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اف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼػعرػػػػػػػػكر واؿػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػاؿ

عمى إتماـ ىذا العمؿ و أف  و,بداية أحمد اهلل عز وجؿ و أشكره عمى عنايتو
.  منواستفاديتقبمو منا وال يحرمني أجره وأجر مف 

كما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير والعرفاف لكؿ مف ساعدني مف أساتذتنا 
 بالموضوع اىتماموعمى " باشا الحاج محمد"  المؤطربأستاذاألفاضؿ بدايتيـ 

عمى توجياتو و تعبو  "إبراىيـطيب " أستاذو عمى تعبو معنا وخالص الشكر 
 أوو صديقتي التي لـ تبخؿ عمي بأية معمومة ,معنا ونصائحو وصبره 

" خياطي زبيدة"نصيحة 

كما أتوجو  ,في ىذا الوقت  لوال توفيقي مف اهلل ما رأى ىذا المشروع النور
بالشكر إلى كؿ مف ساعدني خاصة المكتبة قسـ عمـ االجتماع و إلى كؿ 

 مف ساعدني مف قريب

ولو بكممة طيبة أو   أو مف بعيد إلتماـ ىذا الجيد المتواضع

.  صادقة ابتسامة
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 إىداء

رحمو اهلل والدي الكريـ   يرى ثمرة جيدي إفالروح الطاىرة التي لـ يشأ القدر 

. وأطيب ثراه

إلى مف إذا دعوتيا لبت و أبت أف  إلى مف سعت لتوصمني إلى بر األماف

أىدي ثمرة جيدي و أسألو أف يوفقني لقوؿ كؿ  أمي ترفض بكؿ أماف إليؾ يا

 .كريـ لكي

لى مف تحمؿ أعباء الحياة مف أجؿ إسعادنا ، أخي الغالي " كماؿ" وا 

والى بقية عائمي  

 



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

1 
 

 

 



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

1 
 

 

 :المقدمة 

 الناتجة خاصة بالغازات اليواء تموث إلى يؤدي النفايات مف الصحيح الغير التخمص إف

الناتجة عف تحمؿ  العصارة كذلؾ ، الحراري االحتباس ظاىرة في تأثير لو الذي الميثاف غاز

.                                                      الخ....النفايات والحاممة لمكثير مف المموثات تتسبب في تمويث التربة والمياه الجوفية 

إنتاج النفايات  تقميؿ عمى تعتمد محكمة بطريقة تسير أف النفايات تتطمب األضرار ىذه ولتجنب

، استخبلص (الورؽ، الببلستيؾ، الزجاج)القابمة لبلسترجاع  إعادة تدوير النفايات ،ىامف المصدر

فالنفايات تعد منجما مف المواد القابمة لمتثميف  .(كمبوست)الطاقة الحرارية، الحصوؿ عمى سماد 

و ,ذات مرد ودية عالية عمى الصعيديف البيئي واالجتماعي إذا استغمت بطريقة عقبلنية 

. الحصوؿ عمى الموارد الطبيعية وكذلؾ العيش في بيئة نظيفة

لقد صاحب التطور الذي شاىدتو الجزائر خاصة في ميداف التصنيع والنمط المعيشي 

ىذا ما يشكؿ خطر حقيقي عمى البيئة،  ,واالستيبلؾ تزايد في كمية النفايات المنزلية المنتجة

. وىي تنتشر بشكؿ خطير داخؿ األحياء الحضرية 

 أوؿلمواجية ىذه المعضمة اتخذت الجزائر عدة إجراءات ممموسة لحماية البيئة فسنت 

 : يتضمف مبادئ العامة لحماية البيئة مف ضمنيا1983فيفري 5 المؤرخ في 03-83قانوف رقـ 

 أماكفتحديد مسؤولية كؿ شخص ينتج النفايات المنزلية أف يعمؿ عمى نقميا وجمعيا في 

. كما تطرؽ إلى المواد القابمة لبلسترجاع مف النفايات ،خاصة
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  الذي ميمتو التخمص ـ1984ديسمبر15 المؤرخ في 378_84وكذلؾ مرسـو التنفيذي 

.  البمديةإلىمف النفايات المنزلية الصمبة 

رغـ الجيود الكبيرة التي بدلتيا الجزائر لمتقميؿ مف حجـ النفايات المنزلية، إال أف ىذه 

األخيرة ما زالت تعرؼ في ببلدنا مشكبل يثير القمؽ في الكثير مف مدننا الجزائرية بسبب عدـ 

تطبيؽ ىذه القوانيف ميدانيا، و نقص التدعيـ الكافي لمبمديات بالوسائؿ الضرورية إلدارة 

 عمى اختصارهالنفايات، إضافة إلى ضعؼ القطاع الخاص في مجاؿ تسيير النفايات و 

. مؤسسات صغيرة غير مييكمة 

 دائرة عيف تادلس أخذناولتسميط الضوء عمى ىذه المشاكؿ المنتجة مف قبؿ النفايات 

 أنواعو توسعا و تطورا سكنيا عمرانيا بجميع األخيرةؾ لدراسة حيث شيدت في اآلونة جكنموذ

  االقتصادي اإلنتاجوبذالؾ ارتفاع في عدد السكاف وبالتالي ارتفاع  (واألفقيالسكف العمودي )

ذلؾ ما جعؿ ,وىذا ما نتج عنو تزايد في كمية النفايات المنزلية الصمبة خاصة,وخاصة التجاري

ومف ىنا . تدىور البيئة الحضرية إلى أديعمى البمدية وىذا ما   صعباأمراالتحكـ في تسييرىا 

:  التالياألشكاؿيمكننا طرح 

  ؟ النفايات وما مصادرىاأنواعماىي 

 ؟كيؼ يمكننا السيطرة عمى النفايات المنزلية الصمبة   

 ؟ماىو التسيير المنظـ الذي يتوافؽ مع البمدية و السكاف 
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 ؟كيؼ يمكننا استغبلؿ النفايات المنزلية الصمبة 

  ؟ مف قبؿ المواطفإنتاجيا ما المراحؿ التي تمر بيا النفايات المنزلية بعد  
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 :اإلشكالية 

 التي تحيط بنا وتؤثر عمى وجود الكائنات الحية عمى سطح األشياءالبيئة ىي جماؿ 

 بأنيا كما يمكف وصفيا أنفسيـ متضمنة الماء واليواء والتربة والمعادف ومناخ والكائنات األرض

 المتشابكة مع بعضيا البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في األنظمةمجموعة مف 

 مشكبلت التي تعاني منيا أفىذا العالـ الصغير التي نتعامؿ معيا بشكؿ دوري وانطبلقا مف 

 لمعبلقات المتبادلة بيف ىذه إدراكو مع عناصرىا وعدـ لئلنسافالبيئة ىي نتيجة التفاعؿ الخاطئ 

 .اإلنسانيالعناصر فاف ذلؾ يفرض ضرورة التعديؿ السموؾ 

 ذلؾ مجاؿ الحيوي الذي يعيش فيو والذي يسمح لئلنسافولقد شكمت البيئة وال زالت بالنسبة 

 النفايات إنتاج عمى البيئة ىي تقميؿ مف الحفاظلو باالستقرار والقاعد الذىبية في مجاؿ 

 عمى البيئة بالمحافظة النوعية أساسوالمقصود تقميميا مف مكاف مصدرىا والتقميؿ يكوف عمى 

 عمى البيئة مف الحفاظ الذي يراعي مبادئ األمثؿبترشيد استخداـ الموارد الطبيعية واالستخداـ 

 . تشويو المنضر الطبيعي وعمرانيإلى باإلضافةارض ماء ىواء واستنزاؼ الموارد الطبيعية 

 تمؾ اإلنتاج تتطمب النفايات تسيير بطريقة محكمة عمى تقميؿ اإلضرارولتجنب ىذه 

عادةالنفايات   تدويرىا قابمية لبلسترجاع مثؿ الورؽ الزجاج الببلستيؾ ورغـ جيود الكبيرة  وا 
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 ما زالت تعرؼ في األخيرة ىذه أف إالالتي بذلتيا الجزائر لتقميؿ مف حجـ النفايات المنزلية 

ببلدنا مشكبل كبيرا يثير القمؽ في كثير مف مدننا ونقص التدعيـ الكافي لمبمديات بالوسائؿ 

 ضعؼ القطاع الخاص في مجاؿ تسيير النفايات إلى باإلضافة النفايات إلدارةالضرورية 

 .واختصارىا عمى مؤسسات صغيرة غير مييكمة

 أحياء جديد كنموذج لبحثنا باعتبارىا أخذناولتسميط الضوء عمى ىذه المشكمة ميدانيا 

 حضرية ذات تسارع في نمو الحضري تنتج عنو تزايد في الكميات النفايات أماكف إلىتنتمي 

سبؽ   تدىور البيئة الحضرية ومف خبلؿ ماإلى أدىالصمبة التي ينتجيا الحي يوميا وذلؾ 

 :ح اإلشكاؿ التاليرنط

 ؟كيؼ يمكننا تسيير النفايات بطريقة صحيحة تتوافؽ مع المواطف 
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: الفرضية. 1

 فرضيات في العمؿ ىذا ،حصرنا الموضوع حوؿ التفكير في التوجيو لنا يتسنى حتى

 : عمى النحو التاليجاءتحيث 

  ارتفاع عدد السكاف وزيادة االستيبلؾ المفرط يساىـ بشكؿ كبير في زيادة

 .النفايات الصمبة الحضرية

  لتجسيد خطة تتعمؽ بتنظيـ داخؿ الحي الحضري الجديدالبلزمة إمكانياتانعداـ . 

  إلىعدـ اىتماـ البمدية بالبيئة الحضرية وعدـ القدرة عمى تسيير النفايات يرجع 

                                                     (1).خطة لدييا

:  المفاىيمياإلطار.2

 ناحية مف االجتماع لعمـ نظرية صياغة في بالغة أىمية ذا تعريفيا و المفاىيـ تحديد يعد

 إطارىا تحديد في الكبير لدورىا ذلؾ و أخرى، ناحية مف الدراسة و البحث سير توجيو في و

 الواقع ألبعاد الرؤية توضيح في وظيفتيا يبرز و مبادئيا ويحدد الدراسة يوجو النظري الذي

. دراستو في الباحث يستخدميا كيؼ و اإلجرائية التعاريؼ توضيح أنيا االجتماعي،،كما

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1.P. Merlin et choya. F.D dictionnaire de L’urbanisme et L’amenagment du territoire 

PUF.Paris 1988.p195. 
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:النفايات  

 استعمؿ ، إذا توضيح معني كممة النفايات في حد ذاتياإلى تعريؼ النفايات يسوقنا إف

 ،نفاية:  تعد تماما بالمرادفات التيكممة النفايات دوف تمييز الدقيؽ بيف ثبلث مصطمحات 

 .فضمة، قمامة

.                                                                             استيبلؾأو إنتاج متروكة نتيجة لعممية أواللبلسترجاع  ىي بقايا مواد :النفاية

 (1). مقزز تثير االشمئزازمظيرىي النفايات ذات : القمامة

 التحويؿ سواء كانت أو عممية التصنيع أثناءىي بقايا مواد نتيجة تداخؿ عدة عوامؿ  :الفضمة 

. أوالطبيعية 

 (2). استعماؿ كممة النفاية كما ىو متداوؿ في النصوص القانونية األفضؿمف 

:                          تعريؼ االصطالحي لمنفايات المنزلية الصمبة 

 مواد ذات قيمة اقتصادية معدومة مف وجية نضر صاحبيا  بأنيا   النفايات بشكؿ عاـ تعرؼ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ماجستير مذكرة قسنطينة، لبمدية ميدانية دراسة المنزلية لمنفايات المستداـ التسيير ، نمر محمد ،ذكره جيالت روبرت  .1
.                                                                                                                                7ص,2009-2008 قسنطينة، جامعة التسيير، وعمـو االقتصادية كمية العمـو االقتصادية، العمـو في
 (مصر( ،القاىرة، العربية النيضة دار ، الدولي القانوف في الخطرة النفايات نقؿ عف المسؤولية الديف، بدر محمد صالح. 2
                                     5 .ص ، 0222 ،
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 منقولة وميممة يريد مالكيا التخمص السميـ والقانوني أشياء بأنيا منتجيا كما عرفة النفايات أو

 (1)   منيا حماية لمصحة العاـ

 بأنيا روبرت جيالت المتحدة األمـ النفايات المنزلية الصمبة فقد عرفيا الخبير لدى أما

،  المنزليةاألواني الجرائد األكؿ تنتجيا البيوت كفضبلت التي اإلحجاـمجموعة البقايا المختمفة 

كما  . والطرقاتاألرصفة المحممة في األشياء وكؿ واإلدارات األسواؽ نفايات إلى باإلضافة

 إلى األسر كؿ النفايات الناجمة عف بأنيا والبيئة الجزائرية اإلقميميةوزارة التييئة عرفتيا 

                                               (2)جانب نفايات خاصة

..... والمخمفات الناجمة عف المنازؿ والفنادؽ والمطاعـ   وقصد بالنفايات المنزلية الصمبة

وىذه النفايات يمكف جمعيا ونقميا ، ...وىي عبارة عف فضبلت الطعاـ والزجاج والببلستيؾ

.  تسبب خطرا عمى الصحة العامة والبيئةأفومعالجتيا دوف 

 مف النفايات مجموعة مف المنزلية النفايات وتتكوف ليا والعقبلني األمثؿ التسيير بشرط

  مف السيارات نفايات الخطرة الخاصة المنزلية النفايات السكانية، المنشآت مف تجمع التي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Ministère d’aménagement du territoire et de l’environnement et du tourisme, Ibid.1                                                                                            

ج  ، النفايات ت ؿازإ ومراقبة و بتسيير المتعمؽ ، 2011 ديسمبر 01 في المؤرخ19- 30 القانوف مف 30 المادة  انظر.2
 77 رقـ ر،.
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طاراتبطاريات   عف الناجمة النفايات العمومية والحدائؽ واألسواؽ الشوارع نفايات وا 

  3)(1)والنفاية التجارية الحرؼ ممارسة

 منتجات الكرتوف، الببلستيؾ، الورؽ، مف مكونة نفايات مف أساسا الفئة ىذه تتكوف

 المشابية التجارية و الصناعية األنشطة وكذا السكنية المناطؽ ىي ىذه النفايات مصدر الخشب

        (2).ليا

 :الحضرية الصمبة المنزلية لمنفايات القانوني التعريؼ 

 : تعريؼ المشرع الجزائري لمنفايات المنزلية الصمبة الحضرية:أوال

 19 _01 رقـ القانوف مف 03 المادة النص المنزلية في النفايات الجزائري المشرع عرؼ

 النشاطات عف الناتجة والنفايات المماثمة المنزلية، النشاطات عف الناتجة النفايات كؿ بأنيا

( 3)"المنزلية تشبو النفايات ومكوناتيا طبيعتيا بفضؿ والتي وغيرىا، والحرفية والتجارية الصناعية

أنشطة  عف ناتج ىو ما كؿ بيف خميط ىي الصمبة المنزلية النفايات أف القوؿ يمكف بمعنى

  ىذه وكؿ األطعمة وبقايا وببلستيؾ زجاج مف األسر تفرزه ما وكؿ اليومية، اإلنساف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                 .09 ص والتوزيع، لنشر العربية دار العربي، الوطف في النفايات تدوير الوىاب، عبد احمد .1
 .21 ،ص السابؽ المرجع نفس ، نمر محمد. 2 
 .23ص.سابؽ مرجع ، ىاب الوعبد أحمد الدكتور.3
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                                                                                                               . (1)معنوية يمكف االتفاؽ عمييا حسب القانوفأو طبيعية أشخاص، طرؼ  مف تسير النفايات

 :تعريؼ المشرع الفرنسي لمنفايات المنزلية الصمبة الحضرية 

 أو التجييز أو اإلنتاج بقايا عمميات بأنياعرؼ المشرع الفرنسي النفايات المنزلية الصمبة 

 ىي تمؾ الممتمكات الميجورة التي يتخمى عنيا مالكيا وذلؾ أو منتج أواالستخداـ أي مادة 

 األولى وبالتحديد نص المادة 1975ة ي جويؿ15 المؤرخ في 633-75ضمف القانوف رقـ 

( 2).منو

 سكاف المنازؿ طرؼ مف منتجة وىي األنواع كؿ مف صمبة نفايات ىي :المنزلية النفايات

 عمب ونفايات االستيبلؾ، المطبخ، نفايات :مثؿ جماعية أو فردية حاويات في وموضوعة

 .رماد حطب، جمد، قماش، ببلستيؾ، مقوى، ورؽ ورؽ، التغميؼ،

 وتحتاج في الحاويات بوضعيا يسمح ال حجميا التي منزلية نفايات ىي :المضايقة النفايات

 بواسطة المعنية السمطات طرؼ مف فترات محددة حسب جمعيا ويتـ، خاصة معالجة إلى

 .الكيرومنزلية اآلالترات السيا عجبلت كاألثاث، وىي لمغرض، مبلئمة شاحنات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ذكره محمد نمر، التسيير المستداـ لمنفايات المنزلية، دراسة ميدانية ببمدية قسنطينة، مذكرة ماجيستر في .روبرت جيالت. 1

 .07ص. 2009-2008العموـ االقتصادية، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة قسنطينة 
                                                                                                                                               36 ص ، ذكره سبؽ مرجع ، البيئة و اإلنساف : السيد العاطي عبد السيد .2
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 الفنادؽ.والصناعية المؤسسات التجارية مف اآلتية النفايات ىي: والمؤسسات المتاجر نفايات 

 الورؽ، التغميؼ، :مثؿ المنزلية النفايات مع منيا يتخمص والتي الحرفييف ونفايات المدارس

 .(1)التنظيؼ نفايات الرماد، الببلستيؾ،

                    األشجاروأغصاف  الضارة الحشائش نزع نفايات ىي :روالحظائ الخضراء المساحات نفايات

 عمب التغميؼ نباتية، نفايات مثؿ المنزلية كالنفايات عضوية نفايات ىي :األسواؽ نفايات

. التنظيؼ نفايات وكذلؾ

                                                                      .                                                                                                                      واألسواؽالطرؽ  كنس مف كؿ وتشمؿ :الحضري التنظيؼ نفايات

 .(2)الورشات ومختمؼ واليدـ، البناء أعماؿ نفايات وتضـ،  :البناء نفايات

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المممكة الرياض، ، المريخ دار ، اإلنساف و البيئية النظـ : قواس محمود الديف محي ، الخيؿ أبا مينأاؿ الرحمف عبد. 1

 . 27 ،ص 2005 ، السعودية العربية
،  1999 01ط مصر، ، الفجر دار ، إسالمي منظور مف البيئة قضايا : البيئة حماية و التموث : حجاب منير محمد. 2

                                                                             . 23 ص
 



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

12 
 

 

 :تمييد 

 ابـ الحضري لموسط الشائعة االستخدامات عف يختمؼ ال الحضرية البيئة مفيـو إف

 الدراسات يؼ المتخصصوف اختمؼ وقد اقتصادية، و ايكولوجية و اجتماعية أبعاد مف يتضمنو

 إلى نتعرض الخبلؼ ىذا لحسـ و العمـو وعمى الحضرية، البيئة لمفيـو تحديدىـ في الحضرية

 التفسيرات ومختمؼ النظرية األطر ضوء في ذلؾ و المفيـو ىذا تناولت التي التعريفات بعض

 .العممية

: تعريؼ البيئة الحضرية 

 و استحداث األدوات عمى اإلنساف قدرة أوجدتيا مصطنعة بيئة":بأنيا الحضرية البيئة تعرؼ

 1(1)"الطبيعية البيئة مع تفاعمو مجاالت في استخداميا

 غيرت البيئة والتي تكنولوجية وسائؿ مف المجتمع إليو توصؿ ما إلى يشير التعريؼ ىذا إف

قامة األراضي استعماالت تشمؿ وىي البشرية، الحاجات لخدمة الطبيعية  و التجمعات السكنية وا 

ري  مياه وشبكات ومصارؼ طرؽ مف العامة والخدمات التجارية، والمراكز الصناعية المناطؽ

 

                                                           

 .36اإلنساف والبيئة، مرجع سابؽ ذكره، ص: السيد عبد العاطي السيد. 1
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 الحياة خاصة الحي الكائف عمى ذلؾ يؤثر مما االقتصادية، و االجتماعية النشاطات ومختمؼ

 (1). المختمفة بالمموثات والتربة والماء اليواء تموث نتيجة االجتماعية

 اإلنساف فيو يعيش الذي الوسط ":أنيا عمى الحضرية البيئة تعرؼ أخرى ناحية ومف

مختمؼ  فيو ويمارس ،األساسية حياتو ومقومات عناصر عمى منو ويحصؿ المتحضر

           (                                                                  2)." ر بويتأث و فيو يؤثر وبالتالي والثقافية، واالقتصادية االجتماعية النشاطات

 المجتمع ليستمد إلييا يتجو موارد مجرد ليست الحضرية البيئة أف التعريؼ ىذا يتبيف مف خبلؿ

نما حياتو، مقومات منيا المؤسسات  تنظميا والتي بالمجتمع الفرد عبلقة كذلؾ تشمؿ وا 

 (3)األخبلؽ و والقيـ التقاليد و والعادات االجتماعية

: تعريؼ تسيير النفايات 

 الذي يتـ مف خبلؿ تنسيؽ وتوجيو الموارد أو أسموبىو طريقة عقبلنية :مفيـو تسيير_1

  أساسا والمادية لتحقيؽ األىداؼ وىو مجموعة عمميات المنسقة والمتكاممة والتي تشمؿ اإلنسانية

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النظـ البيئية واإلنساف، دار المريخ، الرياض، المممؾ العربية : عبد الرحمف المينا ابا الخيؿ، محي الديف محمود قواس. 11

 327، ص2005السعودية 
 .423ص .1999محمد منير حجاب، التموث وحماية البيئة، قضايا البيئة مف منظور إسالمي، دار الفجر ، مصر، ط. 2
 .01البيئة في مواجية التموث، دار األمؿ، تيزي وزو، ص: فتحي دردار. 3
 



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

14 
 

 

 المؤسسة بالتوفيؽ بيف مختمؼ أىداؼقصد تحقيؽ .الرقابة، التوجيو، التنظيـ، التخطيط

 (1).الموارد

 (ولقد تعددت المفاىيـ  بتعدد األفكار والتيارات الفكرية حيث عرفو  الكبلسيكي تايمور

Taylor (  عممية قابمة لمتطبيؽ عمى مختمؼ   وقواعد وأصوؿقوانيفبأنو عمـ مبني عمى

بأف البشر  ) H.Simon (النشاطات اإلنسانية أما حسب المدرسة القرارية ومف أبرزىا سموف

 تفكر فييا كعمميات آخذ قرار بقدر ما ىي عمميات تنطوي عمى أفوالشؤوف  البشرية يجب 

. فعؿ

فإنو يشمؿ  ) Management ( التسيير حسب المصطمح اإلنجميزي ـبينما مفيو

. المسيرالمفيـو الضيؽ باإلضافة إلى القدرات والكفاءات القيادية التي يجب أف يتوفر عمييا 

:  تسيير النفايات الحضرية- 2

تحتاج عممية تسيير النفايات إلى عدة طرؽ لمعالجة النفايات، ألنيا توجد مواد كبيرة مف 

النفايات غير مرغوب فييا مثؿ مواد القابمة لمتحمؿ واالندماج ضمف المكونات الطبيعية لؤلنظمة  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المادة 77 الجريدة الرسمية رقـ2001 ديسمبر 12 متعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا، مؤرخ في 19-01قانوف رقـ . 1
 .11ص. 03
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البيئية ومنيا غير القابمة لمتحمؿ في المدى القصير أو المتوسط وتكوف نفايات إما صمبة أو 

سائمة أو غازية مف خبلؿ عممية استخراج البتروؿ واآلثار السمبية الناتجة عنو وبذلؾ محوؿ 

 (1)2.التسيير األمثؿ لمنفايات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .19بردي جياللي، مذكرة تخرج شيادة ماجيستر، تسيير النفايات وتدويرىا، ص. 1
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: المقاربة المنيجية 

 إضافة إلى الباحث خبلليا مف يسعى واضح نيج تبني مف البد عممي بحث في لمخوض

 أي إلنتاج التنظيمي اإلطار بمثابة المنيجية تعتبر االجتماعية،إذ لميداف العمـو جديدة لبنة

 االجتماعي الواقع تفسير و لفيـ ييدؼ مشروع االجتماععمـ  كوف مف انطبلقا عممية معرفة

 دوف لتقنية أو أخرى عمى لطريقة تفضيؿ مف مجرد أكثر المتبناة الخيارات  ،لتصبح،(1)بعممية 

 أنو و خاصة حولو بحثنا طبيعة و الممارسة البحثية، مف اليدؼ تخدـ لرؤية توظيؼ ،بؿ سواىا

 ألف و ،(2)الميداني  عف البحث بعيدا االجتماع عمـ ميمة تحديد اليـو الصعب مف أصبح"

 بالواقع دراسة عبلقتيـ و األفراد ممارسات و أفعاؿ دراسة مف تنطمؽ" السوسويولجية المعرفة

 دراسة كؿ و ألنيا  ( 3) .الواقع ليذا يعونيا التي المعاني أو المعنى فيـ محاولة و بيـ المحيط

 المسطر،حيث اليدؼ إلى لموصوؿ المدروس الموضوع طبيعة مع يتبلءـ منيجا تستوجب

 وكذا اعتمدنا والمبلحظة،الوصفي الكيفي بدليؿ المقابمة   المنيجعمى ىذه دراستنا في اعتمدنا

 مف بحوث والدراسات ، قصد التدعيـ البحث بما يتناسب معو النظريةعمى بعض المراجع 

. السابقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1 .Rocher G.Op.cit.p281 
2.Paugams (s/d)l’enquete sociologique. Quadrillage PUF. 1er édition 2010.p02. 
3.COULON A.L’école de chicago.Q.S je?1er édition.PUF.Paris.1992 p17. 
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عينة عشوائية ناتجة  قمنا باختيار، المدروسة لمظاىرة واضحة صورة إعطاء لنا ليتسنىو 

يحدث عمى نطاؽ الضيؽ داخؿ  بؿ محاولة فيـ ما، يقصد منو التعميـ الف بحثنا ىذا ال

.  المجتمع المدروس

ميف في ي مقابمة مع المبحوثيف المؽإقامةومع ظيور جائحة الفيروس كورونا لـ يتسنى لنا 

 . الجديدة ومكاف تواجد النفايات فييااألحياء
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:  اختيار الموضوعأسباب 

 مستمر بدوف تنظيـ لدى سكاف الحي اإلنسافعف نشاط  الناتجة الصمبة النفايات كمية 

 .الجديد

 خطر النفايات عمى البيئة وصحة الفرد. 

  نضـ المعمومات في تسيير النفايات الصمبة إدماج عف طريؽ إستراتيجيةمحاولة وضع 

 .الحضرية المنزلية

:  الدراسةأىداؼ 

 و العممي البحث ،تعزز مضافة عممية بقيمة اإلتياف ىو عممية دراسة أية مف اليدؼ إف

 :التالية األىداؼ تحقيؽ إلى إلى الدراسة ىذه ترمي, تمتينو  و إلى بنياتو تضيؼ لبنة

  الحضريةاإلحياء ظيورىا في وأسباب النفايات المنزلية إشكاليةالتعرؼ عمى . 

  التي مف شأنيا مساعدة ىيئات التيوعرض نتائج وتوصيات   مبلئمةإستراتيجيةتقديـ 

تعمؿ عمى تطبيؽ تشريعات البيئية متعمقة بالنفايات الصمبة المنزلية والمصالح الخاصة بجمع 

 .النفايات

 :أىمية الدراسة 

:    تكمؿ في مايميأىميتياوىذه دراستنا تكمؿ ،  أىميةكؿ دراسة يقـو بيا الباحث تكوف لدييا 

                                                                      



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

19 
 

 
  مساعدة البمدية في تسييؿ وتنظيـ طريقة جمع النفايات وتسيير منظـ. 

 توعية الشعب لظاىرة النفايات المنزلية. 

  عمى بيئة المجتمعالحفاظتوعية الفرد المتواجد في الحي مف اجؿ            .
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 .النفايات المنزلية الصمبة: الفصؿ األوؿ 

 :تمييد  

في  واالجتماعي، والتكنولوجي االقتصادي الجانب شممت والتطورات الّتي لمتغيرات نتيجة

 سببّ  مما, واالستيبلؾ اإلنّتاج وتريتي ارتفاع صحبتيا الّتي, الزّيادة السكانية المضطرة  ظؿ 

 مشكمة ظيرت مف جية أخرى، اإلنساف يخمفو  الطبيعية مف جية وتموثيا بما الثروات استنزاؼ 

 مف خطر األخيرةلما تشكمو ىذه , الّتي تواجو المجتمعات التحديات أكبر كأحد تراكـ النفايات

 .                                                                                                                  عمى حد سواءواإلنسافييدد أمف وصحة وكوكب 

تحويميا واستفادة أو  االىتماـ بكيفية التخمص منيا ، ازدادوتفاقميا النفايات مع تزايد المشاكؿ

 منجـ مواد قابمة إلى مشكؿ ال بد التخمص منيا إلىالنفايات  تحولت االىتماـ وبفضؿ ىذا, منيا

  جعمت مفالتيفقد عرؼ ىذا المجاؿ تطورا ممحوظا خاصة في الدوؿ المتقدمة . لتثميف

والحصوؿ عمى موارد . مصدر طاقةإلىبؿ حتى تحولت ، النفايات موردا اقتصاديا يعتمد عميو

                                                                                                        أخرى، مف جية  يفةظقابمة لبلستعماؿ مف جية والتمتع بالبيئة ف

زالت تعاني مف مشكؿ ا  ـالتي الجزائر في ىذا المجاؿ كدولة مف بمداف العالـ الثالث تظير

مدينة مف  عانت السكاف وزيادة الحضري  والتوسع االقتصادي لمتّطور تراكـ النفايات فنتيجة

  إقامة إلى دفعنا األخيروىذا ،  الجديدةاألحياء أرجاءمشكؿ تراكـ النفايات وانتشار القمامة في 
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وكيؼ يمكف التخمص منيا . ذلؾ الفعؿإلى المؤدية والدوافع األسبابدراسة حولو وتعرؼ عمى 

                                                                                                ؟واالستفادة منيا في نفس الوقت 

 :تصنيؼ النفايات المنزلية الصمبة وتحديد خصائصيا 

 إلى دولة مف تختمؼ وىي المنزلية لمنفايات التصنيفات مف ومتعددة كبيرة مجموعة ىناؾ

                                                                                                           : ألخرى دولة

: الفيزيائية وحالتيا العضوية حالتيا حسب الصمبة المنزلية النفايات تصنيؼ 

:      فيا كالتالييويمكف تصف 

: حسب حالتيا العضوية: أوال

  .الحدائؽ ومخمفات الطعاـ مثؿ لمتخمر قابمة وىي  

 الببلستيؾ، مثؿ عضوية مركبات عمي تتوفر ال نفايات  وىي:عضوية  غير  نفايات.1     

     ..أثواب، والمعادف
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 :حسب الحالة الفيزيائية:ثانيا

 عف ناتجة فييا مرغوب غير أو لبلستعماؿ صالحة غير مادة كؿ ىي: صمبة نفايات_أ

 مف ناتجة وىي المعالجة، بعد مستقبمة أوساط إلي وتوجو تصرؼ إنتاجو  استعماؿ عممية

 :التالية المواد استعماالت

                                                                               .وغيرىا الكرتوف المدارس، المكاتب، الصحؼ ورؽ :الورؽ*

المكسر                                                                                                      الزجاج قطع القوارير،: الزجاج*

                                                                                    .الغازية المشروبات عمب: األلمنيوـ*

                                                                                                            .الببلستيكية األكياس الماء، قوارير: البالستيؾ *

 والمبلبس البناء،األثاث، مواد مخمفات المستعممة، تاالسيار إطارات: أخري معادف *

 (1).المستعممة

: خصائص النفايات الصمبة  

 معرفة وتساعد األخرى، النفايات عف تميزىا الخصائص مف بمجموعة المنزلية النفايات تتميز

  الجمع نوعية تحديد في تساعد كما المنزلية النفايات الفرز عمميات في ىذه الخصائص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .38ص سابؽ، مرجع الوىاب، عبد أحمد الدكتور.  1
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  : في الخصائص ىذه وتتمثؿ ، (1)تدويرىا إعادة تقنيات في المستعممة والوسائؿ

 :قابمية النفايات المنزلية لتفاعؿ الكيميائي: أوال

تتسبب النفايات المنزلية عند انتشاراىا في الشوارع والطرقات وبسبب اختبلط مكوناتيا في 

عديد مف التفاعبلت الفيزيائية والكيميائية بيف ىذه النفايات والمكونات البيئية لكف المدة الزمنية 

 طويمة تبعا لنوع المادة المكونة ليذه أو تحدث فييا التفاعبلت قد تكوف قصيرة إف يمكف التي

 األكسجيف والعامؿ الرئيسي ليذه التفاعبلت ىو األخرىالنفايات ودرجة تعرضيا لمعوامؿ البيئية 

  وبالتالي،( 2) تتضمف الغازات الغازات والسوائؿالتي عمى ذلؾ العوامؿ الجوية إضافةوالماء 

  انتشار الروائح الكرييةإلىفي حالة بقائيا في الشارع لمدة طويمة  خاصة البيئة عمى ستؤثر

 .والتأثير الكبير عمى الجانب الجمالي لممدف

 :قابمية النفايات المنزلية التحوؿ إلى أسمدة: ثانيا

 وىذا ما يوفر أسمدة إلى بتحويميا األخرىىذه الخاصية تمثؿ النفايات المنزلية عف النفايات 

العديد مف المزايا االقتصادية خاصة في المجاؿ الزراعة واستصبلح التربة مف حيث كونو  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دارتيا الحضرية الصمبة النفايات تثميف ، عادؿ بديار. 1  معيد ، االيكولوجي التسيير في الماجستير شيادة لنيؿ مذكرة ،وا 

    .19ص، 2009، المسيمة ،جامعة الحضرية التقنيات تسيير
مدينة ,العربية لمترجمة  المنظمة ، النجدي حاتـ ترجمة ، شاممة نظرة االبيئة كيمياء دفي، ج ستيفف لو، وفاف غاري. 2 

                                                                                                                                             .755ص ، 1999,مممكة العربية السعودية ,مالؾ عبد العزيز لمعمـو والتقنية 
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 مادة دبالية مستقرة والعنصر بإنتاجمصدر لممادة العضوية الموجودة في النفايات المنزلية 

 ليذا السماد المنتج ىو وجود نسبة الكربوف والنتروجيف وفي مقابؿ ضرورة عدـ احتواء األساسي

 عمى ستؤثرالسماد المنتج عمى المكونات الضارة مف المعادف العالية التركيز والسامة ومنو 

  السمادإلى العممية التحويؿ أثناءومف الضروري ، (1)التربة نفسيا وعمى البيئة بشكؿ عاـ

 :المراعاة

   السمادإلنتاجطبيعة المادة العضوية المستعممة                                                            . 

  التأقمـ مع ضرورة البيئية لنجاح العممية ومف ىذه الظروؼ مراعاة درجة إلىالحاجة 

 .                                                                                       الحرارة المناسبة والتيوية الجيدة والتوفر الماء

  ذلؾ إلى إضافة في الرطوبة مبلئمة إبقائو السماد فعالة يجب إنتاجحتى تكوف عممية 

درجة مئوية لكي يحصؿ التفكؾ بمعدؿ سريع  60الى 50ضرورة وصوؿ الدرجة الحرارة مف 

 .(2)نسبيا

                                                                                                                                       :أىميا المنزلية النفايات مف السماد لتصنيع ومتعددة كثيرة فوائد ىناؾ أف إلى اإلشارة وتجدر

 في النمو النباتات ورفع الكثافة النمو الزراعياإلسراع  . 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 769ص  ، السابؽ المرجع نفس ، دفي ج ستيفف لو، وفاف غاري. 1
    .781المرجع نفسو، ص. 2
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 بالمئة وىو اليدؼ الرئيسي مف عممية 70الى 50مف  المنزلية النفايات حجـ تقميؿ

 .        التسيير

                                          
  (.1) لؤلمراض والقضاء عمى الجراثيـ المسبب الفيزيائيةتحسيف نوعية التربة مف الناحية 

 

  : التدويرإلعادةقابمية النفايات المنزلية  :ثالثا

 االستراتيجيات في التسيير النفايات المنزلية لمساىمتيا في أىـوتعد ىذه العممية مف 

 يتـ معالجتيا والتخمص المتبقية التثميف بنسبة عالية منيا والنسب إعادةبحيث يتـ ,التقميؿ منيا 

 عف طريؽ التخمص منيا أو(  2) تقميديةأو عف طريؽ حرقيا بتقنيات المتطورة ، إماالنيائي منيا

  لمثروة جديدة موارد خمؽ ذلؾ إلى إضافة، منشأة الردـ التقني لمنفايات المخصصة ليذا الغرض

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                                                                                                                                        .252-251ص,المرجع السابؽ,يحيى فرحاف، سامح غرابيية. 1
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 في يساعد وىذا مرسكمة عف نفايات منزلية عبارة األولية موادىا جديدة سمع تصنيع طريؽ عف

                                                                              3 .الخاـ األولية المواد عمى الحفاظ وكذلؾ الوطني االقتصاد ازدىار

 :طريقة جمع النفايات المنزلية الصمبة :أوال

 اإلشارةعميا جمع النفايات المنزلية الصمبة فانو تجدر   مراحؿ التي يمرإلىقبؿ التطرؽ 

ويقصد بعممية الجمع ىو مجموعة مف العمميات . المعالجةإلى جمع النفايات قصد نقميا أف

 التخزيف وعمميات أو الفرز والمعالجة األماكفالمتمثمة في رفع النفايات مف نقاط التجميع نحو 

الجمع ىذه تتطمب معدات مبلئمة لرفع والنقؿ النفايات وفؽ النوع الجمع المختار مف جماعات 

 . (1)محمية 

 مسؤولية يتحمؿ األولى المرحمة ىذه في  :المنازؿ مستوى عمى المنزلية النفايات جمع-  أ

 في النفايات ىذه جمع طريؽ عف المنازؿ مستوى عمى وذلؾ السكاف النفايات المنزلية جمع

 النفايات جميع عمى تشمؿ الحاويات ىذه مف حاوية وكؿ عمى حدى سكف بكؿ خاصة حاويات

 ووضعيا الحاويات ىذه جابإخر السكاف يقـو بعد ذلؾ ثـ مسبقا مفروزة غير أنيا أي المنزلية

  عممية في األسر تستعمؿ إف ويمكف، البمدية آليات طرؼ مف نقميا لمرحمة تمييدا المنزؿ أماـ

 

                                                           

 .790محمد تمر، المرجع السابؽ، ص. 1



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

27 
 

 

 لغرض المنزلية ىذه النفايات فييا تجمع الحجـ كبيرة ببلستيكية أكياس المنزلية النفايات جمع

 (  1).الردـ التقني محطات أو المعالجة محطات إلى مباشرة البمدية آليات في األكياس ىذه نقؿ

في ىذه المرحمة يتـ جمع : السكنية واألحياء الطرقات مستوى عمى المنزلية النفايات جمع- ب

 مخططاتيا ضمف العممية ىذه البمدية  والطرقات وتتولىاألحياءالنفايات المنزلية عمى مستوى 

ويتمثؿ ىذا . لكؿ بمدية والمالية االقتصادية إلمكانيات وفقا المنزلية النفايات الخاصة بجمع

 الحيوانات الجمع في النفايات الخاصة الناتجة عف األشغاؿ المنزلية والنفايات الضخمة وجثث

 والمناطؽ العمومية الساحات عف الناجمة والنفايات الطرؽ العمومية تنظيؼ ومنتوجات

 4.( 2)األسواؽ عف الناجمة والنفايات الخضراء

 :أنواع جمع النفايات المنزلية. 2

o يمثؿ الطريقة التقميدية بواسطة تجميع لمنفايات غير المفرزة :الجمع المختمط ، 

  ماأو (3).واألحياء منازؿ أماـ حمويات وفؽ نظاـ معيف مف أو ببلستيكية أكياسموضوعة في 

 وىي طريقة شائعة في الجزائر نظرا لكمفتيا االقتصادية , البابإلىيعرؼ بتسميتيا مف باب 

 

                                                           

سابؽ ذكره                                                                                                                                                                   ، 19-01قانوف، 30المادة . 1
 19-01قانوف 34المادة . 2
3 .jean Michel Balet.gestion des déchets. Paris. France. DUNOD 2005.p24. 
 



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

28 
 

 

  وقت قصير جدا مقارنةتأخذ أنيا ذلؾ سيولة القياـ بيذا الجمع بمعنى إلى إضافةالزىيدة 

  .بعمميات الجمع األخرى

o منتظمة بطريقة المنزلية النفايات جمع يتـ وىنا :الجمع المنفصؿ لمنفاية المنزلية 

 خاصة حاويات وضع طريؽ عف الطريقة ىذه وتكوف حدى عمى نفاية جمع كؿ يتـ انو بمعنى

 في جمعيا داالمر النفاية اسـ عمييا يكتب حاوية وكؿ السكانية والطرؽ المناطؽ أو المنازؿ إماـ

،  النفايات مف معيف نوع إلى يرمز لوف أي نظاـ األلواف استعماؿ طريؽ عف أو الحاوية ىذه

 نوع فيو يجمع األكياس ىذه مف وكؿ كيس ممونة ببلستيكية أكياس العممية ىذه في يستعمؿ وقد

 ىذه تدوير إعادة عممية وكذلؾ النقؿ عممية تسييؿ لغرض وذلؾ ,(1)المنزلية  النفايات مف معيف

 ساكنوىا يتمتع المدف  التي في الطريقة ىذه وتستعمؿ تصنيفيا، بإعادة منيا واالستفادة النفايات

 المنزلية بشكؿ النفايات مف التخمص بضرورة الخاص والحس(2) البيئة الوعي مف عالية بدرجة

 ومتجددة بديمة، اقتصادية موارد خمؽ إلى إضافة البيئة حماية في يساىـ إف نوأش ومف منتظـ

 .(3)المنزلية النفايات تدوير بإعادة الخاصة األولية المواد عائدات مف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                                                                                                                                                                                                 .  76 ص نبيية، سعدي. 1
 منشورات حوليات ، المحيط تحسيف عمى وأثارىا لمدولة الخاصة لالمتالؾ التابعة الحيةؼاؿ األراضي بيع ، لباد ناصر. 2

 .125  ص2005-06 رقـ العدد ، قسنطينة منتوري، جامعة ، والمتوسط المغرب والبحوث  حوؿ الدراسات مخبر
                                                                              .223سامح غرلبية، يحي الفرحاف، المرجع السابؽ، ص. 3
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:                                               الحضري المجاؿ يؼ الحاويات وضع وأماكف الجمع عممية تنظيـ  

 مف النفايات لجمع تخطيط وضع أو الجمع تنظيـ عممية تعتبر  :الجمع عممية تنظيـ -

 ونقؿ جمع في العاممة واليد لآلليات األمثؿ المردود إعطاء في بيا أساسية القائـ طرؼ

 5.نحو المفرغة لمنفايات المخصصة الحاويات

 :وىي العاـ التخطيط وضع في تدخؿ عديدة عوامؿ وىنالؾ

 .وحجميا ووزنيا النفايات نوعية *

 .توقؼ كؿ عند تحمميا التي النفايات وكمية الشاحنة نوعية *

. إلييا المؤدية والطرؽ المنطقة طبوغرافية *

. .)تجارية سكنية، صناعية،(  المنطقة نوعية *

 .تخزينيا وطريقة النفايات فرز طريقة *

 .النفايات نقؿ طريقة *

 .الجمع توقيت و التردد *
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 .السنوية التغيرات وكذلؾ )الضغط أياـ،(  التغيرات األسبوعية*

 المختمفة العمرانية المخططات في المبنية المستقبمية التوسعات االعتبار بعيف األخذ مع

 :ىما ىامتيف مرحمتيف عبر الجمع تنظيـ مخطط عممية وتتـ،

 .الجمع شاحنات مف ممكف عدد اقؿ استعماؿ اجؿ مف وذلؾ قطاعات إلى المناطؽ تقسيـ *

 6(1).الجمع عممية مسار تحديد *

 ،عدا اليومي العمؿ ساعات أثناء النفايات جمع يتـ المدف غالبية في  :الجمع عممية توقيت- 

 و المواصبلت ألزمة تجنبا ليبل تجمع نفاياتيا فإف المدينة، مركز و التجارية بعض المناطؽ

 في صباحا السابعة إلى السادسة الساعة مف ابتداءا الجمع عممية تبدأ ،حيث المرور حركة

 .ذلؾ بعد السكنية فتجمع األحياء أما ، التجارية األحياء

 الميؿ وتقضي المساء في تخرج العمـو في المخمفات أف ىو نيار الجمع سمبيات مف

 األحياء في تطبيقو ويمكف المرور مضايقات مف يقمؿ فإنو ليبل ،أما الجمع األرصفة عمى

 ،أو ببلستيكية أكياس تستعمؿ حيث فارغة تقريبا فيو األحياء تكوف ساعة في لمخدمات الخاصة

 .ضجيج إحداث دوف تحوؿ حاويات

 

                                                           
 .10ص ،منصور خميسي ماجستير مذكرة .السابؽ المرجع نفس.6
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 عممية تسريع في كبيرة أىمية لو المدينة في الحاوية وضع مكاف  إف:الحاويات وضع أماكف-

 الكمفة عمى األمر ىذا وينعكس الشاحنة في تفريغيا عممية إلى ثـ ومف جمع النفايات

 .الجمع لعممية االقتصادية

 الموجودة الحاويات في قماماتو بوضع بأنفسو يقوموف السكاف أف المدف بعض في  فنجد

 حاجة حسب تختار أف يجب الجمع أوعية وحجـ الجمع نوع أوعية اآلخر البعض وفي

 في النظافة الحي، في النظافة شروط الجمع، عربات نظاـ العربات، إلى باإلضافة المستعمميف

: الجمع مف أوعية نوعاف وىناؾ الطرقات

                                                                     :المنازؿ مستوي عمى الجمع أوعية -1

 الببلستيؾ الورؽ، مف الخطيرة،مصنوعة النفايات أكياس يتضمف الصنؼ ىذا: المفقود الوعاء-

 .لتر 90-50تتراوح مابيف سعتيا التي العمـو وعمى

  

  

 القياسي متغير حجميا الجمع، شاحنات في تفرغ لمجمع أوعية عف عبارة وىو : اإلفراغ وعاء -

   . مضبوطة دواليب أربعة أو دوالبيف عمى متحركة لتر أوعية 500-60بيف

 ىذه الصورة تمثؿ الوعاء المفقودة
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 حاوية جيدة وىي حالة في تسمـ التي فارغة بحاوية وتعوض تمؤل التي الحاوية: التبادؿ  وعاء-

 المفارغ في التجمعات الكبرى أو األحياء، بعض في خاصة تستعمؿ 3ـ50-05سعة  ذات

 .الصناعة أو التجارة أو البناء، ورشات في أو الصغيرة،

 : أوعية الجمع مف باب إلى باب-

 والقضاء عمى التكرار المعالجة عممية حسب  تختارصنعو ومادة الكيس حجـ :األكياس.1

.                                                 القمامات

  .بالنسبة عممية غير ألنيا صعبة وىي متحركة غير أواني وىي  :المفتوحة األوعية. 2 

 واألحواض لؤلكياس بالنسبة تمثؿ وىي الفوالذ أو الببلستيؾ مف تصنع :المتحركة األوعية- 

 الجمع شاحناتفراغيا في إ يتـ عجبلت أربعة أو بعجمتيف المتحركة األواني متحركة، غير

 عربات جمع توجد السكانية التجمعات المستوى عمى الجمع وسائؿ رفؽ ا ـ غسؿ نظاـ بواسطة

   .تطورا واألكثر وبساطة سيولة أكثر وتعطي األجيزة ىذه  عمىراتوخيا جدا مختمفة

 

 وعػػػػػػػػاء اإلفػػػػػػػػػػػػػػراغ



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

33 
 

 

 :الحضري المجاؿ في جمعيا وكمفة النفايات كمية تقدير 

:  بما يميترتبطآلخر حيث  بمد مف تختمؼ مدينة في النفايات كمية 

 والتقاليد والعادات المعيشة ومستوى السكاف عدد .  

 والسنوية الفصمية والتغيرات المناخية الظروؼ .  

 لمسكاف والمتوسطة الكثيفة التحركات 

 االستيبلكية المواد طبيعة . 

 لمفرد كمغ 5.2 إلى 5.5 مف تصؿ حيث آلخر بمد مف تختمؼ الكميات ىذه نجد كما

زائرية الج الكبرى المدف في نجد بينما مرتفع المعيشة مستوى أيف البمداف المصنعة، في اليـو في

، في لمفرد غؿؾ 0.7 و 0.5 يف ب تتراوح   عربات وزف بواسطة الكمية ىذه حساب ويمكننا اليـو

 .يومي النقؿ

 إلى تجميعيا أماكف مف المنزلية النفايات نقؿ عممية إف :المنزلية النفايات نقؿ.2

 الردـ طريؽ عف النيائي التخمص المنشآت أو التثميف إعادة أو الخاصة بالفرز المنشآت

 الف وذلؾ المنزلية النفايات التسيير لعمميات المباشر في االستغبلؿ الميمة الحمقة ىي التقني

 ىذه نقؿ حالة في وىذا والبيئة العامة عمى الصحة الخطورة تأثيرات بالغة ليا النقؿ عممية

  في النفايات بعض سقوط عف ذلؾ فينتج البيئة حماية فييا تراعي ال عشوائية بطريقة النفايات
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 يؤثر مما النقؿ آليات بيا تمر التي األماكف في ضوضاء وأحداث الغبار تطاير أو الشوارع

 .(1)إصبلحيا مف بدال والبيئة العامة الصحة عمى

 :                                               المعدات لنقؿ النفايات المنزلية:ثانيا 

 أوالسكنية  األحياء طبيعة حسب المنزلية النفايات نقؿ عمميات في وسائؿ عدة ىناؾ

.                                                                                لمنفايات المنزلية المسيرة المؤسسات أو لمبمدية المادية اإلمكانيات حسب

 ذات العربات دخوؿ تستطيع ال التي المناطؽ في :وسائؿ الجمع بواسطة الحيوانات. 1

.                                                                                                كحي الدرب بمستغانـواألحياء الضيؽ  األماكفمثؿ(2)محركات

 بالجمع في تسمح التي دواليب أربعة أو بثبلث صغيرة آالت وىي :الصغيرة القمب  صناديؽ.2

                                                             .الكبير عربات دخوليا تستطيع ال التي الضيقة الطرؽ

 النفايات لجمع تستعمؿ القيـ متعددة مركبات ىي :قمب صندوؽ ذو جرار فالحي .3 

 الريفية الصغيرة البمديات في وتستعمؿ ىيدروليكية مجرفة بمساعدة أيضا وتستطيع التسوية

 .المفرغة إلى ونقميا لجمع النفايات

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .138ص .1998أحمد عبد الوىاب عبد الجواد، القمامة، الدار العربية لمنشر والتوزيع .د. 1
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المخصصة  الحاوية برفع تقـوبأربعة  مجيزة الشاحنات وىذه :االنتقائي الجمع شاحنات. 4

 اآلليةىذه  مستوى عمى المنزلية النفاية فرز في اآللية ىذه ميمة وتكمف حدى عمى نفاية لكؿ

 .تدويرىا إعادة عممية لتسييؿ

 الشاحنات مف النوع ىذا  ويستعمؿ: النفايات ضغط ونظاـ مغمؽ ىيكؿ ذات شاحنات. 5    

عشوائية  بصفة المنزلية النفايات أنواع جميع فييا ويدخؿ الكبرى الحضرية في المناطؽ

 7  (1).)مختمطة(

:  عممية الفرز النفايات المنزلية والتخمص منيا:ثالثا 

 عف النفايات فرز اتجاه الفرد سموؾ معرفة عمى العممية ىذه ترتكز :المنزلية النفايات فرز -1

 حؿ في بيا يشارؾ أف يمكف التي والطريقة البيئة عمى النفايات مشكمة تأثير مدى طريؽ معرفة

 النفايات مف فرزىا رد ا الـ والمواد األشياء ىي ما معرفة وجوب ذلؾ إلى المشكمة إضافة ىذه

 .                                                                                                                 المنزلية

 فرز إلى الجزائري المشرع  تطرؽ:المنزلية لمنفايات بالنسبة الفرز مفيـو عممية 

  كؿو إزالتيا ومراقبتيا النفايات بتسيير  المتعمؽ19_01مف القانوف 30 المادة نص النفايات في

 أف معالجتيا بمعنى لغرض منيا واحد كؿ طبيعة حسب النفايات بفصؿ المتعمقة العمميات

                                                           

 2 ص السابؽ، المرجع رشيدة، العابد. 1
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 وىذا ، حدى نفاية عمى كؿ ، بعضيا عف المنزلية النفايات جميع بفصؿ تكوف الفرز عممية 

  اجؿ إعادة مف العمميات ىذه وكؿ نفاية لكؿ والكيميائية الفيزيائية الطبيعة بحسب يكوف الفصؿ

عادة النفايات وتدوير تثميف  عف المنتجة المواد بيذه االستعانة أو المستقبؿ في تصنيعيا وا 

. المتنوعة الصناعات في المنزلية تدوير النفايات

 :أنواع الفرز الخاص بالنفايات المنزلية 

 آالت عف عبارة وىي متطورة وسائؿ طريؽ عف الفرز ىذا  ويكوف:األوتوماتيكي الفرز/1

 في الفرز أىداؼ وتكمف ميكانيكية بطرؽ البعض بعضيا عف النفايات فصؿ في تستعمؿ

 يجعؿ مما الفرز في الكبيرة بسرعتيا تتميز الطرؽ ىذه  أفبمعنى مرضية نتائج عمى الحصوؿ

 عمميات اآللة تولي طريؽ عف أحسف وتثميفأوفر  وبإنتاج وصحية اقتصادية الفرز عمميات

 العمميات ىذه عف تنتج أف يمكف التيواألمراض  اإلصابات مف ينقص مما العماؿ بدؿ الفرز

 الوصوؿ  اإلنسافيستطيع ال دقيقة نتائج بجمب المتطورة التقنية استعماؿ ذلؾ إلى إضافة

8(1).إلييا
 

 فرز عمميات في مختصيف عماؿ بيا يقـو العممية وىذه  :المنسلية للنفايات اليدوي الفرز/ 2

  األكياس في لمنزلية9ا النفايات عف بالتنقيب يدويا بعضيا عف فصميا طريؽ عف النفايات

                                                           

 47ص،  النفايات المنزلية الصمبة ، مذكرة ماجستير،رشيدة عابد. 1
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 ذلؾ وبعد التجميع وأماكف المنشآت مستوى عمى النفاياتأكواـ  ضمف أو ،( 1) فييا الموجودة

 في تساعد ببلستيكية حاويات باستعماؿ بعضيا عف وفرزىا النفايات عف بالبحث العماؿ يقـو

 لنقميا تمييدا المنزلية النفايات مف معيف بنوع الحاويات ىذه مف حاوية كؿ وتمبل الفصؿ عممية

 ما وغالبا التدوير إعادة لمصانع ببيعيا النفايات ىذه في التصرؼ أو التدوير إعادة مراكزاؿ

 الفرز عممية لتسييؿ معينة نفاية إلى يرمز لوف كؿ ، ألواف ذات حاويات الفرز عماؿ يستعمؿ

 .( 2)المنزلية لمنفايات اليدوي

: معالجة النفايات المنزلية: ثالثا

 التي تخص اإلجراءاتالقانوف المتضمف كؿ  حسب : المنزلية النفايات معالجة مفيوـ 

و  النفايات  تسمح بتثميفالتي اإلجراءاتوكؿ ...بالنفايات المنزلية مف معالجة ومراقبة وغيرىا

ىذه  تسببيا قد التي الضارة اآلثار مف والبيئة العمومية الصحة حماية تضمف بطريقةإزالتيا 

  .النفاية

 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .47ميديد نعيمة، مذكرة ماستر أكاديمية، إشكالية تسيير النفايات، ص. 1
. 58-57المرجع نفسو، ص. 2
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المنزلية  النفايات معالجة إلى تيدؼ التي الطرؽ مف مجموعة ىناؾ :المعالجة طرؽ 

 :الناتجة السمـو حيث مف النفايات ىذه خطورة مف التقميؿ بغرض

عاـ  إلى المنزلية خاصة الصمبة الحضرية النفايات حرؽ فكرة تعود: الترميد  األمف الحرؽ- 

 وقد األمريكية المتحدة الواليات في انتشرت سنوات خمس بحوالي ذلؾ وبعد, في بريطانيا1876

 و األوبئة عمي القضاء بيدؼ ىامبورغ مدينة في 1913 سنة ألمانيا في محرقة إنشاء أوؿ تـ

 حيث النفايات محارؽ عمى التحسينات مف الكثير أدخمت الوقت ومنذ ذلؾ المنتشرة األمراض

 10.عممية أسس عمى تقاس أصبحت اليـو

 لمعرفة كمية لممحطة القادمة الصمبة الحضرية النفايات وزف أوال  يتـ:مراحؿ عممية الحرؽ - 

 بنقؿ رافةجاؿ تقـو ثـ لممحطة التابع خزاف جمع النفايات في تفرغ ثـ ومف لمحرؽ، المتوفرة المواد

 سمسمي بواسطة ناقؿ تنتقؿ حيث بالنفايات، المحرقة تغذية فتحة إلى مف المخزف النفايات

 جيدة حرؽ عممية لضماف اليواء مف كافية كميات بتوفر تحرؽ الحرؽ، مناطؽ إلى معدني

 المكونات مف خالية مواد إلى تتحوؿ حتى مئوية 1650إلى  تصؿ عاليةرارة ح درجات وتحت

 مثؿ النفايات أنواع بعض مف لمتخمص الوحيدة الطريقة ىي الحرؽ طريقة تعتبر و ،  السامة

 ثاني ىذه الحرؽ عممية عف وينتج والعممية، الطبيعية البحوث معاىد و المستشفيات، نفايات

 .الرماد إلى إضافة الماء وبخار الكربوف أكسيد

                                                           
10
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ترابي  منتج إلى العضوية النفايات تحويؿ خبلليا مف يتـ التي البيولوجية العممية "ىي :التسميد-

 بواسطة وذلؾ السماد تسمية األخير ىذا عمى يطمؽ والمستقرة  النظيفة المعدنية غني بالمواد

 لنفايات االنتقائي الجمع نوعية ذو سماد إنتاج األرض يستمـز في المجيرية الموجودة الكائنات

 نحو نفايات أخرى عف منفصؿ بشكؿ نقميا مع المنازؿ مف أخرى بعبارة مف المصدر، عضوية

  ........ المموف غير المطبخ ورؽ الغذاء، بقايا: العضوية النفايات أمثمة مف التسميد، مكاف

 إحدى  وىيAndain ، أوندا طريقة ىي التسميد عممية في المستعممة طرؽ ومف أشير

 المواد تحمؿ في الدقيقة الحية الكائنات تشارؾ إذ لمنفايات اليوائية ةالبيولوجي المعالجة ئؽراط

 مرحمة الفرز، مرحمة :التالية رحؿ ا الـ وفؽ تتـ حيث السماد، يسمي منتج إلى العضوية

 .تسويقو قبؿ المنتج فحص مرحمة وأخيرا  النضوج، مرحمة التخمر، مرحمة الغربمة،

 يستخدموف الصينيوف كاف حيث سنة، 4000 مف أكثر منذ الرسكمة عممية عرفت : الرسكمة -

 البروتيف مف محتوياتيا استرجاع بقصد ، البحيرات في األسماؾ تربية في دودة الحرير نفايات

 التدوير، إعادة منيا الرسكمة مفيـو تخص مصطمحات عدة توجد سمؾ كما بروتيف شكؿ في

. االستحداث عممية المواد، استرداد إعادة االستخداـ،

 إلى منتجات النفايات مف المستردة المواد عف يعبر مصطمح فيو الرسكمة مفيـو أما

  سماد إلى العضوية النفايات الصناعية تحويؿ مثؿ استخداميا إعادة قبؿ طبيعتيا بتغيير جديدة
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 :ىما نوعيف إلى الرسكمة عممية  وتصنؼ(1)عضوي  

o الصحؼ كورؽ المواد مف محدود عدد استيداؼ وتعني: الجزئية الرسكمة 

 طابع ذات وتثميف فرز برنامج في المواطنيف األلمنيـو ومساىمة وعمب الزجاجية والقوارير

. 15 %تتجاوز الرسكمة معدالت مف النوع ىذا يحقؽ ما نادرا تطوعي،

o استرجاع مع النفاية، لمكونات الشامؿ المكثفة الرسكمة تشمؿ: المكثفة الرسكمة 

  .أسمدة إلى العضوية النفايات تحويؿ أو رسكمتيا أو إعادة استعماليا الممكف المواد كؿ

 سكانيا عدد يفوؽ التي المدف في تستعمؿ الطريقة ىذه في :التقني الردـ طريؽ عف التخمص-

 ىذه مستوى عمى النفايات إفراغ ويتـ كبيرة حفر بواسطة التخمص يتـ حيث ، نسمة15000

 ذلؾ وبعد التربة مف بطبقة النفايات مف الطبقة ىذه تغطى ذلؾ بعد ثـ سـ 50 بسمؾ الحفرة

 النفايات مف أخرى طبقة إفراغ يتـ ثـ سمؾ اقؿ  إلىالطبقة ىذه لضغط ثقيمة معدات تستعمؿ

 شكؿ عمى الحفرة ىذه في المنزلية النفايات حتى كذلؾ ضغطيا ويتـ األولى الطبقة فوؽ المنزلية

(2).طبقات متراصة
 

  وأيضا النفايات حجـ تقميؿ ىو الطبقات ضغط مف واليدؼ قميؿ سمؾ منيا طبقة كؿ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .59ص .المرجع السابؽ. 1
 .60ص. نفس المرجع السابؽ. 2
 



 تسيير النفايات المنسلية الصلبة
 

41 
 

  

 انتشار مف التقميؿ ىو ترابية بطبقة النفايات طبقة عزؿ مف واليدؼ النفايات تخمر تشجيع

 بعد شرط توفر بسبب الميمة األمور مف الموقع اختيار عممية تشمؿ  و. تراوالحش القوارض

 العامة والسبلمة الصحة عمى لمحفاظ السكانية المناطؽ عف بالمنشآت الخاصة المواقع ىذه

 (1).لمسكاف

 في تتمثؿ اإليجابيات مف مجموعة لو المنزلية لمنفايات التقني الردـ طريقة استعماؿ إف

  الضغط أسموب باستعماؿ النفايات مف كبيرة كميات استيعاب مع المنخفضة االقتصادية التكمفة

 أو حدائؽ تحتوي كمناطؽ واقع الـ ىذه مف االستفادة إعادة ذلؾ إلى إضافة الطبقات وأسموب

 النفايات ارتشاح عف الناتج الميثاف غاز مف االستفادة يمكف كما الموقع مف االنتياء عند غابات

 (2). الطاقةمصادر مف مصدر ويصبح الطاقة في المنزلية

  : الجانبية لمنفايات الحضرية المنزلية الصمبةاآلثار: ثالثا

  فوؽ حولنا مف العالـ أي أحياء، وغير أحياء مف فييا بما الطبيعة ىي البيئة: عمى البيئة_1

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .61نفس المرجع السابؽ ص. 1
 .98مرجع سبؽ ذكره، ص. سامح الغرابية فرحاف يحي. 2
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 التي المحيطة الطبيعية العوامؿ مجموعة بأنيا عرفيا الباحثيف بعض أف بينما نجد .األرض

 ىذا نفس وفي ربطة ا مت ايكولوجية مجموعة نظاـ التي تحدد أو الحي الكائف عمى تؤثر

 النظـ مف مجموعة بأنياـ 1978ومؤتمر تبمسي ـ 1972عاـ  ستوكميـ مؤتمر عرفيا االتجاه

 11(1).األخرىوالكائنات   إنساففييا تعيش التي والثقافية واالجتماعية الطبيعية

 و الميف جميع تيـ اجتماعية مسؤولية يعد عمييا المحافظة و البيئة حماية إف

 العمـو مف االجتماع عمـ أف و العممية، الدراسات فييا بما االجتماعية الشرائح التخصصات و

 عمى التموث أثار تثيره  الذي القمؽ واف, المجاؿ  ىذا في واضحا إسياما تقدـ أفيمكنيا  التي

 بذؿ إلى قاد الحضري المجتمع عمى انعكاساتيا الخطيرة و لمبيئة تدىور مف يسببو ما و العالـ

 و المؤتمرات عقد خبلؿ مف التموث مف و حمايتيا البيئة عمى المحافظة مجاؿ في دولية جيود

 بتغطية و المتاحة البشرية و المادية اإلمكانيات الوسائؿ و توفير اجؿ مف التشريعات استصدار

 هذا و البشزي ببلعنصز االهتوبم جبنب إلى األهداف الوزجىة، إلى للىصىل تنظيويت و قانونية

آثبرهب  هن التقليل و الظبهزة حجن التقليص هن هنه الهدف بيئً وعً لخلق
(2 )

. 

 جيد تسيير غياب في البشرية كالصحة البيئة عمى عديدة سمبية وآثار مخاطر لمنفايات

 :اآلثار ىذه بيف البيئية ومف السبلمة يراعي

 
                                                           

. 21نفس المرجع السابؽ ، ص. 1
                                                                                                                                                                217ص يحي، فرحاف الغرابية ، سامح. 2
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 في التسبب إلى يؤدي المنزلية لمنفايات العقبلني التسيير غياب إف: الصحية اآلثار 

أو  الذباب كتكاثر كريية انبعاث روائح إلى يؤدي النفايات تراكـ أف  بحيثاألمراض مف العديد

 لئلنساف مرضا 42 تنقؿ أف يمكف كما. أمراض صحية عنو ينتج مما الفئراف  و لحشرات 

 مموثات سببيا المستشفيات في المرض الموجودة حاالت مف النامية بالبمداف % 90 أف وثبت

 مما لمميكروبات مرتعا خصبا تكوف وقد خاصة، بصفة المنزلية كالنفايات عامة بصفة البيئة

 عف طريؽ المنقولة األمراض مف  وغيرىا(1)كالطفيميات  المعدية األمراض انتشار عمى يساعد

. والفئراف الكبلب

 يمي فيما والبيئية الحضرية األوساط في وتراكميا النفايات تأثير يتجمى  :البيئية اآلثار : 

 الفاكية وقشور األطعمة مخمفات مثؿ النفايات تعمؿ:  الحضرية البيئة تشويو. 1 

 أماكف إلى12(2)واالنتقاؿ واألمراض السمـو تنقؿ التي تجميع الحشرات والخضروات عمى

 أو منيا المنطمقة بالغازات الجو النفايات تموث ىذه أف إلى باإلضافة ،بالسكاف المزدحمة

 بالمياه اقترانيا عند خطورة النفايات وتكمف اليواء تموث إلى احتراقيا فيؤدي عف الناتج الدخاف

 الكائنات بؤر لتكاثر تعتبر أنيا إلى باإلضافة الجوية المياه تموث عمى فتعمؿ إلييا تصؿ التي

 (3).الفئراف والصراصير مثؿ لؤلمراض الناقمة الحية

                                                           
 .89حماية البيئة ص، مذكرة التخرج1 12

2Ratio with exposure to dioxine, (1997) Lancet 348,409 Macarelle (P) et al , Change in 
sex. 

 .463ص،  سابؽ مرجع النفايات، وير تد أسس الوىاب، عبد أحمد3
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 عناصر توفر لعدـ السياحة قطاع عمى السمبي التأثير ينتج :السياحة عمى التأثير 

 الحضرية النفايات تراكمات تواجد مع والسياحية األثرية والجماؿ بالمناطؽ العامة النظافة

 بالتناقض السياح مشاعر عمى يؤثر مما إلييا بالطرؽ المؤدية أو المناطؽ بيذه الصمبة المنزلية

حداثيات مف جانب الحضارية واألصالة القديـ التاريخي الجماؿ بيف  جانب مف البيئي التموث وا 

 عف إبعادنا نياأش مف األماكف والتي تمؾ عف قائمة إعبلمية صور إعطاء إلى باإلضافة آخر

 13.( 1)العالمية  السياحة قطاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .463ص، 199 اإلسكندرية والتوزيع، لمنشر العربية الدار النفايات، تدوير أسس الوىاب، عبد أحمد 1.13
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" المواد الخطرة في النفايات المنزلية"

النفايات الخطرة الناتجة عنيا المادة المستيمكة 

 pvcمذيبات العضوية وخاصة في  .مركبات الكموريفالبالستيؾ 

 الثقيمة المعادف قميؿ مف تركيز . عضوية مذيبات األدوية

بقايا العضوية ، مذيبات،  ، إصباغمعادف الثقيمةالدىانات 

معادف ثقيمة مف بينيا الرصاص والكاديـو البطاريات 

..... ، إصباغ طبلء أمبلح،معادف ثقيمة المعادف 

معادف ثقيمة الجمود 

مركبات الكموريف العضوية  األثاث

 .16 ص ،ؽساب مرجع رشيدة، العابد :المصدر

 النفايات المنزلية الصمبة تحتوي مركبات ضارة  فاغمب المواد أفمف خبلؿ الجدوؿ نجد 

  لؤلطفاؿ وخاصة التنفسي الجياز في تسبب تييج  الكموريف التي مادة التي سبؽ ذكرىا تحوي

01 :ـػػػػػػػػػػدوؿ رؽػػػػػػػػػالج  
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الغازية فانو يسبب تيييج غشاء مخاطي وفي حالتو السائمة يسبب  حالتو وفي.السف  وكبار

 . عند التخمص منياأووبالتالي مف الضروري االحتياط عند احتوائيا واستخداميا ,حروؽ الجمد 

                   

 "انواع النفايات المنزلية الصمبة"
ؼػػػػػػػوصػػػػػؿا األمػػػػثػػػػػمة وعػػػػػػفػػػػػاؿ   

 

دية
لعا
ة ا
ضري

الح
بة 

صم
ت ال

فايا
 الن

  

نفايات 
بقايا ,المطبخ
مغمفات ,غذائية

 الورؽ والنسيج

النفايات الصمبة التي 
تنتجيا السكاف المطروحة 

 في صناديؽ النفايات

 

 النفايات المنزلية

وحؿ رمؿ مف التصفية  رمؿ ووحؿ
.والمعالجة  

 أوحاؿ معالجة الماء

نفايات تغميؼ 
والورؽ ونفايات 
 تنظيؼ المبلبس

النفايات التي يمكف 
التخمص منيا مع 
 النفايات الحضرية

نفايات المؤسسات 
العمومية والخاصة 
الشبيية بالنفايات 

 المنزلية
عشب وغصوف 

  الشجروأوراؽ
نفايات مف قطع 

واألشجار األعشاب  
  الخضراءنفايات

 خشب أثاث
 وعجبلت إطارات
  كيرومنزليةوأدوات

يمكف  نفايات الحضرية ال
وضعيا في صناديؽ نظرا 

 لحجميا

 نفايات المضايقة

 

بة 
صم

ت ال
فايا

الن
صة

لخا
ة ا
ضري

الح
 

بطاريات بقايا  نفايات الحضرية   نفايات الخطرة

02 :ـػػػػػػػػػػدوؿ رؽػػػػػػػػػالج  
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المحتوية عمى مواد سامة  الدىف
 وضارة

 تالفة مخمفات أدوية
 العبلج

نفايات حضرية ناتجة 
 عف مستشفيات

 نفايات طبية

حجارة وطوب 
 وبقايا االسمنت

 البناء أشغاؿنفايات 
 واليدـ

نفايات ناتجة عف 
 بناء

 الحيوانات أعضاء
 والعظاـ

 نفايات المسالخ مخمفات الذبائح

 

 شيادة لنيؿ  مذكرة ، بمدية ورقمة حالة الحضرية، النفايات تسيير رشيدة، العابد :المصدر

 .12صـ، 2007مرباح ورقمة  قاصدي جامعة االقتصادية، كمية العمـو الماجستير،

 السابؽ الجدوؿ وفي معايير عدة إلى باالستناد الحضرية الصمبة النفايات يمكف تصنيؼ

  التخمص منياآونقميا  تتطمب عممية التي ال  النفايات ىي عادية صمبة نفايات تـ تصنيفيا إلى

 بالنفايات الشبيية المنازؿ والنفايات وتشمؿ نفايات خطير غير في الغالب ىي خاصة معاممة

 ورقية، أما أو ببلستيكية أو تكوف عضوية ما في الغالب التي النفايات وغيرىا مف  المنزلية

  .الخاصة الحضرية الصمبة النفايات الثاني الصنؼ

: النفايات الصمبة الحضرية الخاصة 

يقصد بالنفايات الصمبة الحضرية الخاصة أية نفايات  تنتج عف مرافؽ حضرية 

  أو حفّظيا  طريقة في خاصة معاممة تعامؿ  التيكالمدارس والمنازؿ والمستشفيات والمسالخ 
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 صحة عمى  محتمبل تشكؿ تيديدا  تركيزىا  أو في طبيعة وتكوف منيا  التخمص  وأ نقميا

 : إلىوبيئتو،ويمكف تقسيميا  اإلنساف

 في ةؿالمستعـ واألدوات واآلالت كاألثاث :شكميا و حجميا  حيث مف  خاصة نفايات. 1

اليدـ والبناء التي يصعب التحكـ فييا  نفايات وكذلؾ, األخرى الحضرية المنازؿ والمرافؽ

     . االستغناء عنياآووالتخمص منيا لكونيا تشغؿ مساحات كبيرة عند رمييا 

 التركيب مف حيث الخاصة النفاياتتتمثؿ :   ومكوناتيا تركيبيا  حيث مف خاصة نفاّيات. 2 

 :والمكونات فيما يمي

 :                                                                                                           نفايات الطبية الصمبة 1_2 

تعرؼ منظمة الصحة العالمية النفايات الطبية بأنيا النفايات التي تنشأ في المنشات التي 

 ومستحضرات الدوائية والمقاحات ومراكز األدوية إنتاجومراكز ,تقدـ الرعاية الصحية المختمفة 

 .العبلج البيطري والمؤسسات البحثية

 : نفايات المسالخ الطبية2_2

تنتج عف عممية الذبح واستيبلؾ المحـو والفضبلت العديدة والمتنوعة حسب النوع الذبيحة 

 لمذبيحة وىي تتمثؿ في المواد اإلجمالي مف حجـ  بالمائة44.5 ػػػػحيث تقدر نسبتيا ب,وحجميا 

:  مفأساسا وتتكوف لؤلكؿالصمبة الغير قابمة 
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.                                                                          الخواص مف قبؿ تسترجع ما عادة والّتي الحيوانات جمود- 

فرازاتيـ الحيوانات فضبلت -  لبلستفادة الفبلحوف يسترجعيا مف الحاالت الكثير في والّتي وا 

 .                                           راضييـأكأسمدة  منيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج لحاويات مستخدمة في جمع لنفايات 
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اتػػػايػػػػؼػػػس فػػػيػػػؾػػورة ؿػػػػص  

لجػػمع الػػنفػػايػػات عػػػمى مػػسػػتوى الػػػمنػػازؿورة ػػػػص  
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تػػػمػػػػػثػػػػؿ الػػػجػػػػمػػػػع الػػػمػػػخػػػتػػػمطورة ػػػػص  
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: األوؿالفصؿ  خالصة 

 والصحة البيئة  عمىتأثر  ألنياالحضرية، الصمبة المنزلية النفايات مف التخمص   يجب 

 جانب إلى يشترؾ والتي الجمع بمرحمة طرؽ بداية عدة لذلؾ يستوجب عمينا إتباع، العامة

 العممية، ىذه في عامؿ السكاف تأثير مدى يظير حيث السكاف البمدية أو المعنية المؤسسة

 النظافة في عمميات السكاف مشاركة فعالية مباشرا بمدى تأثيرا  يتأثر لممدينة الحضري فالمجاؿ

 .النظافة  عماؿ لدوريات المخصصة المواقيت باحتراـ الجمع عممية وتسييؿ

تبيف ، فاياتف اؿإزالة ىذا الفصؿ وما ورد فيو عف جمؿ الطرؽ المعتمدة في  خبلؿ ومف

وما تسببو مف مشاكؿ تكاد تكوف اخطر مف مشكؿ التراكـ , مترتبة عف تمؾ الطرؽ األضرار أف

 مف اجؿ أفضؿ بحث عف سبؿ إلىما دفع بالييئات الدولية والبيئية  النفايات بحد ذاتيا وىذا

 عمى الموارد البيئية الحفاظالتخمص مف النفايات بشكؿ يجنبنا تراكميا مف جية ويساعدنا في 

 . أخرىمف جية 
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 :النفايات الصمبة في التشريع الجزائري: الفصؿ الثني 

                                                          :تمييد

 المنظر عمى ذلؾ كاف سواء بالسمب تأثر التي البيئية المشاكؿ مف زائرالج في النفايات 

 نعيش التي لمطبيعة تشويو مف النفايات تسببو ما مع خاصة ,ابف المحيطة البيئة عمى أو العاـ

 األمثؿ التسيير ىو المشاكؿ ىذه عمى القضاء في الحؿ ولعؿ,واألوبئة ضرالؤلـ وانتشار فييا

 األمر تعمؽ سواء ضرارىاأ إلنقاص  إنتاجيامف التقميؿ و الوقاية عمى التسيير يعتمد حيث ليا

 . اليامدة والنفايات ، شابييا وما المنزلية بالنفايات

 تكمف إذ أخرى جية مف واألخطر جية مف الميمة المواضيع مف النفايات يعني ما ىذا

 عنو ينتج الذي االستيبلؾ زيادة بالتالي السكاف عدد لزيادة را نظ البيئية المشاكؿ في خطورتيا

 النفايات بخطورة التحسيس و المجتمع في الفرد لدى ثقافة وجود لعدـ اونظر المنزلية النفايات

 في تكمف األىمية عف أما ، القانونية النصوص تطبيؽ في مةراص وجود عدـ وكذلؾ البيئة عمى

 واالستفادة النفايات رسكمة إعادة طريؽ عف واجتماعيا واقتصاديا بيئيا منو االستفادة إمكانية

 لنا يتيح الدولة طرؼ مف واألفضؿ األمثؿ التسيير نحو فالتوجو ، أخرى مجاالت عدة في منيا

التنمية إطار في البيئة حمايةإلى  تسعى الدولة أفّ  بما لمبيئة حماية تحقيؽ
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 .المستدامة

: مف الناحية القانونية 

 :         ما يميخبلؿ مف المنزلية النفايات ئريزاالج المشرع نظـ القانونية الناحية مف

 التنمية  إطارفي البيئة بحماية المتعمؽ 2003جويمية20 في لمؤرخ ا 10- 03 رقـ قانوف( 1 
 .                                                        المستدامة

 قبتياراـو النفايات بتسيير المتعمؽ 2001 ديسمبر 12 في المؤرخ19_01 رقـ القانوف( 2  
زالتيا  .                                            وا 

 الوكالة إنشاء المتضمف 2002ماي 20الصادر في 175-12 رقـالتنفيذي المرسـو (3  

 .                وعمميا وتنظيميا لمنفايات الوطنية

 .    متعمؽ بالبمدية 10- 11قانوف رقـ  (4 

 14. تعمؽ بالوالية07_12قانوف رقـ  (5  

  

 

 

                                                           
14
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: البيئة والنفايات 

 صاحبيا نظر وجية مف معدومة اقتصادية قيمة ذات مواد بأنيا تعرؼ عاـ بشكؿ النفايات

 والقانوني السميـ التخمص مالكيا يريد وميممة منقولة أشياء بأنيا النفايات عرفت كما منتجيا أو

 المنازؿ عف الناتجة الصمبة المخمفات كؿ تمثؿ المعنى بيذا فيي ، (1) ـالعا لمصحة حماية منيا

 وكذا ضراءالخ والمساحات واألسواؽ والطرقات الشوارع تنظيـ ونفايات والفنادؽ والمطاعـ

 التي والخاصة العمومية والمؤسسات والمحبلت اإلدارات عف تصدر التي الصمبة النفايات

 .(2)المنازؿ عف تنتج التي النفايات مع مكوناتيا في تتشابو

 :التعريؼ القانوني لمنفايات 

 أو اإلنتاج  عمميات عف الناتجة البقايا كؿ" : أنيا عمى النفايات ئريزاالج المشرع عرؼ

 الحائز أو المالؾ يقـو منقوؿ وكؿ منتوج أو مادة كؿ أعـ وبصفة االستعماؿ أو التحويؿ

 لتصنيؼ وبالنسبة(3)بإزالتو وأ منو بالتخمص يمـز أو منو التخمص قصد أو منو بالتخمص

 :كاآلتي قانونا تصنيفيا تـ فقد النفايات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العاـ القانوف في ماجستير مذكرة, الجزائري التشريع في المنزلية النفايات لتسيير القانونية اآلليات محمد، مخنفر. 1
.                                                      9ص2015-2014 سنة سطيؼ، دباغيف لميف محمد السياسية،جامعة والعمـو الحقوؽ كمية البيئة قانوف فرع

 ، بورقمة التقني الردـ مركز الجزائر دراسة حالة في الحضرية الصمبة لمنفايات المستداـ التسيير ، فروحات حدة. 2 
.                                                                                                                4ص. 2017سنة. قسنطينة مرباح قاصدي ،جامعة البيئة وتسيير تخصص اقتصاد دكتوراه شيادة

   .  10 ص، مرجع السابؽ19-01نظر نص المادة قانوفأ. 3    
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                                                                .الخطرة الخاصة النفايات فييا بما الخاصة النفايات_1

.                                                                                                                          شابييا وما المنزلية النفايات_2

 15 (1).النفايات اليامدة_3

: لكف ىناؾ مف يفضؿ تصنيفيا عمى النحو التالي

 بنسبة لشكؿ أما( األوؿسبؽ ذكرىا في الفصؿ )النفايات الخاصة والنفايات العادية 

كمواد الببلستيؾ والزجاج والخشب ،  صمبأو أوحاؿ أوالنفايات فقد تكوف في شكؿ سائؿ 

فتـ تحديدىا بمرسـو تنفيذي صدر في ,أما بنسبة لمنفايات المنزلية وما شابييا,وغيرىا

 (2)  .2006سنة

 النفايات ميما أفوعمى اعتبار .حيث تـ تصنيفيا في الممحؽ الثاني مف ىذا المرسـو

كاف لزاما . وعمى البيئة التي يعيش فييااإلنساف تشكؿ خطرا عمى فإنياكاف نوعيا ومصدرىا 

  .عمى السمطات العمومية اتخاذ مجموعة مف التدابير منيا معالجة النفايات

 كؿ عممية متعمقة بجمع  بأنياأما تسيير النفايات فقد عرؼ المشرع الجزائري بشكؿ عاـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، آفاؽ مجمة العممي، والواقع القانوني النص بيف ئرزاالج في المنزلية النفايات تسيير عايدة، مصطفاوي. 1  جامعة لمعمـو
 .167ص2017جواف2ج,8عئر،زاالج الجمفة،

 يحدد قائمة النفايات بما في ذلؾ النفايات الخاصة 2006 فيراير سنة 28 المؤرخ في 104-06المرسوـ التنفيذي رقـ . 2
 .17-11ص. 2006 مارس 5 بتاريخ 13الخطرة منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
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زالتياالنفايات وفرزىا ونقميا وتخزينيا وتثمينيا   (1) .ىذه العميمة  بما في ذلؾ المراقبةوا 

نما المشرع الجزائري لـ يعطي تعريفا مباشرا لتسيير النفايات أففالمبلحظة   ذكر جممة وا 

 الحديث عف المعالجة إلىالمراحؿ التي تمر بيا ىذه العممية غير انو عاد في نفس المادة 

 العممية التي تسمح بتثميف النفايات وتخزينيا اإلجراءات كؿ أنياالبيئية العقبلنية لمنفايات عمى 

زالتيا  الضارة التي قد تسببيا ىذه اآلثار بطريقة تضمف حماية الصحة العمومية والبيئية مف وا 

  (2),النفايات

 أف في حيف واإلزالةالمشرع ىنا اقتصر المعالجة البيئية ابتداء بمرحمة التثميف والتخزيف 

 الصحة العمومية والبيئية تقتضي بضرورة مراعاتيا في مصدر بالجمع النقؿ الفرز مراعاة

 المنتدى العربي لمبيئة والتنمية وتسيير المستداـ المتكامؿ لمنفايات إلى يجب الرجوع أيضا، ليذا

الصمبة الحضرية الذي عرؼ التسيير المستداـ لمنفايات بما فييا المنزلية عمى انو تعامؿ مع 

 موارد تستوجب االسترجاع مف خبلؿ سمسمة حمقات المترابطة المتكاممة أنياالمخمفات عمى 

يتضمف مراحؿ متتالية تبدأ مف التولد مف المصدر ثـ التخزيف الداخمي ثـ الجمع مف المصادر 

 التدوير واالسترجاع  إمكانيةثـ , المعالجأو المواقع مناسبة لمتخزيف المرحمي إلىمختمفة والنقؿ 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

زالتيا ج ر 2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 19-01 مف قانوف 3المادة . 1  77 متعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 
  .2001 ديسمبر 12المؤرخ في 

 . المتعمؽ بشروط  التنظيؼ  وجمع النفايات الصمبة الحضرية  ومعالجتيا378-84 مف مرسوـ التنفيذي 3-2المادة . 2
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 (1) بيئياآمنةالمواد قابمة لبلسترجاع ثـ التخمص النيائي بطرؽ 

 : تحديد قوانيف المنظمة لتسيير النفايات الحضرية في الجزائر 

 إستراتيجيةفقد حاوؿ المشرع وضع , النوع مف النفايات ليذا تحديد قوانيف والمراسيـ المنظمة 

األخيرة سواء كانت ناتجة  مواجية مختمؼ المخاطر التي تشكميا ىذه إلىقانونية وطنية تيدؼ 

ذاتيا أو عف نتيجة لسوء تسييرىا وىذا ما نستعرضو تباعا مراعاة عف النفاية بحد 

                          (   2).العامؿ الزمني لصدورىا في  لترتيبيا

 اإلقميميةثـ قوانيف متعمقة بالجماعة ,يمكف حصر تمؾ القوانيف في قوانيف متعمقة بالبيئة 
.            ببعض  قوانيف ذات طابع عاـوأخير,

 المتعمؽ بشروط التنظيؼ وجمع ومعالجة 378-84المرسـو التنفيذي رقـ : أوال      
 : النفايات

 منو عمى انو تتحدد مسؤولية المجمس الشعبي البمدي بتنظيـ نفسو 3-2حيث تنص المواد 

 المصالح عمى جمع النفايات الحضرية الصمبة بإحدى أو بواسطة ىيئات بمدية المشتركة أو

جاء ىذا المرسـو ليحدد شروط التي يتـ بموجبيا التنظيؼ وجمع .وتشمؿ نفايات المنزلية

. النفايات الصمبة الحضرية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .93ص. 2017قاصدي مرباح، قسنطينة سنة . 1
 . المتعمؽ بشروط التنظيؼ ودمع النفايات الصمبة الحضرية ومعالجتيا378-84 مف مرسوـ التنفيذي 3-2المادة . 2
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 المسطرة لو فمـ تستطع البمدية تسيير النفايات األىداؼ حد كبير إلىىذا المرسـو لـ يحقؽ 

 أيف أخرى لموعي مف جية اإلفراد مف جية وانعداـ إمكانياتياالمنزلية الصمبة  نظرا لضعؼ 

جعؿ ما جعؿ المشرع يمجأ   المزرية مف انتشار لمقمامات في لمبمديات وىذا مااألوضاعاستمرت 

.   صرامةأكثر أخر بديؿ قانوني إلى

 : متعمؽ بتسيير النفايات19-01قانوف رقـ: ثانيا

 تحديد أىدافو بيف ومف المنزلية النفايات تسيير ينظـ قانوني إطار أوؿ القانوف ىذا يعد

 بينيا مف المبادئ مف جممة العممية ترافؽ أف ،عمى ومعالجتيا ومراقبتيا النفايات تسيير كيفيات

 وجمعيا النفايات فرز ،وتنظيـ المصدر مف النفايات وضرر إنتاج مف والتقميص الوقاية مبدأ

 حيث شابييا وما المنزلية لمنفايات الثاني الباب في المشرع وخص ، المبادئ مف وغيرىا ونقميا

 أف عمى البمدي الشعبي المجمس رئيس سمطة تحت المنزلية النفايات لتسيير بمدي ططمخ ينشأ

 ثـ ، إقميميا المختص الوالي عميو ويصادؽ لمتييئة الوالئي ططلممخ  مطابقا األخير ىذا يكوف

(1).التسيير عممية في البمدية دور لتبرز 33-32 المادتيف تأتي
 

 إعدادفي ،  السمطات رئيس مجمس شعبي البمديإلى 19-01         كما تطرؽ قانوف رقـ

 يكوف ىذا مخطط مطابقا لممخطط الوالئي  أفالمخطط البمدي لتسيير النفايات المنزلية بشرط 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03-10 مف قانوف 51-52-53أنظر المادة . 1
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إطار  ذلؾ تأكيد مسؤولية البمدية في تسيير النفايات المنزلية وما شابييا في إلى ، إضافةلمتييئة

.   خدمة العمومية المخولة طبقا لقانوف البمدية الوالئية المعمولة بو

وقد بيف ىذا القانوف عقود االمتياز التي يمكف لمبمدية أف تبرميا مع المتعامميف الخواص 

ووفقا لمتشريع المعموؿ بو في الجماعات المحمية أي القانوف ,في مجاؿ تسيير النفايات المنزلية 

 (1).البمدية والوالية

:       التنمية المستدامةإطارمتعمؽ بحماية البيئة في 10-3قانوف رقـ : ثالثا

  1983فيفري5 المؤرخ في 03-83 رقـ  (الممغى)حّؿ ىذا القانوف محؿ القانوف السابؽ 

في " جوىانسبورغ"المتعمؽ بحماية البيئة ، وجاء القانوف الجديد مساري لما تـ إقراره في إعبلف 

المادة  قانونية تيدؼ جميعيا إلى 114 في جنوب إفريقيا ، وقد اشتمؿ ىذا القانوف عمى 2002

 مف ىذا القانوف إلى منع كؿ 51حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، وتطّرقت المادة 

. رمي لمنفايات أيا كانت طبيعتيا في المياه المخصصة إلعادة تزويد طبقات المياه الجوفية 

 مف ىذا القانوف أقّر المشرع مجموعة مف الّتدابير لحماية 53 و52 51مف خبلؿ مواد

المياه واألوساط المائية ، بحيث يمنع كؿ صب أو طرح لممياه المستعممة أو رمي لمنفايات في 

 .المياه المخصصة لئلعادة تزويد طبقات المياه الجوفية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .19-01 قانوف رقـ 1
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 : متعمؽ بالبمدية11-10قانوف رقـ: رابعا

  افريؿ 7المؤرخ في 08- 90رقـ (ممغى)جاء ىذا القانوف الجديد محؿ القانوف القديـ 

 مسؤولية تسيير النفايات 31المتعمؽ بالبمدية، وتضّمف في طّياتو وبالتحديد نص المادة  1990

المنزلية عمى عاتؽ لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة ،إضافة إلى ذلؾ مسؤولية البمدية في 

السير عمى احتراـ التشريع والتنظيـ المعموؿ بو المتعمؽ بحفظ الصحة والنظافة العامة في 

كما تطرؽ الباب الثالث مف ىذا القانوف إلى . ومعالجتيا مجاؿ جمع النفايات الصمبة ونقميا

المرافؽ العمومية لمبمدية التي تتكفؿ باحتياجات المواطنيف في مجاؿ تسيير النفايات المنزلية 

والفضبلت األخرى المشابية ليا ، والى عقود االمتياز التي يمكف لمبمدية أف تبرميا مع الخواص 

في مجاؿ تسيير النفايات المنزلية ، ويخضع ىذا االمتياز إلى دفتر شروط نموذجي يحدد عف 

. طريؽ التنظيـ

  مما تقدـ يتبيف أف مسؤولية تسيير النفايات المنزلية تقع عمى عاتؽ لجنة الصحة  

والنظافة وحماية البيئة عمى أف تتكفؿ المرافؽ العمومية لمبمدية باحتياجات المواطنيف في مجاؿ 

تسيير النفايات المنزلية والفضبلت األخرى المشابية ، والى عقود االمتياز التي يمكف لمبمدية أف 

. ( 1)تبرميا مع الخواص في مجاؿ تسيير النفايات المنزلية

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . المتعمؽ بالبمدية01-11 مف قانوف 31المادة . 1
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 : المتعمؽ بالوالية07-12قانوف رقـ: خامسا

بالنظافة    مصالح عمومية والئية ميمتيا الرئيسية ىي التكفؿإنشاءفي ىذا القانوف يتـ 

 16(1).ويطبؽ ىذا الحكـ عف طريؽ التنظيـ

 القوانيف السابقة وغيرىا ذات الصمة بتسيير النفايات الحضرية نجد  إلىباإلضافة 

  :2002المتعمؽ بقانوف المالية لسنة 21-02القانوف رقـ  :سادسا

فبموجب ىذا القانوف تـ فرض مجموعة مف الضرائب عمى كؿ محؿ ذي استعماؿ 

صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابو ذلؾ ، وىذه الرسـو خاصة بإنتاج النفايات وبكميات 

كبيرة وتحدد ىذه الرسـو في كؿ بمدية بقرار مف رئيس المجمس الشعبي البمدي بناءا عمى مداولة 

 ( 2)المجمس الشعبي البمدي ، وبعد استطبلع رأي السمطة الوصية 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المتعمؽ بالبمدية01-11 مف قانوف31المادة 1.1
 .متعمؽ بالوالية 4-12مف قانوف 149-141مواد . 2
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 :ونجد كذلؾ عدة مراسيـ نذكر مف بينيا

  المتعمؽ بنفايات التنظيؼ ،جاء ىذا المرسـو التنفيذي  372-2المرسـو التنفيذي رقـ

زالتياالمتعمؽ بتسيير النفايات  19-1 مف القانوف رقـ 8 و 7تطبيقا ألحكاـ المادتيف   وا 

لة ازإالحائز عمييا وكذلؾ شروط  أو,والذي يحدد كيفيات تثميف النفايات مف قبؿ المنتج,ومراقبتيا

 .النفايات التي ال يمكف لمنتجيا أو حائزىا تثمينيا خاصة بالنسبة لنفايات التغميؼ

 المتعمؽ بتحديد كيفيات إنشاء النظاـ العمومي لمعالجة  199-04المرسـو التنفيذي رقـ

 .نفايات التغميؼ وتنظيمو وسيره وعممو 

  المتعمؽ بكيفيات نقؿ النفايات الخطرة 409-04 المرسـو التنفيذي رقـ   . 

  المتعمؽ بتحديد القواعد العامة لمتييئة واستغبلؿ410-04المرسـو التنفيذي رقـ. 

 منشآت ومعالجة النفايات وشروط قبوؿ ىذه النفايات عمى مستوى ىذه المنشآت .

 :المؤسسات المكمفة قانونا بتسيير النفايات 

:  البمدية(1

البمدية ىي المكمفة بعممية النظافة وحفظ  ، (1) مف قانوف البمدية 123حسب نص المادة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0 يتعمؽ بالبمدية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد بتاريخ 2011 يونيو سنة 22 مؤرخ في 10-11قانوف رقـ . 1

 .2011يوليو 
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الصحة ، فيي التي تقـو بعممية جمع النفايات ونقميا ومعالجتيا ، كذلؾ ىي المكمفة بصرؼ 

المياه المستعممة ومعالجتيا ، فبالنسبة لعممية جمع ونقؿ النفايات ال يطرح مشكؿ كبير بالنسبة 

لمبمديات، أما عممية معالجة النفايات المنزلية فتحتاج إلى إمكانيات ووسائؿ مادية ومالية 

ضخمة قد تفوؽ إمكانيات الكثير مف البمديات ، ليذا نجد أف المشرع نص صراحة أّف عممية 

معالجة النفايات ، بما فييا جمع ونقؿ النفايات وصرؼ المياه المستعممة ، تكوف بمساىمة 

. المصالح التقنية لمدولة

في إطار إعداد المخطط البمدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابييا ، يمكف لمبمدية أف 

تبادر إلى تقييـ كمفة معالجة النفايات ، ثـ تقدير وتطوير القدرات البلزمة ليذه العممية ، بحيث 

عمما أف مشروع المخطط البمدي لتسيير ( 1)يمكف إنجاز منشآت جديدة لفرز النفايات ومعالجتيا

بداءالنفايات المنزلية يوضع تحت تصرؼ المواطنيف لئلطبلع عميو   الرأي فيو ، ثـ يتـ وا 

الموافقة عميو خبلؿ مداوالت المجمس الشعبي البمدي ، وبعدىا يصادؽ عميو بقرار مف الوالي 

  (2) .المختص إقميميا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المؤرخ 07-205راجع نموذج المخطط البمدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابييا، الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ . 1

جراءات إعداد المخطط البمدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابييا ونشره 2007 يونيو سنة 30في   يحدد كيفيات وا 
 .09 ، ص2007 بتاريخ أوؿ يوليو سنة 43ومراجعتو، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

 .08، المرجع السابؽ، ص205-07 المرسوـ التنفيذي رقـ 7-4المادة . 2
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 المتعمؽ بالبمدية أّف البمدية تضمف                  10 -11بالتالي وحسب ما جاء في القانوف رقـ 

 تمبية حاجيات مواطنييا وبيذه الصفة فيي إلىسير المصالح العمومية البمدية التي تيدؼ 

 العامة مصالح عمومية تقنية قصد التكفؿ عمى وجو اإلدارةتحدث إضافة إلى مصالح 

النفايات المنزلية والفضبلت األخرى ، كما يمكف تسيير ىذه المصالح مباشرة في  ...الخصوص

شكؿ استغبلؿ مباشر أو في شكؿ مؤسسة عمومية بمدية عف طريؽ االمتياز أو التفويض، 

يمكف لمبمدية أف تنشئ مؤسسات عمومية بمدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية 

 .المستقمة مف أجؿ تسيير مصالحيا

: 7-12 قانوف ظؿ في ودورىا الوالية_(2

 المتعمؽ بالوالية تطّرؽ فيما يخص الجوانب الخاصة بتسيير النفايات 19 07القانوف رقـ 

المنزلية إلى إنشاء مصالح عمومية والئية ميمتيا الرئيسية ىي التكفؿ بالنظافة العمومية ، 

  .ويطبؽ ىذا الحكـ عف طريؽ التنظيـ

 العمومية لموالية في حالة تعذر عمييا االستغبلؿ المباشر ليذه لممرافؽكما يمكف 

المصالح إبراـ عقود امتياز مع الخواص في مجاؿ تسيير النفايات والحفاظ عمى النظافة العامة، 

وتمنح ميمة  وذلؾ بترخيص مف المجمس الشعبي الوالئي حسب القواعد واإلجراءات المعموؿ بيا

 سنوات إلنجاز منشآت إزالة ىذه النفايات ابتداء مف تاريخ انطبلؽ تنفيذ مشروع (03 )ثبلث

. منشأة اإلفراز 
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: 7-19دور الوكالة الوطنية لمنفايات في حماية البيئة في ظؿ قانوف  (3

الحقيقة أف السمطات الجزائرية لـ توؿ اىتماما كبيرا  لمشكؿ النفايات المنزلية إال مع 

بداية القرف الواحد والعش ريف أي بعد انضماـ الجزائر إلى اتفاقية بازؿ التي انضمت إلييا 

 وكاف أوؿ قانوف صدر فيما يخص تسيير 158-89رقـ,( 1)الجزائر بمقتضى المرسـو الرئاسي

زالتيا المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا 19-1النفايات ىو قانوف  وكاف ليذا القانوف , ( 2)وا 

. الفضؿ في إحداث الوكالة الوطنية لمنفايات

ليذا يجب أف تعطي فكرة عف كيفية تعامؿ المشرع مف حيث نوعية اآلليات القانونية 

المستخدمة في إطار معالجة إشكالية النفايات ، بمعنى آخر المعالجة القانونية لمشكؿ النفايات 

باستخداـ آليات قانونية معينة تعكس إدارة المشرع في معالجة النفايات بشكؿ واضح مف حيث 

 (3).نوعية التأىيؿ القانوني وما ألحؽ بو مف اختصاصات وصبلحيات

 

 

                                                           

 الجريدة رسمية 1011يونيو22 المتعمؽ بالبمدية المؤرخ في 10-11 مف قانوف رقـ 151و150و 149المادة رقـ. 1
. 37عدد

 12 متعمؽ بالوالية ج ر رقـ2012فيفري21مؤرخ في 7-12 مف قانوف رقـ 141المادة . 2
 7-12 مف قانوف رقـ 149المادة  . 3
 
 



 تسيير النفايات المنزلية الصمبة
 

67 
 

 

طبقا لنص المادة الذي يتعمؽ بتسيير النفايات : التكيؼ القانوني لموكالة الوطنية لمنفايات. 1

زالتياومراقبتيا  ، ىذه الوكالة أنشأت بمقتضى حكـ خاص بموجب ىذا القانوف مما يعني وا 

  18.خصوصية ىذه الوكالة وأىميتيا في مجاؿ النفايات

فيي بحكـ المادة السالفة الذكر ىيئة عمومية تـ تحديد مياميا و كيفيات تنظيميا 

 (1) 175-02بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ 

حيث اعتبر ىذا المرسـو في مادتو األولى الوكالة الوطنية لمنفايات مؤسسة عمومية ذات طابع 

 (2).صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية و االستقبلؿ المالي

: بالتالي الوكالة الوطنية لمنفايات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أي بأنيا

 تسير مرفؽ عاـ. 

 تحدث بنص تشريعي تنظيمي. 

 ليا الشخصية االعتبارية لمقانوف العاـ. 

 ت السمطة العامةزاتتمتع بامتيا. 

 تمارس نشاط صناعي أو تجاري مربح.  

                                                           
 المتضمف انضماـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية 1998مايو 16 المؤرخ في 158-98رقـ  الرئاسي  المرسـو.1 18

بشأف التحكـ في نقؿ النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود  " باز"الشعبية ، مع التحفظ إلى اتفاقية 
زالتيايتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا ,2001ديسمبر12 المؤرخ في 1-19قانوف رقـ . 2 . 77الجريدة الرسمية  ,وا 
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  ( تجاري)تخضع المؤسسة العامة الصناعية والتجارية لقواعد القانوف العاـ والخاص

  .وعقودىا غالبا ما تكوف خاصة لمقانوف الخاص

  ميزانية المؤسسة العامة ذات الطابع التجاري والصناعي مستقمة كميا وقواعد المحاسبة

 .المطبقة عمييا ىي قواعد القانوف التجاري

  منازعات المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري مختمطة، فيمكف أف ينظر فييا

 .القاضي اإلداري وأحيانا ينظر فييا القاضي العادي حسب طبيعة النزاع

إّف إضفاء صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عمى الوكالة الوطنية 

لمنفايات يجعميا أكثر مرونة لتسيير شؤونيا نظرا لتكيفيا بسيولة مع النشاط االقتصادي ذي 

األطراؼ المتعددة والمتعامميف االقتصادييف المتدخميف المتعدديف وىؤالء يبحثوف عف تحقيؽ 

الربح والفائدة فبل يمكف أف نجعؿ في مجاؿ أطرافو خاصة نقيد طرفا منو بقواعد المؤسسات 

 19(1)اإلدارية العامة ثـ نطالبو بتحقيؽ األىداؼ

 175_12 مف المرسـو التنفيذي رقـ مف المرسـو التنفيذي رقـ 02وىذا فعبل ما أقرتو المادة 

 في عبلقتيا مع الدولة وتعد (2)تخضع الوكالة لمقواعد المطبقة عمى اإلدارة"المشار إليو سابقا 

تاجرا في عبلقات مع الغير والمبلحظ ىنا أف ارتباط المؤسسة العامة بمبدأ الوصاية اإلدارية أي  

                                                           

 1973بدوف طبعة3القاىرة شمس عيف19مكتبة ، العاـ القانوف في اإلدارية المؤسسات في محاضرا ت ، محيو أحمد. 1
  1 5ص
 .32، ص2008رشيدة، تسيير النفايات المنزلية الصمبة، دراسة حالة والية ورقمة، مذكرة لنيؿ شيادة ماستر سنة عابد . 2
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واضح مف نص المادة ( 2)بوجود جية إدارية تقـو بالرقابة عمى أعماؿ ونشاط ىذه المؤسسة 

 حيث توضع الوكالة الوطنية لمنفايات تحت وصاية الوزير 175-02مف مرسـو التنفيذي 03

 .مكمؼ بالبيئة

: المبادئ العامة التي ترتكز عمييا تسيير النفايات المنزلية: األوؿمحور اؿ 

 تقـو بيا في مجاؿ تسيير النفايات الحضرية أف أي خطوة يمكف لئلدارة البيئية أفال شؾ 

 حماية البيئة مف كؿ جوانبيا المادية والمعنوية خاصة لمشكمة إلىالمنزلية الصمبة تيدؼ 

 الجزئي لمبيئة ومنو كاف لزما أو أخرى ساىمت في التموث الكمي أبعاد أخذتالنفايات المنزلية 

عمى الييئات العمومية المكمفة بحماية البيئة مف مشكمة النفايات التي تبني مجموعة مف 

المبادئ ترتكز عمييا اإلدارة البيئية في السعي وراء التسيير األمثؿ والعقبلني لمشكمة النفايات 

: المنزلية حيث سنتطرؽ إلى

 (1)المنزلية النفايات تسيير في والتنظيمية الوقائية المبادئ :األوؿ الفرع: 

:  اقؿ حد ممكفإلى النفايات المنزلية إنتاجمبدأ تقميص / 1

المتعمؽ بتسيير  19-01قانوف  يعد ىذا المبدأ مف المبادئ اليامة التي وردت مف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .32، ص2008عابد رشيدة، تسيير النفايات المنزلية الصمبة، دراسة حالة والية ورقمة، مذكرة لنيؿ شيادة ماستر سنة. 1
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زالتياالنفايات   الحد األدنى إلى النفايات إنتاج تقميؿ إلى لتيا ومراقبتيا وييدؼ ىذا المبدأ وا 

الممكف في المصدر أي مكاف اإلنتاج وىنا يقع جانب كبير مف المسؤولية عمى عاتؽ منتج 

 حائز لمنفايات اتخاذ أو قياـ كؿ منتج إلزامية 19-01مف قانوف06النفايات ، وقد أوردت المادة 

.  حد ممكفأقصي النفايات بقدر إنتاج الضرورية لتفادي إجراءات

: المنزلية النفايات تسيير عمميات تنظيـ مبدأ/ 2

يرتكز ىذا المبدأ عمى تضافر جيود جميع الفاعميف في مجاؿ تسيير النفايات المنزلية 

 تتـ ىذه العممية دوف أف أماكف معالجتيا ويشترط إلى إنتاجيابداية بجمع النفايات مف أماكف 

 مثؿ انتشار الروائح وتطاير الغبار في الشوارع ومنو فاف عممية الجمع الخاصة إضرار أحداث

 ميمة وىي أخرىوىناؾ مرحمة ,( 1) مراحؿ الخاصة في تسيير النفاياتأىـبالنفايات المنزلية مف 

 محطات المعالجة ويتـ ىذا النقؿ بوسائؿ معينة تختمؼ مف بمد إلىمرحمة نقؿ النفايات المنزلية 

 فغالب مثبل في نقؿ النفايات المنزلية عف طريؽ الشاحنات في أخرى إلى ومف مدينة آخر إلى

 عمميتي إلى الحيوانات وباإلضافة أوالبمدية وفي المناطؽ الضيقة قد تستعمؿ العربات الصغيرة 

 20(2),الجمع والنقؿ لمنفايات المنزلية

 

                                                           

عموـ االقتصاد  مذكرة ماجستير في، التسيير المستداـ لمنفايات المنزلية دراسة دراسة لبمدية قسنطينة ,محمد النمر11.
 .89 ص2008-2009

 .118ص، نفس المرجع السابؽ. 2
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 :المنزلية لمنفايات المستداـ االستغالؿ مبدأ/_3

 لمنفايات المنزلية بالعمؿ عمى تثميف حائز أو كؿ منتج إلزاـيرتكز ىذا المبدأ عمى 

 الحصوؿ عمى الطاقة مف ىذا التثميف يكوف في أووخمؽ ثروة جديدة قابمة لبلستعماؿ ، النفايات

 .حدود مسموح بو

:  في تسيير النفايات المنزليةواإلعالميةة يالتحسيس مبادئ:محور الثاني اؿ 

: المنزلية لمنفايات العقالنية المعالجة مبدأ/ 1

ال يكفي جمع وفرز ونقؿ النفايات المنزلية فقط بؿ يجب معالجة ىذه النفايات وبطرؽ 

تكنولوجية ومتقدمة لضماف سبلمة وصحة البيئة وتكوف ىذه طرؽ المعالجة متعددة ومختمفة 

 تركيز واحتواء النفايات إلىبحسب إمكانية كؿ دولة فيناؾ طريقة الطمر الصحي التي تيدؼ 

 اقؿ إلى البيئية الناجمة عنيا وذلؾ عف طريؽ تقميص حجـ النفايات اإلضرارالمنزلية لمحد مف 

 21.(1)حجـ ممكف ثـ طمرىا في حفرة كبيرة الحجـ ثـ بعد ذلؾ تغطى ىذه النفايات باألتربة

توجد طريقة أخرى في معالجة النفايات مف خبلؿ معالجة ىذه النفايات بمواد كيميائية 

قبؿ طمرىا في األماكف المخصصة ليا ثـ تغطيتيا بطبقة عازلة مف الببلستيؾ حتى ال تتسرب  

                                                           
 .19-01رقـ  مف قانوف06ر المادةظاف.211
والتوزيع،عماف  لمنشر الشروؽ النشر دار الثانية، الطبعة البيئية، العمـو إلى المدخؿ فرحاف، يحي الغرابية، سامح. 2

 .207ص، 2003
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 المياه الجوفية وتكوف ىذه الطبقة مزدوجة مف األسفؿ ومف األعمى وىذه إلى المرشحةالمياه 

. (1)الطريقة صحية ال تؤثر عمى المياه الجوفية

:  الناجمة عف النفايات المنزليةاألخطارمبدأ الوقاية والتعويض /2

 شكؿ مف ألي والحيواف اإلنسافيتمحور ىذا المبدأ حوؿ ضرورة عدـ تعريض الصحة 

 ذلؾ مبدأ الحفاظ عمى المواد المائية والتربة واليواء وعمى الكائنات إلى إضافة خطرا اإلشكاؿ

 (2). الحية

  :مبدأ حؽ في المعمومة البيئة الخاصة بخطورة النفايات المنزلية/3

يعمؿ ىذا المبدأ مف خبلؿ وضع الجياز الدائـ مثؿ المجاف عمى مستوى البمديات 

 بآثار وتحسسييـ السكاف إعبلـ األساسيةعف متابعة التسيير النفايات المنزلية ميمتيا  المسؤولية

 لموقاية مف األزمة ذلؾ اتخاذ التدابير إلى إضافةالنفايات المضرة بالصحة العمومية والبيئية 

 22                ( 3).األخطار

  

 
                                                           

 .210ص السابؽ المرجع ، الفرحاف يحي ، غرابية سامح2211
 .120، ص قانوف سبؽ ذكره19-01مف قانوف 11المادة . 2
 .122المرجع السابؽ، ص. 3
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: خالصة الفصؿ الثاني 

 ىفرااؿ الوقت في المواضيع أىـ مف عموما النفايات موضوع أف يتبّيفما سبؽ  خبلؿ مف

 فإف األساس ىذا وعمى ، منيا البيئة خاصة المجاالت جميع في بالغة أىمية مف تكتسبو لما

 ، المشكمة ليذه المختمفة  المقاربات في التطّرؽ تقتضي ئرزاالج في النفايات مشكمة معالجة

 تسيير في األمثؿ بالتحكـ كفيمة تشريعية ترسانة وجود وضرورة القانونية المقاربة نجد ومنيا

-01 قانوف عرشيا عمى يتربع قانونية منظومة وجود سةدرااؿ بينت ئرزالمج وبالنسبة ، النفايات

 أجؿ مف طريقيا في الدولة أف أثبتت سةاالدر أف كما ، لو المكممة التنظيمات إلى إضافة19

 ومساىمة عمومية مؤسسات إحداثيا خبلؿ مف منيا المنزلية خاصة النفايات بتسيير النيوض

 في القانونية النصوص تطبيؽ إلى نحتاج الزلنا ذلؾ رغـ لكف التسيير في خاصة مؤسسات

 أوفي الجمع مواقيت حتراـا عدـ في ساىـ شخص كؿ وتعريض التطبيؽ في مةراوالص الواقع

 . مالية ماتراوغ لعقوبات االنتقائي بالفرز التقيد عدـ حالة

 الخاصة  القوانيف جعةراـو تعديؿ يستوجب النفايات بتسيير الخاص التشريعي الجانب في

 . التقني الردـ كزراـ تنظـ قوانيف وسف التدوير بإعادة

شراكو المدني المجتمع لدور أكثر تفعيؿ  .النفايات تسيير عممية في وا 
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  ىدفيا تعاوف اتفاقيات ـرابإب وذلؾ بالمجاؿ ئدةرااؿ الدوؿ تراخب مف االستفادة

 .اإلطار ىذا في ئرييفزاج مختصيف تكويف
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: خاتمة عامة 

مف خبلؿ ىذا البحث يتبّيف أف موضوع النفايات عموما مف أىـ المواضيع في الوقت 

بحيث تزايدت في , الراىف لما تكتسبو مف أىمية بالغة في جميع المجاالت خاصة البيئة منيا 

العشرية األخيرة بنسبة كبيرة وذلؾ ناتج عف تطور عدد السكاف وتحسيف الظروؼ المعيشية 

لمواطنيف،ونذكر أيضا التنوع الذي تعرفو األسواؽ في مجاؿ السمع ،كؿ ىذا أدى إلى تراكـ ىذه 

. النفايات في الوسط الحضري مما يستمـز عمينا أخذ التدابير البلزمة

يعتبر التسيير الجيد لمنفايات المنزلية الصمبة أحد الحموؿ التي مف شأنيا  الحد مف 

قمنا بصدد  بدراستو  وىذا ما,اآلثار السمبية لمشكمة النفايات داخؿ النسيج العمراني الحضري

 كما أف 19-01 القانونية يتربع عمى عرشيا قانوف المنظومةبنسبة لمجزائر بينت دراسة وجود 

الدارسة أثبتت أف الدولة في طريقيا مف أجؿ النيوض بتسيير النفايات خاصة المنزلية منيا مف 

ومشكمة النفايات مشكمة حضرية  ,خبلؿ إحداثيا مؤسسات عمومية ومساىمة مؤسسات خاصة 

تتطمب إدراج عممية تسيير التقني  والمجالي لمنفايات الحضرية في مختمؼ المخططات 

العمرانية بيدؼ التنسيؽ مع باقي القطاعات الحضرية األخرى خاصة السكنية منيا إضافة إلى 

 الذي ينص عمى إشراؾ 06-06تطبيؽ التخطيط التشاركي الذي ينص عميو قانوف المدينة

 وتجنيد  تضافرالمواطنيف والمجتمع المدني مف جمعيات ونشطات البد ليـ مف 
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ومدينة عيف تادلس كغيرىا مف المدف تعاني مف ىذا .لمتكفؿ بيذا المشكؿ وتسييره بصفة مجممة

وعمى ىذا األساس جاءت دراستنا في إطار تشخيص الوضع الحالي لتسيير النفايات ,المشكؿ 

. الحضرية

 اقتراحات وتوصيات : 

:  ىذه النقائصإلىمف خبلؿ بحثنا توصمنا 

  بإعبلـ وتحسيس المواطنيف باألخطار الناجمة عف النفايات وأثارىا عمى الصحة والبيئة

  .وكذلؾ التدابير المتخذة لموقاية مف ىذه األخطار

  حيث تكوف موجية إعبلناتالقياـ بحمبلت إرشادية باستعماؿ كؿ الوسائؿ مع وضع 

  .لممجتمع ككؿ

 خمؽ خمية إعبلـ وتحسيس عمى مستوى البمدية تتكفؿ بعممية التواصؿ مع المواطنيف.  

 التعميـأطوارسة مجاؿ النفايات في مختمؼ اإدخاؿ در .  

 تدعيـ كؿ قطاع بشاحنة ضاغطة.  
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مة المصادر والمراجع ئقا 

 :بالمغة العربية. 1

o والتوزيع لنشر العربية دار "العربي الوطف في النفايات تدوير " الوىاب عبد حمدأ.د. 

o ـ1998 الدار العربية لمنشر والتوزيع "القمامة"أحمد عبد الوىاب عبد الجواد . د. 

o 
 اإلسكندرية والتوزيع، لمنشر العربية الدار "النفايات تدوير أسس" الوىاب عبد أحمد 1

 .ـ1999

o شمس عيف1مكتبة  "العاـ القانوف في اإلدارية المؤسسات في محاضرا ت" محيو أحمد 

 .ـ1973 بدوف طبعة3  القاىرة

o  النشر دار الثانية، الطبعة "البيئي العموـ إلى المدخؿ" فرحاف يحي الغرابية، سامح 

 .ـ2003والتوزيع،عماف  لمنشر الشروؽ

o دار "الدولي القانوف في الخطرة النفايات نقؿ عف المسؤولية" الديف بدر محمد صالح 

 . (مصر( ،القاىرة، العربية النيضة

o دار "فاإلنسا و البيئية النظـ "قواس محمود الديف محي ، الخيؿ أبا مينأاؿ الرحمف عبد 

 .ـ2005، السعودية العربية المممكة الرياض، ، المريخ
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o  النجدي حاتـ ترجمة " شاممة نظرة االبيئة كيمياء" دفي ج ستيفف لو، وفاف غاري ، 

مممكة العربية السعودية ,مدينة مالؾ عبد العزيز لمعمـو والتقنية ، العربية لمترجمة  المنظمة

 .ـ1999

o  دار األمؿ، تيزي وزو" البيئة في مواجية التموث"فتحي دردار. 

o دار  "إسالمي منظور مف البيئة قضايا  ،البيئة حماية و التموث" حجاب منير محمد 

 .ـ1999. 01ط مصر، ، الفجر

o والواقع القانوني النص بيف ئرزاالج في المنزلية النفايات تسيير" عايدة مصطفاوي 

، آفاؽ مجمة "العممي  .ـ2017 جواف2، ج8عئر،زاالج الجمفة، جامعة لمعمـو

o تحسيف عمى وأثارىا لمدولة الخاصة لالمتالؾ التابعة الحيةؼاؿ األراضي بيع" لباد ناصر 

 منتوري جامعة ، والمتوسط المغرب والبحوث  حوؿ الدراسات مخبر منشورات حوليات "المحيط

.   2005-06 رقـ العدد ، قسنطينة ،

o الجزائر دراسة حالة في الحضرية الصمبة لمنفايات المستداـ التسيير ، فروحات حدة 

 قاصدي ،جامعة البيئة وتسيير تخصص اقتصاد دكتوراه شيادة ، بورقمة التقني الردـ مركز

 . ـ2017سنة. قسنطينة،  مرباح
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o لبمدية ميدانية دراسة المنزلية لمنفايات المستداـ التسيير"نمر محمد ذكره ، جيبلت روبرت 

 جامعة التسيير، وعمـو االقتصادية كمية العمـو االقتصادية، العمـو في ماجستير مذكرة قسنطينة،

. 2009-2008 قسنطينة،

: بالمغة الفرنسية. 2

o Paugams (s/d)l’enquete sociologique. Quadrillage PUF. 1er 

édition 2010.. 

o COULON A.L’école de chicago.Q.S je?1er 

édition.PUF.Paris.1992. 

o jean Michel Balet.gestion des déchets. Paris. France. DUNOD 

2005 

o Ratio with exposure to dioxin, (1997) Lancet 348,409 Macarelle 

(P) et al , Change in sex. 

o P. Merlin et choya. F.D dictionnaire de L’urbanisme et 

L’amenagment du territoire PUF.Paris 1988. 

o Ministère d’aménagement du territoire et de l’environnement et 

du tourisme, Ibid.1    
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: مذكرات تخرج. 3

o دارتيا الحضرية الصمبة النفايات تثميف " عادؿ بديار  الماجستير شيادة لنيؿ مذكرة "وا 

  .ـ2009، المسيمة ،جامعة الحضرية التقنيات تسيير معيد ، االيكولوجي التسيير في

o مذكرة"الجزائري التشريع في المنزلية النفايات لتسيير القانونية اآلليات" محمد خنفر  

 لميف محمد جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ كمية البيئة قانوف فرع العاـ القانوف في ماجستير

. 2015-2014 سنة ، سطيؼ دباغيف

o إشكالية تسيير النفايات" ميديد نعيمة، مذكرة ماستر أكاديمية" 

o  تسيير النفايات وتدويرىا"بردي جيبللي، مذكرة تخرج شيادة ماجيستر". 

o  دراسة حالة والية ورقمة، مذكرة لنيؿ شيادة "تسيير النفايات المنزلية الصمبة"رشيدة عابد 

 . 2008ماستر سنة 

o مذكرة ، التسيير المستداـ لمنفايات المنزلية دراسة دراسة لبمدية قسنطينة ,محمد النمر

.  2009-2008عمـو االقتصاد  ماجستير في

                                                        :المواد القانونية. 4

o بتسيير المتعمؽ ، 2011 ديسمبر 01 في المؤرخ19- 30 القانوف مف 30 المادة 

 .77 رقـ ر،.ج  ، النفايات ت ؿازا ومراقبة و
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o  2001 ديسمبر 12 متعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا، مؤرخ في 19-01قانوف رقـ 

 . 03 المادة 77الجريدة الرسمية رقـ

o  يحدد قائمة النفايات 2006 فيراير سنة 28 المؤرخ في 104-06المرسـو التنفيذي رقـ 

 مارس 5 بتاريخ 13بما في ذلؾ النفايات الخاصة الخطرة منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

2006 . 

o  متعمؽ بتسيير النفايات 2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 19-01 مف قانوف 3المادة 

زالتيا ج ر    .2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 77ومراقبتيا وا 

o  المتعمؽ بشروط  التنظيؼ  وجمع النفايات 378-84 مف مرسـو التنفيذي 3-2المادة 

 .الصمبة الحضرية  ومعالجتيا

o  المتعمؽ بشروط التنظيؼ ودمع النفايات 378-84 مف مرسـو التنفيذي 3-2 المادة 

 .الصمبة الحضرية ومعالجتيا

o  المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية 03-10 مف قانوف 51-52-53 المادة 

 . المستدامة

o  المتعمؽ بالبمدية01-11 مف قانوف 31 المادة . 

o  المتعمؽ بالبمدية01-11 مف قانوف31المادة. 

o متعمؽ بالوالية 4-12مف قانوف 149-141مواد اؿ. 
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o   يتعمؽ بالبمدية، منشور في الجريدة 2011 يونيو سنة 22 مؤرخ في 10-11قانوف رقـ 

 .2011يوليو 20الرسمية، العدد بتاريخ 

o  المخطط البمدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابييا، الممحؽ بالمرسـو التنفيذي رقـ

جراءات إعداد المخطط البمدي 2007 يونيو سنة 30 المؤرخ في 205-07  يحدد كيفيات وا 

 43لتسيير النفايات المنزلية وما شابييا ونشره ومراجعتو، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

  .2007بتاريخ أوؿ يوليو سنة 

o  المرجع السابؽ205-07 المرسـو التنفيذي رقـ 7-4المادة ،. 

o المتعمؽ بالبمدية المؤرخ في 10-11 مف قانوف رقـ 151و 150و 149المادة رقـ 

 .37عدداؿ الجريدة رسمية 1011يونيو22

o  12 متعمؽ بالوالية ج ر رقـ2012فيفري21مؤرخ في 7-12 مف قانوف رقـ 141المادة. 

o  7-12 مف قانوف رقـ 149المادة 

o المتضمف انضماـ الجميورية 1998مايو 16 المؤرخ في 158-98رقـ  الرئاسي المرسـو 

بشأف التحكـ في نقؿ النفايات " باز"الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ إلى اتفاقية 

  .الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود

o  زالتيا  يتعمؽ، 2001ديسمبر12 المؤرخ في 1-19 قانوف رقـ بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 

. 77الجريدة الرسمية ,

1  
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