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المؤسسة االستشفـ(



  رــر وتقديــــشك

الذي وفقنا إلتمام هذا العمل المتواضع    العلي القديرنحمد اهللا  

  .وأنار لنا طريق العلم والمعرفة  

الوالدين العزيزين    إلى االمتنان وعظيم الشكر بخالص تقدمن

    .ودعواتهم الصالحة  المعنوي والمادي  هماللذان قدما لنا دعم

مقيدش فـاطمة   ةالفـاضل ناتأستاذ إلى الشكر بجزيل توجهن كما

 اهللا االمتواضع فجزاه العمل هذا إنجاز على تأشرف  الزهراء التي

 .الخير عني كل

يد   لنام  قد نم كل إلى والتقدير الشكر بفـائق أيضا تقدمن كما

   .العمل المتواضع هذا إلنجاز العون

 



  داءــــــإه

التي ال حياة لي من  والدتي الحبيبة   إلى  ثمرة جهوديأهدي  

  .وبارك اهللا لهما فيه  امأطال اهللا في عمرهثم إلى أبي العزيز  بعدها  

  الذي ساندني طوال مشوار دراستيمحمد األمين  العزيز  أخي  إلى  

  .جزاه اهللا عني خير الجزاء

  زوبيدة رفيقة دربي وزوجها  إلى أختي  

  .إلى قرة أعيننا أنس

إتمام مشواري    إلى صديقي وأخي محمد الذي حفزني على

  .راسي وساندني في كل صغيرة وكبيرةالد

  و صابونجي  أفراد أسرة بوعجاج  جميعإلى  

  .من قريب أو من بعيدإلى كل من فرح بنجاحي  و 

ةـــاج مهديــــوعجـة بـــالطالب  
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  مقدمـــــــــةالــ



  ــةــــقدمـالم

 ~ أ  ~

التقنيات الحديثة المستخدمة في المعالجات الطبية وتوسعة خدمات العالج إن تطور 

نفايات النشاطات العالجية  كمياتتزايد  ، أدى إلىالطب البشري والحيوانيل في مجا

مکونات األوساط البيئية وصحة المجتمعات حيث هددت سالمة ، معهال ومخاطر التعام

فازداد بذلك االهتمام والقلق ، وخارج مجموع الهيئات العالجية التي تنتجهال المتواجدة داخ

عن طرق  المعنيين في هذه المجاالت كافةلدى إدارات المنشآت الصحية والبيئية و

، ية والوقايةبها جودة وطبيعة مهام الرعاية الصح ظفيحتسييرها ومعالجتها بأساليب 

الالحقة إلى النمو فيه دون ل وتصان سالمة المحيط البيئي الذي نتواجد فيه وتتطلع األجيا

 .مخاطر

قلة ل إذ بفع، من أخطر أنواع عالم النفايات جيةالعال النشاطاتنفايات  تعد

 ءولجو، طرق تأثيرها ومضارها لدى األفراد والمعنيين بمجاالت البيئةل المعلومات حو

الوقتية في تسييرهم وتخلصهم منها في أحد األوساط البيئية نتيجة ل منتجيها إلى الحلو

ولغياب أو ضعف الضغط الشعبي ، وإهمالهم من جهة كفاءاتهمنقص مهاراتهم و

، والقانوني الذي يحرك اإلحساس بالمسؤولية ويؤطر مجاالت النفايات من جهة أخرى

ميائية السامة المتواجدة بنفايات النشاطات آثار الملوثات البيولوجية والکي تفاقمت

ل التي تحدث داخ الفتاكةوتشکلت منها مخاطر العدوى بمختلف األمراض  ،العالجية

العاملين على نقلها ومعالجتها  كافةوالتي تصيب ، الصحية المراكزوخارج المشافي و

  .وصحة التجمعات السکانية المحيطة بذلك، والتخلص منها

م دور تقّد، مع نفايات النشاطات العالجيةل وأساليب التعام سياسات لتطور نتيجة

التصرفات  تراكمللحد من  ،اإلرادة العمومية في وضع قوانين ونشر المعلومة للمجتمع

العالجية التي  للهيئاتالعام  بها اإلطار، منحت السيئة والتسيير غير العقالني للنفايات

ا ـايات أنشطتهـام تسيير نفـنظ لبناءن ـأصبحت اليوم تسعى تحت قيود ومعايير القواني

 كفيلةبسياسات متکاملة ومستدامة ، ى التخلص منهاـالعالجية من منبع إنتاجها إل



  ــةــــقدمـالم

 ~ ب  ~

المجاالت بطرق  كافةوذلك بتطبيقات تتم على ، المخاطرل باالقتصاد في الموارد وتقلي

والتي ، ية النظيفة المجسدة بمعالم وأبعاد التنمية المستدامة في تسيير النفاياتالمعالجة البيئ

سسها من الجهود العالمية ضمن مختلف المؤتمرات والندوات المراعاة بإشراف تستمد ُأ

 .تحقيقا للتنمية المستدامة الشاملة، المجاالت كافةالمنظمات الدولية إلدراج البيئة في 

التسيير المستدام لنفايات ل شک، مشکالت ومخاطر النفاياتموضوع تداعيات ء إلثرا

والحاضية باالهتمام من طرف مديري  ،النشاطات العالجية أحد أحدث المواضيع الراهنة

وانصبت ، المنشات الصحية والمهتمين بحماية البيئة ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية

لمستدامة في تسيير نفايات وتطوير األساليب ال تفعيل إثرها الدراسات واألبحاث حو

عتماد المنشآت الصحية في تسيير نفاياتها األساليب التقليدية إذ أن ا ،العالجيةالنشاطات 

، دون معالجة الغازات ،المعتمدة على رمي النفايات بالمفارغ وحرق المعدية منها، الخطرة

مخاطر ل يتتضاعف الفجوة بين مهامها في الحفاظ على الصحة والوقاية وسعيها في تقل

     .وآثار نفاياتها

  : إشكالية البحث

ما هو أسلوب التسيير المستدام لنفايات النشاطات العالجية الموافق لألطر القانونية 

 ؟مخاطرها وآثارها تراكمل والمعايير الدولية في ظ الوطنية

 :واإلجابة عنه تتم باألسئلة الفرعية التالية

 ؟والمخاطر التي يمکن أن تسببهاما هي أصناف نفايات النشاطات العالجية  −

ما هي مکونات النظام التشريعي المحلي المرتبط بتسيير نفايات النشاطات  −

 ؟العالجية

المؤسسة العمومية االستشفائية المتخصصة بها تعمل ما هي اآللية والسيرورة التي  −

 تها؟في تسيير نفايالألمومة والطفولة 

المؤسسة  الکفيلة بدعم نظام تسييرالتسيير المستدام للنفايات  إجراءاتما هي  −



  ــةــــقدمـالم

 ~ ج  ~

  االستشفائية لألمومة والطفولة ؟

  :البحث أهمية

  :في البحث هذا أهمية تكمن

على مفاهيم موضوع التسيير المستدام لنفايات النشاطات العالجية  ءالضو تسليط −

 نفايات تعد التي النفايات مشاكلو  بالبيئة االهتمام ادـزديإلنظرا  ،لمن منظور متکام

 ؛التقليدية بالطرق منها التخلص حال فيخاصة  أخطرها من الصحية القطاعات

، المتقدمةل النامية على عکس الدول الموضوع حديث العهد ببالدنا وبالدو كون −

ل من خال، تعتبر عملية إخضاع تلك المفاهيم للدراسة ذات أهمية ضمن اإلطار العلمي

 ؛مسايرة للمعايير واألطر المحلية والدولية أكثرتطويرها وجعلها ل البحث في سب

المؤسسة االسشفائية المتخصصة في فتعتبر دراسة ، األهمية التطبيقيةعن  أما −

 أهمأحد  اكونه، حالة تستحق االهتمام التطبيقي والعملياألمومة والطفولة اللة خيرة 

مستغانم وما كل والية الصحية  تهابخدما تغطياب العالجية الصحية الوطنية التي األقط

 تهاوحدمرامد حرق ومعالجة ب تحتوي على هي الوحيدة على مستوى الوالية التيو  ها،ور جا

 سييرهاتنسهم في التعريف بنظام  حيث معالجة والتخلص من النفايات العالجيةلتقنية لال

لفت نظر منتجي صنف هذه النفايات إلى ضرورة اعتماد األسلوب مع تنتجها النفايات التي 

 .المستدام في تسيير نفاياتهم وإدراجهم لنشاطاتها في برامج االستثمار في ترقية الصحة

  :البحث أهداف

نفايات النشاطات العالجية وبعض المخاطر واآلثار  عأنواو  التعرف على مفهوم −

 ؛معالجتها وتسييرها ءالتي يمکن أن تشکلها سو

 ؛تسير به مجاالت نفايات النشاطات العالجية اإلستراتيجيات التيو المبادئتبيان  −

تسليط الضوء على واقع نفايات النشاطات من خالل  الدراسة فرضيات علىاإلجابة  −

العالجية بإحدى المنشئات الصحية الوطنية، لمعرفة مدى مطابقة أسلوب تسيير نفاياتها 



  ــةــــقدمـالم

 ~ د  ~

شاطات ننفايات ال معلين المتعاملوك وس مـمفاهي متقييـب الدولية واألطر القانونية للمعايير

  ؛العالجية

تتماشى مع المعايير  العالجية النشاطاتمخلفات إلدارة لول سليمة وضع ح −

 ؛والمواصفات العالمية الموضوعة

  :فرضيات البحث

  :تمثلتا في تينالفرضي صياغة تمت البحث إشكالية على جابةلإل

عنها ل الصحية الوطنية ومثا بالمنشآتالعالجية النشاطات أسلوب تسيير نفايات  أن −

بعيد التطابق مع األساليب المتعارف عليها ل ال يزا المؤسسة االستشفائية لألمومة والطفولة،

  ؛باألطر القانونية والمعايير الدولية

أن المعارف وأسلوب تسيير النفايات الموجود بالمصالح االستشفائية في مستواه  −

 ؛محدودة بكفاءاتاألدنى و

  :موضوعالأسباب اختيار 

  :اختيار هذا الموضوع بناء على مجموعة من االعتبارات منها تم

  ؛بميدان التخصصمرتبط إرتباطا وثيقا  العالجيةموضوع إدارة النفايات  −

 اهتمام دولي في الوقت الراهن؛ يعتبر موضوع البيئة بجميع فروعه ذو −

  ؛ئرالجزاالتطبيقي في  األكاديمينسبيا في ميدان البحث  يعتبر الموضوع حديثا −

ولفت نظر الباحثين إلى سد النقص الحاصل  مكتبة البحوث الجامعية ثراءإمحاولة  −

 ؛الصحيةاإلدارة في مراجع 

  :للبحث والزمانية المكانية الحدود

 :التالي النحو على الدراسة أجريت

االستشفائية المتخصصة لألمومة  المؤسسة في الدراسة هذه أجريت :المكاني المجال

  التقنية واإلدارية مصالحها بين بالتنقل ،اللة خيرة بمستغانموالطفولة 



  ــةــــقدمـالم

 ~ ه  ~

حددت  المؤسسةعلى مستوى  الدراسة لهذه الميدانية الدراسة إجراء تم :الزماني المجال

  .16/05/2017إلى غاية  01/05/2017خمسة عشر يوما من مدتها ب

  :البحث منهج

 سرد على يقوم الذي الوصفي المنهج على االعتماد تم الموضوع، لطبيعة نظرا

 النتائج وتحليل دراسة على يقوم الذي التحليلي المنهج وكذا النظرية، والمعلومات الحقائق

 الطبية، النفايات معالجة لمراحل والمعاينة المالحظة أسلوب على باالعتماد إليها، المتوصل

 أسقطناه حيث، ةالدراس لموضوع الداعمة المعلومات لجمع المعنية األطراف مع المقابلة وكذا

 الصلة ذات المختلفة العلمية المراجع على االطالع لشم نظري لاألو، محورين على

 لحو المطبوعة المراجع افتقار بسبب إلکترونية مراجع غالبها كان والتي ،بالموضوع

 تسيير واقع تبيان على فيه فاعتمدنا التطبيقي العملي الثاني المحور أما ،النفايات مشکلة

  .مستغانمب خيرة اللة والطفولة لألمومة االستشفائية بالمؤسسة العالجية النشاطات نفايات

 :البحث خطة

   :لفصو ثالث إلى تقسيمه ارتأينا البحث بجوانب اإلحاطة لأج من

 أما، العالجية النشاطات نفايات معالجة ومراحل مفاهيم حول عموميات لشم لاألو لالفص

 ،العالجية النشاطات لنفايات ستداممال التسيير وسبل سياسات لحو هو الذي الثاني لالفص

 المؤسسة العالجية النشاطات نفايات تسيير واقع لشم الذي الثـالث لالفص نـوع

 دراسة عن عبارة كانف بمستغانم خيرة اللة والطفولة األمومة في المتخصصة االستشفائية

 في المتخصصة االستشفائية بالمؤسسة العالجية النشاطات نفايات تسيير لواقع تطبيقية

 هيكلها وصفو يفهابتعر المؤسسة تشخيص إلى فيه تطرقنا بحيث والطفولة، األمومة

 عرضنا ،عالجية نشاطات حصيلة من متهقد وما والمادية المالية دهاموار وحجم التنظيمي

 مصادرها تقدير لخال من بالمستشفى العالجية النشاطات حصيلة نفايات تسيير آلية واقع

 وقمنا ،أصنافها مختلف مجاالت بها تنظم التي والسيرورة اآللية ووصف ،الناتجة كميتهاو



  ــةــــقدمـالم

 ~ و  ~

بخصوص أفراد عينة ، االستشفائية المصالح لداخ النفايات تسيير لوتحلي بدراسة كذلك

من فئة المستخدمين  كانت، اللة خيرة لمستشفىإستبانة واقع النفايات بالمصالح االستشفائية 

الفاعلين على نشاطات  كونهم، الدائمين للسلك الطبي وشبه الطبي وعامالت النظافة

 .مصالحهمل النفايات داخل ومراح

 الحالي النظام دعم شأنها من واقتراحات بنتائج دراستنا بحث ختمنا األخير وفي

 المتعارف بالمعايير لتعم مستدامة اليبـبأس بالمستشفى العالجية النشاطات نفايات لتسيير

اللة خيرة  مستشفى بمساهمة لتخ التي والتکلفة واآلثار المخاطر لتقلي لأج من ،عليها

 .المستدامة الصحية التنمية في عامة الصحية والمنشآت ،خاصة
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تقدم المنشآت الصحية لفئة المعالجين الذين يتزايد عددهم بتزايد البشرية يوما بيوم 

حية وعالجية تتطور باستمرار لتقديم أنشطة عالجية فعالة خالية من المخاطر ـدمات صـخ

ن األدوات ـر مـت الکثيـتطورت الخدمات المرافقة ووظفذلك ل ن أجـوم، والعدوى الجانبية

التي انجر عن مجملها نواتج تمثلت في نفايات تلك األنشطة  ،الوحيدل تعماـدات ذات االسـوالمع

المعتمدين في الممارسات الصحية  كافةن المنشآت الصحية عن ـادة عـة زيـالصحية المنبثق

يات النشاطات العالجية بأصناف مختلفة باختالف ذين ينتجون نفاـوال، نهم والعامينـالخواص م

ل معها بتصريفها ومعالجتها بأسلوب اإلغفال د التعامـوعن، اـطبيعتها والمواد المکونة له

حة مقدمي الخدمة الصحية والمجتمع وسالمة البيئة ـتنجر آثار وتنجم مخاطر تهدد صل والتجاه

األصناف المختلفة لنفايات النشاطات العالجية ط ـاهيم وبسـيح المفـولتوض، التي نتواجد ضمنها

  .والمخاطر التي قد تنجم عنها
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  نفايات النشاطات العالجيةماهية : المبحث األول

 مس العديدل مع الکل حيث التعام، تندرج نفايات النشاطات العالجية ضمن عالم النفايات

مبنية على النظرة التي يرون بها ، من األطراف التي منحت مفاهيم مختلفة وتصورات عدة

التوضيح نقدم مفهوم النفايات بالمقاربات ل لذلك ومن أج، النفايات ونفايات النشاطات العالجية

 .األکثر شيوعا وثم مفهوم نفايات النشاطات العالجية حسب الجهات المهتمة بها

  مفهوم النفايات: المطلب األول

فاوته ونفاته ُن كذلكه وبقيته وأردُؤ: الشيءفاية ُن: "في لسان العرب البن منظورء جا

  1... وخص ابن األعرابي به ردئ الطعام، ونفوته ونفيته ونفيه فايتُهوَن

 ةـبح نفايـشيء ما أو بعد استعماله يصل ما يقدر أنه رديء وناتج عن استعما كلأي أن 

أو معنوي شخص ما طبيعي ل من قب ءالشيل لکن ترك استعما، صاحبهال مستغنى عنها من قب

زيادة على عملية الترك التي مع مرور الزمن ، قد يکون مرغوب فيه من طرف شخص آخر

المتعاملين مع ل مما جع، ذ أشکاال وطرقا على حساب البيئة التي نعيش فيهاـأصبحت تأخ

فأعطى الواقع فرضية إيجاد ، النفايات تتعدد مفاهيمهم حولها بتعدد وجهاتهم وتصوراتهم لها

ل وـح ءونظرا لتعدد التوجهات واآلرا، صحيحة ومرضي وموحد للنفايات غيرل مفهوم شام

   :نعمد إلى تقديم مفهوم النفايات وفق بعض المقاربات التالية، وم النفايةـمفه

  المقاربة االقتصادية: الفرع األول

البة أو ـقيمته االقتصادية هي س ءمادة أو أي شي كل"من الناحية االقتصادية النفاية 

ء بعض األشيا"يد أرناؤوط بأنها ـد السـوعرفها محم 2"د صاحبها في زمن و مکان ماـة عنـمنعدم

البنك الدولي يرون  اءخبر" أنـيف بـويض"التي أصبح صاحبها ال يريدها في مکان ما ووقت ما 

ويصفها تراڤس ، 3"ذه مؤقتاـب نبـالنفاية على أنها شيء متحرك ليست له فائدة مباشرة حاليا ويج
                                                                 

   .248 م، ص1988 هـ1408 بيروت العرب، لسان دار المحيط، العرب الخياط، لسان يوسف إعداد منظور ابن العالمة: 1
2 : Jean-pierre Hannequart «gestion des déchets» Année académique 2002, page 03. 

www.ulb.ac.be/students/dege/cours/envi047-syllabus 2002.pdf 
، 2003، مکتبة الدار العربية للکتاب" طرق االستفادة من القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة " محمد السيد أرناءوط : 3

 .17، ص مصر، القاهرة
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، 1"أو أهمية اقتصادية أو منفعة للناس، ة ظاهرة أو واضحةـا قيمـمادة ليست له" بکونها واجنر 

ال أوعاجال ـآج ماإل وـان يحـرف اإلنسـشيء يصنع أو ينتج من ط كل"إلى أن  Stillingويخلص 

فما ، ءن هما اللذان يحددان طبيعة األشياد أن عاملي الزمن والمکاـفمن المفاهيم نج، 2"إلى نفايات

د ـعن كذلكون ـمکان ما قد يصبح بقيمة موجبة أو يکي زمن وـاحبه فـذو قيمة سالبة عند صكان

مواد ثانوية أو نفاية قابلة للتدوير ل وذلك في شک ،ان مغايرينـان ومکـر بزمـخص آخـش

لها قيمة  كانتليست نفاية إذا  كانتادي المنفعة أوالمادة أيا ـالمفهوم االقتصـوب، ترجاعـواالس

د ـتعمالية عنـة االسـالقيمـل ة مقابــا قيمة تبادلية معروفـله كانتأو ، استعمالية زائدة عند صاحبها

  .ائي لهاــالنهل تعمــالمس

  المقاربة االجتماعية: الفرع الثاني

ح ـر واضـث الملکية غيـذي من حيـالنفاية ال ءما يشتق من النفاية ما يعرف بفضاعادة 

 كونو ،ارغ ال يسمح بصالحية التملكـف ءار عنه بفضـويمکن التعبي، هـريف بـالتعدقق ـوغير م

على إزالة النفايات من ل فهي تعم" لالجما ،النظافة ،النظام"ل الثالثية ن خالـرف مـدن تعـالم

محيطها بالطرق التي ال يتأتى من جرائها حساسيات مفرطة من المجتمع انطالقا من أساليب 

3دأ ـمبـل ا يقابـو مـييرها وهـا وتسـمعالجته
NIMBY " بمعنى ، "محيطنا ءحساب ما وراليس على

وما ينجر ، ب النظرة النفسية إليها وإلى طرق معالجتهاـأن النفاية ينبني مفهومها اجتماعيا حس

المحارق أوالمرامد الموجودة في المنشآت ل مث، عنه من تصورات للمحيط الذي نعيش فيه

على إنقاص فعالية أنشطتها ل وتعم، د الصحةـق قواعـا ال تطبـى أنهـنظرة علالصحية التي تبدي 

ي يستدعي تغير تلك المحارق ة المبدأ الذـن حجيـمل هذا ما يجع، معهال واإلضرار بمن يتعام

ة ومعالجة الغازات المنبعثة خالية من ـترجاع الطاقـدات اسـزة بمعـمنشآت ترميد مجه ءبإنشا

                                                                 

الجمعية المصرية لنشر المعرفة ، محمد صابر/د: ترجمة" لفهم التلوث وآثاره ل البيئة من حولنا دلي"تراقس وانجر : 1

  .170، ص مصر، القاهرة، 1997، والثقافة العالمية

، الطبعة األولى دار الفکر العربي" علم البيئة العام والتنوع البيولوجي " محمد محمد الشاذلي وعلي علي المرسي  :2

  .455، ص مصر، القاهرة، 2000
3 : NIMBY : شعار أمريکي يرمز لعبارة  "Not In My Back Yard".  
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  .الجانبية المخلفات

  المقاربة البيئية: الفرع الثالث

 كالهواءات ـالبيئة هي تلك الطبيعة المکونة من عناصر تربطهم عالق، وفق هذه المقاربة

ملوث  كلمفهوم النفاية بيئيا هو  هنوكاردوحسب جون بيير ، والتربة والتنوع البيولوجي ءاـوالم

  1:ار على عناصر البيئةـه آثـل

 ؛أصناف المفارغملوث لها في حدود  كل :التربة −

  ؛ملوث لطبقة المياه الجوفية في حدود المفارغ كل :ءالما −

  ؛ملوث غازي في حدود المفارغ ومنشآت المعالجة كل :الجو −

 ؛على نشر األمراضل ما يعم كل :الصحة العمومية −

  المقاربة القانونية: الفرع الرابع

معالجة النفايات للحد  كيفياتالمشرع على وضع قوانين ومراسيم تهدف إلى تحديد ل يعم

عمله هذا نتيجة تعاقب اآلثار  ءوجا، ا في المحيط لما قد ينجر عنها من آثار سلبيةـمن إلقائه

البقايا  كل"وحسب القانون الجزائري مفهوم النفايات هو ، السلبية على صحة وبيئة اإلنسان

ل وـمنق كلأو منتوج و مادة كلوبصفة أعم ل أو االستعمال اج أو التحويـالناتجة عن عمليات اإلنت

 ،2"لص منه أو بإزالتهـزم بالتخـأو يل، تخلص منهـائز بالتخلص منه أو قصد الـالك أو الحـوم المـيق

تخلص حسب المشرع هي التي تحدث النفاية ـالمالحظ من المفهوم أن عملية التخلص أوقصد ال

الجزائري لتجاوز دى اجتهد المشرع ـل، يتباين من شخص آلخر، وهو أمر جد شخصي وذاتي

الذي يحدد قائمة  06-104 هذه اإلشکالية بوضع قائمة النفايات ضمن المرسوم التنفيذي رقم

األشخاص الطبيعيين أو المعنويين  كلحيث أن ، النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة

لقائمة ترتيب  المهتمين أو المتعاملين مع النفايات ومعالجتها يستعينون بمالحق المرسوم المدونة

إثر تطابق المواد مع مفهوم النفايات ل وتسمية وصنف ومقاييس الخطورة للنفايات والتي تسج
                                                                 

1 : Jean-pierre Hannequart, op cit, p 4. 

المتعلق  03المادة ، 2001ديسمبر سنة  12الموافق  1422رمضان عام  27المؤرخ في  01-19القانون رقم  : 2

  .2001ديسمبر  15الموافق  1422رمضان  30تاريخ  77الجريدة الرسمية رقم ، بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
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  .المشار إليه أعاله

ي ـيعتبر المختصون أن المقاربة القانونية ه، بعد طرح مفهوم النفاية وفق هذه المقاربات

 المتعاملين أو الحائزينل بالنسبة لکبين ما هو نفاية وما هو غير ذلك ل الدعامة األساسية للفص

هي الحکم في تصرفاتهم  كونهاعلى مواد هي بصدد التخلص منها أو إلزامية التخلص منها 

  .والمرجع في تحديد مسؤولياتهم

  أصناف نفايات النشاطات العالجية: المطلب الثاني

وصفها لها أهداف مسطرة البد من ل األحوا كلتصنيفات النفايات بصفة عامة وفي 

أما التصنيفات ، حيث أن خاصية النفايات موجودة في القوانين والتشريعات وغيرها، مسبقا

  :ونـن أن تکـي يمکـوة والتـداف المرجـايير الموضوعة واألهـب المعـفتتعدد بحس

والتخزين والمعالجة والتخلص النهائي ل النق كلالتحکم في مشال من أج :ذات طابع عملي −

  ؛ن النفاياتـم

ي ـديات فـوعمليات الفرز والجمع لعدة بل، مبدأ الملوث الدافع كتطبيق :طابع مالي ذات −

 ؛...المشروعل منشآت تسير النفايات تضمن تمويل کـش

سالمة وصحة ل اإلحاطة بالمسؤولية المرتبطة بمختلف األسئلة حو :ذات طابع قانوني −

 1؛المجتمع وحماية البيئة

ات ـالعالجية فتعدد معايير تصنيفها وأصنافها بتعدد الجهوفيما يتعلق بنفايات النشاطات 

، توضع في خانة النفايات الخاصة الخطرة حسب التشريعات كونهاو، ؤولة والمتعاملة معهاـالمس

اطات ـة بالنشـية المرتبطـوالعدوى والخصوصسمية ا العديد من المعايير منها الـجلت لهـس

ن المعايير التي أعطت العديد من األصناف المدرجة وغيرها م، ر المرتبطة بهاـة وغيـالعالجي

الجهات المسؤولة على ل فمن بين األصناف التي وضعت من قب، ات المسؤولةـالجهـل ن قبـم

يم ـة اإلقلـة وتهيئـي البيئـناف وزارتـري وأصـدينا أصناف القانون الجزائـي لـالمستوى المحل

ل ما صنف في اتفاقية با ذكرالدولي العالمي نوعلى المستوى ، الح المستشفياتـحة وإصـوالص
                                                                 

1

� و
�	 ا��ر��ن  :

� طل ا��د�" ���� ا��را�
� 2 "إ�	 ا���وم ا�
، #��ن، 1997،دار ا��روق �� �ر وا��وز

  . 102، ص ا$ردن
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  .برنامج األمم المتحدة وتصنيف المنظمة العالمية للصحة يـة فـة للبيئـالمخصص

  تصنيفات المشرع الجزائري: الفرع األول

مرسومين ل تم وضع أصناف نفايات النشاطات العالجية في التشريع الجزائري من خال    

  :التصنيف التي أسفرت عن عدة أصناف على النحو لتاليتنفيذيين وضعت بهما معايير 

 المتعلق بالنفايات الحضرية 84-378المرسوم التنفيذي رقم : أوال

ا ـييرها ومعالجتهـى تسـؤولة علـة المسـا والجهـة منهـالمتکون ةـار الطبيعـأعطي للنفايات معي    

 1:اـنفين همـي صـك فـوذل

 النفايات المنزلية التي تنتجها المنشآت الصحية من بين أصنافالتي تشبه : النفايات الصلبة-1

  12]المادة [ .البلدية مسؤولية رفعهال النفايات االستشفائية التي تتحم

 حيةـآت الصـالمنشل وهي الصنف الثاني الذي تتحم: النفايات الناتجة عن عملية العالج-2

 13]المادة [: إزالتها على نفقاتها الخاصة وتضم

  ؛المتعفنةل التشريح وجثث الحيوانات واألزبانفايات  −

أو مادة ملوثة أو وسط تنمو فيه الجراثيم والتي قد تتسبب في  ءأو غدا شيءأي  −

الوحيد والجبس واألنسجة الملوثة غير القابلة ل األدوات الطبية ذات االستعمال مث،أمراض

  ؛للتعفن

  ؛المواد السائلة والنفايات الناجمة عن تشريح الجثث −

اطات ـتسيير نفايات النش كيفياتالمتعلق بتحديد  03-478المرسوم التنفيذي رقم : ثانيا

 ةـالعالجي

رتب به نفايات النشاطات العالجية بمعايير الخصوصية واالرتباط بالنشاط العالجي 

 :واألخطار التي تحملها والمصالح الناتجة عنها وذلك في ثالث أصناف

 النفايات المتکونة من األعضاء كلوتوصف بأنها : ء الجسديةضاءالنفايات المتکونة من األع -1

ة ـالجسدية والنفايات الناجمة عن العمليات الخطيفة البشرية الناتجة عن قاعات العمليات الجراحي

                                                                 

  .222، صالجزائر، وهران، 2003، دار الغرب للنشر والتوزيع" المنتخب المحلي لحماية البيئة ل دلي" وناس يحي  : 1
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  ؛05]المادة [وقاعات الوالدة 

 مياتـوتوصف بأنها النفايات التي تحتوي على جسيمات دقيقة أو على س: النفايات المعدية -2

 ؛06]المادة [التي تضر بالصحة البشرية 

 10] المادة[ :وهي المتکونة من: النفايات السامة -3

ة ـيدالنية والکيميائيـواد الصـن المـالنفايات والبقايا والمواد التي انتهت مدة صالحيتها م −

 ؛والمخبرية

عالية من المعادن الثقيلة واألحماض والزيوت ركيزات النفايات التي تحتوي على ت −

 1؛المستعملة والمذيبات

نسبة من نفايات  أكبرصنف يضم  ذكرالمالحظ على تصنيف هذا المرسوم هو عدم 

صنف النفايات  كذاالنشاطات العالجية وهي النفايات شبه المنزلية الناتجة عن أنشطة العالج و

ييرها ـتس كيفياتها بمرسوم آخر يحد ءها ضمن األصناف واستثناذكرباإلمکان كان ي ـالمشعة الت

ي ـا فـالمتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ومراقبته 01-19و منصوص عليه في القانون رقم ـهكما 

 .المادة الرابعة منه

 تصنيفات وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم: الفرع الثاني

ناف ـي أربعة أصـترتيب وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم لنفايات النشاطات العالجية ف ءجا

  2:يـفي المرجع الوجيز للمعلومات المتعلقة بتسيير وإزالة النفايات الصلبة الحضرية وه ذكرت

 كونهاالمنشآت الصحية ل والتي البد من أخذها بعين االعتبار داخ: النفايات شبه المنزلية: أوال

مواد ناقلة للعدوى والجراثيم خاصة لألشخاص المتعاملين معها واألشخاص الذين  ءالحتوا ةـقابل

ي ـوتنتج هذه النفايات بصفة عامة من قاعات المرضى ف، إمکانية مقاومة العدوى لديهم ضئيلة

لمطابخ والمخازن ومصالح الفحص الخارجي واإلدارات ومصالح النظافة وا فىـالمستش

 ...إلخ ،والورشات
                                                                 

1

ذي ر*م  :� �
ر ا�� �طقوا�����ق  ��1984رس  3ا��ؤرخ .	  84-55ا��ر�وم ا�
�� �
  .ا�2 �#

2 : Hueber.D « Manuel d’information sur la gestion et l’élimination des déchets solides urbains » GTZ 

coopération technique, allemande, Alger, février 2003, république algérienne démocratique et populaire, 
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, p 136. 
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النفايات اآلتية من المصالح االستشفائية المعزولة والتي بها  كلتضم : النفايات المعدية: ثانيا

الکوليرا والذباح والحمى : لالحاملين للعدوى أو المصابين باألمراض المعدية مث المرضى

أدوات ل النفايات جد المعدية مث كذلكوتضم ل، األطفال وشل كالسل: وما شابههاء الصفرا

والتي ، واألدوات القاطعة والحادة الحاملة إلفرازات بشرية أو الدم كاإلبرالوحيد ل االستعما

 كذابمجملها تأتي من مختلف المصالح الطبية المحتوية والمتضمنة للمخاطر الحقيقية للعدوى و

إضافة إلى نفايات الحيوانات المستعملة في تجارب تشخيص ، الميکروبيولوجيل مخابر التحلي

  .األمراض المعدية

  الجسديةء النفايات المتکونة من األعضا: ثالثا

ان الناتجة عن قاعات العمليات الجراحية وقاعات ـم اإلنسـوتضم جميع األجزاء واألعضاء من جس

 .المبتورة والمشيمة ءجة العضوية واألعضاـاألنسـل التوليد ومعارض الجثث وتشريحها مث

  نفايات أخرى خاصة :رابعا

أساسية من شأنها  اتـى تقنيـاج إلـد تحتـتقدم خدمات ق كونهاتتأتى من المنشآت الصحية   

ي مضمونها ـوالتي ف، أن تنتج نفايات خاصة شبيهة بالتي هي من صنف النفايات الصناعية

ة المانعة ـا واألدويـاألدوية السامة للخالي: النفايات الخطيرة وتضمل والحکم عليها قانونا من قبي

  .المستعملة والمذيباتالنقسام الخاليا واألحماض والزيوت 

  تصنيفات وزارة الصحة وإصالح المستشفيات: الفرع الثالث

 ة صادرة بتاريخـة تقنيـوثيقل إن وزارة الصحة وإصالح المستشفيات ومن خال    

ل الدلي كذاوالمتعلقة بتسيير نفايات النشاطات العالجية و 1958/398تحت رقم ، 12/09/1995

 09-03 مـالصادر عن المعهد الوطني للصحة العمومية في الوثيقة رقالتقني للنظافة االستشفائية 

الجسدية في صنف ء نفايات األعضاأدرجت تقسم نفايات النشاطات العالجية إلى خمس أصناف 

مع إضافة صنف ، ادة والواغزة رتبت في صنف منفردـالنفايات المعدية والنفايات المعدية الح

  1.النفايات الخطرةمن صنف ـالنفايات اإلشعاعية ض

                                                                 

1

�ت:  ���
� ر*م : " وزارة ا��2� وإ62ح ا��� 8� ��
���ر 12ا��ؤر�� .	  1958/398��� 
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 العالجية تصنيف وزارة الصحة وإصالح المستشفيات لنفايات النشاطات :1-1م رقل جدو

 الصنف 
 ،نفايات واغزة

 قاطعة جارحة أو
 أوعفنة نفايات معدية

 نفايات شبه

 المنزلية

 نفايات

 مضايقة

 نفايات خطرة

 أوسامة

 عن لمثا
 صنف

 النفايات

 المباضع اإلبر
 شفرة المباضع

 العمليات نتاج قاعة جسدية ءأعضا
 اقتطاع نسيج حي الجراحية أو من

 ،الخطيفة( لفحصه مجهريا
 )التنظرالمجهري

 بقايا الوجبات
 األغلفة مختلف

 العادية 

 أدوات
 مضايقة

  غير صالحة

 أدوات منتهية
 الصالحية
 أوتالفة

  على معطيات وزارة الصحةءبنالبة من إعداد الطا: المصدر

  المنظمة العالمية للصحةتصنيف : الفرع الرابع

ات ـا بنفايـحسب المنظمة العالمية للصحة نفايات النشاطات العالجية التي اصطلحت عليه

 1:آت العالج الصحي تنتج ثالث أصناف من النفايات الصلبةـمنش

 ات البلديةــالنفايل معها مثل امــوهي النفايات التي يمکن التع: خطورةل النفايات التي ال تمث: أوال

، نفايات المصالح اإلدارية والمطبخ واألقسام الصحية غير المعدية: المنزلية الصلبة وتضم

  .الها األوراق والعلب القابلة لالسترجاع والنفايات الغذائية والزجاج والبالستيك وغيرهاـومث

 :من اإلجمالي المتبقي عن النفايات الصلبة وتضم صنفين 20 %النفايات التي بها نسبة  :ثانيا

  .ومعالجة خاصةل لنفايات العالجية الخطرة والنفايات التي تتطلب تعاما

ات ـهذه األصناف ضمن ترتيب بثمان أنواع من نفايل الموالي يوضح تفصيل والجدو

  :اطات العالجية التي تنشأ عن المنشآت الصحية حسب المنظمة العالمية للصحةـالنش

   

                                                                                                                                                                                                        

1995  �8���
�ا�������
ر ا� ��
�ت ا:�
��.  
1: OMS « la gestion des déchets des hôpitaux et autre établissements de soins de santé Rapport de la réunion de 

l’OMS à Bergen » Organisation mondiale de la santé OMS, 1986, Copenhague, 5-6. 
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   تصنيفات النفايات الناتجة عن المنشآت العالجية :2-1 رقمل جدو

 للصحة حسب المنظمة العالمية

 وأوصاف أصناف النفاياتل مثا أصناف النفايات

 نفايات عادية
المياه القذرة ، الحيوانات غير المعدية، حافظات، أدوات التغليف: نفايات شبه المنزلية

 .على صحة اإلنسان كثيرخطر ل السائلة التي ال تشک شبه

 ءنفايات األعضا

 أو الجسدية

 التشريحية

، مواد بها الدم أو نواتج الدم، جثث الحيوانات، جنين، من الجسم ءأجزا، ءنسيج أعضا
 .فيزيولوجية لسوائ

  نفايات مشعة
المواد المستعملة في فن أو ، تحديد األورامل، التحالي: نفايات طبية معدية باإلشعاعات

  .ءالشفا علم
 .وقدرة معتبرة لتسبيب األمراض كميةتأتي من ملوثات أو جراثيم مکثفة أو ذات  نفايات معدية

 خزةنفايات وا

 وقاطعة

 شيئالمسامير وأي ، زجاجية ءأجزا، شفرات مسننة أو حادة، المباضع، المحقنة، اإلبر
 .أو قاطعواخز 

 .تالفة أو غير صالحة ومنتهية الصالحية كيميائيةأدوية ومواد ، مواد صيدالنية  نفايات صيدالنية

  أغلفة مضغوطة
صفيحة رذيذية التي قد تنفجر في ، أغلفة تحتوي على غازات غير ضارة أو هامدة

  .حالة تعرضها للنار أو الثقب

  كيميائيةنفايات 

ل ناتجة عن العمليات التجريبية والتشخيص وأعما، صلبة وشبه سائلة كيميائية مواد 
 :وإزالة العدوى والتعقيم وتضم صنفين التنظيف

 ،لاللتهاب قابلة ،<12)أو (PH>2.0مذيبة ، سامة نفايات :خطيرة كيميائية نفايات .أ
طبيعتها سامة  المواد التي) أو الصدمات ءمتفاعلة مع الما، مواد متفجرة( لقابلة لالنفعا

انعکاسات  أن يرى عليهال الماسخة أو محتمل، المواد السرطانية التي تتحول مث
 .جينية

أحماض آمنيه وبعض األمالح  ،سکريات غددية :غير سامة كيميائيةنفايات . ب
  .وغير العضوية العضوية

Source: OMS «la gestion des déchets des hôpitaux et autre établissements de soins de santé 

Rapport de la réunion de l’OMS à Bergen» Organisation mondiale de la santé OMS, 1986, 

Copenhague.   
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 لفي اتفاقية با ءتصنيفات مؤتمر األعضا :الفرع الخامس

إحدى المؤتمرات التي عقدتها األمم المتحدة ل في اتفاقية با األعضاءيعتبر مؤتمر 

توجيهات تقنية لتسيير بيئي ل حماية البيئة بغية وضع أسس وقواعد في شکل ي مجاـا فـلبرنامجه

العالجية في  وتم عنده وصف وترتيب نفايات النشاطات، ات النشاطات العالجيةـتدام لنفايـمس

  2:وذلك على النحو التالي، 1واحدة منها أصناف مندرجة تحتهاـل خمس مجموعات لک

ل العدوى مثل النفايات التي ال تحم كلتضم : رةـنفايات النشاطات العالجية غير الخط: أوال

واألغلفة وبقايا الطعام وهي شبيهة بالنفايات المنزلية أو البلدية التي يمکن أن المکاتب  التـفض

من الکمية اإلجمالية التي  90 %إلى  70ما بين ل وتمث، مصالح النظافة بالبلديةل تعالج من قب

 :حيث تنقسم إلى ثالث أصناف، آت الصحيةـا المنشـتنتجه

ة والقارورات ـر الملوثـادن غيـتيك أو المعـوالبالسة ـب الورقيـبها األوراق والعل :نفايات التدوير

  .أوالزجاجات القابلة للتدوير حالة وجود صناعة التدوير بالبلد

دائق التي ـهذا الصنف يحوي مثال بقايا األطعمة الغذائية ونفايات الح :اإلحيائيل نفايات التحل

  .يمکن تسميدها

خطورة ـل أو تمثل کـي ال تشـات التـالنفاي كلتضم  :نفايات أخرى غير خطرة أو دون مخاطر

   .الصنفين السابقينوال تشبه 

األصناف التي تندرج تحتها  :نفايات النشاطات العالجية التي تستدعي احتياطات خاصة: ثانيا

 :هي

 كذلكرية وـجة البشـتحتوي على األجزاء الجسدية واألعضاء واألنس :النفايات الجسدية البشرية

، م المبتورةـن الجسـم ءزاـأج، المقطوعة ءنفايات األنسجة واألعضا: ومثالها، األورام الدموية

  ... المشيمة

                                                                 

1: Organisation Mondial de la Santé « principes fondamentaux de la gestion des déchets de soins médicaux. Dans: plan 

national de gestion des déchets de soins médicaux, Manuel guide » Organisation Mondial de la santé et programme des 
Nations Unies pour l’environnement/SCB, 2004, p 3-7. 

مراقبة الحرکة الحدودية للنفايات الخطيرة ل حول ي اتفاقية بامؤتمر األعضاء ف: بعنوان جاءنشير إلى أن المؤتمر  :2

  2002.ديسمبر ل وطرق التخلص منها وذلك خال
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ل ر محتمـخطـل ما هو مرتبط بالنشاطات العالجية ويمث كلفي ل تتمث :الواغزة /النفايات الحادة

ولهذه االعتبارات تدرج في خانة النفايات ، الوغز أوصفة القطع الحادةل بالجروح أو العدوى بفع

  .ن المخاطرـالي مـق وخـيير دقيـالناتجة عن المنشآت الصحية والتي تستدعي تسجد الخطرة 

ارط ـيع والمشـفرات التبضـوالت وشـأصناف اإلبر والزجاجات المنکسرة واالنب كل :مثالها

 .والحوجالت الفارغة

يير صنف هذه ـتس، اـيدالنية ومکوناتهـالعتبارات طبيعة تحضير المواد الص :النفايات الصيدالنية

ة الصالحية ـمقاربات مختلفة الحتوائها على المواد الصيدالنية المنتهيل النفايات يستلزم استعما

تحت ( نافـويضم هذا الصنف ثالث أص، والمواد غير الممکن استعمالها العتبارات أخرى

  :طريقة معالجتها تختلف باختالف نوعها، )الصنف

و الشراب المسکر أ ابونجـائع بـنقـل يدالنية مثـواد الصـا المـبه :رةـر خطـنفايات صيدالنية غي -1

تعالج مع النفايات شبه  كنفاياتر وعند مجاالت تسييرها ـخطل والتي ال تمثل، ضد السعا

  .المنزلية

حالة ـل خطر محتمل وهي المواد الصيدالنية التي تشک :نفايات صيدالنية محتملة الخطورة -2

ات الخطرة ـة النفايـوتدرج في خان، لهم أشخاص غير مرخصل استعمالها بطريقة سيئة من قب

  .وتسييرها يتم ضمن وحدات تخلص مالئمة

 كذاالنفايات الصيدالنية تضم األدوات المحتوية على معادن ثقيلة و :نفايات صيدالنية خطرة -3

ا تستدعي معالجة خاصة ـارات مکوناتهـوالعتب، المطهرات أو المعقمات التي بها نفس المعادن

  1.دات تخلص مالئمةـفي خانة النفايات الخطرة التي تسير في وح وال بد من إدراجها

وصنع وتحضير المواد ل ما يمکن أن ينتج عند استعما كلوهي  :نفايات صيدالنية سامة للخاليا

خاص الممارسين ألنشطتهم بالمواد ـوالمخاطر المحتملة لألش، الصيدالنية آثار سامة للخاليا

لهذا ، من ميزتها التحويلية وإحداث السرطان والمسخالصيدالنية السامة للخاليا تأتي خصوصا 

 .لروط نفسها التي تتأتى من طب وسالمة العمـتم بالشـديرها تـفهي نفايات خطرة ومعايير تق
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ن ـمعدية ولک كأنهاتضم النفايات التي لم تصنف  :النفايات التي بها الدم والموائع الجسمية

ويمکن لهذه النفايات أن ينظر لها باحتياطات ، والبرازملوثة بدم اإلنسان أو الحيوان واإلفرازات 

  .التلوث بعناصر ممرضة

 ... اللفافات، معدات النقائع، الحقن دون إبرها، االقتطاعات، الضمادات :مثالها

المعايير الخاصة المرتبطة بتسيير صنف هذه النفايات إن  :النفايات المعدية وجد المعدية: ثالثا

حالة استکشاف أو بقاعدة الخبرة العالجية الطبية التي  كلمنضبط عند ل ال بد أن تطبق بشک

تجابة ـتعلن أن النفايات تلوثت بمکونات وعناصر مسببة لألمراض وأن تواجدها قد يحدث اس

صنفين من النفايات بحسب درجة العدوى التي ل وضمن هذه النفايات نسج، ك األمراضـلتل

  :تمثلها

ي تثبت ـة التـات البيوطبية ونفايات النشاطات العالجية المعروفالنفاي كلوتضم  :نفايات معدية

ر معدية ـعناصـل نقـل ممتهن الطب البشري أو الحيواني أنها تحتمل عند سرير المعالج من قب

فيات ـبالمستشل قاعات العز: التالية األماكنوهي تأتي خصوصا من ، لإلنسان أو الحيوان

ب ـعالج المرضى المصابين بفيروس التهاب الکبد ووحدات الط مراكزوقاعات تصفية الدم أو 

الباطني وقاعات العمليات وغرف العالج والمخابر التي تعالج خصوصا المرضى الذين يعانون 

  .من األمراض المشار إليها

ات ـدى الملوثـت بإحـالمعدات واألدوات والمواد والتجهيزات التي استعملت وتلوث كل :مثالها

 اب الکبدـة أوإلتهـدان المناعـروس فقـدم المرضى الملوث بفي: الموائع الجسدية التاليةالدموية أو 

 ،ي الدقيقـاب المعـالته، دـى التفوئيـغائط المريض الذي أصيب بعدوى حم، أوالحمى المالطية

ل شل ،الکلب ءدا، الجمرةل، الکوليرا وبراز المجاري التنفسية لمرضى مصابين بعدوى الس

 ... لاألطفا

اعفة ـواع المضـمن األن كانتاألنسجة الميکروبيولوجية أيا  كلوتضم  :نفايات جد معدية

ة ـالنظافل اـي مجـفـل ي تعمـوتنتج هذه النفايات في المعاهد الت، للعناصر الممرضة الناتجة

 ،حية المماثلةـآت الصـالج والمنشـات العـابر وقاعـالمخ كذاوالميکروبيولوجية وعلم الفيروسات و

ل التحويـل تعملة ألجـزات المسـات والتجهيـالحاويل خصوصا في نفايات المخابر مثل وتتمث
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 .والتلقيح ومخرج أنسجة العناصر المعدية والحيوانات الملوثة

ن ـا مـوالدم المتجمد والمعدات الزجاجية الملوثة نتاجل أنسجة النخامات في مخابر الس :مثالها

س ـنفـل تج داخـالعالية التي تن التراكيزالميکروبيولوجية ذات األنسجة ، الطبيل مخابر التحلي

  1.المخابر السابقة

اطات ـن النشـا مـالعالج وإنمل وهي صنف ال تأتي خصوصا من مجا :نفايات أخرى خطرة: رابعا

ل الـاستعملت ونتجت خ كيميائيةالملحقة وتضم النفايات الکيمائية المحتوية على عناصر 

ل اـاب واالنفعـوالتي بها خاصية السمية وااللته، ت التنظيفاءإجرا والتعقيم أوالتطهير ت ءاإجرا

وتنتج بمجملها عن مصادر ، والحساسية للصدمات والعالية الترکيز بالمعادن الثقيلة ارـواالنفج

إضافة إلى النفايات المضغوطة ، ي خانة الصنف الثانوي للنفايات الکيمائيةـسامة تدرج ف

 .بالغازات

 ،عةـمصالح األش صور أشعةتثبيت وتطوير ل محالي، معيار ضغط الشرايين، المحرار :مثالها

 ...العناصر الکيمائية العضوية وغير العضوية، وغير المتجانسةالمتجانسة  ذيباتـالم

عاعات ـوالغازات والمکونات الصلبة الملوثة بإشل وتضم السوائ :النفايات اإلشعاعية: خامسا

، اتـوحالة طاقتها النووية ضمن إشعاعات مؤينة لها آثار سامة للجين كتلتها ددة برقمها وعددـمح

ة ـة الفعاليـعاعية قليلـالمنشآت الصحية تنتج عادة نفايات إشل واد اإلشعاعية المستعملة داخـوالم

 .ب خصوصا في األبحاث العالجية والتصوير الطبيـوتنص

ن ـوتنتج انطالقا م، النفايات الصلبة وشبه السائلة والغازية الملوثة بإشعاعات مؤينة :مثالها

األورام  وكشفالحي  الجسم ءعضاأبر وتصوير المختل األنسجة والموائع الجسدية داخـل تحالي

 .والمداومات ءالبحث وعلم الشفا اءاتالسرطانية وإجر

ايير ـعت بمعـا وضـأنهء اـاألعض ؤتمرـمل الـن خـمل اـة بـالمالحظ على تصنيف اتفاقي

شبه المنزلية والمرتبطة مباشرة ، المعدية وغير المعدية، الخطرة وغير الخطرة الخصوصية

بالنشاط العالجي الطبي ومعايير مصادر إنتاجها عند مختلف المصالح واألقسام وطرق تسييرها 
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 .احتياطات خاصة ر مجاالت تسيير النفايات شبه المنزلية أو عبر مجاالت تستدعيـا عبـإم

  لفي اتفاقية با ءحسب مؤتمر األعضا لنشاطات العالجيةترتيب نفايات ا :3-1رقمل جدو

  صنف ترتيب النفايات  ترتيب النفايات

 نفايات النشاطات العالجية غير
  الخطرة

 نفايات التدوير
 اإلحيائيل نفايات التحلي

  نفايات أخرى دون مخاطر أو غير الخطرة

عالجية التي نفايات النشاطات ال
  تستدعي احتياطات خاصة

 النفايات الجسدية البشرية
 الواغزة /النفايات الحادة

نفايات  ،نفايات صيدالنية غير خطرة: النفايات الصيدالنية
 نفايات صيدالنية خطرة ،صيدالنية محتملة الخطورة

 .نفايات صيدالنية سامة للخاليا
  .النفايات التي بها الدم والموائع الجسمية

  المعدية وجد المعدية النفايات
  نفايات معدية

  نفايات جد معدية
  .نفايات أخرى خطرة  .نفايات أخرى خطرة
  .نفايات إشعاعية  النفايات اإلشعاعية

 على التصنيف أعاله ءبنا الطالبةمن إعداد  :المصدر

أساليب ومجاالت تسيير النفايات والخروج من إشکالية فرزها لغرض ل وألغراض تسهي

ترتب وتصنف نفايات النشاطات العالجية بصفة ، ا بإحکام مع تدنية التکاليف المرافقةـمعالجته

التوجيهات التي  كذاى ثالث أنواع وفقا لمختلف النصوص القانونية والتشريعية وـة إلـإجمالي

 1:لة باـن اتفاقيـانبثقت ع

العادية والنفايات الصيدالنية النفايات  كلوتضم  :نفايات النشاطات العالجية شبه المنزلية −

 ؛الخطرة رـغي

ة ـنفايات النشاطات العالجي والتي تضم عدة أصناف منها :نفايات النشاطات العالجية الخطرة −
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 ؛والنفايات الکيمائية والسامة وغيرها، المعدية

 ؛صنف الحادة والواغزة والقاطعة :نفايات النشاطات العالجية الخطرة −

ي ـالحية التـة الصـالجسدية والنفايات الصيدالنية المنتهيإضافة إلى صنف النفايات 

حية ـأة الصـة وإدارة المنشـفيها العديد من السلطات کالجماعات المحليل تتدخ اءاتتدعي إجرـتس

مع اإلشارة إلى أن صنف النفايات اإلشعاعية يحددها ويؤطرها قانون ، ارة الشؤون الدينيةـونظ

  .تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاا وهي مستتثناة من قانون ـخاص به

   آثار ومخاطر نفايات النشاطات العالجية: المطلب الثالث

مختلف أصناف نفايات النشاطات العالجية انطالقا من خصوصياتها الخطرة ل تشک

ا ـرة العديد من اآلثار والمخاطر التي تتمحور على عدة مفاهيم متداخلة ومترابطة فيمـوغير الخط

حيث ، الخطورة والمجازفة والمخاطرة واألثر والتأثيرات التي قد تنجم عنها:ة مفاهيمـخاصا ـبينه

 1 :دهاـيمکن تحدي

 ؛يعرف باعتبار الشيء الذي وقع عليه الضرر :التلوث −

ذي وقع عليه ـيء الـمن الشل المباشر وغير المباشر للتلوث الحاص يعکس التأثير :األثر −

 ؛الضرر

 ؛على الشيء المضرورل له صلة بإمکانية وجود األثر الحاص :الخطر −

وقوع  لاـاحتم/رةـالمض: هي نتاج األثر ويمکن استخالص سلمية االنجذاب بين :المضرة −

 ؛وظيفي في األشياءل وقوع خلل احتما/المضرة، الخطر

 " مخاطر العدوى"  األخطار الصحية :الفرع األول

النفاية في ذاتها ال  كون، لها أن تتجلى تلقائياإن العالقة بين النفايات والصحة ال يمکن 

وثم إن التفکير في األخطار الصحية والنفايات ينبني على وسائط ، ة أضرار للصحةـتعتبر حامل

 : واقعية ضمن هذه الفرضية هما األكثرمنها ضارة ومضرة والمسلکين ل تجع

                                                                 

1 : Bruno Debray « gestion et traitement des déchets » Ecole nationale supérieur des Mines de Saint-Étienne. 

Département ingénierie de l’environnement, 2000, France, p 14. 
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نفاية  كلإذ أن ، في غير محلها كانتال تکون إال إذا  والوباءفالنفاية بين صنف القذارة 

بما ، ضررال ا ووضعها في المکان المخصص لتخزينها وتوضيبها وصرفها ال تشکـم فرزهـت

ة ـأيل کـا ال تشـتجميعهـل ي محـعت فـي إن وضـة التـة المعديـات النشاطات العالجيـفي ذلك نفاي

مصدر الخوف من الکثير من ل دما زاـوبع) اـعدم وضع النفاية في محله(ونتيجة لهذا  رـخط

وف قائم في محيط المنشآت ـالتخل ال يزا، األمراض المعدية الکالسيکية وفي مختلف الجهات

وأخطار العدوى  هو العدوى الرئيسي أن سبب األمراض إذ، الصحية من اإلصابات بالعدوى

ة المحتواة في النفايات الصلبة والمصالح العالجية الموجودة ـات الدقيقـي الجزيئـنظريا موجودة ف

وغيرها من ل والشلل ان المکورات العنقودية وبکتيريا السـعلى إنتل البکتيريا التي تعم: لبها مث

 وقوعل أما عمليا فهي إلحتما، ن الفيروسات السامة والقاتلةـدة مـواع عديـى أنـزيادة عل، الجراثيم

 كان كلماذه الجراثيم والمکروبات والفيروسات التي تزداد ـن هـالمخاطرة والمجازفة المنجذبة م

والذي ، ومستدام للنفايات يتماشى والمعايير المطلوبةـل ي متکامـوتسيير غير عقالنل هناك إهما

حماية  وكالةيير النفايات الصلبة االستشفائية وتقرير ـتسل وـة حـوحسب دراسة فرنسية وطني

آثار النفايات المعدية وغيرها من الدراسات ل حو أ.م.وــا بالـالبيئة األمريکية في إحدى مؤتمراته

نفايات النشاطات العالجية وما تحمله من  اءأن المجموعات المعرضة لألخطار من جر أكدوا

   1:جزيئات دقيقة هم

ـل داخ اءوـا سـالنهائي منهالمکلفون بمعالجة نفايات النشاطات العالجية والتخلص ل العما −

 ؛خارج المنشآت الصحية أو

ل منشآت معالجة تلك النفايات خاصة األطفا بأماكنلمجموعات السکانية المحيطة ا −

 ؛والشيوخ

   

                                                                 

1 : Lucien Yves Maystre Et al « déchets Urbains: Nature et caractérisation collection Gérer l’environnement » 

Presses polytechniques et universitaires Romandes, 1994, CH -1015 Lousanne, Suisse, p99. 
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 :األمراض شيوعا وتواجدا والتي تأتي بالعدوى نجد أكثرومن بين 

ات ـة بنفايـالحالية المتعلقمن االهتمامات ": السيدا"ومرض فقدان المناعة  1"ب"التهاب الکبد  

ان ـذان يتعلقـيدا اللـوالس" ب"د ـاب الکبـالنشاطات العالجية والمشکلة لوباء عام نجد مرض الته

دي ـدم المعـالمنتقالن من ال VIHوفيروس فقدان المناعة  VHBفيروس التهاب الکبد : بفيروسان

 2.ئة أو دون تعقيمهاالذي يتواجد في الحقن المرمية بعد استعمالها بطريقة سيل مث

 "مخاطر التسمم"األخطار البيئية : الفرع الثاني

، تحدث النفايات وطريقة معالجتها والتخلص منها ظاهرتين من المضرات والتأثيرات

ة تأثيرات ـالجمهور الواسع لها والثاني بإدراكحيث األولى مضرات ذاتية في النفايات ومرتبطة 

والمضرات المستفحلة من النفايات لها ، التلوث المنجر عنهاانطالقا من حدود ل ممکن أن تتشک

خطر تشويه المنظر ل ه والتي تشکـمضرات تخص الشم وجمالية الموقع ونظافت: مميزات مختلفة

والتي إن زادت ، ن المعالجةـة عـومضرات جوهرية ناتج، الجمالي والمرئي للمنشآت الصحية

ل ات نحو البيئة من خالـالملوثات المتحولة من النفايعن المستوى المقدر لها تصبح في صنف 

مسافة نقلها ل أو لطو ،تـا المؤقـأو عن المدة الطويلة لتخزينه، إلقائها في األوساط البيئية مباشرة

حادث مستمر حالة ـل للملوثات بفعل ويکون هذا التحو، تخزينها ومعالجتها النهائية أماكنو

تحکم فيها من ـلهدف من معرفة هذه المضرات وتحولها هو الويعتبر ا، التلوث المعلوم الظاهر

واألوساط  والهواءاألرض : آثارها المباشرة وغير المباشرة على عناصر البيئةل تقليل أج

 كميتهامکونات سامة تؤثر على البيئة واإلنسان حسب ل تشکاء تلك اآلثار تأتي جر، المائية

واد الصيدالنية ـر المـزاد أث) وزن الجسمكلغ /ملغـعنها ب معبر(فکلما زادت الکمية ، المعالجة

                                                                 

 فيروس، VHAفيروس  :2003سنة أنواع فيروسات مسؤولة عن التهاب الکبد الفيروسي شخصت في  06يوجد : 1

VHB، فيروس VHC ، فيروسVHE  (1995)وفيروسVHG حاد أو مزمن خاصة  كبديالتهاب ل قد تشک كلها

  .مخاطر النفايات المعديةالذي يأتي من  VHBالفيروس 
2

ل بين األشخاص عن طريق إعادة استعما: عن إثرها العدوىل ثالث أنواع من المخاطر تنقل الحقن يمکن أن تشک: 

و تصريف النفايات ل نقل الصحة من األشخاص عن طريق وغزات اإلبر ومن األشخاص إلى عمال إلى عماو لحقنا

  . حالة عدم التخلص المحکم من النفايات
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 سمية: ن السميةـونفس المکونات السامة وکميتها يمکن لها أن تحدث عدة أنواع م، أهمية

مميت  أو أثر مهلك، آخركيميائي  مركبمن امتصاص  أكثرمنها  كميةحالة امتصاص مستفحلة 

فترة متوسطة ل قليلة لکن تعاود خالود کميات ــالمتأصلة حالة وج بالسمية المزمنةيعرف 

ي ـبالمکونات التي لها آثار ف وسمية خاصة، أوطويلة تهدد بذلك الفجوات المتطورة تدريجيا

ف أصناف التسممات تحدث تلوث إما ـومختل رطانـو سـأو ما ه ءى إعادة البناـعلل المدى الطوي

مترجم في التغير  يـالمجتمع أو بيئ صحي بتلوث مصادر الماء الباطنية والفوقية أو ما يتغذى عليه

 1...الحساس للنظام البيئي أو تلويث جمالية المواقع أو تلويث زراعي وصناعي

ومن بين اآلثار البيئية المرتبطة بمختلف مجاالت تسيير النفايات ونفايات النشاطات 

النهائي منها ك على مستوى عمليات نقلها وإعادة استرجاعها وترميدها والتخلص ـالعالجية وذل

  :التاليل في الجدول ا هو مسجـفي المفارغ نجد م

 

  

  

  

  

   

                                                                 

1 Bruno Debray, op cit, p11-12. 
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  اآلثار البيئية للمجاالت المتعلقة بتسيير النفايات الصلبة: 4-1 جدول رقم

 اآلثار البيئية الناتجة الوسط البيئي  النشاط

النقل
  

 مکونات خطيرة حالة االصطدامء وإلقا NOx ،SO2،انبعاث الغبار ءالهوا
 خطر التلوث الحادث على المياه السطحية ومياه الطبقة الجوفية ءالما

 خطر التلوث الحادث على التربة التربة
 المرور والسير حركة المنظر الطبيعي

 خطر التلوث عن طريق الحوادث النظام البيئي
 المرور حركةعرقلة خطر التعرض لحادث بالمکونات الخطيرة و الحضرية المنطقة

سترجاع
إعادة اال

 .انبعاث الغبار ءالهوا  
 انصباب المياه القذرة ءالما

 للنفايات النهائيةل حق األرض
 )الدخان(مرئي ل اختال المنظر الطبيعي

 الضجيج المنطقة الحضرية

الترميد
  

 ءالهوا
معادن  ،الديكوزين، SO2 ،NOx ،HCI ،HF ،NMVOL ،CO ،CO2 ،N2o: انبعاث

 ...البلومب، النحاس، الکدميوم، الزئبق، الزنك: ثقيلة
 مخزن للمکونات الخطيرة في المياه السطحية ءالما

 للرماد وبقايا االحتراقل حق التربة
 الستعماالت أخرى األماكنحصر ، )الدخان(مرئي ل اختال المنظر الطبيعي

 المکونات السامة في السلسلة الغذائية تراكمتعفن و النظام البيئي
 عرضة لمکونات خطيرة المنطقة الحضرية

ي المفارغ
التفريغ ف

 والروائح (CO2)الکربون  أكسيدثاني ، CH4)( انبعاث غاز الميثان ءالهوا  
 أجسام التفکك الحيوي المتواجدة في الطبقة الجوفية، المعادن الثقيلة، تسيح األمالح ءالما

 للمکونات الخطرة تراكم التربة
 الستعماالت أخرى األماكنحصر ، مکان من المحيطل اختال، الجمالية المنظر الطبيعي

 المکونات السامة في السلسلة الغذائية تراكمتعفن و النظام البيئي
 عرضة لمکونات خطيرة المنطقة الحضرية

 

Source : Lefevre Marion « la gestion des déchets en Europe: notions de droit communautaire, 

droit Allemand et droit Français » Dans: la gestion intégrée des déchets solides, (GTZ) 

GMBH, Alger 2000, Eschbom, Allemagne .   
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 "نفسيةمخاطر "األخطار البسيکولوجية : الفرع الثالث

هذه األخطار في المساس بقيمة المنشأة الصحية سواء القيمة الخدمية أو القيمة التي ل تتمث

س ـورة تعکـصل کـإذ أن تکاثر ووجود النفايات يش، ا المجتمع إلى القيمة االقتصادية لهاـينظر به

ي ـالنظافة التانعدام أولويات ل دهور الخدمات العالجية الصحية التي تقدمها المنشأة من خالـت

من قدرتهم ل المرضى في حالة مرضية تقل كونخاصة ، ن تخوف المرضى والمجتمعـد مـتزي

المخاطر الصحية التي  ءة األعراض وخلق القابلية للعدوى التي تصبهم من جراـى مقاومـعل

هذه التخوفات القائمة على ل ذا من جهة ومن جهة أخرى إذا تزايدت مثـه، تسببها النفايات

د المرضى والمجتمع إلى التخلي عن خدمات العالج والصحة ـيعم، NIMPYصالبة مبدأ 

إلى منشآت صحية تضمن وتقدم خدماتها  ءواللجو، وصفكما ا ـي حالهـحية التـللمنشآت الص

مع مختلف مجاالت تسيير ل ة والصرامة في التعامـالعالجية ضمن الشروط المثلى للنظاف

ي الحالة التي تخلق فرص ضائعة استثمارية ـوه، ةـفايات بطرق مستديمة وعلمية متکاملالن

وفقدان خدمات المرضى ، ا التي تنتجنهاـيئ لنفاياتهـبتزايد تکاليف التسيير الس، للمنشأة الصحية

 .محتملين لصالحها كانواالذين 
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 العالجيةالنشاطات نفايات مراحل وطرق معالجة : المبحث الثاني

 اءسو المركزينفايات النشاطات العالجية خارج مقرات التخزين ل بعدما يتم تصريف ونق

إلى منشآت أو محطات المعالجة الداخلية بالمنشأة الصحية أو إلى منشآت المعالجة والتخلص 

ا إلى ـتسيير نفايات النشاطات العالجية يعتمد فيهفي تأتي مرحلة هامة ، النهائي خارج مقرها

، تخلص من مختلف الملوثاتـوال، اـالميکروبات والجزيئات الدقيقة الضارة والمتواجدة بهل تعطي

وذلك للحد من آثارها ومخاطرها التي إن لم تعالج وتلقى في األوساط البيئية على شکلها تسبب 

 1.بيئية وصحية جسيمة كلومشا كوارث

الفيزيائية والکيميائية والبيولوجية  اءاتمعالجة نفايات النشاطات العالجية في اإلجرل تتمث

عملية التخلص ل يسمح بتقييمها أو تسهيل أو الحرارية التي تغير من مواصفات النفايات بشک

، ويوجد شرطان أساسيان العتبار أن نظام معالجة النفايات عملي ومصمم بيئيا هاـالنهائي من

وهي لتمييز ، النفايات دوىـعل يتمثالن في شروط المسخ والتغيير أو التشويه وشروط إبطا

الحتياجات إخضاع غير الضارة منها  كذاوإجالء نفايات النشاطات العالجية المتخلص منها و

ي بها بمثابة ـالعدوى التل النفايات وإبطال وهذان الشرطان تغيير شک، للتخلص النهائي لها

، بالجمع بينهما أو دىـواحدة على ح كل ءتتبع في مختلف أساليب معالجة النفايات سوا إجراءات

 :لتطبيقها كبرىولهذه األساليب تقنيات لها أربع طرق 

ل أو مواصفات الفيزيائية للنفايات لتسهيل لتغيير شکل الطريقة الميکانيکية تستعم −

  ؛معالجة أخرىل أو لوضع تغيراتها على مراح، التخلص منها

درجة حرارة ل خالالميکروبات من ل الطريقة الحرارية األداة السهلة لتقويض وإبطا −

وتتعدد الطريقة الحرارية بحسب طرق ، ة تتلف بروتيناتها وأحماضها النووية الخلويةـعالي

 ؛طريقة التعقيم بالبخار وطريقة الترميد وغيرهال مث، الطاقة الالزمة كميةرارة وـالحل تعماـاس

وتتم ، اختصاراالطريقة الکيميائية والمرادفة لطريقة التطهير الکيميائي أو التطهير  −

في معالجة ل يستعم، نوع مطهر معروف 8000عددها إلى ل بأنواع المطهرات التي يص

                                                                 

1:  Hueber.D « manuel d’information sur la gestion des déchets solides urbains » GTZ, GmbH pour le ministère 

de l’aménagement du territoire et de l’environnement Algérien, Juillet 2001, Eschborn, Allemagne, p196. 
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الزئبقية  مركباتالکلور وال مركباتالمطهرات غالبا في ل وتتمث، نفايات النشاطات العالجية

 ؛واألحماض الکربوليکية واليودات والکحوالت

 ؛أو أسلوب الحزمة اإللکترونية "G"في أسلوب أشعة ڤاما ل الطريقة اإلشعاعية تتمث −

  معالجة نفايات النشاطات العالجية مراحل: المطلب األول

والختيار أي من التقنيات السابقة ، أن تجري عملية المعالجة وفق التقنيات السابقةل قب

ل قب ءاتتوجد اعتبارات توضع واختبارات تمتحن وفق إجر، على تجسيدها وإتباعهال يعم

  .نفايات النشاطات العالجيةوبعد معالجة ء وأثنا

فمن بين االعتبارات التي تأخذ ضمن قرارات معالجة النفايات واختيار طريقة معالجتها 

   1:مايلي نجد

 ؛اد المکونة للنفاياتصنف وطبيعة المو −

 ؛ودورة حياة هذه األخيرة، المخاطر التي قد تنجم عن الجسيمات المتواجدة في النفايات −

 ؛فعالية طريقة المعالجة −

 ؛الظروف العملية إلجراءات المعالجةالشروط و −

ات أنشطتها ـالجة نفايــالمنشأة الصحية أمام خيارات عديدة وأساليب متنوعة لمع كونو

صنف  وتركيزحجم النفايات : منهال، تنبني فعالية طرق معالجتها على عدة عوام، التي تنتجها

حالة الفيزيولوجية للجراثيم وقدرتها النفاية والمخاطر المرتبطة بالجسيمات أو المکروبات وال

 لفومخت، على مقاومة انتشار المواد المطهرة ومعالم التکيف وفق شروط طريقة المعالجة

ل تجارب المنشآت الصحية لها مزايا وعيوب لکل ا والمثبتة في الواقع من قبـأساليب تطبيقاته

  :التاليل ق ما هو بالجدوـها وفذكريمکن ، منها

   

                                                                 

1 : UNEP/CHW6/20 « directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets 

biomédicaux et des déchets de soins médicaux (y1; y3) » programme des nations unies pour l’environnement, 
distr. Générale UNEP/CHW.6/20, 22 août 2002, p39. 
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  ملخص ألهم مزايا وعيوب أساليب معالجة نفايات النشاطات العالجية :5-1رقم ل جدو

طرق المعالجة والتخلص 

نفايات النشاطات  من

 لعالجيةا

  وبـــالعي  اـــالمزاي

 ـلد بالتحلـالترمي
الترميد عبر  /راريـالح

 فاةـمرحلتين بمص
 للغازات

 يمـي التعقـة فـلها قدرة عالي
النفايات  خاصة النفايات المعدية وغالبية

  الکيميائية والصيدالنية

إتالف نفايات  800° درجة حرارة الترميد أعلى من
ل غيـــوالتش تثمارــة لالســة الموافقــالتکلف، امةــة السـاألدوي

 كونهاد تسيير رواسب الترميد ـاحتياطات واجبة عن ،مرتفعة
  )متناثر رماد، كامنرماد ( كامنة اطرـتحتوي على مخ

واحدة  ترميد بغرفة حرق
 الغبارتقليل  عـم
 

وزن ـهام لل تقلي، يمـقدرة عالية في التعق
التخلص من  ات إمکانيةـم النفايـوحج

 كفاءاتب في المفرغة ال تتطلب ـالرواس
االستثمار  يـة فـة معقولـعالية مع تکلف

  .لوالتشغي

 ،الخبث ات الهوائية وتفريغـة من الملوثكبير كميةتنتج 
 .المعادن وسواد الدخان
وعليه طريقة غير  800° نـمل درجة حرارة الحرق أق

رارة ـة للحـة واألدوية المقاومــواد الکيميائيــالف المــفعالة إلت
  .السامة كاألدوية

 اآلجر أو ّفاتترميد بالد

، م النفاياتـوزن وحجل قدرة عالية لتقلي
ب في ــن الرواسـإمکانية التخلص م

  .ارغــالمف
 ءةعالية الکفاة ـب عمليـال يتطلل االستغال

 .متدنيةل والتشغير تثماـوتکلفة االس

ء راـن المکروبات وال يمکنها إجــم 99%بة ــف نســتتل
، واد الکيميائية والصيدالنيةـاإلتالف التام للعديد من الم

ازات ـع غـاد يتناثر مـالرم، ودـللدخان األس كبيرانبعاث 
ن ـاالت خاصة للتخلص مـفي حل تعمـتس ،رق سامةـالح

  المعدية اتـالنفاي

 التعقيم الکيميائي

السليمة  الظروف العملية فيل تعقيم فعا
وهي طريقة ، الخاصة اتـالنفايـل أج نـم

 أو راتـالمطه ةـتکلفتها مع طبيعـل تتفاع
 .المستعملة الکيماويات

واد ـا مـفيهل تعمـمؤهلة وتس دـج كفاءاتاستغاللها يتطلب 
تالئم مع ـالسالمة وال تاحتياطات  اـي أيضـب هـرة تتطلـخط

  المواد الکيميائية والعديد من أصناف النفايات المعدية

 االشعاعية لموجاتا
 القصيرة 

 روفـالظ يـفعالية التعقيم ف
 ليمةـوالس ةـوالشروط المالئم

 وهي طريقة بيئية آمنة

ل تغالـاالس كلمع مشا، د عاليةـجل غيـتثمار وتشـتکلفة اس
النفايات  المعدية الرطبة أو إال للنفاياتل وتستعم، والصيانة
  ءمن الما كميةالتي بها 

باإلسمنت أو (الکبسلة 
 )الجبس

متدنية  ةـوبسيطة مع تکلف أكيدةطريقة 
 جدا

  ادة وبعض النفايات الصيدالنيةـات الحـتخدم إال للنفايـتس

 الليبي النادي "الجة والتخلص من المخلفات الطبيةطرق مع"الطاهر إبراهيم الثابت  :المصدر

 .www.libyanmedicalwaste.com ،2005)(، للمخلفات الطبية
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ارنة بين مختلف األساليب ليست سهلة وقطعية الختبار تقنية المعالجة ـعملية المق حيث     

جهة المعطيات غير المتوفرة  لها تقف أمامه منل الدقيق مع االختيار األمثل والتحلي، التي تطبق

والذي يخص مجموع نظام أسلوب ، جيدل الميسر والکافي أو غير المنشورة بشکل بالشک

ومالئمة ل على قبول ومن جهة أخرى تعقيدات تطور التشريعات وتغيراتها التي تعم، المعالجة

 .ر لمعالجة نفايات النشاطات العالجيةـن آخـلوب مـأس

العقبات هناك بعض النقاط األساسية التي البد ألي منشأة صحية أن وللخروج من هذه       

  1:تقييم التقنيات البديلة لمعالجة نفاياتها وهيل ن أجـتأخذ بها م

بالمقدار ل نظام المعالجة المختار سيشتغكانمراقبة ما إذا  ):األسلوب(اإلمکانيات التقنية  −

  ؛الحقيقي أو هو بحاجة إلى تدعيمه

ات الجوهرية ـوذلك بمراجعة توفير البائع أو الصانع اإلمکاني :وقدرات البائع كفاءة −

 ؟ البائع لديه مراجع نجاح نظام المعالجةل ه، لضمان الخدمة الدائمة لنظام المعالجة لديه

ل أساليب المعالجة وهل االنبعاثات الکلية لک كلفحص ومقارنة وتقييم  :اآلثار البيئية −

 ؟رواسب ملوثة يوجد تدفق

تحديد العناصر التي تخاطر بآثار سلبية على  :لوظروف العم اآلثار على شروط −

محيطة بمواد  وتراكيزمتقطعة  كانعاثاتاألشخاص والمنشآت القريبة في إطار التشريعات 

من الفوري تدعيم توظيب ل ه، االهتزازات والحرارة اإلشعاعية ءالضوضا مستويات، كيميائية

هذه التساؤالت تقدر جسامة ل حيث بمجم؟ ن تصريفات خاصة مستدعاةـالبد مل ه؟ النفايات

 ؛المخاطرل وثق

د ـيوجـل ه، القيود والتقييدات المرتبطة بالقوانين المحليةل وضع فهرسة لک :المطابقة −

ما ، وإذا أجيز النظام؟ إجازة إنشاء نظام المعالجةل ات خاصة أو جلسات ضرورية من أجـتکيف

 ؟ ة الزمنية والمادية لذلكـهي التکلف

المعالم االقتصادية التي تسير النظام مقارنة مع اإلمکانيات  كلتقييم  :االقتصادية المعايير −
                                                                 

1
منظمة ، 1999أكتوبر/سبتمبر 92: عدد، مجلة المدينة العربية" أساليب معالجة النفايات الطبية الخطرة "رياض قابقلي  :

  .32-27، ص الکويت، المدن العربية
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حيث نأخذ إضافة على الدراسة االقتصادية للنفايات المعالجة عن طريق المعالجة ، األخرى

 كذاو، تکلفة التخلص من النفايات التي ال يمکن معالجتها بنظام المعالجة المختار ،المختارة

 ؛نفس فترة الحياةل دورة حياته وتکلفة استبداله خالل نظام المعالجة خالل استعمادير تکلفة ـتق

، المنشآت الصحيةل هذه النقاط تساعد على اختيار أسلوب أو عدة أساليب للمعالجة من قب      

ة والمالئمة ألصناف نفاياتها وإلمکانياتها والسالمة البيئية والصحية المحيطة بها أو ـالموافق

تنفيذ  إجراءاتوبمجرد االختيار تتبع المنشآت الصحية ، معالجة خارج حدودهابمحيط منشآت ال

   1:ك بالمنهجية التاليةـويکون ذل، في منشآت المعالجةل وبعد العمأثناء ول المعالجة المستهدفة قب

  محطة المعالجةل مرحلة ما قب :الفرع األول

 ءابد، مجاالت تصريف النفاياتل لکل هذه المرحلة في التسيير المستدام والمتکامل تتم      

ة توجيهها ضمن ـد لها بغيـالفرز الجيل من نقطة إنتاجها واالحتياطات التي تأخذها من أج

منمط وفق التشريع والتنظيم المحلي والدولي إلى مقرات ل توظيبات معنونة ومرمزة بشک

على نقلها نحو بعد ذلك ل ليعم، ساعة 72أين تلبث مدة ال تتجاوز أقصاها ، المركزيالتخزين 

 ىـوفر علـتت كانتمقر المنشأة الصحية إن ل وذلك إما داخ، في منشآت المعالجةل مرحلة العم

منشآت المعالجة أو خارج مقرها بمنشآت مؤهلة قانونيا ومرخص لها بمعالجة نفايات النشاطات 

 .فاياتالمعالجة بمختلف األساليب المختارة والمالئمة لمختلف أصناف النل من أج، العالجية

   

                                                                 

1
  .32 - 27، مرجع سابق، ص رياض قابقلي :
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  في منشآت المعالجةل مرحلة العم :الفرع الثاني

وذلك ، منشأة المعالجةل مستغل النفايات من قبل تتعلق باستقبا إجراءاتتضم هذه المرحلة       

 .المرقم والمؤشر عليهل القبول في سجل المراقبة والتسجي ءبإجرا

ل ورقم تسجيل هوية الناق، نوع المصالح العالجية وهويتها، مصدر النفايات وطبيعتها      

بعض المالحظات ل مع تسجيل تاريخ وساعة االستقبا، وزن النفايات التي ستعالجل، سيارة النق

ت تخزين النفايات في ءاثم تأتي إجرا، هناك تسربات وخروقات في التوظيب كانتفيما إذا 

 المركزيةمکيفة بنفس شروط مقرات التخزين  مركزيةمنشأة المعالجة ضمن مقرات تخزين 

وبعدها تتم عملية المعالجة في المنشآت المخصصة ، المنشآت الصحيةل للنفايات المتواجدة داخ

وتتم وفق ما تنص عليه تعليمات االستخدام ، ة وسليمة بيئياـلذلك بطريقة صحيحة وآمن

وفق  كذاو، المعتمدة في منشأة المعالجةل ي المعالجة وتعليمات العمـتخدمة فـزات المسـللتجهي

 1.ن أساليب المعالجة التي ستطبقـأسلوب مل القواعد العامة لک

  مرحلة ما بعد المعالجة :الفرع الثالث

عملية معالجة نفايات ء من النظافة العامة البد بعد إجراللحفاظ على سوية عالية       

 جيدل ا بشکـوتنظيف وتطهير أدوات جمعها ونقلهل غس إجراءاتالنشاطات العالجية من إتباع 

على ل مع العم، يوميل منشآت المعالجة بشکل مکان تخزين النفايات داخل وغس، مع تنشيفها

حمام ء إجرا كذاو، معالجة رواسب أساليب المعالجة وفق التشريع والتنظيم والتسيير المستدام لها

  .ليومي بالماء الساخن والمنظفات بعد االنتهاء من العم كامل

 طرق معالجة نفايات النشاطات العالجية :المطلب الثاني

ك ـعلى تغيير مواصفات تلل تعم إجراءاتمعالجة نفايات النشاطات العالجية من ل تتشک      

معالجة : وهي ذات شقين، عملية التخلص النهائي منهال يسمح بتقييمها أو تسهيل ات بشکـالنفاي

الميكروبات ل تهدف إلى تعطي، أساليب وتقنيات مختلف طرق التطهير أو التعقيم مسبقة تتضمن

ة والضارة والملوثة جزئيا أو نهائيا السترجاع القدر الکافي من النفايات لتوجيهها للشق ـالمعدي

                                                                 

1
  .32-27 نفس المرجع،  :
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إما بالتفريغ في المفارغ المراقبة أو بالترميد ، الثاني من المعالجة وهو التخلص النهائي منها

الجة نفايات النشاطات العالجية المنتجة المنشآت الصحية على معـل أن تعمـل وقب، اـالنهائي له

ة عملية التقييم واالسترجاع مع التدوير لبعض النفايات انطالقا من ـى أهميـعل تركيزهاينصح ، بها

أي عدوى ل خاصة بعض النفايات الکيميائية والتي ال تحم، الفرز الجيد لها من المنبع

والتي يمکن تقييمها واسترجاعها وإعادة ، )نفايات النشاطات العالجية شبه المنزلية(ومکروبات 

  1:ق األسلوب التاليــتدويرها وف

المواد الکيميائية غير المستعملة أو النفايات الکيميائية المنحازة بکميات معتبرة يمکن  −

  ؛إعادة معالجتهال إرجاعها للممون من أج

  ؛ئيةالداخلي للمواد الکيميال على إعادة االستعمال المنشآت الصحية الکبرى تعم −

الزئبق الناجم عن المحرار المنکسر والبطاريات غير المستعملة ل بعض المواد مث −

المذيبات الهجينة وغير  كذاو، وأحماض مخفضةل المحتوية على الزئبق والکدميوم والنيک

ل تسييرها للنفايات بشکل وهذا من أج، على إيداعها إلى معيدي التدوير المختصينل الهجينة يعم

 ؛لمختلف مجاالت تسيير نفايات النشاطات العالجيةل مدرج في نظام متکامبيئي مستدام 

  المعالجة المسبقة لنفايات النشاطات العالجية: الفرع األول

ن ـترمي عملية المعالجة المسبقة لنفايات النشاطات العالجية خاصة منها المعدية للعديد م      

العدوى وتطهير أو تعقيم ل إبطاوتصحيح ول وتجميد وتخميل ابتذا: األساليب التي تهدف إلى

الملوثات الميکروبيولوجية الموجودة بها وجعلها ل تغيير مالمحها وتقليل النفايات المعدية من أج

ل وتستدعي هذه العملية معدات وتقنيات مرخص باستعمالها من قب، مشابهة للنفايات شبه المنزلية

والتي لها فوائد للمنشآت ، النشاطات العالجيةنفايات ل به في مجال يم المعموـالتشريع والتنظ

أة أوخارجها ـالمنشل معدات التطهير داخ كانتإذا : الصحية المنتجة للنفايات على الصعيدين

    2:ومن بين تلك الفوائد

                                                                 

1: UNEP/CHW6/20, op cit, p38. 

2: Francine Berthier et al « Elimination des déchets d’activités de soins à risques -guide technique-» ministère de 

l’emploi et de la solidarité, France, p18. 
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  المنشأة الصحيةل حالة معدات التطهير داخ: أوال

  ؛تأثير مخاطر العدوى عند نقاط إنتاج النفاياتل إبطا −

  ؛المنشأةاستقاللية  −

  ؛السهولة التقنية لقيد التنفيذ −

  ؛اآللة مکيفة مع اإلنتاجل مدة وسيرورة تشغي −

  ؛نفايات النشاطات العالجية المعدية والخطرة عبر الطرقل انعدام نق −

 حالة معدات التطهير خارج المنشأة الصحية :ثانيا

 ؛في اإلمکانيات البشرية والمالية كبيرعدم وجود استثمار  −

 ؛مساحات لمقر المعداتغياب تخصيص  −

 ؛أشخاص مؤهلينل المعدات من قبل ضمان تشغي −

 :لقد تسبب في بعض المعوقات التي قد تقف أمام المنشآت الصحية مث كما

التزام المعالجة الدقيقة للنفايات المعدية الموجهة للتفريغ أو الترميد لضمان الشروط  −

 ؛مصالح جمع النفايات المنزليةل المطهرة من قب /النفايات المعقمةل روف التقنية لقبوـوالظ

 ؛معالجتهال استعما ءومحکم للنفايات ذات القيود أثنا لزوم فرز دقيق −

أشخاص ل لزوم مراقبة منتظمة ومتميزة لفعالية المعالجة المسبقة واستغاللها من قب −

  ؛مؤهلين

  1؛مستهلکات دوريةء بعض المعدات تستدعي شرا −

والتقنيات المستعملة في المعالجة المسبقة لنفايات النشاطات العالجية ومن بين األساليب       

 :المعدية والخطرة نجد

 التعقيم البخاري: أوال

ر مع النفايات بطريقة مراقبة ـمباشل تقنية التعقيم البخاري في وضع البخار باتصال تتمث      

للبخار بالنفاذ بحيث يسمح  ،امـالمعقحاويات خاصة مقفلة تسمى ل وتحت ضغط عالي داخ

 .ة األحجام المتزايدة وفي وقت قصيرـات ومعالجـء النفاياءأجزل واالختراق لک
                                                                 

1
 : Francine Berthier et al, op cit, p 19. 
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  التعقيم بالحرارة الجافة :ثانيا

التعقيم بالحرارة الجافة تعرض فيه النفايات لدرجات حرارة عالية بمدة زمنية معينة       

 .النفاياتء أجزال لک كاملتضمن تعقيم 

 التطهير الکيميائي /التعقيم: ثالثا

لها صفات قاتلة  كيميائيةناصر تعتمد هذه الطريقة على تعريض النفايات إلى ع      

في أنظمة معالجة ل والتي تستعم، د حاليا حوالي ثمانية آالف مطهر معروفـويوج، للميكروبات

 .الکلور مركباتغالبا في ل النفايات المعدية تتمث

 لنفايات النشاطات العالجيةطرق أخرى للمعالجة المسبقة  :رابعا

وهو ، حجم النفاياتل لتقليل أسلوب الرص الذي يستعم: نجد ضمن الطرق الميکانيکية      

وأسلوب ، معالجة أخرىل مراحل التشريعات إال في حالة دمج التقنية داخل محضور من قب

للمعالجة أخرى ل نهائية إال في حالة استعمالها بمعية مراح كمعالجة كذلكالذي يمنع  التقطيع

ات الحادة أو القاطعة ـإضافة إلى تقنية الکبسلة التي تصلح إال للنفاي، )ة مثالـالمعالجة الکيميائي(

أما الطريقة ، أو الجبس كاإلسمنتمواد تجميد ل استعمال وبعض النفايات الصيدالنية من خال

القصيرة التي بها ى التعقيم بالبخار والحرارة الجافة نجد التطهير بالموجات ـالحرارية زيادة عل

ا مغناطيس ـفجوات بهل آليا داخل والنفايات الرطبة التي تنتج تنق، بخارل ع النفايات داخـتقطي

  .205°إلى ل دقيقة وبدرجة حرارة تص 30أو منتج للموجات القصيرة بمدة  كهربائي

منها وبعد معالجة هذه النفايات تجمع في حاويات أو توظيبات مالئمة للتخلص النهائي       

ويستثنى من عملية المعالجة المسبقة ، وفق أسلوب أو أساليب التخلص من النفايات شبه المنزلية

 :ات النشاطات العالجية التاليةـمجموعة نفاي

  ؛لألکسدة كبرىالتي بها طاقة  كذاالمواد الکيميائية االنفجارية و −

  ؛الزئبق مركبالنفايات التي بها  −

  ؛المواد السامة التي تتبخر −

  ؛لجسدية التشريحية وجثث الحيوانات ذات الحجم المعتبرا اءاألجز −
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  ؛غير معروفة والتي توجه مباشرة للترميدل نواق ءالنفايات القابلة الحتوا −

  ؛النفايات القابلة إلتالف معدات التعقيم أو التطهير −

 التخلص النهائي من نفايات النشاطات العالجية :الفرع الثاني

ومنتجي نفايات النشاطات العالجية ألساليب المعالجة المنشآت الصحية ء عند إجرا      

ى مختلف األصناف التي تسمح مقراتهم أو خارجها وعلل داخء بقة حسب إمکانياتهم سواـالمس

توجه النفايات المعالجة وغير ، عمليات معالجة مسبقة وإمکانية استرجاعها وتدويرهاء بإجرا

، منها قدر اإلمکانل إما التخلص منها أو التقلي تخلص البيئي النهائي منها بغيةـالمعالجة إلى ال

أة ـأو التفريغ في المفارغ المهي) من النفاياتل التقلي(الترميد : ويکون ذلك بطريقتين اثنين هما

  .خصوصا لنفايات النشاطات العالجية

 الترميد: والأ

، أ.م.و وبعدها انتشرت في، م ببريطانيا1876تعود فکرة حرق النفايات الصلبة إلى عام       

على ء م في مدينة هامبورج بهدف القضا1893مرمد للنفايات في ألمانيا عام ل وتم إنشاء أو

ومنذ ذلك الوقت أدخلت الکثير من التحسينات على مرامد ، واألمراض المنتشرة األوبئة

نوع المرامد التي كان ومهما ، حيث أصبحت اليوم تبنى على أسس علمية حديثة، النفايات

  :إلىل أهدافها في الوصول منها تتمث والتخلص النهائي النفاياتلحرق ل تستعم

 ؛الخطيرة إتالف العناصر والمکونات والنفايات الکيميائية الممرضة −

 ؛اإلمکان المخاطر المحتملة والتلوثقد ل تقلي −

 ؛ 90-95% النفايات ما بين كميةحجم ول تقلي −

 ؛قابلة للتفريغ في المفارغ الصحية الرواسب الناجمة إلى مواد يعاد استعمالها أول تحوي −

  ؛المنبعثةالحرارة ل واستعمال استغال −

مقر المنشآت المنتجة ل طريقة الترميد داخل تمث: الترميد على مستوى المنشآت الصحية -1

مرمد موافق للمعايير ل ن خالله ترکيب وتشغيـلنفايات النشاطات العالجية أسلوب يتم م

، النفايات على مستواهال تهيئة منشآت معالجة النفايات وشروط قبوالتشريعية المتعلقة بقواعد 

إضافة إلى المعايير البيئية الدولية المرتبطة باالنبعاثات التي قد ، القواعد العامة الستغاللها كذاو
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  .تحدث أو الرواسب التي تنتج

منتج النفايات المعلومات المتعلقة بهوية  كلل عملية ترميد النفايات في تسجي وتتلخص      

المواد المتوفرة للحرق ومن ثم تفريغها في خزان جمع النفايات  كميةلمعرفة ، ووزن النفايات

الموافق ألحجام الحاويات  كالحجموالذي تتوفر فيه مواصفات خاصة ، المتواجد بالمرمد

ل بنق ثم تقوم غرافة، الالزمة إلى منع تطاير الغبار وانتشار الروائحل ومدة التشغي األكياسو

حرق بتوفير کميات کافية من حيث ت، النفايات من المخزن إلى فتحة تغذية المرمد بالنفايات

وذلك ، مئوية 900-1200°ة حرق جيدة وتحت درجة حرارة تتراوح بين ـتضمن عملي ءالهوا

مع تزويد المرمد بأجهزة تصفية ، لحرق جميع المواد القابلة للحرق ومنع تصاعد الروائح

، ن الملوثات وإخراج الغازات األخرى غير الملوثة إلى الغالف الجويـمنبعثة مالغازات ال

  1.ة للحرق من حجم النفايات األصليـالمواد والرواسب المتبقية وغير القابلل وتفص

رات المنشآت الصحية تزيد من مقل وقد أثبتت التجارب المتعاقبة أن عملية الترميد داخ      

، تکنولوجيا محدودة(بالطرق غير المالئمة ل العديد منها تشتغحتى أصبحت ، المنشآت ءأعبا

ولذلك  ،)وصيانة غير منتظمةل انقطاعات مستمرة في التشغي، غياب معالجة الغازات المنبعثة

لمنشآت الصحية التي تزيد إزالة المرامد نهائيا من مقرات ال ض التشريعات األوروبية تفضـبع

ل األمثل وعليه الح، على الهيئة الداخلية والخارجية لهاها وتضاعف المخاطر واآلثار ءمن أعبا

  .اطات العالجية هو خارج مقرات المنشآت الصحيةـات النشـلترميد نفاي

دوافع مراقبة االنبعاثات ل من أج: الترميد في منشآت معالجة خارج مقر المنشآت الصحية -2

وذلك ، المنشآت الصحيةيستحب الترميد خارج مقرات ل، وإمکانية التشغيل وسالمة االستغال

ويتم ذلك في ، والتربةء االنبعاثات في الجو والمال لخفض اآلثار البيئية لمنشآت الترميد وتقلي

حالة أنها ل ة وهي األمثـمنشآت ترميد خاصة بنفايات النشاطات العالجي: نوعين من المنشآت

 كال و، نزلية الکبرىومنشآت ترميد النفايات شبه الم، تخدم العديد من المنشآت الصحية مركزية

وانين المحلية وبتسريح ـالنوعين يکون الترميد على مستواها حسب ما تمليه التشريعات والق

                                                                 

1: Jacques vernier « les énergies renouvelables » Presses universitaires de France, 1997, France, p105. 
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  .والتهيئة وفق المنشآت المصنفة والمرتبة لحماية البيئة ءاإلنشا

بعض ل منتجي نفايات النشاطات العالجية يمکن تسجيل وعند انتهاج هذه الطريقة من قب      

 1: منهاات ـااليجابي

  ؛غياب االستثمار المعتبر في اإلمکانيات البشرية والمالية −

  ؛التخلص النهائيل غياب تعبئة مساحة من أج −

  ؛الکبرى المركزيةباستمرار للمرامد ل شروط حسنة للحرق نابعة عن التشغي −

  ؛تکييف محکم للتدفقات التي تنجم −

  ؛مراقبة منتظمة لمنشآت الترميد −

 :منهاوكذا بعض المعوقات نذكر 

  ؛يجب أن تتجاوب مع المدة القانونيةل مدة النق −

مقارنة مع منشآت الترميد ل تکاليف متغيرة لتکنولوجيا تفرين النفايات ومسافة النق −

  ؛المركزية

  ؛عدم التحکم في التکاليف المرتبطة بوضع قيد المعايير المتعلقة باالنبعاثات الغازية −

المواد ل نقل التفرين وتوجيهات األمم المتحدة حوتوظيبات موافقة لتکنولوجيا ل استعما −

  ؛الخطرة

أو خارج مقرات المنشآت الصحية تعتبر ل الطريقتين لترميد النفايات سواء داخ كالإن       

وإلزام تشريعي وقانوني تفرضه ، ى المنشآت الصحية اتجاه نفاياتها المعدية التي تنتجهاـواجب عل

 .لالکثير من الدو

  التفريغ في المفارغ :ثانيا

عمليات التخلص من ل محددة من أسه أماكنتعتبر طريقة التفريغ في المفارغ أو في       

وتوجد عملية التفريغ على مستوى أربع ، ةكبير كلالنفايات والتي ال تستدعي تجهيزات وهيا

                                                                 
1
: Francine Berthier et al op cit, p19. 



 نفايات النشاطات العالجيةعموميات حول مفاهيم ومراحل معالجة    الفصل األول         

~ 42 ~ 

  1:منها تختلف باختالف المفرغة المختارة كلمدة حياة ، أصناف من المفارغ المراقبة

متر وتغطى يوميا  2 إلى 1,5 تفرغ النفايات على طبقة عازلة سمکها: المفارغ التقليدية-1

 .يحدث على مستواها تخمر هوائي حالة الرياح، مع تسويتهال الرمال هامدة مث وادـبم

 والتي، التدفقات الکبرى للنفايات التي تلقى ءة الحتواكبيرمساحتها : المفارغ المضغوطة-2

 حجم النفايات والحد منل وذلك لتقلي، سم 50إلى  30بآالت الضغط على طبقة سمکها  ترص

 .ويحدث بها تخمر الهوائي، الملوثات

 لوضع النفايات، تتطلب وحدة سحق وآلة شحن: المفارغ التي مع السحق المسبق للنفايات -3

للنفايات تحدث وعملية التخمر ، متر 1,5المسحوقة على مستوى موقع به طبقة عازلة سمکها 

يومي إال في حالة ل غير أن تغطية المفرغة ال تتم بشک، عملية السحق أو بعدهال إما قب

  .تخلص من الروائح الکريهةـال

ضغط ممکن لتکديسها في  أكبرل وهذا بشک: لالنفايات مضغوطة بأشکال مفارغ استقبا -4

  .سم 10 ـآخر تکديس يتم وضع طبقة تراب ب كلوعند ، 3م1بأحجام  المفارغ

فهي خاضعة لتسريح ، المفارغ نوع من أنواع منشآت المعالجة الخاصة بالنفايات كونو      

اآلثار والمخاطر واستبيان عمومي ل دراسة حو: والذي يتضمن، فتحهال من القانون من أج

تتميز المفارغ ، استغاللها وفتحهال وفي حالة قبو، المصالح اإلدارية المختصةـل واختبار من قب

بمواصفات تتطلب التخلص دون أية مخاطر بيئية مرتبطة من نفايات  ة خصوصاالمهيأ

 2:فيل والتي تتمث، ةـالنشاطات العالجي

  ؛تلوث المياه الجوفيةل تقليل من أج مركبةأو بمادة /ول طبقة عازلة من الصلصا −

  ؛جمع ومعالجة والتخلص البيئي المالئم للمواد المتحللة −

مراقبة إتمام مقتضيات ل من أج، الجوفية المحيطة بالموقعنظام مراقبة ومتابعة المياه  −

  ؛الحماية ضد التلوث عبر المواد المتحللة

                                                                 

1 
: Hamid chaouch « les modalités techniques potentielles de traitements: les tendances internationales » Dans: la 

gestion intégrée des déchets solides, Deutscha gesellchaft fur technische zusammenerbeit (GTZ) GMBH, Alger 
2000 Eschbom, Allemagne p142. 
2
 : Hamid chaouch , op cit, p 144. 
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ل لحصر احتماالت األمراض وتقلي، وضع ضمن الموقع طبقة تغطية يومية ونهائية −

  ؛الروائح وتسربات الماء

 وهذا بمعايير، متابعة انبعاث الغازات في المناطق غير المشبعة في حدود الموقع −

  ؛المراقبة إذا تمت العملية

أية معالجة  ءمنتجيها دون إجرال وحيث يتم تفريغ نفايات النشاطات العالجية من قب      

، أو على مستوى المفارغ المهيأة خصوصال بمفارغ ليست فيها قواعد استغال ءسوا ،بقةـمس

  1: االلتزامات الواجب تطبيقها على مستوى تلك المنشآت هي

ـل العالجية البد من أن توضع في مستوى الجانب السفلي لمساحة عمنفايات النشاطات  −

  ؛المفرغة أو ضمن تقعير خاص

متابعة وتدقيق التغطية الفورية بنفايات صلبة أو بتربة تغطية في عمق قدره على  −

  ؛منشأة المعالجةل المفرغة أو ممثل أحد عمال من قب، م1لاألق

  ؛التغطيةعمليات الرص ال تتم إال على مستوى مواد  كل −

ببعد ثالث أمتار عن ل مناطق تموقع نفايات النشاطات العالجية البد أن توجد على األق −

  ؛جانب المفرغة

  ؛األشخاص غير المرخصين كلإلى موقع المفرغة ممنوع عن ل الدخو −

ة ـاحة النهائيـتحت المسل نفايات النشاطات العالجية البد أن توجد باثنين متر على األق كل −

  ؛التفريغ النهائي أي ليست هي، للمفرغة

النفايات ، أسلوب من أساليب معالجة والتخلص من نفايات النشاطات العالجية وككل      

: عموما تعتبر غير موافقة ومالئمة لتفريغها في أي صنف من أصناف المفارغ أعاله التالية

أما النفايات ، يدالنية السامة للخاليا والمواد الکيميائية المخبرية والنفايات المعديةـالنفايات الص

ل تتفاع كيميائيةضمنها مواد ل المعالجة المسبقة فقد تحم إجراءاتالمتمثلة في رماد الترميد وبقايا 

لدى من الضروري األخذ بالحسبان استقرار وطبيعة بقايا ، مع مواد أخرى توجد بالمفارغ

 .أن تفرغ في المفارغل المعالجة بأنواعها واحتماالت آثارها قب
                                                                 

1
: UNEP/CHW6/20, op cit, p47. 



 نفايات النشاطات العالجيةعموميات حول مفاهيم ومراحل معالجة    الفصل األول         

~ 44 ~ 

نخلص إلى أن نفايات النشاطات العالجية هي تلك النفايات الصلبة غير مما سبق       

خدمات األنشطة العالجية التي يقدمها ممارسي الصحة ل أشکاكل ة عن ـاإلشعاعية الناتج

ل أنواعها وأحجامها وخارج المنشآت الصحية من قبل آت الصحية بکـالمنشـل الج داخـوالع

وحسب المعايير  ،لمعالجين ألنفسهم في بيوتهمطة الصحة واـالممارسين المعتمدين في أنش

الغير المنزلية الشبه نف نفايات النشاطات العالجية ـص هما كبيرينالمتوفرة ترتب في صنفين 

في طياتها ل والتي بمجملها تحم، ة الخطرة والمعديةـوصنف نفايات النشاطات العالجي الخطرة

مة ومستدامة وفق المعايير البيئية يير ومعالجة محکـدون تس تركهاخصوصيات ومکونات عند 

اطر واآلثار على الصحة العمومية بمختلف أنواع ـالعديد من المخل الدولية واألطر القانونية تشک

  .مکوناتها الملوثة والخطرة والسامةل ن خالـاطها مـوعلى سالمة البيئة وأوس الفتاكةاألمراض 

زمن ـر الـعب تراكمهاتلك اآلثار والمخاطر الناجمة عن نفايات النشاطات العالجية لوحظ    

، مع عدم إتباع الطرق المستدامة لمعالجتها والتخلص منها، ة التسيب والالمباالت لمخاطرهاـنتيج

المشرع والقانون للحد من التصرفات والتسيير ل ا أدى إلى تفاقم المشکلة التي استدعت تدخـمم

ل مع منح اإلطار العام الذي يوجه المنشآت الصحية والعالجية في تسيير مستدام وفعا، ئ لهاالسي

 .االت نفايات نشاطاتهم العالجيةـلمختلف مج



 

  

  

 

 يــــل الثانـــالفص

 سياسات وسبل التسيير المستدام 

 العالجية النشاطات لنفايات
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 اطرـمخ اـإثره فظهرت، الزمن عبر العالجية النشاطات نفايات منتجي ممارسات تعاقبت      

 ذيـال بالوضع الوعي تزايد استدعى مما، العالمية البيئة حساب على بعدها وامتد تفاقمت وآثار

 مجاالت وارتبطت، المسؤوليات وتحديد معهال التعام إطار بوضع المشرعل فعم، به يرـتس

 يـتف املةـش تنمية إلى تهدف التي والبيئية واالجتماعية االقتصادية المجاالتبأركان  اـمعهل التعام

 تراتيجياتـباس وذلك، الالحقةل األجيا بمتطلبات االضطرار دون الحاليةل األجيا اتـباحتياج

 منل للتقلي، مرجوة وأهداف مضبوطة بمسؤولياتل مهيک نظام في مسطرة تدامـمس ييرـتس

 التسيير نظامل يعم التجارب من االستفادةل خال ومنالذكر،  السالفة والمخاطر اآلثار ختلفم

 واألساليب التقنيات بمختلف البيئية الجودة معايير وفق العالجية اطاتـالنش اتـلنفاي تدامـالمس

 ارـواآلث المخاطر من للحد منتجيها قدرات من تطور بأهداف دـويجس، مجاالتها لتسيير المستدامة

 قد التي والتبددات الحوادث مختلف مواجهة إمکانية مع، والبيئية المادية ةـالتکلف في االقتصادو

  .العالجية الهيئات لنفايات المتکاملة السياسة تنفيذء أثنا تطرأ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 العالجية النشاطاتستدام لنفايات مسياسات وسبل التسيير ال     ــل الثانـي         الفص

~ 47 ~ 

 العالجية النشاطات نفايات تسيير واستراتيجيات سياسات: المبحث األول

 نجد الصلبة للنفايات المنتجل الک من جزء العالجية تالنشاطا نفايات منتجي أن باعتبار

 ثـحي، منها االستفادة يمکن وال إليها يحتاج ال موادكأنها و يتم النفايات مع تعاملهمل كان الک أن

 عشوائي بأسلوب البيئية واألوساط المکونات إحدى في والرميل واإلهمال التجاه وـه يرهاـمص

 تطورت، البيئة وسالمة المجتمع بصحة أضرت اطرومخ آثار ظهور إلى أدى مما، سليم غير

 وسياستهم أساليبهم تغيير إلى عامة النفايات بمنتجي فدفعت، الزمن رورـم مع مخيفل بشک

 يعرف إطار في اندرجت واستراتيجيات سياسات بإتباع وذلك اـينتجونه يـالت اتـالنفاي اتجاه

 .المستدامة بالتنمية

  النفايات معل التعام سياسة طوراتت :المطلب األول

 استمرار في بالغ تأثير من لها لما المدن تهيئة أهمية القدم منذ المجتمعات عرفت

 رفـص قنوات وضعل مث من، وقتها وجد النفايات تسيير أساليب بعض أن ثـحي، البشرية

 الحرق مع سکنيةال الحضائر خارج إلى أنواعهال بک الصلبة النفاياتـل ونق ائلةـالس اتـالنفاي

 وما مصيرها عنل واإلغفال التجاه أسلوب ذات الساذجة نالطرقـم اـوغيره، لها العشوائي

ل يؤو عزوها وقتها اتبعت التي السياسة هذه، البيئية األوساط عناصر على آثار من تخلفه يمکن

 1:منها أسباب عدة إلى

 أهمية أيء إعطا وعدم السريع االقتصادي والنمو اإلنتاجية بالعملية الکليل االشتغا −

 منها التخلصكان  آنذاك آنية اقتصادية مردودات أية لها ليس أنه وحيث، لها المصاحبة اتـللنفاي

 ؛البيئي الوسط عناصر في إلقائها وهو الطرق وأبسط بأرخص

 أن تطيعـتس وـوالج البحارل مث الواسعة الشاسعة البيئة عناصر بأن النفايات منتجو اعتقاد −

 ؛ذاتيا نفسها تنقي أن وبقدرتها نفايات من باطنها في يلقى ما تستوعب

، البيئة إلى انتقالها عند والملوثات النفايات بها ثرتؤ التي بالطرق النفايات منتجول جه −

 ثابت هو ومال للتحلل قاب هو ما منها البيئية األوساط أحد إلى انتقالها عند الملوثات ذهـفه
                                                                 

 92: عدد، العربية المدينة مجلة" الصلبة البلدية فاتللمخل والمستدامة المتکاملة اإلدارة" المدني محمدل إسماعي :1

 . 17، ص الکويت، العربية المدن منظمة، 1999 أکتوبر/سبتمبر
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 انـاإلنس جسم وفي البيئة فيالتراكم  خاصة ماله ومنها، الزمن مع يتغير والل يتحل ال تقرـومس

 معل تتفاع قد التي الملوثات من وغيرها )والديکوزين ميوموالکد الزئبقل مث( الحية اتـوالکائن

 ؛)النتروجينكأكسيد ( وسمية خطورةاألكثر  الملوثات من خليط وتکون هاـبعض

 غياب يعني، والحيوان اإلنسان على النفايات تأثيرل حو الجماهيري الوعي غياب −

 1؛التشريعات بإصدار المعنية الجهات على الشعبي غطـالض

 ريةـالبش حاياـوالض البيئية والکوارث الحوادث وازدياد الزمن مع والتجارب الخبراتتراكم  ومع

 عشر الثامن القرنين في شاعت التي، كاألوساخ للنفايات لتسيير السيئ األسلوب عن الناجمة

-1831فترة  بين ما بانجلترا حدث مال مث، وأوبئة أمراض من عنها نتج وما عشر والتاسع

 الصلبة النفايات بسببل قتي ألف 38 يقارب ما خلف الکوليراء وبا بها عـوق أينم 1872

 األوساخ تلك بأضرار نشاطها ارتبط التي الصحية المنشآت وجِدت مـوثَ المتراكمة ائلةـوالس

 بها قام التي تاإلسهاما وفق المعدية األمراض انتشار لمنع خاصة ةـهندس اـله وضعت واألوبئة

 من العشرين القرن أواخر في ظهر ما على زيادة؛ البکتيريااكتشاف  يـف هـوفريق تورـباس ويسـل

 األنشطة عن الناجمة النفايات عن الناتجة المکتسبة المناعة دانـفقفتاكة كمرض  أمراض

 وما، العمومية المفارغ في وجدت التي األلمانية العالجيةطةـاألنش اتـنفايكذا كارثة و، العالجية

 العالجية النشاطات نفايات فيها بما النفايات ردم تم أين أ.م.و في نيوجرسي شواطئ في جرى

 على األمريکي ونغرســالک وإصدار منها ميال 50 اربـيق ما غلق إلى ذلك أدى، امتدادها على

 وـمنتج نـأيق وغيرها السابقة اعياتوللتد، م1988 امــع الطبية اياتـــالنف عـتتب ونـــقانل أو رهاـــإث

 اتهمـلنفايل واإلغفال التجاه أسلوب أن عامة الصلبة والنفايات خاصة العالجية النشاطات نفايات

 حيةـوالص ةـالبيئي ةـالناحي نـم داـج خطيرة سلبياته وأن، معا والبعيد القريب المدى على يفلح ال

 تـعرف اـإنتاجه بعد للنفايات والمعالجة التحکم سياسة اتبعوا لذلك، االقتصادية وحتى واالجتماعية

 ةـالمراقب ارغـوالمف يـالتقن الردممراكز و مرامد كإنشاء، لالفع رد سياسة أو الدفاعية بالسياسة

ـل تح مـل اـأنه إال ومرحليا جزئيا حال أعطت أنها من بالرغم الجديدة السياسة هذه لکن، وغيرها

 للمجتمع الکلية البيئة على وطأة أشد أخرى مشکالت وقوع تمنع ولم جذورها من المشکلة
                                                                 

1
 .78، مرجع سابق، ص المدني محمدل إسماعي :
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 مع والمتعاملين المهتمين على لزاماكان  وعليه، )المعالج غير المرامد ودخان المفارغكرواسب (

 النفايات اتجاه واقتصادية عملية وسياسة رةـمبتک ةـإبداعي إستراتيجية في يفکروا أن النفايات

 وهي، "العالج من خير الوقاية: "القائلة ةـالحکم اـمبناه، بها المرتبطة التنموية واألنشطة المنتجة

 إلى أصال النفايات منتجو يضطر ال حتى، مصدرها من النفايات إنتاج خفض أو منع إستراتيجية

 ءاألسما تعددت وقد، إنتاجها عن ةـالناجم واألضرار التکاليف خفض أو منع وبالتالي، معالجتها

 بعدها وعرفت، وأبعادها مفاهيمها ورتـوتط تراتيجيةـاإلس ذهـه ىـعل أطلقت التي والمصطلحات

  1.المستدامة التنمية بإستراتيجية

 العالجية النشاطات نفايات لتسيير العملية االستراتيجيات: المطلب الثاني

 سـأس ىعل المبنية المستدامة الکبرى والسياسات التعامالت مختلف إلى التطرق تم بعدما

 سليم بيئيل بشک النفايات تسيير من المرجوة األهداف لتحقيق توظف مؤشرات ذاتكان وأر

 الصحة على واآلثار األضرارل وتقلي المعالجة غير النفايات حجم خفضل اج نـوم، ومستدام

 في المتواجدة القيمل استغال تشجيع علىل والعم، العالجية النشاطات نفايات نـع الناجمة والبيئة

 التي اإلمکانيات يحددوا أن العالجية الهيئات بمختلف النفايات منتجو على يبقى، األخيرة هذه

 تجسد عملية تسيير استراتيجيات بإتباع وذلك، المرجوة األهداف قـلتحقي عليهال الحصو يمکن

 .مستدامة وبطريقة الواقع في

 ييرـلتسكبرى  إستراتيجيات خمس توجد أنه الناحية هذه من AlainNavarro يرى

  :التالي النحو على وذلك أصنافهاـل بک اتـالنفاي

  :النفايات إنتاج توقيفإستراتيجية 

 نفايات تجـتن منتجات إنتاج توقيف وفحواها وفعالية نجاعةاألكثر  اإلستراتيجيةتعتبر       

 بةعـص نفايات على اإلنتاج عملية حين تحوي أنها أو، حياتها نهاية في منها التخلص صعب

 .بديلة منتجات عن البحث هو اإلستراتيجية لهذه والمخرج، التخلص

                                                                 

1
 : Friedrich Bolle « Politique et organisations nationales en matière de gestion des déchets ; présentation de 

l’étude préparatoire » Dans: la gestion intégrée des déchets solides, Deutscha gesellchaft -fur technische 

zusammenerbeit (GTZ) GMBH, Alger 2000, Eschbom, Allemagne, p44. 
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  :التکنولوجي واإلبداع التثمينإستراتيجية 

 توظيف في اإلستراتيجية ذهـهـل تتمث ميتهاـوس المنتجة النفايات تقليص هدف إطار في      

 محتوية ديلةب أساليب يـف ثـوالبح، النظيفة بالتکنولوجيات يکون وتحقيقها، المستعملة األدوات

  .والمحصورة الطبقيةل المداخ على

  :تهالكـواالس اإلنتاج نفاياتل استعما وإعادة والتقييم التدوير تطبيق سياسة وضعإستراتيجية 

 النفاياتل تحوي أساليب إيجاد في تکمن هنافالصعوبة  مباشرة بالتقييم التعبيرعنها نـيمک      

 .تقييمها عن الناتجةةخاص واستعمالها

  :للبيئة مالئمة النفايات مخلفاتل جعية إستراتيج

 للبيئة ملوثة غير مخلفات انبعاث هناك يکون يـلک، التلوث وحصر ءاحتوا يعني      

 .نهائيةكنفاية  وتخزينها

  :التخزينإستراتيجية 

 واعـأنـل لک رةـاألخي الخطوة بمثابة لکنها، الصحيح بالمعنى إستراتيجية تعتبر ال      

  1.لهال ح أو مخرج وجود تفرض نهائية نفايات إلىل وصوال بهدف وذلك، المعالجات

   

                                                                 

1
: Ladjouzi.F « gestion des déchets hospitaliers. Etude de cas hôpital de Kouba » Ecole Nationale de santé 

publique El marsa. Novembre 2001. Mémoire de fin de cycle post graduation spécialisé (PGS), Management des 

organisations de santé. 
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 Alain Navarro حسب النفايات لتسيير الکبرى اإلستراتيجيات :1-2 رقمل شک

 

 

 

 

 

 

  

 

Source :Bruno Debray « gestion et traitement des déchets » Ecole nationale supérieur des 

Mines de Saint-Étienne. Département ingénierie de l’environnement, 2000, France, p17. 

 

 ستراتجياتا إضافة يمکن، الذكر السالفة االستراتجيات من Alain Navarro قدمه ما إلى زيادة

 النفاية في الموجودة ةـالقيم ضياع وتفادي النفايات معالجةء أثنا الجانبية اآلثاركتقليل  أخرى

 1:االستراتيجيات نـم ينـفئت ىـإل نفـتص أن وعـالمجم يـف يمکن التي وغيرها )الطاقة(

   :وقائية استراتيجيات

 ...النظيفة التکنولوجية في اإلبداع، النفايات إنتاج توقيف      

   :عالجية استراتيجيات

 ...التخزين، للبيئة مالئمة مخلفات، النفايات تقييم      

 االستراتيجيات في المطبقة التقنيةل الحلو إيجاد في الموظفةلكفاءات ل اعم وبمساهمة  

 تتالئم أخرى استراتيجيات طرح بإمکان، تطرأ قد إلشکاالتل حلو إيجاد وإعادة السابقة

ل للدو للصحة العالمية المنظمة قدمت ذلكل وألج، والمتوفرة الموجودة اتـواإلمکاني روفـوالظ

، العالجية النشاطات نفايات معالجة ومناهج طرق ياراخت قرارات أي على ةـمقدمإجراءات 

                                                                 

1
: Bruno Debray « gestion et traitement des déchets » Ecole nationale supérieur des Mines de Saint-

Étienne.Département ingénierie de l’environnement, 2000, France, p17. 
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 تکنولوجيات وفق جيدة سياساتل اج من القرار وإيجاد التقييم ةـعمليل تسه أدوات عن وكشفت

 نفايات لتسيير عملية استراتيجيات اقترحت، المنظمة عـمل دوـال اونـتع وبمعية، مالئمة

  1:حيث، والبعيد والمتوسط القريب، ثالثـال توياتـالمس على العالجية النشاطات

 :القريب المدى على

ل ألج، البالستيکية المادة بنفس يکون الصانعينل قب من مکوناتها ومختلف الحقن إنتاج −

 ؛تدويرها عمليةل تسهي

 ( polychlorure de vinyle)مکون دون الطبيل لالستعما األدواتو المعدات اختيار −

PVC؛ 

 وادـالم( ةـمحتمل ةـفرصكل  دـعناألكيدة  دويرـالت طرق لتنفيذ قيود ووضع بحث −

 ؛...)، الزجاج، البالستيکية

 دـالمرامل تبداـالسل وـحل عـوض أو، اتـالنفاي ييرـلتس الجديدة التقنيات وترقية تنسيق −

 ذـتنفي رقـوط مناهج علىل الحصو أين النمو طور في والتي الناميةل الدول ظ وفي، الصغيرة

 ةـاإلجاب دـالترمي يبقي، والصحة البيئة سالمة علىأكيد  غير العالجية النشاطات نفايات تسيير

  ؛له الجيدل االستعما شريطة المقبولة

 :المتوسط المدى على

 اتـنفايكمية  يصـتقلـل أج نـم، المستعملة غير حقنال عددل لتقلي جديدة معايير وضع −

 ؛المعالجة تستدعي التي الخطرة العالجية النشاطات

، ةـالمنخفضالتراكيز  ذات وانبعاثاتهللديوكزين  المستمر للتعرض الصحية اآلثار دراسة −

 ؛السليم غير الترميدء جرا من

 ؛العالجية النشاطات نفايات وعن الترميد عن الناجمة الصحية المخاطر ومقارنة تقييم −

 :البعيد المدى على

 دـق والتي، منها النهائي للتخلص الترميد عملية تستدعي ال التي النفايات ترقية تدعيم −

 من المنبعثللديوكزين  والتعرض لها المحکم غير التسيير عن ناتجة مرضية نسب ببـتس
                                                                 

1
 :OMS « la gestion des déchets médicaux » Organisation mondiale de la santé, Avril 2004, p02. 
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 ؛المرامد

 اتـنفاي نـم يـالعقالن تخلصـال لحو وطنيةل ودالئ مراجع علىل للحصول الدو دعم −

 ؛العالجية النشاطات

 اتـسياس طـمخط وطنيـال توىـالمس على والتجسيد اإلعدادل ألجل الدو ومساندة دعم −

 ؛العالجية النشاطات نفايات يخص وتشريعات

 يـف ررتـتق يـالتل مث بالبيئة تضر ال التي العالجية النشاطات نفايات تسيير مبادئ ترقية −

 ؛لبا اتفاقية

 اطاتـالنش اتـنفاي اطرـمخ دون يرـتس التي والمالية البشرية بالمواردل الدو مساعدة −

 ؛العالجية

 الفعالة والتدخالت فالممارسات العالجية النشاطات نفايات أصناف مختلف يخص وفيما    

 مخاطرها منل والتقلي التخلص بغية، مستدام بيئيل بشک استراتيجياتها تجسيد علىـل يعم التي

  ...) البيئة تلويث، واألمراض العدوىل نق، والوغزات الجروح(، ارهاوآث
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  العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسيير تحقيق ُسبل: المبحث الثاني

 وفقأركانها و المستدامة اإلستراتيجيات تجسيد فيه يتم ميدان المستدام التسيير يعتبر

 تنفيذها الواجب والمخططات المهام فيه دتحد إطار ضمن، الممکنة العملية اتـالسياس مختلف

 تسييرل مجا في المستدامة التنمية تغطيها التي الجوانب، فبإختالف الدائمة بالرقابة ومتابعتها

  .اجتماعياو اقتصادياو بيئيا االستدامةل تشم والتي النفايات

 بـتجن ثـحي نـم البيئة على النفايات عن الناجمة السلبية المردودات بخفض :بيئيا االستدامة

 اـوموارده هـوبيئت انـاإلنس على السلبية تأثيراتها وخفض، مصدرها من النفايات إنتاج أوخفض

 .الطبيعية وثرواتها

 الحـالمصكل توىـمس على مقبولة النفايات تسيير تکلفةل جع حيث من :اقتصاديا االستدامة

 .المجتمع وقطاعات والمنشآت

العاكس  NIMPY دأـلمب وفقا المجتمع يقبلها التيل حلووال الطرق بتبني :اجتماعيا االستدامة

 تنفيذها في فعليا والمجتمع المسؤولون وإسهاممشاركة و، المجتمع وأولويات ثقافة لمبادئ

 .وتطبيقها

 العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسيير مبادئ: المطلب األول

 الخطوط مشروع من أخذت دق العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسييرإن مبادئ 

ل أج من االستشفائية للنفايات المستدام بالتسيير المتعلقة للصحة العالمية للمنظمة المرجعية

  1:يلي ما فق وذلك، الصحية المنشآتـل داخ اتـالنفاي ةـلحالل متواصل وبشک التدريجي التحسين

 اطاتـالنش اتـلنفاي تدامـمس تسييرل حو وموثقة بدقة محددة سياسة وضع الضروري من −

  ؛الصحية المنشآت مستوى على أو الوزارات مستوى علىء سوا العالجية

كلي  وتطبيق احترام إلىل الوصو هو النفايات تسيير تطوير لنظام الرئيسي الهدف −

  ؛حداثةاألكثر  الدولية للمعايير

  ؛والمتواصلة التدريجية التحسينات أسلوب وفق يکون النفايات تسيير من األهداف تحقيق −

                                                                 

1
: OMS/AFRO « gestion durable des déchets hospitaliers, projet de lignes directrices » Bureau régional de 

l’OMS pour l’Afrique, p02. 
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 فرز :هي العالجية النشاطات لنفايات المستدام للتسيير التنازلية األولوية ذات المعايير −

  ؛مخاطر أية دون تصريفها ثم ومن المسبقة المعالجةل، واالستعما التدوير إعادة، النفايات

 رةـالفک يـوه، اـمنفعته ةـمرحل نهاية عند نفاية تصبح الصحية المنشآت مشترياتكل  −

  ؛بالتموين تتعلق التي القرارات اتخاذ عند بها األخذ من البد التي المعيارية

 تمرةـالمس ةـوالمتابع نـالتحس تحقيق علىل تعم النفايات تسيير برامج وتطبيق تنفيذ عملية −

  ؛بالنظام المدرج السنوي والتقييم، والتکاليف للنتائج

ل مهيک نظامل تشکي العالجية النشاطات نفايات منتجي من تتطلب المبادئإن هذه     

 .الواقع أرض على وتجسيدها المبادئ تلك تبني من يمکنهم، ومستديمـل متکام بأسلوب

 العالجية النشاطات نفايات لتسيير الکبرى يجياتاالستراتمبادئ : الفرع األول

 اتـللنفاي تدامـمس ييرـلتس يةـالرئيس المبادئ تعتبر الفرنسي البيئةل دلي فيء جا ما حسب

 1:على ةـقائم

 ؛وتوزيعها السلع إنتاج على المؤثرة خاصة :النفايات وخطورة جإنتال وتقلي تدارك −

 ؛وأحجامها المسافةل طو من بتقليص :النفاياتل نق تنظيم −

 رـاألخي يـف اـمفاده التي الخيارات من وغيرها وتدويرها استعمالها بإعادة :النفايات تقييم −

 ؛ظفتو طاقة على أول تستعم أدوات علىل نتحص النفايات من انطالقاو

 تخلصـوال والمعالجة اإلنتاج عملية آثارل حو: المستهدف للمجتمع المعلومات ضمان −

 الحد أو للوقاية المتخذة التدابيرل حوكذا و، العمومية والصحة البيئة على النفايات من ائيـالنه

  ؛الضارة واآلثار اطرـالمخ من

 من 02 المادة في استوفيت والتي، للنفايات والعقالنية البيئية المعالجة مبدأ إلى زيادة    

 .وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 01- 19 القانون

 عالميا عليها المتعارف للبيئة العامة المبادئ ضمن تندرج مبادئ السابقة المبادئ وتعتبر    

                                                                 

1
 : CNRS Centre National de la Recherche Scientifique « gestion des déchets: guide pour les établissements 

publics d’enseignement supérieur ou de recherche » (Inserm, CNRS, INRA, Ministère d’éducation national, 

Direction des personnels administratifs, techniques et d’encadrement),Mai 2002, p06, www.sdfp.lnet.fr. 
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 1:في ةـوالمتمثل

 ةـالطبيعي والکوارث التلوث حوادث أخطار لتفادي الزمة الوقاية حيث :الحذر مبدأ −

 تدابير خذأ مع تنموي استثماري مشروعكل  على البيئة على األثر دراسات تفرض أن بـويج

 ؛لذلك ةـحقيقي تحفيزية

 نـم للتقليص الجماعة تنفقها التي التکاليف الملوثل يتحم أين :يدفع يلوث من مبدأ −

ل لجع التلوث إزالة تکلفة المالية الغرامات تتجاوز أن ويجب، وإزالتها وثوالتل رارـاألض

 ؛النظيفة التکنولوجيات يـف يستثمر الملوث

 لضمان المستدامة والتنمية بالبيئة الخاصة للنشاطات المحلي المخطط تنفيذ :لالعم مبدأ −

 ؛المحلية الجماعات يطـتنش

 بالبيئة الخاصة للنشاطات المحلي المخطط ىلمسع المواطنين بانضمام :المساهمة مبدأ −

 ؛اإلدارة ومرتفقي المنتجين بين للتالحمكدليل  المستدامة ةـوالتنمي

 لتقليص تحقيقه ينبغي أمر والمنشآت المدن بين التعاون تعزيز يعتبر حيث :التعاون مبدأ −

 ؛لمعالجتها المنتجين مختلف بينشراكة  ءوإنشا النفايات إنتاج تکلفة

 التکنولوجيل التأهي يکون أن إلى يصبوا والذي أعالهالمذكور  المبدأ وهو :اإلعالم مبدأ −

 ؛البيئية المهمة لعقلنة دائما انشغاال

 03-10 القانون من 03 المادة ضمن أخرى مبادئذكر  ما إلى إضافة وضعت ولقد    

 .المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق

 العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسيير مجاالت مبادئ: الفرع الثاني

 منـتض يـالت العمليات تلك العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسيير بمجاالت يقصد

 2:على يـــتنبن وهي، منها يــالنهائ والتخلص اــومعالجته هاـونقل نهاــوتخزي وجمعها اـفرزه

                                                                 

1
 البيئة بأنشطةل التکف: لحو تقرير مشروع"  والبيئة ةالعمراني التهيئة لجنة، واالجتماعي االقتصادي الوطني لمجلسا: 

 العادية الدورة، والبيئة العمرانية التهيئة لجنة، واالجتماعي االقتصادي الوطني المجلس" المحلية الجماعات مستوى على
 .06، ص الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية، 2003ديسمبر والعشرون الثالثة العامة

2
 : Tissot Guerroz, Fr et al «les déchets des activités de soins (D.A.S)», 2001, p10, www.univ-

lyon1.fr/mpu/DAS.html. 
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 فـمختلكميات  دـوتحديـل العم تنفيذ وطرق الوضعية عن معمقة دراسة ضرورة :لاألو المبدأ

 .النفايات أصناف

 لها تصنيف وفق مخاطرها من انطالقا، الصلبة النفاياتكل  سةفهر ضرورة :الثاني المبدأ

 .اييرمجسدةـبمع

 .المرتبة األصناف من صنفل لک والموافقة المناسبة التخلصل مراح اختيار :الثالث المبدأ

 المنشأةل داخ الخارجية المعالجة إمکانيات على امتياز ذات بطريقة االعتماد :الرابع المبدأ

  .الصحية

 العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسيير مجاالت: يالمطلب الثان

 نظام سطره الذي المسار في توضع نفايات تنتج، العالجية النشاطات مباشرة ءأثنا

 ذلك ويکون، منها النهائي التخلص إلى وصوال إنتاجها نقطة من بدًأ، لها مستدام ييرـلتس أةـالمنش

، رزـالف، اتـالنفاي إنتاج احتياطات: في لتتمث التي المجاالت وبمختلفـل مراح دةـع على

 .المعالجة طرق ومختلف والتخزينـل النق عـالجم، بـالتوظي

 العالجية النشاطات نفايات إنتاج احتياطات: الفرع األول

 تسعى العالجية النشاطات لنفايات المنتجة الصحية المنشآتل كل با اتفاقية مبادئ وفق

 كـوذل، منها ممکن قدرألكبر  والتدويرل االستعما بإعادة عواسترجا نفاياتها إنتاج لخفض جاهدة

 بوطةـمض ةـبهيکل للتطبيق الموجه وبنظامها، لها المناسبة والتخلص المعالجة آتـمنش وفيرـبت

  1.البيئية واإلشکاالت المتطلباتل وح تحقيق بغية معروفة أدواتـب يرةـومس

 الطلبيات سياسة تُسطر إذ، أوال مشترياتها طلبيات من منشآتلل تتحقق المساعي هذه

ل االستعما ذات بالمنتجات المضرة المنتجاتل استبدا وتنتهج البيئة على خطورةل األق للمنتجات

 أن شريطةل، أطو حياة مدة ذات بديلة بمنتجات الوحيدل االستعما ذات اتـوالمنتج، المتعدد

 الموافقة المواد بعض احتياطات بأخذ ثانيا ثم، المرضى المةوس النظافة اتـلمتطلب ةـموافق ونـتک

                                                                 

1 
: UNEP/CHW6/20 « directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets 

biomédicaux et des déchets de soins médicaux (y1; y3) » programme des nations unies pour l’environnement, 

distr. Générale UNEP/CHW.6/20, 22 août 2002, p32. 
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، تسييرها فيأكبر  والتحکم النفايات حجم تخفيض ثم ومن منهال التقلي ةـبغي تراةـالمش اـلمنتجاته

 :حين منهل التقلي يمکن حيث للمنتجات المرافق بالتغليف المتعلقة نجد تلك االحتياطات بين ومن

  ؛التغليف من قليلةل كمية تستعم التي للمنتجات األولوية منح −

كأوعية  هـوتوظيف، رىـأخ رةـم تعمالهـواس مجددا ملؤه الممکن للتغليف األولوية منح −

 ادةـإع ذرـوتع وجـالمنتل استعماء انتها عند المنشأة خارج أول داخ منه أوالتخلص، للتموينات

  ؛للمنتجات والموزعين تجينالمنل قب من أو ذاتها المنشأة من ءسوا واسترجاعه استعماله

  ؛للطلبية الموافقة التغليف ألحجام األولوية منح −

ـل النق اتـأوحاوي التغليف استرجاع الطلبيات وعبر المنتجات موزعي أو منتج من الطلب −

 ؛المصاحبة

 العالجية النشاطات نفايات فرز:الفرع الثاني

األكثر  والمرحلة العالجية طاتالنشا لنفاياتل الفعا التسيير مفتاح بمثابة الفرز عملية

 رزـالف عملية أهمية وتکمن، منها والتخلص لمعالجتها المناسب الطريق النفاية تتبع مانـلض أهمية

 أو النفاية منبع من أبد النفايات أصناف على تطرأ التي المتعاقبة العمليات لتحرير ةـحازمكونها 

 1:ـل وذلك معالجة عملية آخر غاية إلى اـإنتاجه مکان من

  ؛لالعما سالمة ضمان −

  ؛البيئة على المتوقعة والمخاطر اآلثارل وتقلي النظافة قواعد احترام −

، التشريعل قب من والمبينة المخصصة الطريقة وفق النفايات من صنفكل  معالجة −

  ؛األصناف بين المزج بـوتجن

  ؛والخطرة المعدية العالجية النشاطات نفايات لمعالجة االقتصادية التأثيرات مراقبة −

  ؛المستهلکة المواد منل والتقلي التدوير عملية من االستفادة −

 نافـأص باقي مع مقارنة الکمية في نسبةل األق الخطرة العالجية النشاطات نفايات وتعتبر

 هشب النفايات من التخلص تکلفة عن زيادة مرات 10 إلىل تعاد لکنها (25%) اتـالنفاي

 بين مال تقلي إلى ذلك يؤدي أن يمکن جيدل بشک المنبع عند الفرز عملية تمت إذا لکن، المنزلية
                                                                 

1
: UNEP/CHW6/20, op cit, p03. 
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  .الخطرة العالجية النشاطات لنفايات المعالجة اتـالکمي نـم 5% إلى 2

 وبممارسة اإلنتاج منبع عند وبالضبط النفايات منتج مسؤولية تحت الفرز عملية وتتم

 تفادي مع لها المخصص محيطها في النفايات يضعون حيث، لها الصحية المنشأة أشخاص جميع

 .الخطرة العالجية النشاطات لنفايات بالنسبة خاصة الثاني والفرز الفرز تکرار

 تصنيف عن المنبثقة األصناف مختلف خصوصية بقاعدة النفايات فرز محيط حدد    

 ثالثة على وهو، عليها طبقسي الذي والتخلص المعالجة نوعكذا و بهل المعمو والقانون التشريع

 :أنواع

 ونفايات العادية النفاياتكل  ويضم :المنزلية شبه العالجية النشاطات لنفايات محيط −

 ؛الخطرة رـغي األدوية

 النفاياتل مث أصناف عدة يضم والذي :الخطرة العالجية النشاطات لنفايات محيط −

 ؛وغيرها والسامة الکيميائية والنفايات المعدية

 ؛والقاطعة والواغزة الحادة صنف العالجية النشاطات فاياتن محيط −

 والنفايات الصالحية المنتهية الصيدالنية المواد من العالجية النشاطات نفايات محيط أما

 من العديد فيهال تتدخإجراءات  يتبع، كونه خاصة طبيعة ذو فهو البشرية ءواألعضا الجسدية

 .الصحية المنشأة إدارة وبمعية الدينية الشؤون ومديرية المحلية کالجماعات السلطات

 عن النفايات لبعض التدوير إلعادة والتقييم االسترجاع عملية أن إلى اإلشارة وتجدر

 العمليات، المرضى كقاعات( بها ينصح ال العالج قاعات في المنبع عند فرزها طريق

 األنشطة ماأ، المعالجين األشخاصل قب من تطبيقها عملية وتعقد تعددكونها  ،...)الجراحية

 النفايات لتقييم بها فرز نظام فوضع التموين ومصالح واإلدارةل االستقبا بقاعات المرتبطة

 وحماية الموارد على الحفاظ إطار ضمن جدا به فينصح استعمالها وإعادة المنزلية شبه خاصة

 .البيئة

 الصحة منشآتكل  مستوى على موحدل بشک تتم أن البد الفرز نظام تطبيقات وتعتبر

 والتخلص اإلنتاج ونقاط النفايات تدفقات مجموع على وينفذ، الوطنية القوانين وفق لوطنيةا

 .لوالنق التخزينكل إجراءات و وخارجها اإلنتاج مقراتل وداخ
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 العالجية النشاطات نفايات توظيب: الفرع الثالث

 رةـخط ونفايات منزلية شبه عادية نفايات إلى النفايات وتجميع فرز نظام تحديد تم بعدما

 بمعدات األصناف تلك مختلف توظيب عملية تأتي قاطعة أو واغزة عالجية نشاطات اتـونفاي

 عليها المتعارف والعنونة الترميز عملية إلى إضافة، لها المستدام التسيير ونظام للقوانين موافقة

 النشاطات نفايات أصناف نبي الفيزيائي الحاجز التوظيب يعتبر حيث، التوظيبات كـتل ىـعل اـدولي

 الذي ومحيطها النفايات أصناف باختالف وتختلف، والميکروبات الجراثيم فـومختل العالجية

 التوظيبات توفر من البد أين، العمليات وقاعات والمخابر ءاالستشفا اتـقاعـل مث به تتواجد

 في التوظيبكيفيات و الفرز تعليمات إلصاق إلى إضافة، المنتجة ةـالنفاي نفـوص لنوع الموافقة

  .لإلجراءات الصحيح التنفيذـل أج نـم جمع نقطةكل 

أكياس و الحجمكبيرة  أو صغيرة حاويات في العالجية النشاطات نفايات توظيباتل وتتمث  

 ياتـبخصوص بـالتوظي داتـمع ازـتمت العالج نفايات ولطبيعة، أصنافها مختلف أحجام ءواـالحت

 1:اـمنه

 ؛العالجية النشاطات نفايات وکتلة حجم مع مکيفة سعة −

 جمعها علىل العام استقرار لضمان متنقلة حاويات ضمن أو الجدران على التثبيت نظام −

 ؛بعد فيما نقلهال وتسهي

 ؛واألرضية مستعملها حساب على ارتدادها مخاطر وغياب للسحب مقاومة −

 اديـتفـل أج من مناعةو بأحکام تُسد حيث، لتركيبتها مالئم وإحکامها إغالقها نظام −

 ؛تصريفها حالة وانقالبها رباتـالتس

 ؛سهلة بکيفية لنقلها واإلمساك القبض مواضع وجود −

 ائلةـالس بـللرواس وحابسة، والضغط والخرق واالنزالق الصدمات ومقاومة الصالبة :طبيعتها

 .الکلورل مث خطيرة مکونات على احتوائها دون للترميد القابلية إلى، تحدث قد التي

                                                                 
1
 : Véronique chaudier-delage «l’officiel: principaux textes officiels relatifs à la surveillance et la prévention des 

infections nosocomiales» Hygiènes, Revue officielle de la société française d’hygiène hospitalière, Volume 4, 
N3 juillet 1999, France, p 281. 
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 للنفايات فبالنسبة، العالجية النشاطات نفايات من صنفكل  توظيب خصوصية عن أما    

 لها مخصصة، الطبيعة فيل للتحل قابلة بالستيکية عاديةأكياس  في وتغلف فتوظب المنزلية شبه

أكياس  في فتوضع الخطرة والنفايات، عليها إشارة أو عنونة أي دون األسود باللون ترميز وذات

 اللون هو دوليا عليه المتعارف حيث، صنفها حسب بألوان ترميز وذات ملم 0,1سمکها خاصة

 والمواد الصالحية المنتهية أو المستعملة األدويةل مث الخطرة والنفايات، المعدية للنفايات األصفر

 بحسب الترميز يتغاير وقد، رمادي للصحة العالمية المنظمة حسب فلونها والسامة الکيميائية

 دـاعتم ثالـم الجزائر ففي، بلدل لک العالجية النشاطات نفايات بتسيير قـالمتعل ريعوالتش النظام

 صـيخ اـوفيم، )والسامة الکيميائية( الخطرة النفايات لصنف المخصصةلألكياس  رـاألحم ونـالل

 ونـل ذاتأكياسها  العالمي اإلطار ضمن التشريحية الجسدية ءاألعضا نـم ةـالمتکون اتـالنفاي

ـ ب تعنونكلها و، األخضر اللون ذات بالستيکيةأكياس  فهي الجزائري ريعـالتش منـوض، فرـأص

األكياس  وإشارة عنونة أنل نسج أن ويمکن، للسالمة مناسب ورمز ارةـإش عـم" العدوى خطر"

 سعة باختالف يختلف حجمها العالجية النشاطات نفايات لتوظيب المخصصة والحاويات

 .ةـدولي اييرـبمع ونـتک إذ التوظيب

 مع العالجية النشاطات بنفايات الخاصة والتوظيبات األصناف مختلف تلخيص ويمکن    

 :التاليل الجدو في للصحة العالمية المنظمة إمالئات وفق لها المصاحبة والرموز عنونتها
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 للصحة العالمية المنظمةل قب من بها المنصوح األلوان رموز :1-2 رقمل جدو

 العالجية النشاطات نفايات توظيبل

 الحاويات نوع وعنونتها الحاويات لون النفاية صنف

  معدية جد نفايات
  ،"معدية دـج" ةـعنونصفراء، 

  "العدوى خطر" 

، بالستيکية، أكياس صلبة
 اتـحاوي أو، للتسرباتكتيمة 
 للمطهرات ومقاومة ةـقابل

ء واألعضا التشريح نفايات
  الجسدية

 حاويات أو بالستيکيةياس أك  )ءخضرا(ء صفرا

 للخرق مقاومة حاويات "قاطعة أو ادةـح" عنونة، صفراء  قاطعة أو حادة، واغزة نفايات

 الکيميائية المواد نفايات
  والصيدالنية

  حاويات أو بالستيکيةأكياس  )أحمر( رمادي

  بالستيکيةأكياس   ءسودا  العادية العالجية النشاطات نفايات

 بين هو وما األلوان ترميز توظيف في حر بلدكل : المقترحة عنونةوال باأللوان الترميز نظام

 .الجزائري بالتشريع اصـخ األقواس
Source: UNEP/CHW6/20 «directives techniques pour une gestion écologiquement 
rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux» programme des 
nations unies pour l’environnement, distr. Générale, 2002. 

  

 العالجية النشاطات نفايات وتخزين جمع: الفرع الرابع

 أةـبالمنش اتـالنفاي لتسيير مسارل أو بأنواعها العالجية النشاطات نفايات جمع عملية تعد

 عـالجم ةـعملي ينـبـل الوص ةـحلق زينـالتخ عمليةل وتمث، وتوظيبها فرزها تم بعدما حيةـالص

 اـإنتاجه من ءابتدا العمليات جميع العالجية النشاطات نفايات جمع عمليةل وتشم، للمعالجةـل والنق

  .معالجتها مکان إلى ونقلها تخزينها عملية تتم أن إلى اـوجمعه
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  العالجية النشاطات نفايات جمع: أوال

 علىتراكمها  عدم لضمان وهامة ضرورية ةالعالجي النشاطات نفايات جمع عملية إن

 عملية تدرج لذلك، ومضايقات سلبية تفاعالت من عنه ينجر أن يمکن وما، إنتاجها اطـنق مستوى

 ومسطر خاص وبمسار يومية روتينية، بإجراءات النفايات لتسيير العام المخطط منـض عـالجم

 األخرى المناطق أو العالج قاعاتل داخ النفاياتل حم عربات مسالكل تقلي بغية، المنشأةل داخ

 تمتاز، الداخلي للجمع وسيلة تعد ونقلها النفاياتل حم أوحاويات اتـوعرب، الملوثة غير

 1:بينها من، استعمالها دـعن واحتياطات لشکلها بمواصفات

 ؛بسهولة وتفريغ شحن من لنفاياتا ومسارل مراح لبقية الموافق اإلمساك بنظام مجهزة −

 ء؛االقتضا عند داخلية متابعة لنظام موافق النظافة أدوات مستودع بنظام مجهزة −

 نفسل وتحم ،البيولوجية للخطورة واإلشارة المصورة بالرموز جلية بعنونة موضحة −

 نشاطاتال نفايات جمع حاويات بين الفرق إدراك إمکانيةل أج من تقلها التي النفاية صنف لون

 ؛العادية النفايات جمع وحاويات المعدية العالجية

 لها المهيأ الجو في المصالح إلى عودتهال قب وإجباريا بانتظام تطهر أو وتعقم تنظف −

 ؛سهلة بطريقة وذلك

 شحنها عند النفايات حاويات أواألكياس  إلتالف قابلة أو تغرق أو قاطعة حافات غياب −

 ؛تفريغها أو

 ء؛بغطا ومزودة صلبة طبيعتها −

 عن تنجم التي اإلصاباتل مث النفايات جمع عملية عندل تسج واآلثار المخاطر أغلبكون و

 النظافة وأشخاص المعالجين األشخاص، الحوادث حالة في القاطعة أو الواغزة الحادة النفايات

ل عم وقفازات جزمةو وقائية مآزر أو بذلةل األق على المالئمة الحماية ألبسة يقتنوا أن البد

، النفايات تصريف في يستعملوها أنل قب للحاويات دقيق تنظيف على واـيعمل وأن، ميکةـس

 البيولوجية السالمةل ومسؤو العدوى مخاطر مراقبة لجنة من باستشارة كـذلـل أج نـم ويستعينوا

                                                                 

1
 : Francine Berthier et al, op cit, p11. 
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 نـويمکل، متعـتس التي التطهير مادة ونوع للحاويات التنظيف ترداداتل وـح ينـمعل ؤوـأومس

 النفايات جمع يـف الصحية أةـبالمنش النفايات تسيير عنل المسؤو اتؤوليـمس بعض ىـإل ارةـاإلش

  1:إلى يتطلع بأنه

 حيةـالص بالمنشأة التخزين مقرات غاية إلى ونقلها للحاويات الداخلي الجمع مراقبة −

  ؛يوميل کـوبش

 الحـالمص عـم قـوينس، اتـالنفاي وتصريف للجمع األساسية بالمواد نالتموي على السهر −

 ةـالموافق اتـوالحاويلألكياس  ةـومقبول خاصة تشکلة لحظةكل  وفي توفر لضمان المعهودة

  ؛الجمع وحاويات والوقاية الحماية ألبسةكذا و، للتشريع

 بتعويض يقومون االستشفائيين واألشخاص العالج قاعاتل عماكل  أن على السهر −

  ؛جديدة وحاوياتبأكياس  المستعملة والحاوياتلألكياس  وريـف

 ينـالمکلف االستشفائيين واألشخاص العالج قاعاتل لعما المباشرة والمراقبة المتابعة −

  ؛العالجية النشاطات نفاياتل ونق عـبجم

  العالجية النشاطات نفايات تخزين: ثانيا

 روائح إحداث دون وذلك إنتاجها نقاط من النفايات وتصريف جمع عملية تتم بعدما      

 نفايات تأخذ، المعالجين بالمرضى تضر قدء أوضوضا األرضية على للنفايات اثرـأوتن أوغبار

 تخلصـوال معالجتها إما انتظار في لتخزينها مخصصة مساحات نحو مسار ةـالعالجي النشاطات

 أو، ةـالموافق المعالجة منشآتو الالزمة اإلمکانيات لهاكانت  إن الصحية أةـالمنشـل داخ اـمنه

 عن عبارة التخزين هذا أو المساحات وهذه، منها النهائي للتخلص الصحية أةـالمنش ارجـخ اـلنقله

 الجمع عملية وترداد المنتجة النفاياتكمية  طبيعية توافق بمساحة منفصلة ةـبناي أو رـأومقء فضا

  :دهاـتواج نـيمک يـوالت

  ؛العالجية التقنية الوحدات وأ العالج وحدات مستوى على −

 ؛األجنحة أو الطوابق مستوى على −

 ؛رئيسية تخزين نقطة: بالمنشأةمركزي  مقر في −
                                                                 

1
 : UNEP/CHW6/20, op cit, p51. 
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 وطوابق العالج بوحدات األوليتين المرحلتين عندل، مراح بثالث التخزين عملية وتمر    

 اطـنق هيو، للنفايات الداخلي التسيير ونظام التشريع شروط وفق يتم، وسيط تخزين بها التخزين

 الوسخة واأللبسة الملوثة المواد لتخزينل تستعم التي الصحية المنشأة بناياتـل داخ عـجم

 تصريف مسار وبجوار العالج داتـوح خارج هو لهال المفض والمکان، المنزلية شبه والنفايات

 التخزين بها يکون التي والتجهيزات العامة الشروط ومن، ...)الرافعة،المصاعد( النفايات

 1:نجد لوسيطا

 ؛الجمع وتواتر المنتجة النفايات لحجم مکيفة مساحة −

 ؛األخرى المقرات مع المباشرل االتصا غياب −

 اتـالمناخ ةـحال ثالجة فيل يجع االقتضاء وعند، وجاف حار أو ساخن غير مقر −

 ؛الخاصة روفـوالظ

 ؛ميکانيکية أو طبيعية ونتک ومالئمة مناسبة تهوية −

 ؛غلقه إلزامية مع الجمع حاوياتل لدخو واسعل مدخ −

 ؛جيدة إنارة −

 ؛األرضية على مباشرة النفايات توظيبأكياس  تخزين منع −

 ؛الحرائق وتنظيم القانون وجهة من المقر عنونة −

 ؛والمعقمة المطهرة والمواد للصدمات ومقاومةل للغسي قابلة وجدران أرضية −

 ؛األيديل لغس مقرب موقع −

، المعدية العالجية النشاطات لنفايات بوضوح ومحددة ومخصصة ديناميکية حاويات −

 ؛العادية العالجية النشاطات لنفايات وأخرى

 ؛الداخلية الخاصةالبروتوكوالت و التوجيهات بها تعلق −

 النهائية الجةللمع توجه، الوسيط التخزين مقرات في النفايات جمع حاويات تمتلئفعندما     

، وبانتظام يوميل بشک وذلك العمومية ةـالمفرغ يـف غـالتفري أو، والتدوير لالسترجاع إما وذلك

 يخصص الذيمركزي ال التجمعل مح إلىل فتحو والخطرة المعدية النفايات وحاوياتأكياس  أما
                                                                 

1
 : Francine Berthier et al, op cit, p 12. 
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 بمعلقات محالتال وتعنون، للمعالجة رفعها ةـعملي أيل قب العالجية النشاطات نفايات إليداع فقط

 األوصاف مختلف ولها، البيولوجية للمخاطر المشيرة واإلشارات المصورة بالرموز واضحة

 نفايات تخزين بمقرات لمرتبطةا التوجيهات نـم انطالقا تمثيلها يمکن بها الخاصة والتجهيزات

 1:التالية اصفاتبالمول اـب اتفاقية عن المنبثقة الصحية المنشآتل داخ العالجية النشاطات

، والتطهير التنظيف سهلة، المياه صرف بقناة مهيأة، نفوذة وغير صلبة بقاعدة مساحة −

 ؛المنشأة ضمن للتخزين واحد مقر بمثابة وهيء للما منبع على متوفرة

 ؛الساعة مدار على وذلك النفايات بتصريف المکلفين لألشخاصل سهل مدخ −

 ؛لهم المرخص غير األشخاصل دخو منعل أج من بالمفتاح الغلق إمکانية توفر −

 ؛)الحاويات( الجمع لعرباتل سهل مدخ −

 ؛والعصافير الحشرات وانتشار الشاردة الحيوانات ولوج استحالة −

 ؛مالئمة وتهوية إنارة −

 ؛الطعام تحضيرأماكن و الطازجة الغذائية السلع تجارة لمحالت بعد عن تموقع −

 ؛النفايات حاويات أوأكياس و الحماية ومالبس النظافة معدات تموينات من بالقرب تموقع −

 جمع مرات عدد االعتبار بعين تأخذ التيمركزي ال التخزين لمکان الکافية السعة توفر −

 ؛الرسميةل العط وأيام األيامل خال المنشأةل داخ النفايات

 يتفادى حتى محددة مدة في العالجية طاتالنشا لنفاياتمركزي ال التخزين مرحلة تتم      

 التخزين مدة تقدر حيث، المنتجة والکمية المناخ بحسب وهذا، تحدث قد التي والمخاطر اآلثار

 بالتوقيت للصحة العالمية المنظمة به تنصح والذي، معالجتها ومرحلة النفايات إنتاج بين ما

 في قصوى ساعة 48و الشتاء في قصوى ساعة 72: المعتدلة والمناخات المناطق: التالي

 ساعة 24و الباردل الفصل خال قصوى ساعة 48: الحارة والمناخات بالمناطق أما، الصيف

 نفايات أنتاجكمية  بمعيار المرخصة القصوى للمدة وبالنسبة، الحارل الفصل خال قصوى

 :التاليةل اآلجا تضم تخزينها فمدة والمعدية الخطرة العالجية النشاطات

 ؛ساعة 72 التخزين مدة أسبوع/كغ 100 منأكبر  إنتاج −
                                                                 

1
 : UNEP/CHW6/20, op cit, p 36. 
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 ؛أيام سبعة (07) التخزين مدة أسبوع/كغ 100و الشهر/كغ 5 بين ما إنتاج −

 الصحية المنشآت خارج العالجية النشاطات نفاياتل نق: الفرع الخامس  

 رةـاألخي ذهـه تصبح لما مطلوب الصحية المنشآت خارج العالجية النشاطات نفاياتل نق

 ليست تکون عندما أو، محيطها مستوى على النهائي والتخلص المعالجة منشآت كـتمل ال

 الخطرة والخاصة المعدية النفايات شحن عمليات مجموع فيل النق مرحلةـل وتتمث، اـبحوزته

 أو طبيعي آخر شخص إلى بالعمليةل يتکف معنوي أو طبيعي شخص طريق نـع اـوتفريغه اـونقله

 نقطة عند محتملة المخاطركون و، منها النهائي التخلص أو معالجتها ىـعل ـليعم ويـمعن

 منتجو، والخاصة المعدية للنفايات النهائي التخلص إلىل والنق والتصريفمركزي ال التخزين

 والترخيص التامة والعنونة المخاطر دون التوظيب مسؤولية ونـيتحمل العالجية النشاطات نفايات

 الدولية االتفاقات واحترام، الخاصة الخطرة النفاياتل نق عملية أيل قب تالنفايا إليهل للمرس

كل  تفاديل اج ومن، المعالجةل أج من الخارج ىـإل ةـالعالجي النشاطات نفايات تصدير حالة

 الةـح اطرـوالمخ تصريفها عملية اإلمکان درـق وحصر المعدية النفايات من الممکنة الحوادث

 صنف منتجو أو الصحية المنشأة تنتهجل، التنق ءاـأثن رةـالخط اياتـالنف مراقبةكذا و السير حوادث

  1:التاليةل ائـالوس مـتض تراتيجيةـإس ةـالعالجي اتـالنفاي

 رـوعب، منها التخلص مکان إلى إنتاجها مکان من النفايات تتبع دوما التيالحركة  وثيقة −

  ؛المنتج إلى ترجع مطافها نهاية في التي الوثيقة من المتبقي ءلجزال الناقل يکمـل التنق

ل مسج يکون أن البد المعدية النفاياتل نق يضمن المعنويالذي أو الطبيعي الشخص −

 المنشأة لدى معروف أو النفاياتل مجا في بالتشريع المکلفة السلطاتل قب من له ومرخص

  ؛الصحية

 لطاتـالس من رخصة علىل تتحص أن البد اتالنفاي من والتخلص التصريف منشآت −

 النشاطات نفايات من والتخلص التصريف وسلطات النفاياتل مجا في بالتشريع ةـالمکلف

 ؛الخطرة العالجية

 التوظيبل مجا في عامة شروط إلى والخطرة المعدية النفاياتل نق عملية وتخضع
                                                                 

1 UNEP/CHW6/20, op cit, p37. 
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حركة  ووثيقة بهال بالنق للترخيص محدودة شروط لهال نقل ووسائ، للمرحلة والتوثيق والعنونة

  .تتبعها

  العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسيير تحقيق أدوات :الثالث المطلب

 ةـالعالجي اطاتـالنش اتـلنفاي تدامـمس ييرـتس لتحقيق منها االستفادة يمکن التي األدوات بين من

 1:نجد

 العالجية النشاطات نفايات تسيير أولويات: الفرع األول

 عـالمن ةـسياس إلى وصلت حتى نفاياتها نحو واتجاهاتها الصحية المنشآت سياسة تغيرت

ل الـخ نـم ذاـه ويتحقق، اتـاألولوي سلم في األولى المرتبة وهي مصدرها من إنتاجها بـوتجن

 تجـالمن" أداة يـتبن على وحثهم المواد بإنتاج متقو التي الصناعية المنشآت عند االتجاهات رـتغيي

 العالج عملية في المستعملة المواد تغليف في خاصة" البيئي التصميم" أو" المستدام يـالبيئ

 األولويةل خال من وذلك بمعالجتها الخاصة األولويات تطورت المعدية النفايات أن إذ، وأنشطتها

) واإلبر الحقن مکوناتل مث( مکوناتها لبعض ويرالتد وإعادة االسترجاع يـف المتمثلة الثانية

 المساعدة ولوجيةـالتکن والمعدات ثةـالحدي األساليب طريق عن دويرهاـوت تصنيعها وإعادة

 إمکانية ثم ومن المنزلية بالنفايات موازنتها بغية، النفايات رـوتطهي يمـتعق يـف تعملةـالمس

 أولوية فإنهال الح هيكانت  وإن األخيرة هذه، بالترميد اـمعالجته اليفـتکـل وتقلي استرجاعها

 الالهوائي الهضم عملية من الميثان توليد أوء الکهربادـوتولي رارةـالح ترجاعـاس باعتبار ثالثة

األماكن  في التفريغ عملية تأتي األولويات سلم يـف رةـاألخي وبالمرتبة، العضوية للمکونات

 إما، الغرض لهذا مکيفة مواقع في العالجية اطاتـالنش اتـلنفاي يـالتقن الردم عملية أو الخاصة

  .وضغطها هاـکبس قـطري عن حجمها خفض بعد أو مباشرل بشک

 من انطالقا، ألخرى منشأة من يختلف السابق األولويات سلم ترتيب أنذكر بال والجدير

 اإلمکانياتكذا و، عليها قام التي والمبادئ العالجية نشاطاتها لنفايات تسييرها امـنظ طبيعة

ـل بک ةـالمتعلق األبعاد بکافة أخذا المتعددة المعاييرل مدخل باستعما المعالجةل دائـب يمـلتقي المتوفرة

 صحة على تأثيرا أقلها تحديد وثم، والبيئي واالقتصادي والقانوني االجتماعي دـالبع ةـخاصل ديـب
                                                                 

1
 .20ص ، مرجع سابق، المدني محمدل إسماعي: 
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  1.تکلفة وأقلها ةـالبيئ وسالمة اإلنسان

 الحياة دورة تقييم: الفرع الثاني

 الجوانب جميعل وتحلي لتقييم ومستدامة وموضوعية ومنهجية وقائية أداة عن عبارة

 في نهائيكمنتج  استعماله غاية إلى حياته دورةل خال ما منتج إلنتاج والمصاحبة ةـالمتعلق البيئية

 تقييم دراسةل وتشتم، منها والتخلصكنفاية  تسييره طرق إلى مرورا ،العالج طةـألنش العمليات

 يمـتقي عـم تصنيعها عمليات ثم والمياه الطاقة استخدام تأثيرات تقييم على المنتج حياة دورة

ل دائـالب ةـدراس ذلك وبعد، العمليات هذهل خال تنجم التي والنفايات اتـللملوث ةـالبيئي أثيراتـالت

 نجد األداة هذه عناصر بين ومن، البيئية التأثيرات وخفضل االستعما ينـلتحس ةـحالمتال وـوالحل

 والصحية واالجتماعية البيئية النواحي على الحياة دورة تأثيرات يمـوتقي، اةـالحي دورة ةـقائم

، النواحي جميع من السلبية التأثيرات لخفض الحياة دورة يـف التحسينات وتقييم واالقتصادية

 الکلية الکلفة تقييم وأداة، البيئي التصميم أو البيئةـل أج منكالتصميم  أخرى داةأ على زيادة

، المرئية وغير المرئية، المباشرة وغير المباشرة ةـالبيئي اليفـالتک عـجمي تحديد بغية الحياة لدورة

 في الهامة األدوات من مستقبال ستکون لتيا 14001 إزو مواصفة هيكلها  األداة لهذهل والشام

  2.النفايات بتدقيق يعرف فيماـل إجراءاتها وتتمث، منها ءزـج اتـوالنفاي ةـعام البيئي لتسييرا

 ادةـإع ةـعمليل تغالـواس مشترياتها ترشيد من األداة ذهـه قـتحقي للمنشآت ويمکن

 تسيير مجاالت لمختلف العقالنية والبيئية االقتصادية بالعمليات استعانة، والتدويرل تعماـاالس

 مجموع من النهائي التخلص غاية وإلى إنتاجها نقطة عند فرزها عملية نـمء دـب النفايات

 تسيير عن للمسؤولين خصيصا صممت األداة هذه، المصالح مختلف منـض ةـلمنتجا نافهاـأص

 يـالت اتـالعملي لمختلف الفعلية بالتکلفة والمتعلقة ةـالالزم المعلوماتكل  لهم توفر حيث، النفايات

: أقسام الثث إلى مهاـتقسي يمکن اليفـوالتک، مراحلها عـجمي يـف اتهمـنفاي ييرـلتس اـبه ومونـيق

 تکاليفل مث المستقبلية والتکاليف التنفيذ تکاليف، النفايات ييرـتس امـلنظ ةـالمکون ةـاألولي التکاليف

                                                                 

1
 .21، مرجع سابق، ص مدنيال محمدل إسماعي :

2
، المتکاملة التدريبية المناهج: سلسلة"  الشاملة الجودة منهج للبيئة 14000 إزو مواصفات"  توفيق الرحمان عبد :

 .07 ، صمصر، الجيزة، 2004، لإلدارة المهنية الخبرات مرکز، األولى الطبعة
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  1:التالية النقاط في التکاليف هذه عرض ويمکن، وغيرها المرامد إغالق

  ؛المستخدمة والمعدات األدوات −

 ؛النهائي والتخلص والتعقيم الجمع عمليات −

 ةـوالعمال ودـوالوق ياراتـالس أسعارل وتشم الصحية المنشأة وخارج داخليا النفاياتل نق −

 ؛)لالتشغي مصاريف( والصيانة

  ؛والمفارغ والمرامدل التحوي ومحطات المکاتبل مث: المرافقكافة  وصيانةل تشغي −

 ؛اإلدارية التکاليف −

 ؛والتکوين التدريب برامج تکاليف −

 ةءاـالکف ينـلتحس فعالة أداة العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسيير يعتبر وعليه

 نـم انطالقا النفاياتكمية  وتخفيض بالموارد فاظاالحت من منتجوها يمکن حيث، لتسييرها ةـالبيئي

ـل والفص عـالمنب نـم للفرز عقالنية بيئية اقتصادية وبعملياتل االستعما وإعادة المشتريات يدـترش

 تدفقاتل مجم من النهائي والتخلص والمعالجةل والنق والتخزين والجمع المتشکلة األصناف ينـب

 اتـلنفاي تدامـالمس ييرـالتس مجاالتل تشک بمجملها وهي، العالجية النشاطات نفايات نافـأص

  .العالجية اطاتـالنش

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

، 92: عدد، العربية دينةالم مجلة" الصلبة البلدية للمخلفات والمستدامة المتکاملة اإلدارة"  المدني محمدل سماعيإ: 1
 .22، صالکويت، العربيةالدول  منظمة، 1999 أکتوبر/سبتمبر
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 توجيهات يستدعي العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسيير أن نجد سبق مال خال من

 الصحية والمنشآت الهيئات أنواع مختلفل داخ وتتابعه توجهه وطنية وسياسات وقوانين ومعايير

 فيها تساهم هيئةل شک في تکون قد التي وطنية سلطة بتحديد وذلك، اإنتاجهأماكن  ومختلف

 النشاطات نفايات لتسيير الوطنية السياسة وتنفيذ تحضير عن مسؤولة، الوزارات من العديد

 للبلد السياسية اإلرادة تعکس رسمية وثيقة بمثابة هي حيث، الصحية المنشآتل قب من العالجية

 سطورها في موضحة، مالئمة وبيئية صحية بطريقة الجيةالع النشاطات نفايات تسيير في

 نظامل مجم وتنفيذ العالجية النشاطات نفايات تسيير مجاالت بمختلف المرتبطة المسؤوليات

 اختبارء إجر مع، الموافقةكل والهيا والتوجيهات والمعايير القوانين تحضير وتوجيه التسيير

كذا و، الوطنية الکبرى الصحية للمنشآت العالجية النشاطات نفايات تسير مخططات ومعاينة

 تلك وتبقى، العالجية النشاطات لنفايات المستدام التسييرل مجا فيل عا تکوين وبرمجة تنظيم

 المجموعة تحقيقه إلى تصبوال أم العالجية النشاطات لنفايات مستدام تسيير في الوطنية السياسة

 .والمستدامة الشاملة التنمية في لمساهمةال أج من العالمية والمنظمات الهيئات بمعية الدولية

 



  

  

  

  

  

 ثــــل الثالــــالفص

  المؤسسة العالجية النشاطات نفايات تسيير واقع

   والطفولة األمومة في لمتخصصةا االستشفائية

   مستغانم – خيرة اللة
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تکلفة ل ئة وثقـاطرها على صحة المجتمع وسالمة البيـايات وتکاثر مخـتفاقم آثار النف مع

بات لزاما على المنشآت الصحية ، ولمواجهة آثارها التي أصبحت ذات بعد عالمي، معالجتها

العالجية أن يعملوا على معالجة نفاياتهم المدرجة في خانة النفايات ومنتجي نفايات النشاطات 

والتعدي ل الحالية دون اإلخالل الخاصة الخطرة بطريقة مستدامة تفي وال تضر بحاجيات األجيا

وذلك للحد من خطورتها وآثارها بتنمية شاملة تعکس جودة ، الالحقةل على حاجيات األجيا

أصبحت اليوم المنشآت الصحية مطالبة بأن تلتزم وعليه ، وطبيعة نشاطات العالج والصحة

وبتطبيق األساليب والمعايير المستدامة ل، بالقوانين الموجهة للمسؤوليات ومجاالت العم

    .التنمية البيئية المستدامةل لجعلها مساهم في المشروع العالمي حو، والمتکاملة في تسيير نفاياتها

إلى ل هذا الفصل سنسعى من خال، ئريةبالوقوف على إحدى المنشآت الصحية الجزا

بالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة لألمومة اإلطالع على واقع تسيير نفايات النشاطات العالجية 

إحدى األقطاب الجهوية والوطنية في مجاالت العالج  تعدالذي ، والطفولة اللة خيرة بمستغانم

وذلك ، اطات العالجية بهوذلك بمتابعة سيرورة ووضعية تسيير نفايات النش، والصحة والطب

 :التاليةللنقاط  بالتطرق

  .المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة لألمومة والطفولة تشخيص :أوال

المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة لألمومة وضعية تسيير نفايات النشاطات العالجية  :ثانيا

  .والطفولة
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  المؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة تشخيص  :المبحث األول

المؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة اللة خيرة عملية تشخيص ل تتمث 

 تجسدتمهام ووظائف  لهاوالتي نشأت المؤسسة مع تعريف مختصر لتعرض إلى بمستغانم في ا

بشرية ومالية ممنوحة وموزعة على مختلف سير بحجم من موارد ُتالتي بتنظيم هيکلي إداري و

لمعظم خدمات عالجية  المستشفىويغطي من خاللها ، األنشطة العالجية الطبية وشبه الطبية

  .لديات مستغانمب

 المؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة تاريخية عن  نبذة :المطلب األول

واحد أو من هياكل متعددة متخصصة تتكون المؤسسة االستشفائية المتخصصة من هيكل  

للتكفل إما بمرض معين أو مرض أصاب جهازا عضويا معينا أو مجموعة ذات عمر معين، 

المنشآت الصحية من  أهمالمؤسسات االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة تعتبر من ف

أال وهي  عيةخاصة وأنها تتعامل مع أهم فئة إجتما حيث تقديم الخدمات واألنشطة العالجية

      .التنمية الصحية الوطنيةمشروع  فيمن قيمتها ومكانتها  األمومة والطفولة مما زاد

لمتواجدة ، المؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة اومن بين تلك الهيئات  

  ).المسماة اللة خيرة(بوسط مدينة مستغانم، بشارع بلودان عبد القادر 

حيث أنها كانت سابقا عبارة عن مصلحة لألمومة والطفولة تابعة للقطاع الصحي لمدينة   

مستغانم شأنها شأن غيرها من المراكز والمؤسسات الصحية حتى صدور المرسوم التنفيذي رقم 

، المتمم لقائمة المؤسسات االستشفائية المتخصصة الملحقة 24/02/2008المؤرخ في  08-62

الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات  02/12/97المؤرخ في  465- 97ي رقم بالمرسوم التنفيذ

المؤرخ في  MSPRH/16االستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، والقرار الوزاري رقم 

  .المتضمن إنشاء مصالح ووحدات المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة 27/01/2008

مدينة مستغانم، حوالي تغطي المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة إجمالي سكان  

نسمة أطفال حيث أن الفئة العمرية تتراوح  72.771نسمة من جنس أنثى إضافة إلى  111.598

، والتي )31/12/2012إحصائيات (نسمة من السكان  794.732سنوات من مجموع  4- 0ما بين 
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ية ، علما أن وال2كم/نسمة 350بكثافة سكانية تقدر بـ  2كم 2.269هي موزعة على مساحة 

  . بلدية موزعة على عشر دوائر 32مستغانم تتكون من 

 المؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة ومهام تعريف  :المطلب الثاني

 أهم المؤسساتإحدى المؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة يعتبر 

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية  هي، االستشفائية الوطنية

مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة بعد موجب تنشأ ب، الماليل واالستقال

  .الوالية الموجود بها مقر المؤسسةاستشارة الوالي، وتوضع تحت وصاية والي 

طوابق إلضافة إلى طابق أرضي كبير أين  05تتكون المؤسسة من هيكل واحد يتحوي 

توجد به مضخة ماء ومخزن، في حين خصص الطابق السادس لألرشيف وغرفة خاصة بآلة 

المصعدين، حيث يحيط بالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة أين تجري مختلف أنشطة العالجات 

مرضى الذين هم تحت الرعاية الطبية، موقف للسيارات وغرفة الطبية والشبه الطبية لألمهات وال

كما يوجد ، راريـالحـل د بالتحلـالترميغسيل مالبس ومقرين واحد خاص بآلة الحرق واآلخر بآلة 

وحدة نقل الدم وبالمستقبل القريب مشرحة وغرفتي انتظار جاهزة الصنع لمرافقي المرضى واحدة 

سرير تقني حسب القرار المتضمن إنشائها  64ؤسسة اإلجمالية للرجال واألخرى للنساء، سعة الم

  .سرير 105لكن نظرا ألهمية التكلف الطبي بالمجتمع النسائي جهز المستشفى بـ 

  المنشأة القاعدية: أوال

  :الطابق األرضي -1

    :الجناح األيمن

 واجهة االستقبال والتوجيه؛ −

 غرفة االنتظار للمرضى؛ −

أمراض النساء والتوليد، مختبر البيولوجيا الطبية، غرفة معاينة طوارئ (قاعدة تقنية طبية  −

سا من طرف القابلة، غرفة معاينة طبية مجهزة بجهاز الموجات فوق 24/سا24التوليد متوفرة 

  ؛)سا من طرف طبيب أمراض النساء24/سا24الصوتية متوفرة 
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 مرافق الصرف الصحي للمرضى؛  −

 سا؛24مكتب اإلستقبال مفتوح  −

  يوجد مطبخ ومخزن خاص بالمواد الغدائية؛ صىفي األق −

  :الجناح األيسر

 اإلدارة؛ −

 الدرج المؤدي إلى طوابق الهيكل؛ −

  :الطابق األول -2

  على مستوى رواق الدرج نجد مكتب استقبال المكالمات؛ −

  :الجناح األيمن

  سرير مجهز؛ 28يحتوي غرفة الوالدات ، غرف أعمال التوليد مكونة من  −

  :الجناح األيسر

سرير مجهز، غرفة التلقيح ومكتب تسجيل  30يحتوي وحدة ما بعد الوالدة مكونة من  −

  المواليد الجدد؛

 محالت تخزين، واحد منهم مستعمل 3COH ،03قاعة كبيرة للمحاسبة  :الطابق الثاني -3

  كمكتب أمين مخزن وغرفة مشرفي الحراسة؛

غرف االنعاش بسعة  02مليات وغرف ع 02مدخل إلى غرفة العمليات مع  :الطابق الثالث -4

  )الجناح األيسر(َأسرة، غرفة التعقيم  06

  أسرة؛ 06غرفة كبيرة لإلنعاش الطبي بـ  −

  صيدلية مركزية؛ −

  غرفتي حراسة؛                                  الجناح األيمن −

  مكتبي أطباء و رئيس مصلحة الشبه الطبي؛ −

 مرفقين للصرف الصحي؛ −
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 :يتكون هذا المستوى من وحدتين :الطابق الرابع -5

  جداول تدفئة؛ 05حاضنات و 08مهد و 25الجناح األيسر به وحدة حديثي الوالدة بسعة  −

 سرير؛ 18الجناح األيمن به وحدة ما بعد الجراحة بسعة  −

  :الطابق الخامس -6

  سرير مجهز؛ 29بـ  GHRوحدة العناية المركزة للوالدات  −

  :الطابق السادس -7

 غرفة أرشيف كبيرة وغرفة آلة المصعدين؛يحتوي على  −

  الموارد البشرية: ثانيا

  :موظف موزع كالتالي 262تضم المؤسسة االستشفائية المتخصصة في الطفولة واألمومة 

  ممارس أخصائي 14 −

  ممارس طب عام 15 −

  شبه طبي 148 −

  موظف إداري  24 −

  دعم موظف 62 −

األمومة والطفولة حسب قوانين وزارة حيث تتلخص مهام المؤسسة االستشفائية المتخصصة في 

  :الصحة فيما يلي

  :05حسب المادة 

  تنفيذ نشاطات الوقاية والتشخيص والعالج وٕاعادة التكييف الطبي واالستشفاء؛ −

  تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة؛ −

  تأهيل مستخدمي مصالح الصحة وتحسين مستواهم؛ المساهمة في إعادة −
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 :07و المادة  06 وحسب المادة

تستخدم المؤسسة االستشفائية المتخصصة كميدان للتكوين شبه الطبي والتسيير االستشفائي 

  .على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسة التكوين؛ كذا التكوين لطلبة التعليم العالي

المساهمة في حماية  االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة اعي المؤسسةضمن مس

 تسييرنجد أن ، لذلك وترقية ميادين الوقاية والنظافة والصحة ومکافحة األضرار المحيط

للنفايات الناجمة عن األنشطة العالجية الطبية وشبه الطبية المؤسسة االستشفائية المتخصصة 

مجاالت معالجتها والتخلص منها بطرق بيئية مستدامة ال  وتجسدبها  تتكفلالبد وأن ، تقدمهاالتي 

في ترقيتها  مساهمتهامن مستوى ل تضر باألوساط البيئية الداخلية أو الخارجية عن المقر وال تخ

  .أساليب معالجتهال وتفعي

 االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولةللمؤسسة التنظيمي ل الهيک: المطلب الثالث

صدر االستشفائية المتخصصة، أ المؤسسة إليها تصبواحقيق األهداف التي لتنفيذ المهام وت

المحدد المخطط التنظيمي للمؤسسات  26/04/1998المشترك المؤرخ في لقرار الوزاري ا

تنظيمي يتماشى  اءبين النماذج الميکانيکية للتنظيم استخرج بن وبالتوفيق، االستشفائية المتخصصة

   :ق الهرمي أو العمودي التاليـوفق التنسي، المؤسسةاطات ـمع خصوصيات وأهداف وأهمية نش
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  ةــــــة العامـــيير مدال

المديرية الفرعية للمصالح المديرية الفرعية إلدارة 
االقتصادية والمنشئات القاعدية 

المديرية الفرعية للنشاطات 

مكتب 
تسيير الموارد 

البشرية 
  والمنازعات

مكتب 
الميزانية 
  والمحاسبة

 

مكتب 
التكاليف 
  الصحية
 

مكتب 
المصالح 
  االقتصادية

 

مكتب 
المنشئات القاعدية 

والتجهيزات 
  والصيانة

مكتب 
تنظيم نشاطات 
  العالج وتقييمها

 

مكتب االستقبال 
والتوجيه والنشاطات 

االجتماعية العالجية  

مكتب 
المصالح 
 االقتصادية

الهيكل التنظيمي للمؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة اللة 
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وتزود بجهاز إستشاري يدير المؤسسة االستشفائية المتخصصة مجلس إدارة ويسيرها مدير، 

 ".المجلس الطبي"يسمى 

 12المؤسسة االستشفائية المتخصصة، يشمل مجلس اإلدارة األعضاء هيئة تدير  :مجلس اإلدارة

 كلمرة  يعقدهاالمداوالت التي ل صالحيات طابعها تکتيکي استراتيجي من خال عضوا، كما لها

  :لأشهر حو 06

 ؛مخطط التنمية القصير والمتوسط المدى −

 المؤسسة؛مشروع ميزانية  −

 ؛الحسابات التقديرية والحساب اإلداري −

  المخططات التنظيمية للمصالح؛مشاريع  −

  البرامج السنوية الخاصة بصيانة البيانات والتجهيزات؛ −

  االتفاقيات المبرمة مع مؤسسات التكوين؛ −

مع هيئات السيما المؤسسة، العقود المتعلقة بالخدمات العالجية الموقعة مع شرکاء  −

الجماعات المحلية والمؤسسات الضمان االجتماعي، والتأمينات االقتصادية، والتعاضديات و

  ؛والهيئات األخرى

  مشروع جدول الموظفين؛ −

  النظام الداخلي للمؤسسة؛ −

  اقتناء وتحويل المنقوالت والعقارات وعقود اإليجار؛ −

، بساعده مكلف بالصحةيعين مدير المؤسسة االستشفائية المتخصصة بقرار من الوزير ال :المدير

  .في تأدية مهامه مديرون مساعدون

بهذه الصفة يمثل فهو  مسؤول عن تسيير المؤسسة االستشفائية المتخصصةإن المدير 

نفقات فيما يخص وفي جميع أعمال الحياة المدنية، وهو اآلمر بالصرف أمام العدالة  المؤسسة

، يمارس والنظام الداخلي للمؤسسة التنظيميمشاريع الهيكل وهو الذي يقوم بإعداد ، ؤسسةمال

  .على المستخدمينالسلطة السلمية 
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عملية بين فيما يخص إقامة عالقات  تفنيةبإصدار آراء يكلف المجلس الطبي : المجلس الطبي

وببناء المصالح الطبية وٕاعادة بالتجهيزات الطبية و كذا مشاريع البرامج الخاصة  المصالح الطبية

  .تهيئتها
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نفايات النشاطات العالجية بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة  سيرورة تسيير: لمبحث الثانيا

 في األمومة والطفولة اللة خيرة

التشريع الحديث ل الصحية الوطنية أضحت موجهة من قب كلنجد أن الکثير من المنشآت والهيا

عالجة نفايات نشاطاتها للبحث عن األساليب البيئية السليمة المستدامة لم، الخاص بالنفايات

وقد وجدت في التسيير ، قيود القوانين والمراسيم المحلية والمعايير الدوليةل تحت ظ، العالجية

من مخاطرها وآثارها واالقتصاد في الموارد ل الواجب إتباعه للتقليل المستدام لنفاياتها السبي

كذا و، ة وصحة المجتمعمع الحفاظ بقدر اإلمکان على سالمة ونظافة محيطها وبيئ، لمعالجتها

ولن يتحقق ، العالج والصحةل اإلسهام في تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفعالة في مجا

على مختلف المجاالت ل يعم، لها ذلك إال باستراتيجيات وسياسات تسييرية مهيکلة بنظام منسجم

لضمان ، تمرينالمراجعة والتحسيس والتکوين المسل دون إهما، المتکاملة للنفاياتل والمراح

  .والتطور المستدام لقدرات الفاعلين في تسيير نفايات النشاطات العالجيةل التجسيد الفعا

  االستبيان وعينة البحث: المطلب األول

للمؤسسة تسيير نفايات النشاطات العالجية الواقعة بالمصالح االستشفائية ل لدراسة وتحلي

تطلب منا دراسة ميدانية استعين فيها االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة اللة خيرة 

والتي تمکن من ، استعماال في الميدان العلمي العملي األكثراألداة  كونهاذلك ، بأداة االستبيان

ي األمومة المؤسسة االستشفائية المتخصصة فرائح مجتمع ـات وشـن فئـن مـقدر ممک أكبرتغطية 

د انطلقنا في دراستنا ـوق، فائيةـالح االستشـالمصل المرتبطين بمجاالت تسيير النفايات داخوالطفولة 

، ولتحقيق ذلك ا وتجسيدهاـا وإثباتهـإليهل وــراد الوصـداف يـبواسطة االستبيان من فرضيات وأه

لمختلف مجاالت الواقع المدروس ل د في تحليـمعلومات تفيل استهدفت لتحصياستعنا بعينة 

 .نفايات النشاطات العالجية

 "االستبيان"فرضيات وأهداف الدراسة  : الفرع األول

فائية ـالح االستشـالمصـل تسيير نفايات النشاطات العالجية داخل انطلقت دراستنا لتحلي

في أن  فرضية تمثلتمن المؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة اللة خيرة ب



  المؤسسة  االستشفائيةواقع تسيير نفايات النشاطات العالجية             ثــل الثالــالفص

  بمستغانم خيرة األمومة والطفولة اللة المتخصصة في                         

~ 84 ~ 

في أسلوب تسيير نفايات النشاطات العالجية المنتجة على مستوى المصالح وطرق تصريفها 

من أهداف الدراسة وفق األسلوب المتبع  كاندى ـل، ة محدودةءمستواه المتوسط أواألدنى وبکفا

  ":االستبيان"

ات ـتسيير مجاالت نفايل إلى جمع المعلومات التي تخص مختلف مراحل الوصو −

بالمؤسسة االستشفائية على مستوى مختلف أنواع المصالح االستشفائية  اطات العالجيةـالنش

وطرق  إجراءاتبتقييم  األماكنووصف وضعية  ءبمعنى إعطاالمتخصصة في األمومة والطفولة، 

 ؛النفاياتل تسيير مجا

موضوع تطوير ل الفئات المستهدفة حول توعية المجموعة االستشفائية أو على األق −

ل تحليل وهذا من خال، مستدامل وبشکبالمؤسسة االستشفائية يير نفايات النشاطات العالجية ـتس

 ؛المعلومات المتوفرة لدى مختلف شرائح العينة

 طبيعة ومحاور االستبيان :الفرع الثاني

ات ـات الميدانية االعتماد على دراسـي عليها الدراسـمن بين الطرق العلمية التي تنبن

ئلة ـأس ءاـوبذلك فقد استعين في إعداد وبن، مرجعية تدعم الدراسة ءوذلك إلعطا، ارب سابقةـوتج

 :اور استبياننا على دراستين تم إنجازهما في صلب موضوعناـومح

لبة ـات الصـن النفايـتخلص مـة للـروف الحاليـالظل التحقيق الوطني حو: "استبيان بعنوان: أوال

 1.والحماية االجتماعية الفرنسيةلوزارتي الصحة والتضامن " االستشفائية

ى ـالذي أجري عل 2001 "تسيير النفايات االستشفائية ل التحقيق حو: "استبيان بعنوان: ثانيا

 2.الطالب لجوزيل توى القطاع الصحي بالقبة من قبـمس

الفئات المستهدفة بأسلوب األسئلة ل موحد لکل على ذلك تم تصميم االستبيان بشکء وبنا
                                                                 

1 Ministère des affaires sociales et de l’intégration et Ministère délègue à la santé «Enquête Nationale sur 

les conditions actuelles d’élimination des déchets solides hospitaliers » direction des hôpitaux et direction 

générale de la santé, 1991,France.  
2
 Ladjouzi.F « gestion des déchets hospitaliers. Etude de cas hôpital de Kouba » Ecole Nationale de santé 

publique El marsa. Novembre 2001. Mémoire de fin de cycle post graduation spécialisé (PGS), Management des 

organisations de santé. 
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، على اإلجابة المقترحة (x)أو وضع إشارة ، ال أدري، ال، نعم: اإلجابات المغلقةع ـالمغلقة م

والموزعة عباراتها على محاور الفرضيات ، ة مع األجوبة المفتوحةـواألسئلة المفتوح

وان ـالعن كانوقد المؤسسة االستشفائية، بيير نفايات النشاطات العالجية ـة بتسـکاالت المتعلقـواإلش

سطر  د، فلق"ظروف تسيير نفايات النشاطات العالجية لاستبيان حو" :تبيانـي لالسـالرئيس

 :المحاور التاليةل االستبيان وشم

 .االستمارةمأل اسم المصلحة ورتبة ووظيفة المستوجب وتاريخ ل حومعطيات تمهيدية 

وهي لمعالجة تساؤالت  :المصالحل الظروف الحالية لجمع نفايات النشاطات العالجية داخ

 .ة وتوظيباتهاـاطات العالجيـات النشـرز نفايـطبيعة وحالة ف

أسئلة مرتبطة بحالة تخزين نفايات النشاطات العالجية  :نفايات النشاطات العالجيةل تخزين ونق

 .المکانية والزمنية مع تصريفها

 لوـة حـمعلومات العينء محور الستقصا: التخلص النهائي من نفايات النشاطات العالجية

ما يتعلق بالتخلص كل ة وـات المعديـة النفايـعن طريقة معالج، المعدية عن النفاياتء جز، نءاجز

التخلص من هذا الصنف من نفايات  كيفيةالنفايات شبه المنزلية ول اآلخر حوء والجز، منها

 .النشاطات العالجية

القوانين بتشريعات ة ـات المرتبطـق بالمعلومـيتعل، للسابقل محور من األسئلة مکم :أسئلة عامة

عن تسيير ل التي تسجكل بالمشا ءع اإلدالـم، ةـاطات العالجيـات النشـوالمخاطر المرتبطة بنفاي

المؤسسة االستشفائية وب ،ةـفائية خاصـالمصالح االستشل نفايات النشاطات العالجية داخ

 .عامةالمتخصصة في األمومة والطفولة اللة خيرة 

   طريقة تنفيذ استبيان الدراسة: الفرع الثالث

ام ـدير العـالمـل نسخ االستبيان مرفقة بوثيقة ترخيص ممضاة من قب كلبعدما تم طبع     

ثم ، الشرعية للدراسةء إلعطاللمؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة اللة خيرة 

 16إلى  ماي 01من ( خمسة عشر يوماوضع الدراسة قيد التنفيذ حيث وزعت النسخ في مدة 

أو منح نسخة  ءز ذلك بطريقة مباشرة بإعطاـوأنج، اصر العينة المختارةعلى عن )2017 ماي
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مع تسجيله ، بهال توى المصلحة التي يعمـى مسـمستجوب أخذ علل من االستبيان مباشرة لک

المستجوبين من فئة السلك الطبي وشبه  كلع ـذا مـوه، هـترجاعها منـتاريخ إمکانية اسل وتسجي

ا طريقة ملئ االستمارة عن طريق ـمن عامالت النظافة فقد اخترن أما الفئة المستهدفة، الطبي

ك لطبيعة مستواهن العلمي ـوذل، المقابلة المباشرة على مستوى المصلحة التي يتواجدن بها

نسبة ل ذه الطريقة ألجـأسلوب تنفيذ االستبيان به كانوقد ، على نتائج مقبولةل الحصول وألج

فلقد تم ، ع االستشفائيـالمجتمـل ن قبـرا مـتعبي وأكثرية المشارکة في إجراء االستبيان تکون عال

مفردات  كلمما سمح بتغطية ، من إجمالي النسخ التي وزعت 98.21%استرجاع ما يقارب 

  98%. مشاركةالعينة بنسبة 

   مجتمع وحجم عينة البحث :الفرع الرابع

يتواجدون مجتمع الدراسة الذي سحبت منه عينة االستبيان في األشخاص الذين ل يتمث

المؤسسة االستشفائية المتخصصة في تسيير نفايات النشاطات العالجية ل ف مراحـعلى مختل

، ى غاية خروجها من المصالح االستشفائيةـبدأ من منبع إنتاجها إلاألمومة والطفولة اللة خيرة، 

  :ة تضم المستخدمين الدائمين التالينـات جزئيـالث عينـوبمجملهم تشکلت عينة البحث من ث

  ؛عينة المستخدمين الطبيين −

 ؛عينة المستخدمين شبه الطبيين −

 ؛عينة عامالت النظافة −

ع ـن مجتمـقمنا بأخذ نسبة معتبرة م، ولتحديد حجم العينة اإلجمالية وعيناتها الجزئية

  :وقد وزعت هذه األخيرة على النحو التاليبالمؤسسة االستشفائية، المستخدمين الکلي 
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  توزيع وحجم عينة االستبيان ):01( رقمل جدو

  العينات لجزئية    

 
 حجم العينة

 المستخدمين
 الطبيين

 المستخدمين شبه

 الطبيين

عامالت 

 النظافة
مجموع 

 المجتمع

عدد أفراد مجتمع 

 العينة
24  30  06  60  

  %100  06  30  24  )%100( حجم العينة
  .الطالبةمن إعداد : المصدر

مستخدم  24 مستوجب موزعة على 60ـ عينة ببمعنى أن مجتمع الدراسة أخذت منه 

ردات العينات ـع مفـح توزيـمسل ومن أج، عاملة نظافة 06ومستخدم شبه طبي  30وطبي 

تم توزيع العينات الجزئية على المصالح االستشفائية ، المصالح االستشفائية كلالجزئية على 

ل الـن خـم 98%ة الفعلية على العينة الکلية بنسبة ـتمت الدراس ،الموجود تمركزهابحسب 

ام ـف أقسـتوزيعها على مجموع مفردات العينات الجزئية بمختل االستبيانات المحققة التي تم

بغية دراسة حالة ووضعية تسيير نفايات النشاطات ، وبطريقة عشوائية فائيةـالح االستشـالمص

االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة، المؤسسة بواع الموجودة ـف األنـالعالجية بمختل

  .االت الممکنة لالختالف الموجودة بينهاـالحل جيـتسل وألج
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تحليل نفايات النشاطات العالجية بالمصالح االستشفائية بالمؤسسة االستشفائية : المطلب الثاني

 المتخصصة في األمومة والطفولة اللة خيرة بمستغانم

روف ـعية والظـالوضل وـح" االستبيان"أجوبة عينة الدراسة معطيات مجموع ل من خال

ل نعم، بمستشفى اللة خيرةة ـاطات العالجيـات النشـتسيير نفايل ة لمختلف مجاالت ومراحـالحالي

  .لدراسةا عبارات محاورل على تحلي

المصالح ل الظروف الحالية لجمع نفايات النشاطات العالجية داخل تحلي: الفرع األول

 االستشفائية

المؤسسة االستشفائية المتخصصة محور الظروف الحالية لجمع نفايات ل اعتمدنا في تحلي

ل مجالي الفرز والتوظيب لنفايات النشاطات العالجية داخل على تحليفي األمومة والطفولة 

 :كالتاليذا المحور ـارات هـوالتي شکلت منها عب، المصالح االستشفائية

 )ةـر المعديـغي(يوجد فرز بين النفايات المعدية والنفايات شبه المنزلية ل ه ):01( العبارة رقم

 ؟غير موجود أو ال تدري، وضوحال أق، واضح: هول نعم ه كانإذا ؟ على مستوى مصلحتکم

تعکس مفردات العينات الجزئية أنه يوجد فرز بين  )1- 1(رقم ل الجدول من خال

غير أنها ، 92%ة والنفايات غير المعدية على مستوى مصالحهم بنسبة تقارب ـات المعديـالنفاي

  ).2-1(رقم ل الجدول أن عملية الفرز الحادثة غير واضحة وذلك من خال 20%بة ـترى وبنس

   



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

  طات العالجية

 المجموع عامالت النظافة

 % العدد % العدد

06 100 51 85 
/ / 09 15 
/ / / / 

06 100 60 100 

  نشاطات العالجية
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عملية فرز نفايات النشاطات ): 1-1( رقمل جدو

  المصالح االستشفائيةل داخ

  نة
 المستخدمين

 الطبيين
 المستخدمين
 شبه الطبيين

عام

العد % العدد % العدد

20 83.3325 83.33 06
04 16.6605 16.66 
/ / / / 

24 100 30 100 06
  .  الطالبة 

فرز نفايات النشا رسم بياني لعملية): 1-1( رقم 

  المصالح االستشفائيةل داخ

 .  الطالبة 

 

85%

15%

       ثــل الثالــالفص

              

جدو

العينة            

  األجوبة 

 نعم
  ال

 عدم اإلجابة
 المجموع

من إعداد : المصدر

شكل رقم

من إعداد : المصدر

��م

�
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  بمستغانم خيرة طفولة اللة

  شاطات العالجية

 المجموع الت النظافة
 
 
  % العدد % 
 66.66 37 72.54  

33.33 14 27.45  

/ / /  
100 51 100  

  ت النشاطات العالجية

 

مجموع مفردات قبل من  8%

، ةـبه المنزليـلمعدية والنفايات ش

حالة ل ن الطبيين التي لها بمعد
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حالة عملية فرز نفايات النشاطا): 2-1( رقمل و

 بالمصالح االستشفائية

 المستخدمين
 الطبيين

 المستخدمين

 شبه الطبيين
عامالت 

 العدد % العدد % العدد

15 50 18 72 04 

05 25 07 28 02 

/ / / / / 
20 100 25 100 06 

  .الطالبة 

عملية فرز نفايات الن رسم بياني لحالة): 2-1(م 

بالمصالح االستشفائية 

  .الطالبة 

85يتضح إجماع بنسبة  )1- 1( رقمل لجدو

النشاطات العالجية المعده يوجد فرز بين نفايات 

عينة المستخدمين الل بالنفي خاصة من قب كانت 

   .ن أنواع المصالح االستشفائية

72,54%

27,45%

       ثــل الثالــالفص

              

جدو

  العينة           

 األجوبة 

 واضح

 غير واضح

 ال أدري
  المجموع

من إعداد : المصدر

شكل رقم 

من إعداد : المصدر

 :التعليق

الجدل من خال

ة أنه يوـات الجزئيـالعين

ن اإلجابات ـمـل مقاب

نوع من أنكل ي ـنفي ف

وا��

��ر وا��
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اإلجماع يتبين أن ما تم ، الذي يعکس حالة عملية الفرز) 2- 1( رقمل الجدول ومن خال

ــ نسبة منه ترى أنه واضح تقدر ب، وجود فرز بين صنفي النفايات من %85بة عالية ـه بنسـعلي

عينة المصالح الجراحية التي ل خاصة من قب، ترى أنه غير واضح %27.45 بةـونس 72.54%

ذه النسب تعطي داللة على وجود نوع ـه، ى العملية بأنها غير واضحةـبها ثلث العينة تنظر إل

المستخدمين الطبيين ل ة من قبـرز خاصـالف بروتوكوالتفي عملية تطبيق وتنفيذ ل الخل من

 .وعامالت النظافة

فرز نفايات النشاطات العالجية على مستوى مصلحتکم يتم وفق ل ه): 02(العبارة رقم 

ال ما هو  كانإذا  )سامة، جسدية، معدية(؟ نيف التشريع المرتبط بنفايات النشاطات العالجيةـتص

  ل؟وبأي التوجيهات يعم؟ التصنيف الموجود

  مرجع فرز نفايات النشاطات العالجية التشريع ): 1-2(رقم ل جدو

  على مستوى المصالح االستشفائية

  العينة           

 
 األجوبة

 المستخدمين
 الطبيين

 المستخدمين
 شبه الطبيين

 المجموع عامالت النظافة
 
 
  % العدد % العدد % العدد % العدد 
  68.33 41 16.66 01 76.66 23 70.83 17 نعم 

  25 15 66.67 04 16.67 05 25 06  ال

  66.67 04 16.66 01 6.66 02 4.16 01 عدم اإلجابة
  100 60 100 06 100 30 100 24 المجموع

  .الطالبةمن إعداد  :لمصدرا

  

  

  

   



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

طات العالجية على مستوى 

  

  

فايات النشاطات العالجية التي 

قدار الثلثين من اإلجابات التي 

ل من قب التأكيدنسبة  كانتوقد 

بينما ثلث ،  المستخدمين الطبيين

ثالث أرباع عامالت  كانتيع 

ات ـ هذا النوع ويرين أن تعليم

 وما هو؟ هي متماثلةل معدية ه

تعکس هذه العبارة ،  وحاوياتها

سهولة من صعوبة تنفيذ توظيب 
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فرز نفايات النشاطاترسم بياني لمدى توافق ): 1

  التشريعمع المصالح االستشفائية 

 .الطالبة 

إلى إثبات أن عملية فرز نفايا )1-2( رقمل 

وذلك بمقدار، )سامة، جسدية، معدية( التشريع 

25 %. 

وقد، بهل العملية وفق التشريع المعمواء  أو إجر

تليها نصف الم %76.66 طبيين هي أعلى نسبة

جزئية التي تنفي موافقة عملية الفرز للتشريع 

لم يتلقين معلومات من هذ كونهن، %25 بةـ نس

 .ارة والمسؤولين القائمين عليهن

األوعية الموجهة لجمع وتوظيب النفايات المعدي

ات وجود توظيبات خاصة بالنفايات المعدية وح

سهول كشفبهدف ،  أمام مفردات عينات الدراسة

  .المصلحةل ة داخدي

 

68,33%

25%

66,67%

       ثــل الثالــالفص

              

1-2(شكل رقم 

من إعداد  :لمصدرا

 :التعليق

ل أشار الجدو

بالمصالح تتم وفق الت

25 بةـنسـل وجدت مقاب

تنفي حدوث أو

تخدمين شبه الطبييـالمس

ات الجزئـوع العينـمجم

النظافة مساهمة في نس

ن اإلدارةـأتي مـرز تـالف

األ ):03( العبارة رقم

 ؟نوعها

بعدما تم إثبات

دى تماثلها أماـمعرفة م

ات المعديـوجمع النفاي

��م

�

�دم ا����



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

  ت المعدية

 المجموع النظافة
 
 
  % العدد % 
 66.67 47 78.33  

/ 06 10  

33.33 07 11.67  
100 60 100  

فايات المعدية

  

أن أوعية جمع النفايات  %.78

ن الغالبية من المصالح ممونة 

الح الجراحية ـــال ببعض المص

، اتها المعدية لونها أخضرـع نفاي

إشارة الخطر ل اويات ال تحم

ومتماثلة حسب العينة ل هلة المنا
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توظيب النفايات الل تماث ): 1-3( رقمل جدو

 المستخدمين
 الطبيين

 المستخدمين
 شبه الطبيين

عامالت النظ

 العدد % العدد % العدد

21 87.5 22 73.33 04 67

/ / 06 20 / 

03 12.5 02 6.67 02 33
24 100 30 100 06 

  . الطالبة

توظيب النفايا رسم بياني لتماثل): 1-3(كل رقم 

  . الطالبة

78.33تظهر العينات بنسبة  )1- 3( رقمل جدو

مما يعني أن ال، ومعينةل ت المعدية سهلة المنا

إال ب، وحاويات أكياسونها أصفر متمثلة في 

أوعية جمع نفاالتي ) مصلحة الجراحة البالستيکية

أم حاويا أكياساألوعية المتواجدة بالمصالح  

وأن الذي جعلها سهلة ا، ايات المجمعة بهاـصية النف

78,33%

10%
11,67%

       ثــل الثالــالفص

              

  العينة         

 
 األجوبة 

 نعم

  ال

 ال أدري
 المجموع

من إعداد الط: المصدر

 شكل 

من إعداد الط: المصدر

 :التعليق

الجدل من خال

المخصصة للنفايات ال

ومجهزة بأوعية لونها

مصلحة الوالدة ومصل(

 كلى أن ـونشير إل

البيولوجي لخصوصية 

��م

�

�دم ا����



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

والتخلص من  لالنقل عمال لمث 

ية المخصصة لصنف النفايات 

 ؟ مناسبة ومالئمة

 %78من  أكبر المعدية بنسبة 

ك ـتلل وـإلى إدراك العينات حل 

  .ايات المعدية الحادة والقاطعة

  ايات الحادة والقاطعة

 المجموع ت النظافة
 
 
  % العدد % 
 66.67 41 68.33  

/ 10 16.67  

33.33 09 15  
100 60 100  

  ت النفايات الحادة والقاطعة
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 كمنبهرة دون أي إشارة توحي بالخطو، ا فقط

عن بعضهن أن األوعية ال  النظافة الالتي سج

 

في رأيکم توظيبات النفايات الحادة والقاطعة منا

ووضوح توظيبات وحاويات جمع النفايات المل 

ل الوصو) 04( تعکس العبارة رقم،  العينات

ت أثناء ممارستهم لعملية التوظيب أو جمع النفايات

مناسبة وخصوصية توظيبات النفايات): 1-4(م 

 المستخدمين
 الطبيين

 المستخدمين
 شبه الطبيين

عامالت الن

 العدد % العدد % العدد

16 66.67 21 70 04 

06 25 04 13.33 / 

02 8.33 05 16.67 02 
24 100 30 100 06 

  . الطالبة

مناسبة وخصوصية توظيبات الرسم بياني لمدى 

  . الطالبة

68,33%

16,67%

15%

       ثــل الثالــالفص

              

اير في لونها فقـهو التغ

النفايات وعامالت النظ

 .المعدية لونها أسود

في ):04( العبارة رقم

ل باعتبار تماث

ع مفردات العـلدى جمي

ات والحاويات أـالتوظيب

رقم ل جدو

  العينة         

 
 األجوبة  

 نعم

  ال

 ال أدري
 المجموع

من إعداد الط: المصدر

رسم): 1-4(شكل 

من إعداد الط: المصدر

��م

�

� أدري
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  بمستغانم خيرة األمومة والطفولة اللة المتخصصة في                         

~ 95 ~ 

  :التعليق

أن التوظيبات  %68.33يرى مجموع العينات بنسبة ) 1- 4( رقمل الجدول من خال

 %15زيادة إلى امتناع ، %16.67 نسبة النفي بلغت، مناسبة لصنف النفايات القاطعة والحادة

لکن التدقيق التقني لممارسة العينات التوظيب بالحاويات ، من مفردات العينة عن اإلجابة

إذ الشفرات ، أنواعهال نف نفايات اإلبر بکالمناسبة للنفايات الحادة والقاطعة ال توظفها إال لص

عامالت ل مث(ء أو السودا ءالصفرا األكياسيعملون على جمعها في ) القاطعة(والقارورات 

 ءإضافة إلى أن حاويات توظيب النفايات القاطعة والحادة من المفروض والواجب أثنا، )النظافة

المفقود في ممارسات  ءوهو الشي، 12°ل الجافي ءمعينة من ما كميةاستعمالها احتوائها على 

من  كبيرةعلى نسبة  ءمن العدوى المحتملة بها والقضال وهذا للتقلي، مفردات جميع العينات

 .الجراثيم وحمايتهم من المخاطر

حاويات : التاليل المصلحة مجهزة بمعدات جمع النفايات من الشکل ه ):05( العبارة رقم

  ؟حاويات صلبة ملونة، مفتوحة صلبة

ات ـا مواصفـنها تجمع بمعدات جمع لهـبات إلى مقرات تخزيـالتوظيل وتحول أن تنقل قب

والمعيار في تحديدها الصالبة وأخذ اللون الذي تأخذه توظيب مع صنف النفايات ، محددة

هذه العبارة للوقوف على طبيعة معدات الجمع بالمصالح  جاءت لدى، وإغالقها بإحکام

  :االستشفائية حيث

  معدات جمع النفايات بالمصالح االستشفائية ):1-5( رقمل جدو

  العينة                 

 األجوبة  
 المستخدمين

 الطبيين
شبه  المستخدمين

 الطبيين
 المعدل النظافة عامالت

 
 
  28 37 24 23 % مفتوحة حاويات صلبة 

  72 67 87 63  %  حاويات صلبة ملونة

  .من إعداد الطالبة: المصدر

   



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

  بالمستشفىنفايات 

  

ها حاويات جمع صلبة ملونة 

إال في بعض المصالح ، ها أسود

 أن هذه الحاويات ذات اللون 

إذ ، أية إشارة خطرل  وال تحم

لجمع  صفراء اوياتـر حـض توفي

زيادة على ذلك أن نسبة ، نزلية

غيرها من الروائح في مصالح 

الت النظافة في مصلحة الطب 

التوظيب ترفع  أكياسس أن 

 ءمة التي وردت من بعض أطبا

  .)المخابر( المصالح التقنية 

ؤسسة االستشفائية المتخصصة 

جمع ل ن المرحلة التي تلي مجا

على طبيعة ، صالح االستشفائية

واقع تسيير نفايات النشاطات العالجي         

األمومة والطفو المتخصصة في               

~ 96 ~ 

جمع النفايا رسم بياني لطبيعة معدات): 1-5(رقم 

  . الطالبة

أن المصالح االستشفائية بها  )1-5( رقمل و

وضمنها نشير إلى أن نسبة عالية منها لونها أ، ت

مع العلم أن، دة ومصلحة الجراحة البالستيکية

أصناف النفايات وال كلصالح االستشفائية لجمع 

فمن المفترض ت، ات بألوان مختلفةـتشکلة الحاوي

ال تکون إال للنفايات شبه المنزليء األخرى السودا

ت مفتوحة ال تغلق ومعرضة للحشرات وغيره

إذ سجلت بعض عامالت، تدعي النظافة التامة

مما يعکس، هذه الحاوياتل غياب مث )طبية

وهي نفسها المعلومة ا، صالح بأيدي العاملين عليها

وبعض المستخدمين شبه الطبيين على مستوى الم

المؤسبنفايات النشاطات العالجية ل تخزين ونق 

  ة اللة خيرة

النفايات التي تعبر عن الل نا لمجاالت تخزين ونق

عالجية بالتوظيبات المعيارية عبر مختلف المصال

28%

72%

       ثــل الثالــالفص

              

شكل رقم 

من إعداد الط: المصدر

  :لتعليقا

ل أظهر الجدو

من اإلجابات 72%ـب

مصلحة الوالدة ل مث

األسود موجهة بالمصال

أنه بتوفير السوق لتشک

واألخ، ةـديالنفايات المع

من الحاويات  %28

استشفائية طبية تستدع

مصالح طبي(الداخلي 

للتصريف من المصالح

المصالح الجراحية وبع

ل تحلي: الفرع الثاني

في األمومة والطفولة ال

ارتکز تحليلنا ل

نفايات النشاطات العال

��و��ت ��� ���و�

��و��ت ��� ��و�



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

ل وه؟ )إيداع وسيط(مصلحتکم 

 وأكياسظبة في حاويات خاصة 

لها ، االستشفائية المؤسسةتوى 

ل ومن خال، لمعالجتهال ف والنق

  :إذ يظهر، المؤسسةستوى 

  االستشفائيةالمؤسسة  ستوى

 عالمجمو ت النظافة
 
 
  % العدد % 
 33.33 32 53.33  

66.67 25 41.67  
/ 03 05  

100 60 100  

شاطات العالجية على مستوى 

  

واقع تسيير نفايات النشاطات العالجي         
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 .قت الذي تمکث به النفايات على مستواها

يوجد مکان لتخزين النفايات على مستوى مصل

  ؟مخصص ومهوى 

ات العالجية الموظبة ـن نفايات النشاطـتخزيل اـ

تخزين وسيط على مستوى أماكنهذه المرحلة 

عملية التصريف وال المخاطر وتسهيل على تقلي

حللت وضعية هذه المرحلة على مستو، والتي تليها

تخزين نفايات النشاطات العالجية على مستو ):1

  
 المستخدمين

 الطبيين
 المستخدمين
 شبه الطبيين

عامالت ا

 العدد % العدد % العدد

13 54.16 17 56.67 02 

09 37.5 12 40 04 
02 8.33 01 3.44 / 
24 100 30 100 06 
  . الطالبة

نفايات النشاطا رسم بياني لوجود مكان لتخزين): 

  االستشفائيةالمؤسسة 

  .الطالبة 

53,33%41,67%

5%

       ثــل الثالــالفص

              

لتخزين والوقتا أماكن

يول ه): 06( العبارة

، نظيف، مکيف هو

ـفبالنسبة لمج

تخصص لهذه، مميزة

مواصفات تساعد على

هذه العبارة والتل سؤا

1-6( رقمل جدو

  العينة              

 األجوبة  

 نعم

  ال
 عدم اإلجابة
 المجموع

من إعداد الط: المصدر

): 1-6(شكل رقم 

 من إعداد: المصدر
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  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

العالجية بالمصالح االستشفائية

 المعدل النظافة عامالت ن
 
 
 52 33  

25 16  

48 38  

62 47  

  لنشاطات العالجية

  

إذا أدرجت ضمنها ( )46.6%

ص للتخزين المرحلي لنفايات 

ء أثنا لألماكنالمتابعة العينية ل 

حاويات خارج المستشفى ح في 

 وجود مکان للتخزين الوسيط 

نسب الوضعيات  إن، تواجد بها

واقع تسيير نفايات النشاطات العالجي         
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حالة تخزين نفايات النشاطات الع): 2-6( رقم 

شبه الطبيين المستخدمين  الطبيين مستخدمين

28 20 

12 11 

36 31 

32 46 

  . الطالبة

تخزين نفايات النشرسم بياني لحالة ): 2-6(رقم 

  بالمصالح االستشفائية 

  . الطالبة

67.( أن حوالي نصف اإلجابات )1-6( رقم 

غياب مکان وسيط مخصصعلى ل تد) جابة

ل ومن خال، المصالح االستشفائيةل  المنتجة داخ

تخزين النفايات بالمصالح ف أماكنجدت وتمثلت 

التي أبدت وجحين النسبة  ل مقر الحرق، في

الحالة التي تتوا )2-6( رقمل يعکس الجدو ،)%

33%

16%

38%

47%

       ثــل الثالــالفص

              

ل جدو  

  العينة         

 األجوبة 
المست

 %مكيف 

  % نظيف 

  % مخصص 

 %مهوى 

من إعداد الط: المصدر

شكل رقم 

من إعداد الط: المصدر

 :التعليق

ل من الجدو

عدم إجابة %5نسبة 

النشاطات العالجية المن

وجدت، الدراسة إجراء

قرب المرمد وداخل مق

%53.33( بالمصالح

��ف�

�ظ�ف
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  المؤسسة  االستشفائيةواقع تسيير نفايات النشاطات العالجية             ثــل الثالــالفص

  بمستغانم خيرة األمومة والطفولة اللة المتخصصة في                         

~ 99 ~ 

خاصة ، من المصالح 80%من  بأكثرالتخزين أعطت حالة نظافة منعدمة  أماكنالتي بها 

 والمصالح الجراحيةالطبية كالمصالح ابات االستشفائية ـالمصالح الحساسة ألمراض االلته

التخزين غير أماكن وحالة بنسبة ثالث أرباع ، الح التقنيةـوبعض المص الخاصة بقسم التوليد

التخزين المتواجدة بالمصالح االستشفائية أماكن من اإلجابات أبدت بأن  60%من  أكثر، مکيفة

يب توظوأكياس تواجد حاويات  أماكنيعکس ذلك عدم استقرار ، غير مخصصة لهذا الغرض

المخاطر مما يزيد من ، المعالجةأماكن الح لغرض نقلها وتصريفها إلى ـايات المجمعة بالمصـالنف

 .الصحية والنفسية والمهنية للمتعاملين مع النفايات بما فيهم المرضى والزائرين لهم

، سا24 :بين إنتاج النفايات وعملية التخلص منها أقصاهل الوقت الفاص ):07( العبارة رقم

 ؟لمجهو، سا78من  أكثر، سا78، سا48

ـل ة داخـبعدما تم وصف حالة ووضعية أمکنة تواجد وتخزين نفايات النشاطات العالجي

المصالح ل تعکس هذه العبارة المدة الزمنية التي تمکث بها النفايات داخ، الح االستشفائيةـالمص

  .التخلص منهال التي من خاللها ترفع لتصريفها ونقلها نحو مرحلة ومجا األماكنف ـر مختلـعب

  المصالح االستشفائيةل التخلص منها داخل وقت تخزين النفايات قب ):1-7( رقمل جدو

 العينة             
  األجوبة 

المستخدمين 

  الطبيين

المستخدمين شبه 

  الطبيين
  عالمجمو  عامالت النظافة

 
 
  % العدد % العدد % العدد % العدد 
  55 33 83.33 5 53.33 16 50 12 سا 24 

  10 06 / / 13.33 4 8.33 02 سا 48

  6.67 04 16.67 1 3.33 1 8.33 02 سا 72

  3.33 02 / / 10 3 8.33 02 سا 72أكثر من 
  10 06 / / 20 6 17.64 06  مجهول

  100 60 100 06 100 30 100 24 المجموع

  .من إعداد الطالبة: المصدر



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

  التخلص منها ل  قب

  

 كانسيط بالمصالح االستشفائية 

تبين أن نسبة  )1- 7( رقمل جدو

، ذلكـابوا بـدمين شبه الطبيين أج

ى ـس علـوالعک، سا 24 بمدة 

امالت ـع وكلن شبه الطبيين 

وفيما يتعلق بفئة ، سا 24صاها 

المرحلة نتيجة ما يقارب نصف 

مدة تخزين النفايات بالمصالح 

المکلفين ل أخر تصريف العماـ

ووضعها أمام ، ى خارجهاـت إل

وبالنسبة للمدة ،  16% تفوق 

أي ما لة، ضئي في نسبة ةـلطبي

من التي تحددها القوانين  أكثر 

10

6,67%

3,33

واقع تسيير نفايات النشاطات العالجي         
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تخزين النفايات قب لوقترسم بياني ): 1-7(رقم 

  المصالح االستشفائيةل داخ

  . الطالبة

تي وجدت على مستوى مقرات التخزين الوسيط

الجدول إذ من خال، مکوث النفايات بهاب أوقات 

فبالمصالح الطبية نصف المستخدمين ،%55  هي

جابات المستخدمين شبه الطبيين فقط أجابوا بم

من ثالث أرباع المستخدمين  فأكثرالجراحية 

ن مدة التخزين ألصناف نفايات مصالحهم أقصاه

ن التي تعکس إجابتهم أنهم غير مهتمين بهذه المر

الطبيين بأن مدة من المستخدمين شبه 20% 

ـتراجع إلى سا 24 التي تزيد عن مدة تخزين 

ات إلـالنفاي وأكياسستشفائية تصريف الحاويات 

 ودة بنسبةـي الموجـالنفايات فهل ا شاحنات نق

ات الطبيـالنفاي هذهفتمثلت ، ا تخزين للنفاياتـس 

تم تصريفها بعد مضي مدة ـ إجمالي النفايات ي

55%

10%

33%
10%

       ثــل الثالــالفص

              

شكل رقم 

من إعداد الط: المصدر

  :التعليق

إن الحالة التي 

أثير في تذبذب أـا التـله

سا هي24 دةـزين بمـتخ

فواحد من أربع إجابا

مستوى المصالح الجر

ة أوضحوا بأن مـالنظاف

المستخدمين الطبيين الت

ت مع ـتهم أجابـعين

والحاالت الت، مجهولة

المصالح االستل بداخ

التي تمر بها ش البوابة

 72التي تزيد عن 

من إج %3.33ل معد

 .والمعايير الدولية

'ــ� 24

'ــ� 48

'ــ� 72

'ــ� 72أ�+ر �ن 
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  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

 ؟م يتم بطريقة مالئمة

  النشاطات العالجية

 عالمجمو النظافةت امال
 
 
  % العدد % عدد 

03 50 31 51.67  

02 33.33 22 36.67  

01 16.67 07 11.66  
06 100 60 100  

النشاطات العالجية من فايات 

 راسة

  

متخصصة في األمومة والطفولة 

ت التخلص من مختلف أصناف 

 ايجابية تزيد عنء  العينات بآرا

36

واقع تسيير نفايات النشاطات العالجي         

األمومة والطفو المتخصصة في               
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تصريف النفايات من مصلحتکم يتترون أن ل ه

مالئمة طريقة تصريف نفايات النش ):1-8( رقم

 من المصالح االستشفائية 

عامال الطبيين شبه المستخدمين الطبيين ستخدمين

العدد % العدد % دد

1 45.83 17 56.67 03

1 41.67 10 33.33 02

0 12.5 03 10 01
2 100 30 100 06

  . الطالبة

مالئمة طريقة تصريف نفايالنسلة رسم بياني  ):

حسب مجتمع الدراس المصالح االستشفائية

  . الطالبة

المؤسسة االستشفائية المتخبت النشاطات العالجية 

إلى مقرات ال ل إلى الخارج،رحلة التصريف والنق

مجموع العي، عدم اإلجابة %11.66 نسبة ءاستثنا

51,67%
36,67%

11,66%

       ثــل الثالــالفص

              

ه): 08( العبارة رقم

رقمل جدو

  العينة      

 األجوبة
المستخ

العدد

11 نعم
10  ال

03 عدم اإلجابة
24 المجموع

من إعداد الط: المصدر

):1-8( رقمل شک

من إعداد الط: المصدر

 :التعليق

تخزين نفايات ال

تعقبه مرحلةاللة خيرة، 

فقد عبر باستث، النفايات

��م

�
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  المؤسسة  االستشفائيةواقع تسيير نفايات النشاطات العالجية             ثــل الثالــالفص

  بمستغانم خيرة األمومة والطفولة اللة المتخصصة في                         

~ 102 ~ 

  ).1-8( رقمل بأن تصريف النفايات من مصالحهم يتم بطريقة مالئمة وهذا ما يبينه الجدو %50

ة ـاطات العالجيـف نفايات النشـأما باقي نسبة العينات فترى بنسبة الثلث أن عملية تصري

الذي تفسره عدم انتظام عملية الجمع وأوقات التصريف التي تتم ليال  ءوهو الشي، ر مالئمةـغي

ات ـنفايـل إضافة إلى أن عملية تصريف ونق، )ءوالحاويات الصفرا األكياس( ات المعديةـللنفاي

إليه هذه  توكلالذي ل العام حيث أن، اطات العالجية خارج المصالح غير محددة المسؤوليةـالنش

، والوثائق اإلدارية وغيرهال المرضى وإبالغ الرسائل حمل ه العديد من المهام من مثـة لـالمرحل

 .النفايات وعدم انتظام وقتهال تنفيذ نقـل مما قد يعط

 لنفاياتا التخلص النهائي منل تحلي :الفرع الثالث

ل الفرز والتخزين والنق: لاالت والمراحبعدما تم معالجة النفايات المعدية بمختلف المج

التخلص النهائي منها بطريقة خاصة وضمن مکان ل توجه إلى مجا، خارج المصالح االستشفائية

 ءوهي النقاط التي شکلت عبارات الجز، ذلكل مع جهة مسؤولة عن نقلها ألج، بأجهزة متوفرة

 .نفايات النشاطات العالجيةالتخلص النهائي من ل معارف مجتمع الدراسة حول من تحليل األو

، التعقيم، الترميد ؟ما هو أسلوب التخلص من هذه النفايات حسب رأيكم ):09( العبارة رقم

 ؟أو ال تدري، التفريغ في المفرغة

  طريقة التخلص من النفايات حسب مجتمع الدراسة ):1-9( رقمل جدو

 العينة                  
 األجوبة 

 المعدل النظافة عامالت شبه الطبيين المستخدمين الطبيين المستخدمين

 80 61 95 84 %الترميد 

 01 / 03 /  % التعقيم 

 11 05 16 12  % التفريغ في المفرغة 
 08 17 03 04 %ال أدري 

   .من إعداد الطالبة: المصدر

  



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

ت حسب مجتمع الدراسة

  

، دـخلص من النفايات هو الترمي

ات ـإجابـل في مقاب كانتحيث  

 مما رفع ،عاف العينات األخرى

سلوب التخلص من النفايات التي 

ن ـر مـواحد من عشل رى بمعد

ن ـم 16%و الجراحيةالح ـمص

ده المالحظة ـتؤي، ةـي المفرغـغ ف

ء به المنزلية السوداـات شـ النفاي

ة العمومية و المفرغـنح مستشفى

مرمد خارج ، بالمستشفىرمد 

الذي عکست  المعدية  النفايات

من اإلجابات أن العملية تتم  

1% 11%

واقع تسيير نفايات النشاطات العالجي         
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رسم بياني ألسلوب التخلص من النفايات  ):1-

    . الطالبة

إلدراك العينات بأن أسلوب التخل 80%ى نسبة 

، معرفة لدى فئات عامالت النظافة هي األدنى

ب وموضوع التخلص من النفايات نسبتهن أضعاف

من مجتمع الدراسة تنقصه معلومة أسلو 08%ى 

وفيما عبر من جهة أخرى ، صالحهم االستشفائية

ة والمصـالح الطبيـدين بالمصـالمتواجل ن مث

غ فـأن أسلوب معالجة النفايات هو التفري، طبيين

اس النفـأكيللنفايات تجمع مع  ءالصفرا األكياس 

المستارج ـخـل والتي تنق، لمخصصة لهذه األخيرة

مرمد ؟أين يتم التخلص من النفايات المعدية 

 .المستشفى مراقبة خارج 

عن مکان التخلص من النفل العبارة إلى التساؤ

 11%من مجموع العينات أنها بالترميد و %

  . المفرغة

80%

8%
�ر��د 

��.�م  

  ر�

أدري 

       ثــل الثالــالفص

              

-9( رقمل شک

إعداد الطمن : المصدر

 :التعليق

المالحظ على ن

أن ضمنها نسبة المعرف

دم الدراية بأسلوب وـع

النسبة اإلجمالية إلى 

مصالحل ينتجونها داخ

المستخدمين الطبيين 

المستخدمين شبه الطبيي

الميدانية من تواجد 

على متن الشاحنة المخ

 .مستغانمببلدية 

 ):10( العبارة رقم

مفرغة مر، المستشفى

تهدف هذه العبا

80% بةـت نسـأجاب

ي المـغ فـبأسلوب التفري

ا-�ر��د 

ا-��.�م  

  ا-��ر�1 0/ ا-��ر�

� أدري 



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

   حسب مجتمع الدراسة

شبه  مين

 بيين

 عامالت

 النظافة
المعدل

9 38 68 

1 04 09 

1 / 07 

   النفايات المعدية 

  

تم ـتخلص يـمنها بينت أن ال %6

 76%ين وـبه الطبيـتخدمين شـس

ابتهن ـإج كانتکوين والمعلومة 

ي ـهو التفريغ ف المعدية النفايات

بة ـونس، 07%ا ـوا بهـجابات أدل

: المعدية  التخلص من النفايات

دمين الطبيين والمستخدمين شبه 
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مقر التخلص من النفايات المعدية ح ):10-1(

 المستخدمين  العينة      

 الطبيين

المستخدمين

الطبيين
76 91

12 12

 المؤسسة االستشفائية 
04 16

  . الطالبة

التخلص من الن لمقررسم بياني  ):1-10( رقم 

  حسب مجتمع الدراسة

  . الطالبة

68%نسبة ، ألجوبة التي أدلى بها مجتمع الدراسة

ن المسـم 91%بة ـمتوسطة بين نس شفى، كانت

بينما فئة عامالت النظافة ولنقص التکوي، طبيين

حين أظهرت العينات أن أسلوب التخلص من النفا

التي أشرنا إليها في العبارة السابقة بنسبة إجابا

االقتراح الثالث ألسلوب التل ت التي وجدت حو

من المستخدمينل كل من قب 12%بـ  كانت، شفى

68%

9%
7%

       ثــل الثالــالفص

              

( رقمل جدو

           

 األجوبة     
 %مرمد داخلي 

  % مرمد خارجي 

مفرغة مراقبة خارج الم

 %  

من إعداد الط: المصدر

ل شک

من إعداد الط: المصدر

  :التعليق

األجول من خال

ل المستشفىد داخـبمرم

ن المستخدمين الطبييـم

حين في، 38% بةـبنس

ة لألسباب التيـالمفرغ

ن اإلجابات الـم %09

شفالمست  ارجـد خـمرم

�ر�د دا!�/

�ر�د !�ر�/

 ��ر� �را�2
!�رج ا-�ؤ''
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  بمستغانم خيرة األمومة والطفولة اللة المتخصصة في                         
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  .فئة عامالت النظافةل من قب 4% ين وـالطبي

، نفسه المستشفى؟ النفايات إلى مکان التخلصل عن نقل من المسؤو ):11(العبارة رقم 

 ؟ال أدري، مصالح البلدية

ل المؤسسة المستخدمة من قبل النقل مجتمع الدراسة لوسائ إدراكاتللوقوف على 

 المستشفىالنفايات حالة تصريفها خارج ـل في نقاالستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة 

ال يدرون الجهة المسؤولة  %35فوجدت اإلجابة بنسبة  )11( طرحت العبارة، للتخلص منها

مفردات العينة تنظر بأن  من %3.33 بةـى نسـإضافة إل، المستشفىالنفايات خارج ل على نق

  ).1-11( رقمل ي يوضحها الجدوـب التـوهي النس، عن هذه العملية هي مصالح البلديةل المسؤو

المؤسسة االستشفائية المتخصصة في النفايات خارج ل مسؤولية نق ):1-11( رقمل جدو

  للتخلص منها حسب عينات االستبياناألمومة والطفولة 

                

  العينة         

  

  األجوبة

 المستخدمين

 الطبيين
 المستخدمين

 الطبيين شبه
 عالمجمو النظافةت عامال

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 62.01 37 66.67 04 76.67 23 41.66 10 المستشفى نفسه
 3.33 02 / / 6.66 02 / /  مصالح البلدية

 35 21 33.33 02 16.67 05 58.34 14 ال أدري
 100 60 100 06 100 30 100 24 المجموع
  .من إعداد الطالبة: المصدر

   



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

للتخلص لمؤسسة االستشفائية 

  

النفايات ل جهة المسؤولة عن نق

 %58.34بة ـا نسـمنه كانتتي 

عدا (من العينات  %3.33نسبة 

ة عن هذه العملية هي مصالح 

وذلك راجع ل، ت ألي جهة تعم

الخطر "متعارف عليها عالميا 

عامالت  وثلثين شبه الطبيين 

 .يين

المؤسسة ( مستوى مصلحتکم 

 ؟ص من النفاياتة بالتخل

يات التکوين الميداني وتوفير 

 يواجهونها مع نفايات أنشطتهم 

تصفحنا إلجابات العينات التي 

من  (54%) التي غابت عنها 

3,33%

واقع تسيير نفايات النشاطات العالجي         
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المؤالنفايات خارج ل نق لمسؤوليةرسم بياني  ):

 منها حسب عينات االستبيان

  . الطالبة

من إجابات العينات عدم معرفة الجهة %35ة 

والتي ، حالة المعالجة والتخلص منها خارجهى 

إضافة إلى نسبة، ن الطبيين وثلث عامالت النظافة

أجابت بأن الجهة المسؤولة ع) بيينستخدمين الط

النفايات ألل نقل وسائ يدركونال  35%ع النسبة 

أية إشارة وأية عالمة خطر المتعال  ال تحم

ردات عينة المستخدمين ـثالث أرباع مف كانت

ن المستخدمين الطبيينـط مـفق 41.66%ـل مقاب، 

الرئيسة المسجلة على م المشاكلما هي أهم  

المتعلقة با) صصة في األمومة والطفولة اللة خيرة

ه مطالب عينات مجتمع الدراسة من حاجيات

اليومية التي يواكل مرده طبيعة المشا، حسيسية

تصل فمن خال، الستشفائية التي يتواجدون فيها

أجوبة العبارة السابقة وهذه العبارة الت ءلم بم

62,01%

35%

       ثــل الثالــالفص

              

):1-11( رقمل شک

من إعداد الط: المصدر

 :التعليق

عکست نسبة 

المستشفى ى خارج ـإل

المستخدمين الـل ن قبـم

ة المستخدـردات عينـمف

وع النـأي مجم، ةـالبلدي

احنات الـإلى أن الش

كانحيث ، "وجيـالبيول

، كـون ذلـالنظافة يعلم

 ):12( العبارة رقم

االستشفائية المتخصص

إن ما سجله 

المعلومة واأليام التحس

بمختلف المصالح االس

التمسنا عدم عنايتهم ب

ا-�'�6�7 ��'5

���-� ا-��د�

� أدري



  المؤسسة  االستشفائيةالجية 

  بمستغانم خيرة طفولة اللة

ها بإجاباتهم فيما يعکسه الرسم 

  المصالح االستشفائية 

شبه  مين

  نيي

 عامالت

 النظافة
 المعدل

1 08 15 

1 19 18 

0 20 16 

2 12 33 
2 12 16 
0 03 02 

ة بالمصالح االستشفائية حسب 

  

   

33%
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التي أدلو بها وفق نسب تکرارها بكل ثلت المشا

النفايات الموجودة بالم مشاكل أبرز ):12-1( 

 الدراسة حسب عينات

 المستخدمين  العينة

  الطبيين

المستخدمين

الطبيي
 27 10

   20 15

09 19  % زين 

25 37 %توظيبات 
20 16  %ف النفايات 

01 02

    . الطالبة

النفايات الموجودة بال كلرسم بياني ألهم مشا ):

  الدراسة عينات

  . الطالبة

 

15%

18%

16%

16%

2%
  ا-�ظ�0

 -���و�

 ا-�!ز�ن

�وظ���ت

 ا-�����ت

ل ا-�ر�د

       ثــل الثالــالفص

              

تمثلت، إجابات العينات

  :البياني التالي

 رقمل جدو

           

  األجوبة       
 %غياب النظافة 

% نقص المعلومة 

غياب أماكن التخزين 

مشكل التموين بالتوظ

عدم انتظام تصريف ا

  %تعطل المرمد 

من إعداد الط: المصدر

):2-12( رقمل شک

من إعداد الط: المصدر

 ���ب ا-�ظ�0

 �.ص ا-���و�

���ب أ���ن ا-�!ز�ن

7�ل ا-��و�ن ��-�وظ���ت�

�دم ا��ظ�م ��ر�ف ا-�����ت

��طل ا-�ر�د
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 :التعليق

تعاني منه المصالح االستشفائية ل مشک أكبرنجد أن  )2-12( رقمل الشکل من خال

، اـام السائد بهـالجو الع وكذا، ايات وطرق تصريفهاـمرتبط بمجاالت فرز وتخزين النفبالمستشفى 

عن متطلبات إنتاج النفايات  في تموينها نقصاوحاويات التوظيب يشهد  بأكياسفتموين المصالح 

في مکانها والمعدات التي تجمع  مشاكلأن لها  من إجابات العينات 16%سجلت ، بالمصالح

 أكثرمکوثها ل مما يجع، التي توجد بها األماكنوالوقت الذي تصرف النفايات من ، النفايات بها

وهي ، ت العملية غير منتظم المعالم المکانية والزمنيةاءاجراإلمن المدة المحددة لها وأسلوب 

، من اإلجابات الالمباالة وعدم االستمرارية في المتابعة والتحسيس 15%األمور التي عکستها 

من اإلجابات ترجعها إلى نقص المعلومة التي ألحت عليها في حاجياتهم  18% كانتوالتي 

 .تسيير نفايات النشاطات العالجيةل المرتبطة بمجا
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في المؤسسة االستشفائية المتخصصة واقع تسيير نفايات  من إستخالصهإن ما يمکن 

إال مع المعايير الدولية واألطر القانونية برغم تدني نسبة مطابقته  أنه اللة خيرةاألمومة والطفولة 

مما سيؤثر إيجابا على  ،أنه لديها خطط ومشاريع تطوير مستقبلية في مجال التنظيم والتسيير

أن   خدماتها وسمعتها في القطاع الصحي إال أن ذلك يحتاج جهدا كبيرا من كافة أفراد المنشأة

األنشطة العالجية، نفايات  كميةفي واقع  أكثرإجابات عينات االستبيان التي هدفنا منها التدقيق 

النفايات ل نية ومعارفهم حوتسيير النفايات الموجودة بالمصالح االستشفائية متد كفاءاتعکست 

مخاطرها على  كذاوإطارها القانوني الموجه لها و كميتهاالتي تنتجها أنشطتهم العالجية من 

  .ال يزال بعيد عن المستوى المطلوبالبيئة والصحة 
  

 



 

  

   خاتمــــــــةال



  الخـاتمـــــــة

~ 111~ 

 

 أسلوب العالجية النشاطات لنفايات مستدامال التسيير طبيعة أنل القو يمکنبحثنا  ختام في

 ويجسد، عليها المتعارف الدولية األطرو  القانونية النظم من تستمد ومعايير مبادئ على قائم

 النفايات بها تمر التيل المراح جميع على يطبقل متکام نظام ضمن وسياسات باستراتيجيات

 القدرات وتطوير مراجعته في راريةاالستم علىل ويعم، الصحية والمنشآت الهيئات تنتجها التي

 إيجابية نتيجة إلى توصلنا للموضوع والتطبيقية النظرية الدراسةل خال ومن، تنفيذه في والكفاءات

المؤسسة  عليهال ومثا الوطنية الصحية المنشآت أن من، البحث بداية في طرحناها التي الفرضية

 تسييرها أساليبل تزا الة بمستغانــم االستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة اللة خير 

 ومواصفات القانوني النظام إمالءات وفق والتجسيد التطابق بعيدة العالجية أنشطتها لنفايات

 التي النفايات اتجاه االستشفائية المجموعة لدى والكفاءات المعارف ومستوى، الدولية المعايير

 :التالية واالقتراحات نتائجال إلى إضافة، الدنيا سلمياته في مجاالتها على يعملون

  جـائـالنت: أوال

 العالجية النشاطات نفايات مفهوم تحديد في المعتمدة والجهات المقاربات تعدد رغم -1

 في والمرجع األساسية الدعامة القانونية المقاربة تعتبر، اـله وتصوراتهم اتهمـوجه واختالف

 نفايات اتجاه وتصرفاتهم العالجية الهيئات مسؤولية تحديد علىل تعم کونها، المفاهيم تحديد

  .ينتجونها التي أنشطتهم

 الصلبة وشبه الصلبة النفايات على إال العالجية النشاطات نفايات تسيير عن دراستنا انصبت - 2

 الدقيق المفهوم في اياتـالنفل مشکل تمث ال ائلةـالس النفايات أن إلى ذلك ويرجع، السائلة وشبه

 قانوني إطار تستدعي الصحية والمنشات الهيئات تنتجها التي اإلشعاعية النفايات وصنف، لها

  .األطراف من العديد لخصوصياتها فيهل تتدخ، ومفرد خاص

 الصحية والمنشآت الهيئات مجموع تنتجها التي العالجية النشاطات نفايات تتکون -3

 كباقي متت اـمعالجته، )70(% المنزلية تشبه عادية نفايات من المعتمدين للصحة والممارسين

 وصحة البيئية األوساط بسالمة تضر) 30(% وخطرة خاصة ونفايات، الصلبة اتـالنفاي

 النفايات عالم ضمن العالجية النشاطات نفايات صنف منل تجع ومزجهم دمجهم عملية، اإلنسان

  .الخطرة النفايات خانة في



  الخـاتمـــــــة

~ 112~ 

 

 الرئيسي السبب عالجيةال النشاطات نفايات في الموجودة والبيولوجية الکيميائية الملوثات تعد - 4

ل اإلهما إلى ذلك ويرجع، البيئية األوساط وتسمم الفتاكة باألمراض العدوى مخاطرل تشک في

 واألطر الدولية البيئية بالمعايير والمطبقة المحکمة غير والمعالجة العقالني غير والتسيير

  .تسييرهاب المعنيين لدى والجهود الكفاءات وضعف المعلومة نقص هو ذلك ومرد، القانونية

 إطار في البيئة لحماية العامل المجا في العالجية النشاطات لنفايات القانوني النظام يندرج - 5

 التنظيمات من التکثيف يتطلب فإنه، تثمينه في المعتبرة المحلية الجهود ورغم، المستدامة التنمية

 انطالقا، يةالعالج النشاطات نفايات تسيير مجاالت أكثرل تفص ومراسيم بنصوص اإلجراءاتو

 اتـنفاي اتجاه والصحة العالج مهنة يـف المعتمدين ارسينـالمم مسؤولية ورسم حـتوضي من

 التي المعالجة بمنشات منها التخلص إلى فرزها من النفايات تسيير إجراءاتل وتفصي، أنشطتهم

 المسموح النفايات بها توضع والتي ،منها نوعل بک خاصة قانونية ونصوص مراسيم تتطلب

 االستثمار لتشجيع وهذا، بها المعالجة تنفذ التي والمعايير اإلجراءاتو مستواها على عالجتهابم

 اآلثار حد أدنى إلىل وتقل تحد معالجة منشآت وإحداث النظيفة التکنولوجيات استقدام في

  .والخطرة الخاصة العالجية النشاطات نفايات طبيعة تشکلها التي والمخاطر

 إنتاج تدارك فيل تتمث مبادئ على العالجية النشاطات لنفايات لمستداما التسيير نظام ينبني - 6

 للمجتمع المعلومة توفير إلى إضافة، بيئيا ومعالجتها وتقييمها نقلها تنظيم مع النفاياتل وتقلي

، الممکنة العملية السياسات مختلف وفق تجسد وعالجية وقائية باستراتيجيات وذلك، المستهدف

 النظام ألطراف المولكة والمسؤوليات المهام تحديد من البد ووضعه هءبنا قرار اتخاذ عند ولکن

  .مجاالتها في الفاعلين وکافة النفايات تسييرل مسؤو إلى الصحية المنشاة مدير من

 التخلص إلى إنتاجها احتياطات عمليات من العالجية النشاطات نفايات تسيير مجاالت تبدأ - 7

، متکاملة تجعلها أن هو إليهل الوصو الصحية المنشآت لىع ينبغي الذي والهدف، منها النهائي

ما يمكن إسترجاعه منها عن طريق  واسترجاع النفايات إنتاج خفض على اإلمکان بقدر تركز وأن

  .والصحية البيئية المتطلباتل ح بغية المناسبة والتخلص المعالجة منشآت توفير
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 المرحلة تعتبر حيث، الفرز عملية هو ةالعالجي النشاطات لنفاياتل الفعا التسيير مفتاح - 8

 للمعالجةل النق ثم بالتخزين مرورا لها المناسب الطريق النفاية تتبع انـلضم أهمية األكثر

  .منها النهائي والتخلص

 أولى اللة خيرة االستشفائية المتخصصة مؤسسةالب العالجية النشاطات نفايات تسييرعرف  - 9

 الهيئات ألزم الذي القانوني النظام إلمالءات اواكبتهلم ذلك ويرجع، 2008 سنة سياساتها

  .الذاتية بإمکانياتها منها التخلص علىل والعم بنفاياتهال التکف العالجية

  االقتراحات: ثانيا

 :التالية االقتراحات تقديم إلى بالدراسة الخاصة النتائج كل تقودنا

 النشاطات نفايات عالجةم طرق جانب يخص فيما الجزائري القانون نصوصل تفعي ضرورة - 1

 الوطني المخططل وتفاصي مواصفات كذاو، تنفيذها كيفياتو ومنشآتها معداتها حيث من العالجية

 توجيهل أج من، الصحية المنشآت نفايات منها التي والخطرة الخاصة النفايات تسيير المرتبط

  .ومهامهم لمسؤولياتهم أدق وتحديد العالجية للمنشآت أكبر

 العالجية النشاطات نفايات تسيير أسلوب بمتابعة باالهتمام العمومية واإلرادة اتالسلط قيام - 2

 خصوصا، اــله الجتهمـمع وطرق نـالمعتمدي للصحة نـارسيـوالمم اصةـالخ اداتـالعي تنتجها يـالت

 .المنزلية الصحية والرعاية الخاص القطاع النتشار التزايد في وهي

ل حو االستشفائية العاملين بالمؤسسة لکافة العام التحسيسو التکوين على واالهتمام التركيز - 3

 يعملون الذي الداخلي والنظام يؤطرها الذي القانون من، العالجية النشاطات نفايات موضوع

 والقدرات الكفاءات لزيادة دوريل بشک وذلك، والحماية السالمة احتياطات إلى تجسيده على

  .ءاألخطا وتصحيح

 واالستثمار، والسامة المعدية النفايات كميات وحصرل لتقلي لمنبعا من دقيق فرز نظام وضع - 4

، التغليف ونفايات الورق خاصة العادية النفايات تدوير في المختصة المؤسسات مع التعاقد في

  . المعدية النفايات من والتخلص المعالجة مصاريف تغطية بغية، مداخيلها وتوفير لبيعها
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المؤسسة االستشفائية  مقر خارج المعدية النفايات ترميد هازج لمقرل العاج التغيير ضرورة - 5

 الغازات تصفية معدات ءاقتنا من البد ذلك إنجاز انتظارل ظ وفي المتخصصة اللة خيرة، 

  .الجو في المرمد بها يلقي التي السامة

 مستلزمات وتوفير االستشفائية المصالح كلل داخ الوسيط للتخزين ثابتة مقرات خلق - 6

 مکوث لمدة الکلي االحترام مع، والنظافة واألرضية واإلنارة التهوية من الخاصة امعاييره

  .فيها التوظيبات

 اتفاقية في عليها المتفق المعايير وفق ومکيفة مبنية بمقرات الکبرى الحديدية الحاوياتل إبدا - 7

  .لها الصحيحل االستعما على الحرص معل، با

 االستشفائية المصالح وخارجل داخ والمعلقات اتالملصق بنشر العام بالتحسيس الهتماما - 8

 والبيئة صحتهم سالمة على حفاظا، النفايات فرز بفائدة االستشفائي الجمهور وتذكير لتوعية

  .ستشفىللم الداخلية

 النظري المستوى ىـعل كانت ءسوا ائجـنت من إليهل التوص تم اـمل الـخ من عامة بصفة

 طرق بجميع العالجية النشاطات لنفايات المستدام لتسييرا أسلوب أهمية لنا تبرز، التطبيقي أو

 أكثر البحث يتطلبمما  العالجية النشاطات نفايات موضوع الدراسة هذه تناولت حيث، معالجتها

، بالموضوع المرتبط القانوني النظام تطويرل سبل شک في الوطني المستوى علىل المجا هذا في

 ينتجونها التي الکميات من ،الوطنية الصحية المنشآت تنفايا تسيير في الوطنية السياسة وتقييم

ل والمتکام المستدام للتسيير الوطني المخطط ومواصفات توجيهات كذاو، تسييرها اليبـأس إلى

  .العالجية النشاطات لنفايات
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  صــــــالملخ

سـواء علـى مسـتوى المؤسسـة الصـحية  لنفايات النشاطات العالجيةشكل التسيير غير المناسـب 

وموضـوع بحثنـا يتنـاول هـذه . أو خارجهـا، أخطـر وأكثر المشاكل التي مست البيئة والصحة العامـة

المشـكلة وتفـاقم آثارهـا ومخاطرهـا وكيفيـة الحـد مـن هذه األخيرة، من خالل تبـني أسـلوب التسـيير 

اعلة تتعامل مع فلقانونيـة والمعـايير الدوليـة، مـن قبـل إدارة صـحية المسـتدام الـذي يتماشـى واألطـر ا

  .بدء من مصدر إنتاجها إلى غاية معالجتها والتخلص النهائي منها تهانفايا

مفاهيمي ومحور تطبيقي خاص بدراسة الضم بحثنا محور نظري به اإلطار  إلثراء الموضوع،

اللة خيرة بمستغانم، المتخصصة في األمومة والطفولة  للمؤسسة االستفائيةتسيير النفايات  واقع

، وكـذا نفايات النشاطات العالجية مفاهيم حول، تناولنا في الفصل األول فصلينفالمحور األول ضم 

لخطوات ومراحل التسيير المستدام  حيث تطرقنا ،العالجيةالنشاطات نفايات مراحل وطرق معالجة 

من نقطة إنتاجها إلى غاية التخلص منها بـدءا بـالفرز، الجمــع، التخـزين،  النشاطات العالجيةلنفايات 

 والفصـل الثـاني عرضـنا فيـه والنقــل، وصـوال إلى تقنيــات المعالجـة المختلفــة والـتخلص النهــائي منهـا، 

تحقيق بل سُ إلى  كمـا تم التطـرق، تسيير نفايات النشاطات العالجية أبرز سياسات واستراتيجيات

المؤسسات الصحية، وخصــص المحـور الثــاني التطبيقي ب التسيير المستدام لنفايات النشاطات العالجية

  .اللة خيرة المتخصصةلدراسة واقع تسيير النفايات في المؤسسة االستشفائية  الثالثللفصل 

  

  .المتخصصةاالستشفائية المؤسسة المستدام،  التسيير، نفايات النشاطات العالجية :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 
 


