،و 29و21 .و

تقدير تطور االنتاج السنوي للنفايات الصلبة فم
الا ائر
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أيضككا قبككد مككن اإلشككارة هنككا إلككى أن مشككالة صككرف المخلفككات الصككناعية السككائلة أشككد حككدة فككي البحككر األبككيك
المتوسط مقارنة بالخليج العربي ،وتقوم معرم الصناعات العربية المطلة علكى البحكر األبكيك المتوسكط بصكرف
مخلفاتها دون معالجة في أغلب األحيان إلى البحر مباشرة .مجموعة مؤلفين أااديمية نايف العربية للعلكوم األمنيكة ،أمكن
وحماية البيئة ،األااديميون لنشر والتوزيع ودار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،2102 ،و 020و 21 .و
الفرع الفانم :االستراتياية الوطنية واإلطار القانونم لتسيير النفايات
لقد وضكعت الجزائكر اسكتراتيجية عامكة مكن أجكل حمايكة البيئكة والتسكيير المحاكم لمختلكف أنكوا النفايكات مكن
بداية إنتاجها من طرف مالاها إلى غاية نقلها ومعالجتها بشتى الطرق وضمان السير الحسن لهذه العمليات تجنبكا
لألثار السلبية علكى الصكحة العامكة والفكرد ،لهكذا فرضكت الضكرورة سكن منرومكة تشكريعية افيلكة بتسكيير مشكال
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النفايككات فككي جميككع مراحلهككا ،حيككث اعتمككدت الجزائككر فككي سككنة  0112تككانون 12/12و المككؤر فككي  3فيفككري
 0112المتعلد بحماية البيئكة ملدىو الكذي اعتبكر الدعامكة القانونيكة و التشكريعية فكي مجكال النفايكات ،بعكدها حكل
ماانككه تككانون 01/12و المتعلككد بحمايككة البيئككة فككي اطككار التنميككة المسككتدامة الككذي اشككمل علككى جملككة مككن المككواد
القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة و منع رمي النفايات أي اانت طبيعتها بصفة عشوائية.
وتد تم إعادة تفعيل مشكرو تسكيير النفايكات الصكلبة الحضكرية سكنة  2110-2111مكن خك،ل إصكدار تكانون
شامل ومتاامل خاو بتسيير ومراتبة وتقليل النفايات الصكلبة الحضكرية تكانون  01/10الصكادر فكي -02-02
 2110و ،هككذا القككانون الككذي يعككرف بشككال واضك المسككتويات ويحككددها ،ويحككدد اككذلك مبككاد التسككيير المتاامككل
واقياولوجي العق،ني للنفايات ويسم بتوايل تفويك عام أو جزئي لتسيير النفايكات .العابكد رشكيدة ،مرجكع سكابد،
و 11و21 .و
توالت بعد ذلك نصوو تشريعية أخرى من توانين ،مراسيم وأوامر نذار أهمها:
 القانون رتم 21/10و المؤر في  2110/02/02المتعلد بتهيئة اإلتليم والتنمية المستدامة. القانون رتم 11/12و المؤر في  2112/13/11المتعلد بشروط إنشا المدن الجديدة وتهيئتها. القانون 01/00و المؤر في  2100/19/22المتعلد بالبلدية. المرسككوم رتكككم 221/12و المككؤر فكككي  0112/02/03المتعلككد بشكككروط التدليككف ،وجمكككع النفايكككاتالصلبة الحضرية ومعالجتها.
 المرسوم رتم 023/12و المؤر في 2112/13/21و المتعلد ب نشا الواالة الوطنية للنفايات. المرسوم رتم 221/12و المؤر في  2112/02/1المتعلد بتسيير نشاطات النفايات الع،جية. المرسككوم رتككم 012/19و المككؤر فككي  2119/12/21المحككدد لقائمككة النفايككات بمككا فككي ذلككك النفايككاتالخاصة الخطرة.
 المرسوم رتم 213/12و المؤر في  2112/19/21يحدد ايفيكات وإجكرا ات إعكداد المخطكط البلكديلتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.
ف تباعا لهذه النصوو القانونية وتجسيدا ألهداف حماية البيئة من مشالة النفايات وجب على السلطات المالفكة
إيجاد هيئات إدارية ومؤسسات تتابع مسألة التسيير بداية بوزارة البيئة وتهيئة اإلتليم المسمات حاليكا وزارة البيئكة
والطاتات المتجددة ممثلة في ال وقيكة وعلكى المسكتوى المحلكي الخاصكة بالبلكديات ب ضكافة إلكى مؤسسكات بيئيكة
أخرى نذار منها:
 المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة .ONDD المراز الوطني لتانولوجيا اإلنتاج اقنرف. CNTPP الواالة الوطنية للنفايات .AND مراز تنمية المصادر البيولوجية . CDRB المراز الوطني للتاوين البيئي . CNEFالمطلع الفانم :أساليع التخلص مج النفايات
تواجه السلطات عصوبات اثيرة في تلبية حاجيات المجتمع المتعلقة بالنرافة العمومية ،فموضو الكتخلو مكن
النفايات ينكدرج ضكمن بكرامج عمليكة تسكيير النفايكات ،التكي تسكتلزم مراحكل متعكددة ابتكدا مكن الجمكع الفكرز إلكى
المعالجة وفقا لطبيعة النفاية ،لتشمل هذه األخيرة طرائد مختلفة ذات خلفية وتائية وأخرى اتتصادية.
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الفرع األوق :الطرق الوقائية

مختلف اإلجرا ات العملية التي تحقد تدنية إنتكاج النفايكات ،أي القيكام باكل مكا يماكن القيكام بكه فكي حكدود تالفكة
معينة مكن أجكل تقلكيو إنتكاج النفايكات إلكى أدنكى حكد مماكن ،وتتجسكد أساسكا هكذه اإلجكرا ات فكي مختلكف طكرق
الوتائية الصحية واإلنتاجية واقجتماعية واقتتصادية ،وتتجلى في التصحيحات ال،زمة التكي يجكب إدخالهكا علكى
مراحككل العمليككات اإلنتاجيككة ،والقضككا علككى مختلككف أسككاليب التبككذير فككي العمككل والحيككاة والسككلوك المعيشككي ،امككا
نعتقككد فككي هككذا بضككرورة وعككي الجميككع وشككعورهم بمسككؤولياتهم المباشككرة أو غيككر المباشككرة فككي إنتككاج النفايككات
وبالتككالي يتحككتم علككى اككل واحككد المسككاهمة الفعالككة فككي تقلككيو إنتاجهككا مككا يماككن ،و بهككذا فقككط يتككدنى حجككم إنتككاج
النفايات وناون بذلك تد تحامنا في أسكال المشكالة وبالتكالي إماانيكة معالجتهكا بأتكل خسكارة ممانكة .تكومي ميلكود،
ضرورة المعالجكة اقتتصكادية للنفايكات ،مقكال منشكور بمجلكة العلكوم اإلنسكانية ،جامعكة بسكارة ،العكدد الثكاني ،جكوان  ،2112و
011و20 .و

إذا أردنككا الحككديث عككن المنتجككات التككي تتسككبب بصككفة مباشككرة فككي زيككادة اميككة النفايككات فقككد اسككتطاعت بعككك
الشراات تصنيع منتجات وفد معايير تهدف إلى حماية البيئة سميت ب المنتجات الخضكرا و عكن طريكد احكداث
تعدي،ت في المنتوج اقعتيادي والتي يمان أن تتطلب مواد تعبئة وتدليف أتل.
إن تعديل المنتج مكن المماكن أن ياكون بكأاثر مكن طريقكة ،مثكل التعكديل فكي أسكلوب التعبئكة والتدليكف أو تدييكر
نسب بعك الماونات وإعادة اسكتعمال بعكك المكواد عبكر إعكادة التكدوير ،أو اسكتبدال بعكك الماونكات اقصكلية
بماونككات أخككرى أتككل تككأثيرا مككن الناحيككة البيئيككة .ثككامر الباككري ،أحمككد نككزار النككوري ،التسككويد األخضككر ،2112،دار
اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،عمان األردن ،و 023و.

22و

الفرع الفانم :الطرق الء وائية
 .1الرمم الء وائم أو التخلص مج النفايات فم الءران :يوجد العديكد مكن أمكاان النفايكات العشكوائية فكي العكرا
في العالم ،حيث تنقل النفايات خارج حدود المناطد السانية إلى مواضيع يتم تحديدها عشوائيا ،وتطكرح النفايكات
على سطع التربة ويساب عليها في بعك األحيان الجازولين لحرتها ،ويترتب عن ذلك احتراق طبقة رتيقة جكدا
من النفايات الموجودة على السط فقط وهي سهلة الحرق ،أما الطبقات التحتية ف ،تتأثر بعمليكة الحكرق ومكن ثكم
تصب بيئات مثالية لتاكاثر الحشكرات والقكوارك والاك،ب الضكالة ،عك،وة علكى مكا تسكببه مكن تصكاعد للدكازات
السامة و ذلك لوجود ال عديد من الايميائيات العضوية وغيكر العضكوية مثكل بقايكا المطهكرات والمبيكدات والزيكوت
المعدنيككة وغيرهككا .جميلككة أوشككن ،تطبيقككات اسككتراتيجية لتسككيير النفايككات المنزليككة ،مككذارة ماجسككتير ،جامعككة الجزائككر ،0
 ،2102/2100و 92و.

22و

 .2ال اارق الء ااوائم :ق يجككري فككي هككذه الطريقككة اقسككتفادة مككن الطاتككة الناتجككة عككن عمليككة اقحتككراق ،وتككؤدي
طريقة الحرق العشوائي إلى تلوث ابيكر للبيئكة المحيطكة ،وخصوصكا و تلكوث الهكوا بالدكازات الناتجكة عكن عمليكة
اقحتراق ،مما حد بشال ابير من انتشار هذه الطريقة ،بل وضعت القوانين الصارمة للحد من اسكتخدامها .بسكام
العجي ،مرجع سابد ،و 1و.

22و

الفرع الفالث :الطرق السليمة
.1ال رق االمج (الترميد  :و يتعلد بالنفايات الصلبة الحضرية غير تابلة للتثمكين ،حيكث يعكرف علكى أنكه :ن اكل
تجهيكز أو وحككدة تقنيكة ثابتككة أو متحراكة ،مخصصككة للمعالجكة الحراريككة للنفايكات ،باسككترجا أو بكدون اسككترجا
للحرارة المنتجة عن طريد عملية الحرق ن ،يشمل هذا التعريف ال من الموتع والمجموعة الماونة مكن منشك ت
الترميد ،اقسكتقبال ،التخكزين والمعالجكة األوليكة للنفايكات فكي الموتكع ذاتكه وأنرمتكه ،منشك ت المعالجكة أو تخكزين
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البقايكا ،غكازات الحكرق ،ميكاه الصكرف ،المدخنكة ،التجهيكزات وأنرمكة الكتحام الخاصكة بعمليكات الترميكد وأنرمككة
التسجيل والمراتبة الخاصة بركروف وشكروط الترميكد ،حيكث تنقسكم هكذه العمليكة إلكى تسكمين همكا :حكدة فروحكات
ومحمد حمزة بن ترينة ،مرجع سابد ،و 019و

23و

أ .ال ارق دوج اساترااع الطاقااة :هكذه الطريقككة تتمثكل فككي حكرق النفايكات فككي أفكران خاصككة مايفكة حسككب
ميزاتها نسبة الرطوبة ،اقستطاعة الحرارية  ...إلخو ،ونسكتطيع اقسكتفادة مكن هكذه الطريقكة مكن خك،ل
المواد التي تتراها ممثلة في نفايات الفحكم والحديكد التكي تمثكل حكوالي  % 01مكن الحجكم ومكن  23إلكى
 % 21من وزن النفايات المحترتة ،هي إما توجه نحو المفرغة أو ستعاد جز منها.
ب .ال رق م استرااع الطاقة :نفل اإلجرا السابد ولان نضيف جهاز قسترجا الحرارة المنبعثكة ،مكن
احتراق القمامة ،يمان استرجاعها ابخار عن طريد مرور الدخان عبر أنابيب المسخنات ،تسكتخدم هكذه
الطاتة من أجل التسخين الحضري وإنتاج الاهربا واستعماقت أخرى.
.2الطمر الص م (الدفج التقنم  :تعتبر هذه الطريقة من الطرق اقتتصادية والرخيصكة وأتكل تعقيكدا بشكال عكام
إق أن هذه الطريقة تحتكاج لمسكاحات واسكعة حيكث تعتمكد علكى إيجكاد حفكر ابيكرة مخصصكة لكدفن النفايكات علكى
شال طبقات يفصكل بينهكا وسكائد ترابيكة ،وتاكون الطبقكة األرضكية األخيكرة صكالحة إلتامكة الحكدائد والمنتزهكات
والمراعي وغرل األشجار لتجميل الموتع مما يحفر للبيئة جمالها ورونقها ،وفي هذه الطريقة يجب التمييكز بكين
النفايات المدينية والنفايات الصناعية ،حيث أنه لال منهكا مكدافن صكحية خاصكة بهكا ومكن إيجابيكات هكذه الطريقكة
هي  :ابتسام عبد الس،م البيرة ،مرجع سابد ،و 012و 29و






المحافرة على البيئة والصحة العامة؛
تفادي انشار القوارك والحشرات واقمراك والحرائد؛
الحفار على المرهر العام؛
تقليل اقزعاج الذي تسببه الجوقت اليومية للبحث عن المواتع وذلك بتعيين المواتع في مناطد معزولة؛
يمان عمل منفذ للميثان والدازات األخرى لاي تتسرب منه للجو أو تجمع وتستعمل اوتود أو حرتها.

االتااه الن ائم للءديد مج النفايات الصلبة فم
الا ائر
الرسالة
الطمر

الرسكلة
الطمر %5
%15

إلقا بصفة عشوائية

إلقان بصفة ع وائية
%80

المصادر :بكوعنيني سكميحةAssessing management of municipal solid waste for well-being fulfillment in ،

 ،algériaمجلة رؤي اقتصادية ،العدد الثالث ،ديسمبر ،2102ص .282
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المطلع الفالث :طرق استرااع النفايات القابلة للتفميج واالستفمار
تخككدم عمليككة تثمككين النفايككات حمايككة البيئككة ،بمككا أنهككا ترمككي إلككى تخفككيك اميككة النفايككات المخزنككة والتككي تعتبككر
مصككدرا لتلككوث األراضككي والميككاه الجوفيككة وتسككم فككي نفككل الوتككت بتقلككيو اسككتد،ل المككواد األوليككة ،وفككي هككذا
اقتجاه ق نستطيع تقدير تثمين النفايات إق من زاوية اقتتصاد مكن غيكر اقخكذ بعكين اقعتبكار هكذا البعكد المتمثكل
فكي الحفكار علكى البيئكة ،تفكرك عمليكة تثمكين النفايكات سلسكلة مكن الشكروط ،مجهكود تطكوعي مكن تبكل العكائ،ت
ووضع وسائل للجمع اقنتقائي ألنوا مختلفة من المواد وتشريع تحريضي وبنى تحتية مطابقة في عمليكة الجمكع
ومعالجة وتسويد المواد المسترجعة ،فبدون ال ما ذار أعك،ه ،لكن تاكون عمليكة الجمكع ذات منفعكة ،إن اسكترداد
المواد المثمنة وتقليو امية النفايات التي سيتم التخلو منها ،تمثكل ميكزات هامكة للبيئكة ولاكن مكن شكأنها مثارهكا
اقتتصادية التأثير على نفقات التسيير ،واذلك اشكتراط التشكريع واإلطكار القكانوني إلزاميكة اقشكتراك والمسكاهمة
في اختيار وتثمين النفايات .تقرير حول حالة مستقبل البيئة في الجزائر ،وزارة تهيئة اإلتليم والبيئة ،2111،و 21و22 .و
الفرع األوق :تسميد المواد الءضوية (: composting
يعتبر استعمال النفايات المنزلية المخمرة امواد مخصبة ،فكي الميكدان الزراعكي وتثبيكت بنيكة األرك فكي حالكة
قئقة ،عمل يعود إلى مقف السنين .تقرير حول حالة مستقبل البيئة في الجزائر ،وزارة تهيئة اإلتلكيم والبيئكة ،مرجكع سكابد،
و 21و 21و تككتلخو هككذه الطريقككة فككي إزالككة القطككع المعدنيككة والصككخرية والزجككاج ،والمطككاط والب،سككتيك مككن
النفايات غير الصلبة ،اما يتم سكحد تلكك الفضك،ت فكي طاحونكة خاصكة أو وسكائل أخكرى مماثلكة ،ثكم تكتم عمليكة
تهوية الخليط من تلك النفايكات العضكوية باسكتمرار ،لتكوفير الركروف الم،ئمكة لنمكو األحيكا المجهريكة ،وتيامهكا
بكدورها لتاسك ير المواعككد العضكوية المعقككدة ،امكا يماككن إضكافة بعككك المرابكات النيتروجينيككة أو غيرهكا ،بهككدف
اإلسرا بالعملية .إذ تحتاج العمليكة لعكدة أسكابيع فكي ااتمكال التحلكل واسكتقرار المرابكات العضكوية .وبكذلك يهكبط
حجم المواد المسحوتة إلى النصف تقريبا ،وفي أثنا هذه تاون الجكراثيم المرضكية فكي حالكة وجودهكا تكد هلاكت.
ونامل العملية ب عكادة سكحد المكواد الناتجكة مكرة أخكرى .امكا يماكن عكزل الكدتائد والماونكات ،بحسكب أحجامهكا
واستعمال ال حجم منهكا وفكد الحاجكة .فالفضك،ت المنزليكة تشكمل علكى المكواد العضكوية المعقكدة ،القابلكة للتحلكل
الحيوي بفعل اقحيا المجهرية ،إلى مواد ابسط في ترايبها ،والتي يمان استخدامها لتحسين تكوام التربكة ،بحيكث
تمنع تماسك دتائد التربة ،وتسهل تدلدل الهوا فيما بينهما ،اما تسكهل اختكراق الجكذور النباتيكة فيهكا نتيجكة لهكذه
المادة الدبالية التي تنجم عن النفايات العضكوية بالمدينكة .علكي سكالم الشكواورة :المكدخل إلكى علكم البيئكة،2102،
دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األولى ،عمان األردن ،و 012و 21و
فعملية التسميد ت،ئم جيكدا بلكدا اكالجزائر حيكث تحتكوي نفياتهكا المنزليكة نسكبة ابيكرة مكن المكواد العضكوية امكا
تستوجب من جهكة أخكرى إلكى حاجيكات بعكك القطاعكات التكي تقتضكي طبقكة نباتيكة مكن األرك لتهيئتهكا ،حيكث
اسككتعمال سككماد الاومبوسككت compostو محبككذ خاصككة فككي حالككة غيككاب الرطوبككة أو تلتهككا ودرجككات الحككرارة
العاليكة ،وهككو مككا ينطبككد علككى األراضككي فككي الجزائكر ،ويطبككد جيككدا فككي تهيئككة المسككاحات الحضككرية والحضككائر
والحدائد وتزيين الطرتات وألجل إعادة اقعتبار للمواتع المتلفة في ميدان البستنة وزراعة الاكروم .تقريكر حكول
حالة مستقبل البيئة في الجزائر ،وزارة تهيئة اإلتليم والبيئة ،مرجع سابد ،و 19و21 .و
الفرع الفانم :الرسكلة
طبيعي أن يتولد عكن معركم العمليكات الصكناعية نسكبة معينكة مكن اإلنتكاج المعيكب أي وحكدات اإلنتكاج التكي لكم
تحقد معايير الجودة والتي يعاد تشديلها ،نسمي العمل اإلضافي الضروري الذي يهدف إلكى إدخكال التصكحيحات
ال،زمة على هذه الوحدات المعيبة حتى تصب سليمة وتصرف عبر القنوات العادية مثل بكاتي المنتجكات السكليمة
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بعمليات الرسالة ،فالرسالة هنكا هكي وسكيلة أساسكية فكي يكد المؤسسكات اإلنتاجيكة تسكتخدمها بهكدف تقلكيو حجكم
النفايات من خ،ل التصحي و التقويم الذي تدخله سعيا لتحقيد المواصكفات المطلوبكة فكي الوحكدات المعيبكة حتكى
تصب سليمة ،و بهذا المفهوم تعتبر عملية الرسكالة أاثكر مكن ضكرورة وخطكوة هامكة لتحسكين ورفكع الافكا ة فكي
استد،ل المواد استد،ق امثل وتحقيد عق،نية التصرف واقستخدام في ال مراحل العملية اإلنتاجيكة بمكا يضكمن
أدنى نسبة من اإلنتاج المعيب والتالف .تومي ميلود ،ضرورة المعالجة اقتتصادية للنفايات ،مرجع سابد ،و 02و20 .و
الفرع الفالث :إعادل االستخدا أو إعادل االستءماق
مفهكوم يعبككر عككن نإدخككال المكواد المسككتردة ل،سككتخدام اقتتصككادي دون إحكداث أي تدييككر عليهككا أي أن المككواد
المسككتردة مككن النفايككات تحككول إلككى منتجككات جديككدة ،ذات صككفات مماثلككة مثككل تحويككل الحديككد الخككردة إلككى فككوقذ
وتحويككل نفايككات الككورق إلككى ورق جديككدن .امككا يعبككر عككن مفهككوم إعككادة اقسككتعمال بمصككطل عمليككة اقسككتحداث
ويعرف على أنه نعملية جمع منتجات مستعملة وتصكنيفها معالجتهكا وصكنع منتجكات جديكدة منهكان .سكعيدي نبيلكة،
مرجع سابد ،و 11و.

22و

 .1التاادوير :يقصككد بعمليككة تككدوير النفايككات الصككلبة عمليككة إعككادة تصككنيع ااسككتخدام المخلفككات سككوا المنزليككة أو
الصناعية أو الزراعية اذلك لتقليل أثر هذه المخلفات وتراامها على البيئة ،تكتم هكذه العمليكة عكن طريكد تصكنيف
وفصل المخلفات على أسال المواد الخام الموجودة بها ثم إعادة تصنيع ال مكادة علكى حكدى .ولقكد رأى الكداتور
ص،ح محمود الحجار أن :ن تانولوجيكا تكدوير النفايكات الصكلبة هكي مكن أهكم تانولوجيكات اإلنتكاج األنركف التكي
تؤدي إلى اقستفادة الااملة للمخلفات الصلبة ا تامة صناعات عديدة وتشديل أيدي عاملة ،حيث يعد التكدوير أحكد
مجك،ت اإلنتككاج األنرككفن .حفيفكي صككليحة :األهميكة البيئيككة و اقتتصككادية لتكدوير النفايككات الصكلبة بالمؤسسككات الصككناعية و
ع،تتها بالتنمية المستدامة ،مقال منشور بمجلة اقتتصاد الجديد ،جامعة خميل مليانة ،العدد  ،2102/1و 222و22 .و
وتعتمد إعادة التدوير وجودة المواد المنتجة بشال ابيكر علكى عكدة عوامكل ومتطلبكات تقنيكة ،ولاكي يكتم تحقيكد
النتائج اقتتصادية والبيئية المرجوة من عمليكة إعكادة التكدوير ،فأنكه قبكد أن تنجكز المتطلبكات ال،زمكة لكذلك علكى
وفد خطوات تنسيقية دتيقة ومتعاتبة وتتمثل باآلتي :نور الدين م،ك :دور استراتيجيات اإلدارة البيئية فكي إدارة النفايكات
اقلاترونية ،مذارة ماجستير ،جامعة مسيلة ،2109/2103 ،و 20و.

22و

أ .الام  :هو المتطلب الفني األول مكن سلسكلة عمليكة التكدوير والمتمثكل بالوصكول إلكى منكابع تولكد النفايكات باكل
أنواعهككا وأصككنافها ،وتككتم طريقككة وايفيككة عمليككة الجمككع بحسككب طبيعيككة البلككدان وتطورهككا اقجتمككاعي والثقككافي
ودرجة اقهتمام بالبيئة.
ع .النقاق :هكذا المتطلكب هككو بمثابكة العصكب الحسكال فككي عمليكة التكدوير وتحقيكد الافككا ة المطلوبكة منهكا ،ومككن
الشروط الواجبكة لعمليكة النقكل هكي أن تمتكاز بالدتكة ووجكوب النقكل السكليم للمحتويكات ودون أي تسكرب أو وتكو
شي منها ،واذلك يشترط أن تاكون عمليكة النقكل مسكتمرة علكى وفكد توتيتكات زمنيكة متوافقكة مكع اميكة النفايكات
المتجمعة عند منابع النفايات.
ج .الفر  :يعتبر هذا المتطلب من المراحكل األساسكية والمهمكة والصكعبة بكذات الوتكت فكي عمليكة التكدوير ،ألنهكا
ستاون أسال مهم في سهولة وصعوبة عمليكة إعكادة التكدوير وتأثيرهكا المتحقكد سكلبا أو إيجابكا علكى المخرجكات
النهائية في إعادة التدوير.
الفرع الراب  :االستفادل مج عناصر النفايات الصلبة القابلة لالسترداد وإعادل االستءماق
هناك عدد من عناصر النفايات الصلبة يمان إعادة تصنيعها نذار منها:
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. 1البالستيك :تتميز مادة الب،ستيك المتواجدة فكي نفايكات الجزائريكة سكوا المنزليكة ،الصكناعية و الزراعيكة فكي
عككدة أنككوا نككذار الخاصككة منهككا التككي تتمثككل فككي ) (PVC),(PE),(PP),(PETحيككث يككتم اسككترجاعها مككن طككرف
المستثمرين و تحويلها إل شال حبيبات بعد تنريفها لتعاد امادة أولية تستخدم في مجاق صكناعية أخكرى ،خاصكة
أن أصككل مككادة الب،سككتيك هككي مككواد بتروليككة تسككتوجب إعككادة التككدوير ،فقككد سككجلت اقحصككائيات  2109أنككه تككم
رسالة  0،2مليون طكن مكن الب،سكتيك stratégie national pour le développement du secteur recyclage (.
en Algérie, Ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, version finale, aout 2017,
23 ).p3و

 .2ال ااج :يتنو الزجاج في النفايات المنزلية ما بين العبوات الزجاجية للمشروبات والمكواد الدذائيكة واألدوات
المنزلية وغير ذلك .وباإلماان اقستفادة من الزجاج المرتجع ،عبكر فكرزه ،ومكن ثكم إعكادة العبكوات الفارغكة إلكى
مصانع التعبئة ،حيث يتم غسلها وتنريفها وإعادة تعبئتها .وفي مصانع تكدوير الزجكاج تطحكن النفايكات الزجاجيكة
وتصهر لتاوين عجينة زجاجية يستفاد منها في إنتاج مواد زجاجية جديكدة أتكل جكودة ،فنفايكات الزجكاج يماكن أن
تسككتدل إذن فككي صككناعات داخليككة ،ابككديل لككبعك المككواد األوليككة .جككورج اككرزم ،مليككات التعامككل مككع النفايككات المنزليككة
الصعبة ، 2112،مقال منشور على اقنترنت تاريخ اقط ،2102/01/01 ،و 1و.

29و

 .3الورق :إعادة تكدوير الكورق وتحويلكه إلكى مكواد خكام ،تسكتعمل فكي إنتكاج ورق جديكد ،فعمليكا نحتكاج إلكى 01
شجرة إلنتاج اللب الاافي لصناعة واحد طن من الورق ،الذي يستخدم إلنتاج  12مقف نسخة من الجرائكد ،وفكي
دولة تبلغ نسبة استرداد موارد نفايات الورق  ٪21حيث تحول المواد الصالحة إلنتكاج الكورق إلكى لكب وتسكتخدم
في صكناعة الكورق ،امكا يماكن اسكتخدم الكورق الملكوث الملكوق بكالتراب فكي إنتكاج الوتكود .محمكد المخنفكر ،مرجكع
سابد ،و21و.

22و

 .5المءدج :يتراز حديد النفايات المنزلية في علب الصفي والمسكامير واألجهكزة الاهربائيكة واألدوات المنزليكة.
وهنككاك صككناعات يمانهككا اقسككتفادة مككن خككردة الحديككد امككادة خككامو ،ابككديل قسككتيراد المككواد الخككام .وتعمككل
المصانع المختصة علكى اسكترجا الحديكد مكن النفايكات عبكر التقاطكه بالمدنكاطيل ،وتقطيعكه وصكهره فكي أفكران
خاصة لصنع القضبان الحديدية .اما باإلماان استخ،و الحديد من النفايات وتقطيعه ومكن ثكم بيعكه مكن دون أن
يصهر.
الفرع الخامس :الءوامق المتدخلة فم اختيار طريقة تفميج النفايات تخضع عملية اختيار طريقكة تثمكين النفايكات
21و
لعدة عوامل يمان تلخيصها في العناصر اآلتية :حدة فروحات ،مرجع سابد ،و19و.
امية النفايات الناتجة يوميا وسنويا؛نوعية النفايات وترايبها؛الرروف المناخية للمنطقة؛طبيعة األرك ونوعية التربة؛مدى مطابقة الحل المقترح لرروف المستقبل.حيث أي عملية على النفايات مثل اإلنتاج والنقل والتجميكع ،والتقيكيم ،ومكا إلكى ذلكك ،يجكب أن اتبكا لكوائ معينكة
التككي تختلككف وفقككا لفئكككة النفايككات،LA Bourse belge des déchets article publier sur internet ( .
. voire le 17/11/2017 à 18h55,p 4،www.cahiersdd.be/ressourcesو 21و
الفرع السادس :دور إعادل التدوير فم ماية البيئاة ودعا االقتصااد تسااا إعكادة التكدوير فكي المحافركة علكى
البيئكة والتقليكل مكن التلكوث فكي اآلتكي  :أسكامة نكور الكدين الفزانكي ،إعكادة التكدوير اكأداة لحمايكة البيئكة دورهكا ومتطلبكات
نجاحهاو ،مقال منشور على األنترنت ،تاريخ اقط،2102/02/03 ،و
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 المحافرة على موارد المواد والطاتة* تقليل اقسته،ك من خ،ل إطالة عمر المنتوج.
* تقليل اقسته،ك من خ،ل إعادة التصنيع.
* تقليل اقسته،ك من خ،ل الرفع من افا ة العمليات اإلنتاجية.
* توفير الطاتة من خ،ل التقليل من العمليات اإلنتاجية.
 حماية األراضي المستخدمة امابات لرمي القمامة من خ،ل التقليل من المخلفات. حماية البيئة من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات اقستخراجية والتحويلية. حماية الثروات الطبيعية واقتتصاد في المواد األولية مث :،بونفارة فاطمة ،مرجع سابد ،و 20و 30و10و طن من الب،ستيك المدور يسم باتتصاد  211الغ من البترول الخام .
10و الغ من األلمنيوم المدور يعطي واحد الغ من األلمنيوم بعد إذابتهو.
10و الغ من األلمنيوم المدور يسم باتتصاد حكوالي  1الكغ مكن  2 ،bauxiteالكغ مكن المكواد المعدنيكة و02
ايلوواط من الاهربا .
10و طن من الاارتون المدور يسم باتتصاد  2.3طن من الخشب .
10و ورتة واحدة مدورة تسم باتتصاد 0لتر من الما و 2.3واط من الاهربا وأاثر من  03غ من الخشب.
خاتمة:
في نهاية هذا البحث يمان القول بأن مشال تسيير النفايكات الحضكرية يشكال هاجسكا ابيكر لمكا لكه مكن أثكار سكلبية
بيئية ،اتتصادية و اجتماعية على المستوى المحلي و العالميكة ،لكذا اكان قزمكا علكى الجزائكر أن تفاكر بجديكة فكي
الطريقة المناسبة إلدارة هذا الام الهائل من النفايات ،فعلى هذا األسال نجد أن تناول موضكو بورصكة النفايكات
هو من أبرز مواضيع الساعة نررا ألهميته البالدة في تحقيد تنمية بيئية مسكتدامة وعكدم القطكا اقتتصكادي مكن
خ،ل استرجا و إعادة تدوير المواد القابلكة للتثمكين و خلكد اتتصكاد بكديل مبنكي علكى المكواد األوليكة المسكترجعة
من النفايات الحضرية.
التوصيات:
-0تفعيل بالدرجة األولى مشاراة أفراد المجتمع ومساهمتهم في عملية تسيير النفايات الحضرية.
-2القيكام بحمك،ت توعيكة للمككواطنين وأصكحاب الشكراات الخاصككة والمصكانع أنكه الككتخلو مكن المنتجكات القابلككة
إلعادة اقستخدام والتثمين يعد تخلصا من عائد مالي.
-2التقليل من انتاج النفايات اما ونوعا.
-2مساهمة وسائل اقع،م بأنواعها المختلفة في التوعية المستمرة للمواطنين واألطفال خاصكة مكن خك،ل بكرامج
مبسطة.
-2وضع توانين وإجرا ات هادفة لطريقة التعامكل مكع النفايكات وفكد معكايير حديثكة وسكليمة ألن الفكراغ القكانوني
عامل من عوامل تضخم الراهرة.
-3ضرورة توفير الحاويات في جميع اقحيا السانية بألوان مختلفة مما يسم للفرد المشكاراة فكي عمليكة الفكرز
وتسهيل استرجا المخلفات القابلة للتدوير.
-9إعداد دراسة اتتصادية وبيئية لمشاريع الرسالة وادماج النفايات امادة أولية في النشاطات األخرى.
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-2تشجيع القطا الخاو على المشاراة واقستثمار في مشاريع إعادة التدوير وتحفيكزهم بكأابر تكدر مماكن مكن
التسهي،ت.
المراا :
- 1فتيحة ابن بوسحاتي  ،بورصة الجزائر واتع و مفاق ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير فكي العلكوم اقتتصكادية،
جامعة الجزائر،2112/2112،و . 20
 - 2أحمد يوسف الدريويش ،إضا ات نشرة يصدرها معهد الدراسات المصرفية علكى اقنترنكت ،العكدد الخكامل ،الاويكت ،يوليكو
 ،2101تاريخ اقط ،2102/00/22 ،و .2
 -2فتيحة ابن بوسحاتي ،مرجع سابد ،و.23
 - 4بوفنارة فاطمة ،تسيير النفايكات الحضكرية الصكلبة والتنميكة المسكتدامة فكي الجزائكر حالكة مدينكة الخكروب ،مكذارة لنيكل درجكة
ماجستير في التهيئة اإلتليمية ،جامعة منتوري تسنطينة ،جوان  ،2111و . 1
 -5أيمن محمد الدمري  ،د .أحمد على أبو العطا ،اإلدارة المتااملة لنفايات  ،الماتبة العصرية ،دون طبعة ،دون سنة ،و .2
 -6أحمد عبد الوهاب عبكد الجكواد ،تضكايا النفايكات فكي الكوطن العربكي ،0111،الكدار العربيكة للنشكر والتوزيكع ،الطبعكة األولكى،
مصر،و.22
 -7سعيدي نبيهة ،تسيير النفايات الحضرية في الجزائكر فكي الجزائكر بكين الواتكع و الفعاليكة المطلوبكة ،مكذارة ماجسكتير فكي العلكوم
اقتتصادية ،جامعة بومردال 2102/2100 ،و .91
 -8ترافل وانجز  :ترجمة محمد صابر ،البيئكة مكن حولنكا دليكل لفهكم التلكوث و مثكاره ،0111،الجمعيكة المصكرية لنشكر المعرفكة،
مصر ،و .033
 -9سعيدي نبيهة ،مرجع سابد ،و .91
 -10المادة  12من تانون رتم  01/10المؤر في  02ديسمبر  ، 2110المتعلد بتسيير النفايات ومراتبتها و إزالتهكا ،ج.ر العكدد
. 2110 ،22
 -11محمد المخنفر ،اقليات القانونية لتسيير النفايات المنزلية في التشريع الجزائري ،مذارة ماجستير فكي القكانون العكام ،جامعكة
سطيف  ،2103/2102،و .1
 - 12بوفنارة فاطمة ،مرجع سابد ،و .01
 -13المادة  2من تانون  01/10السالف الذار.
 -14بن لطرش عبد المجيد ،تفعيل المشاراة في تسيير النفايات المنزلية ،مذارة ماجستير في تسيير التقنيكات الحضكرية ،جامعكة
محمد بوضياف بالمسيلة، 2102/2109 ،و .02
 -15بوفنار فاطمة ،مرجع سابد ،و .01
 -16إبتسام عبد الس،م البيرة ،التحليل المااني للتلوث بالنفايات المنزل ية الصلبة في مؤتمري مصراتة المدينة و الكزروق ،رسكالة
ماجستير في اآلداب ،جامعة ليبيا، 2112 ،و .29
 -17بسام العجي ،إدارة النفايات الصلبة ) ، (Solid waste Managementالية الهندسكة المدنيكة تسكم الهندسكة البيئيكةو ،
جامعة دمشد 02 ،أفريل ، 2103و .2
 -18تقرير لجنة الطاتة و البيئة و المياه التابعة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط ،و .01
 -19بسام العجي ،مرجع سابد ،و .2
 - 20تقرير لجنة الطاتة و البيئة و المياه ،مرجع سابد ،و .01
- 21سعيدي نبيهة ،مرجع سابد ،و .22
 -22العابد رشيدة ،مرجع سابد ،و .2
 -22فورحات حدة :التسيير المستدام للنفايات الصلبة الحضرية في الجزائر ،أطروحة داتوراه في العلوم اقتتصادية و التجارية و
علوم التسيير ،جامعة ورتلة ،2102،و .2
 -24إبتسام عبد الس،م البيرة ،مرجع سابد ،و .93
 -25بودن ممنة :الحد من مشالة التلوث بالنفايات المنزلية ،المدينة الجديدة و المواطنكة ،مقكال منشكور باألنترنكت  ،تكاريخ اقطك،
 ،2102/00/21و .011
 -26إبتسام عبد الس،م البيرة ،مرجع سابد ،و .99
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 -27حدة فورحات و محمد حمزة بن ترينة :واتع التسيير المسكتدام للنفايكات المنزليكة دراسكة حالكة المؤسسكة العموميكة الوقئيكة
لتسيير مرااز الردم التقني بورتلةو  ،مقال منشور بمجلة أدا المؤسسة الجزائرية‘ جامعة ورتلة ،العدد  ،2103/11و .019
 -28رشيدة العابد ،مرجع سابد ،و .29
 -29مجموعة مؤلفين أااديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،أمن و حماية البيئة ،اقااديميون لنشر والتوزيع و دار الحامكد للنشكر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،2102 ،و .020
-30رشيدة العابد ،مرجع سابد ،و .11
 -31تومي ميلود ،ضرورة المعالجة اقتتصادية للنفايات ،مقال منشور بمجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة بسارة ،العدد الثاني ،جوان
 ،2112و .011
 -32ثامر الباري ،أحمد نزار النوري ،التسكويد األخضكر  ، 2112،دار اليكازوري العلميكة للنشكر والتوزيكع ،دون طبعكة ،عمكان
األردن ،و .023
 - 33جميلككة أوشككن ،تطبيقككات اسككتراتيجية لتسككيير النفايككات المنزليككة ،رسككالة ماجسككتير فككي اقتصككال البيئككي ،جامعككة الجزائككر ،0
 ،2102/2100و .92
 -34بسام العجي ،مرجع سابد ،و .1
 - 35حدة فورحات و محمد حمزة بن ترينة ،مرجع سابد ،و .019
-36إبتسام عبد الس،م البيرة ،مرجع سابد ،و .012
 -37تقرير حول حالة مستقبل البيئة في الجزائر ،وزارة تهيئة اإلتليم والبيئة ،2111،و .21
 - 38تقرير حول حالة مستقبل البيئة في الجزائر ،وزارة تهيئة اإلتليم والبيئة ،2111،و .13
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