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ابها و تحت  سؤوليتهم و ال تمت بأي صلة 
ّ
إن ألاعمال الواردة في هذا الكتاب تعبر حصريا عن رأي كت

 بهيئات امللتقى أو املؤلفين آلاخرين



 

 الهيئة املشرفة على امللتقى الوطني:

 

 

 قى الوطني:الرئيس الشرفي للملت

 ، رئيس الجا عة   صطفى ياحي أ.د.

 

 املشرف العام للملتقى الوطني:

 أ.د. بن صغير عبد العظيم ، عميد الكلية

 

 رئيســــــة امللتــــــــقى:

 د. تواتي نصيرة، أستاذة  حاضرة )أ(

 

 رئيسة اللجنة العلمية:

 د. قزالن سليمة، أستاذة  حاضرة )أ(

 

 رئيس اللجنة التنظيمية:

(د. بوطبة  راد، أستاذ  حاضرة )أ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    الكلمة الافتتاحية

 -بودواو-عرف امللتقى الوطني الافتراض ي الذي نظّمه قسم القانون العام كلية الحقوق و العلوم السياسة  

امة." تحت جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، بعنوان: "إلاطار القانوني لتسيير النفايات و تداعياته على التنمية املستد

، مشاركة عدد معتبر من الباحثين من بن الصغير عبد العظيمإلاشراف العام لعميد الكلية ألاستاذ الدكتور: 

مؤسسة جامعية( فضال عن جامعة بومرداس، بأوراق بحثية تلقتها الهيئة املشرفة على  12مختلف واليات الوطن )

وع و انشغال الباحثين بإحدى القضايا البيئية املهمة نظرا تنظيم امللتقى. هذا الاقبال الذي يترجم أهمية املوض

النعكاساتها على املحيط املعيش ي و على مصالح ألاجيال. تم قبول بعض ألاوراق البحثية منها للعرض و املناقشة بعد 

 عملية تحكيم محكمة.

ألاستاذ  ميد الكليةافتتحت أشغال امللتقى الوطني تحت الاشراف العام للسيد ع 1212جوان  21بتاريخ    

عروضا  . و في إطار فّعاليات امللتقى قّدم ألاساتذة و الباحثون و طلبة الدكتوراهبن الصغير عبد العظيم"الدكتور: "

رس في الجزائر و بحثت في بعد استدامتهامناقشات قّيمة، و 
ّ
و توافقها مع ألاهداف  عالجت تقييما للتأطير القانوني املك

 . 1221ا خطة التنمية املستدامة سنة العاملية التي وضعته

 21ضمن هذا العمل تم تجميع ألاوراق البحثية املقدمة من الباحثين املشاركين في فعاليات امللتقى يوم    

لنشرها في كتاب أشغال امللتقى و ذلك بغية توسيع و تعميم مجال املعرفة ليستفيد منها كل مهتم  1212جوان 

ي طاملا ظل مقتصرا على الدراسات الاقتصادية. ما يجعل من هذا إلانجاز إضافة علمية بموضوع تسيير النفايات الذ

 بنظرة قانونية.

سهم عميد الكلية و كل في الختام أقدم جزبل الشكر لكل من ساهم في إنجاح امللتقى الوطني و على رأ  

رئيسة  قزالن سليمةو كذا الدكتورة: ". "حدوم كمالالباحثين املشاركين و على رأسهم ألاستاذ الدكتور ألاساتذة و 

و أعضاء اللجنة  رئيس اللجنة التنظيمية. و كل أعضاء اللجنة العلمية بوطبة  راد"اللجنة العلمية و الدكتور:"

 التنظيمية للملتقى. 

 

 تلقى صدى واسع لدى الباحثين و املهتمين بمجال تسيير النفايات.يى كل النجاح للعمل املنجز في أن أتمن   

 

 

 

 د. تواتي نصيرة رئيسة امللتقى:

 



 

  قد ة

هتمام بها تعود لظهور املدينة ظهرت النفايات، و ما تزال تظهر بصفة يومية في كل مكان. إال أن مسألة الا     

إلى إلاخالل بالتوازن البيئي،  استقرار إلانسان بالعيش فيها، نظرا لتزايد كميتها و تفاقم حجم تلويثها للبيئة، ما أدىو 

الدفع باألبحاث العلمية إلى ابتكار طرقا للتخلص منها، سواء من خالل دفنها في باطن ألارض، أو حرقها في أفران و 

، خاصة أو إلالقاء بها في مياه البحار...الخ، و ذلك بغض النظر عن شكل هذه النفاية أكان صلبا أم سائال أ
ّ
م غازيا

 درجة خطورتها. مهما كانت أو عالجية أو غيرها.. و  صناعيةأو  أّيا كان املصدر املنش ئ لها أنشطة منزليةو 

أو   في القرن الحالي أصبحت النفايات من أهم املشاكل التي تواجه املجتمعات الحضرية سواء املتقدمة    

ء النامية النعكاسها السلبي على ألانظمة الايكولوجية و تأثيرها على صحة إلانسان و بيئته و الصحة العمومية، جرا

اتصالها بعمليات إلانتاج و الاستهالك، ما جعلها محل اهتمام الدراسات العلمية التجريبية بالبحث في إمكانية 

التقليص من حجمها و نوعها، تحقيقا لألمن البيئي و التنمية املستدامة باالستفادة منها كقيمة اقتصادية من خالل 

ستعمال، ...الخ، التي صارت سياسة وطنية تعمل مختلف الدول تثمينها، سواء بإعادة التدوير للتصنيع أو إعادة الا 

 على إرساء معاملها ضمن أطر قانونية.

املؤرخ  21-22تعد الجزائر من الدول التي تهتم بحماية البيئة من مخاطر النفايات بإصدارها قــانــون رقـم    

ذا النص الذي يهدف إلى تحديد كيفيات تسيير ، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ه1222ديسمبر 21في 

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 22-20النفايات ومراقبتها ومعالجتها، ثم أصدرت قانونا جديدا لحماية البيئة رقم

. -املتعلق بحماية البيئة 20-30ألغى قانون رقم-التنمية املستدامة، الذي يعتبر الشريعة العامة في املجال البيئي

انتهاج الجزائر سياسة خاصة في تسيير النفايات على ألاخص النفاية الصلبة، ضمن املخطط البلدي لتسيير  ليثبت

 النفايات املنزلية و ما شابهها و املخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة.

قيقها الخطة تنادي بتحغير أن عمليات تسيير النفايات و إن كانت سياسة وطنية إال أنها تأخذ أبعادا دولية    

املعتمدة في مؤتمر قمة التنمية املستدامة املنعقد بمقر ألامم املتحدة  1202العاملية للتنمية املستدامة لعام 

 ، يدعو1221سبتمبر 11)تحويل عاملنا( مؤرخ في 02/22)نيويورك( بموجب قرار صدر عن الجمعية العامة رقم 

تحقيق إلادارة املستدامة وإلادارة السليمة بيئيا للمواد لضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة، قصد 

و التخفيض و إعادة التدوير  الكيمائية وجميع النفايات و بالحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خالل املنع

جها وإعادة الاستعمال، وذلك كله للحد من تغيير املناخ وآثاره وحماية النظم الايكولوجية. هذه الخطة ترسم تو 

عامليا حول التسيير املستدام للنفايات من أجل تحقيق رفاهية ألاجيال الحاضرة والحفاظ على حقوق ألاجيال 

  املستقبلية وكذا حماية املوارد الطبيعية بتحقيق الاستدامة املجتمعية، البيئية الاقتصادية و التكنولوجية.



 

 إشكالية امللتقى الوطني:

وطني املوسوم: "إلاطار القانوني لتسيير النفايات و تداعياته على التنمية تندرج إشكالية امللتقى ال   

إطار إلاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة في مجال تسيير  حول البحث عن املستدامة"،

ـ تعرف تزايدا معتبرا في حجم النفايات في التشريع الجزائري و في تشريعات مقارنة. فالجزائر على غرار الدول النامية

 02إلى  1201مليون طن من النفايات و يتوقع أن يرتفع حجمها آفاق  03النفايات حيث تنتج سنويا ما يقدر بـ 

مليون طن، ما جعل من عملية تسيير فّعال و مستدام للنفايات مسعى لحماية البيئة من جهة و تطلعا لتحقيق 

 ا  دى توافق إلاطار  هذا ما يستدعي البحث عن إجابة لإلشكالية التالية:التنمية املستدامة من جهة ثانية. 

 القانوني لتسيير النفايات في التشريع الجزائري و تحقيق أهداف خطة التنمية املستدا ة العاملية؟ 

 

 

 أهداف امللتقى الوطني:

عناية، و يعد مشكل النفايات أحد القرن املعاصر من أهم القضايا التي توليها القوانين  في حماية البيئة إن   

املواضيع البيئية التي تحظى باالهتمام الواسع دوليا، وطنيا و محليا، نظرا للمخاطر التي تسببها جراء مكوناتها و آثارها 

محيط ألاجيال الحاضرة و املستقبلية. للبحث في هذا املشكل تم عقد هذا امللتقى بغية تحقيق ألاهداف  على السلبية

 :آلاتية

  تسليط الضوء على مختلف املفاهيم و املصطلحات املتعلقة بالنفايات و تحديد أنواعها و املبادئ التي ترتكز

 عليها في عملية التسيير. 

  التعرف على مختلف النصوص القانونية املؤطرة لعملية تسيير النفايات و توضيح أبعادها التنموية في الجزائر

   قارنة.و في ظل بعض التجارب الدولية امل

 أهداف التنمية املستدامة العاملية. توضيح معالم التسيير املستدام في الجزائر و مدى نجاعته ضمن 
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  حاور امللتقى الوطني

 

 عمليات تسييرها : "النفايات" و لـ املحور ألاول:  دخل  فاهيمي

 

 مفهوم النفايات، -   

 النفايات ) التثمين، الرسكلة، إلازالة، إعادة الاستعمال...(، عمليات تسيير-  

 تدام للنفايات.املبادئ التي تحكم التسيير املس-  

 

 

 تاملحور الثاني: إلاطار القانوني لتسيير النفايا

 

 تسيير النفايات في القانون الدولي ) النصوص العاملية و إلاقليمية(، -  

 و التنظيمية(، تسيير النفايات في القانون الوطني ) النصوص القانونية -  

 مخططات تسيير النفايات، -  

 الهيئات و املؤسسات املكلفة بعملية التسيير.  -  

 

 املحور الثالث:  دى تكريس أبعاد التنمية املستدا ة في عمليات تسيير النفايات

 

 عملية تسيير النفايات )حماية املوارد الطبيعية، الاحتباس الحراري، املدينة املستدامة...(، تكريس البعد البيئي في -  

ة، الجباية الايكولوجية، بورصة تكريس البعد الاقتصادي في عملية تسيير النفايات )الاستثمار في عملية الرسكل -  

 بنوك النفايات، حوكمة تسيير النفايات...(،و 

تماعي في عملية تسيير النفايات )الحفاظ على الصحة العمومية، توفير مناصب الشغل، تكريس البعد الاج -  

 جمعيات حماية البيئة...(،

تكريس البعد التكنولوجي في عملية تسيير النفايات )الجودة البيئية، تكنولوجيا البيئة النظيفة، الاقتصاد  -  

 ألاخضر...(.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dz/url?url=http://getdrawings.com/green-leaf-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-9qemx7nlAhUCExoKHZ9OAx04ZBDBbggnMAk&usg=AOvVaw3Fn1WZXHYpBRO0SOveQlhb
http://www.google.dz/url?url=http://getdrawings.com/green-leaf-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-9qemx7nlAhUCExoKHZ9OAx04ZBDBbggnMAk&usg=AOvVaw3Fn1WZXHYpBRO0SOveQlhb
http://www.google.dz/url?url=http://getdrawings.com/green-leaf-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-9qemx7nlAhUCExoKHZ9OAx04ZBDBbggnMAk&usg=AOvVaw3Fn1WZXHYpBRO0SOveQlhb
http://www.google.dz/url?url=http://getdrawings.com/green-leaf-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-9qemx7nlAhUCExoKHZ9OAx04ZBDBbggnMAk&usg=AOvVaw3Fn1WZXHYpBRO0SOveQlhb
http://www.google.dz/url?url=http://getdrawings.com/green-leaf-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-9qemx7nlAhUCExoKHZ9OAx04ZBDBbggnMAk&usg=AOvVaw3Fn1WZXHYpBRO0SOveQlhb
http://www.google.dz/url?url=http://getdrawings.com/green-leaf-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-9qemx7nlAhUCExoKHZ9OAx04ZBDBbggnMAk&usg=AOvVaw3Fn1WZXHYpBRO0SOveQlhb
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 للجنة العلمية للملتقى الوطني:ا

 رئيس اللجنة العلمية  .قزالن سليمةد

 ألاعضاء:

 جامعة بومرداس د. تريعة نوارة- جامعة بومرداس أ د. يوسفي أمال-

 جامعة بومرداس د. بن عياد جليلة- جامعة بومرداس أ د. دنيدني يحي-

 جامعة بومرداس د. ربحي تبوب فاطمة الزهراء- جامعة بومرداس أ د. حدوم كمال-

 جامعة بومرداس د. عباس فريد- جامعة بومرداس ميةأ د. حساين سا-

 أ د. لشهب صاش-

 الجازية
 بومرداس جامعة د. اللوش سميرة- 1جامعة سطيف

 جامعة البويرة والي نادية د.- جامعة باتنة أ د. عواشرية رقية-

 عنابة جامعة د. سلماني حياة- البويرة جامعة أ د. س ي يوسف قاس ي-

 جامعة الطارف د. بليدي دالل- 2الجزائر جامعة أ د. أحميداتو محمد-

 البويرة جامعة د. فرندي نبيل- جامعة بومرداس د. تواتي نصيرة-

 جامعة بومرداس د. شمون علجية- جامعة بومرداس د. داود براهيم-

 جامعة بومرداس د. عميش وهيبة- جامعة بومرداس د. عيس ى زهية-

 جامعة بومرداس واتي كريمةت د.- جامعة بومرداس د. جليل مونية-

 جامعة بومرداس د. حبوش وهيبة- جامعة بومرداس د. بوطبة مراد-

 جامعة بومرداس د. العرفي فاطمة- جامعة بومرداس د. مالتي معمر-

 جامعة بومرداس د. جمعة حميدة- جامعة بومرداس د. لعرج سمير-

 بومرداسجامعة  د. بن سرية سعاد- جامعة بومرداس د. لوكال مريم-

 جامعة بومرداس د. بن عنتر ليلى- جامعة بومرداس د. قدوج حمامة-

 1جامعة سطيف  د. رمضاني مسيكة- جامعة بومرداس د. يونس ي حفيظة-

 

 اللجــــنة التنظيــــمية للملتقى الوطني:

 رئيس اللجنة التنظيمية  د. بوطبة  راد   

 

 ألاعضاء:

 يأ. شريفي عبد الغن د. بن عنتر ليلى

 ط د. بالة رشيدة العربي أ. بلحاج
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  فهوم النفايات  ن  نظور بيئي اقتصادي

The Concept of waste from an environmental and economic perspective 

 أستاذ  حاضر قسم "ب" د/ طارق غنيمي

 t.ghenimi@univ-bouira.dz   -جا عة البويرة

  امللخص:

تعد النفايات بمختلف أنواعها وأشكالها من أهم املشاكل التي صاحبت التطور التكنولوجي، وكلما زاد حجم 

يستدعي وضع إستراتيجية وطنية عامة لتنظيم هذه املخلفات من أجل الاستفادة  الاستهالك زاد حجم النفايات مما

منها من خالل إعادة استعمالها، ونتيجة لذلك نكون أمام نتيجتين ألاولى القضاء على النفايات والثانية الاقتصاد في 

املخلفات من ألامور  تنظيم عملية التخلص من استغالل الثروات الطبيعية مما يؤدي إلى استدامتها، وتعتبر 

ومن املعروف أن هذه املخلفات بما تحتويه من مكونات مختلفة تنتج عن  الدول،الضرورية والحيوية التى تواجه 

على مواد خطيرة وأخرى شديدة الخطرة، فيجب أوال التعرف على  املخلفات بعضألانشطة املختلفة حيث تحتوى 

 عنها بسبب ما تحتوي عليه. كل أنواع النفايات وألاخطار التي سوف تنجم

   النفايات، الرسكلة، املوارد، التنمية املستدامة، قيمة اقتصادية. :الكلمات الافتتاحية

Abstract :  
Waste of various types and forms is one of the most important problems that 

accompanied technological development, and the greater the volume of consumption, the 

greater the volume of waste, which calls for a general national strategy to regulate these 

waste in order to benefit from it through its reuse. Exploitation of natural resources, which 

leads to its sustainability, and regulating the disposal of waste is considered one of the 

necessary and vital matters facing countries, and it is known that these wastes, including the 

various components they contain, result from different activities, as some wastes contain 

dangerous and other very dangerous substances. On all kinds of waste and the dangers that 

will result from it because of what it contains. 

Keywords : Wastes ,recycling ,resources, sustainable development, economic value  

 

 

 : قد ة

ا لها من عالقة بتواجد إلانسان، فكان إلانسان ، وهذا ملالقدمصاحبت مشكلة النفايات إلانسان منذ  

لم تكن تشكل خطرا كالذي تشكله في هذا العصر، وهذا نظرا ملكوناتها البسيطة إذ ، بشكل عادييتعامل معها 

فكانت تشكل بقايا الطعام ومياه الصرف الصحي، ولكن مع ظهور الثورة الصناعية وما صاحبها من زيادة في  ،آنذاك

تهالك نجم عنه حتما الزيادة في إنتاج النفايات الناتجة عن ألانشطة البشرية املختلفة، فأصبحت إلانتاج وإلاس

مشكلة النفايات من أبرز املشاكل التي تواجه املدن والتجمعات البشرية، نظرا ملا تشكله هذه النفايات من أخطار 

 .العامةصحة العلى البيئة ومواردها الطبيعية وعلى 
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مفاهيم متعددة ومتنوعة حيث أن التنوع راجع لتعدد ألاطراف التي تطرقت وتناولت موضوع للنفايات عموما 

النفايات سواء العلوم إلانسانية باعتبار ظاهرة النفايات ظاهرة إجتماعية تناولها علماء إلاجتماع وعلماء القانون كما 

ها علماء الطبيعة والحياة في دراستهم كسلوك أنها ظاهرة إقتصادية تجاه البيئة وإشكالية تسيير النفايات، كما عالج

املواد والبناء والتحلل، وكذلك تناولها علماء الزراعة وعلوم ألاحياء املجهرية في دراستهم للمخاطر املرتبطة بمعالجة 

فكل تعرض لها من زاويته، إضافة إلى تعدد وتنوع التخصصات العلمية التي تناولت موضوع  الوحل والسماد،

 في مجال البحث والدراسات ألاكاديمية. النفايات

، وقد تكون مواد بالستيكية أو زجاجيةفصنفت النفايات إلى عدة تصنيفات، فالنفاية الصلبة قد تكون 

وقد تكون سائلة فتشمل املركبات الكيميائية السائلة  صناعية كبقايا املواد الخام الكيميائية والطبية وغيرها

، ومياه التبريد في محطات توليد الطاقة، وقد تكون غازية كدخان عوادم السيارات كاألحماض ومياه الصرف الصحي

بصفة عامة، فنفايات وإن لم تدار بطريقة سليمة بيئيا تتحول مع مرور  واملصانع التي لها تأثير على البيئة الهوائية

وإزالتها بطريقة بحث ال  نفاياتطريقة تسيير هذه ال الختيار تحديد هذه الخصائص  وعليه يستوجب الوقت إلى خطيرة

 تشكل خطرا ال على البيئة وعلى الصحة إلانسان .

 وعليه وملناقشة موضوع هذه املداخلة نطرح إلاشكالية آلاتية: 

 ما املقصود بالنفايات وفيما تتمثل أثارها على الجانب البيئي والاقتصادي ؟ 

مشكلة  من خالل ثالث مباحث، بحيث تطرقت إلى ولإلجابة عن هذه إلاشكالية تناولت موضوع هذه املداخلة

في  تصنيف النفاياتألاول، وتعرضت إلى  املبحث هاملحة تاريخية عن النفايات عبر العصور وهذا من خالل أخذ

 .الثالث املبحث في خصائصها وما تتميز بهثم بينت الثاني،  املبحث

 املبحث ألاول: ملحة تاريخية عن النفايات

منذ نشأة البشر على سطح الكرة ألارضية، فكانت في بدايتها تشتمل على بقايا الطعام، وأعضاء تولدت النفايات 

أجسام الحيوانات والصرف، الصحي حيث كانت كمية النفايات املتولدة آنذاك ضئيلة، ومع تطور املجتمعات وزيادة 

تاريخية عن النفايات في املطلب ألاول، وعليه تناولت ملحلة زاد حجم النفايات وأصبح أكثر تعقيد،  الاستهالكنسبة 

 ثم تطرقت تعريف النفايات في املطلب الثاني.

 املطلب ألاول:  راحل تسيير النفايات عبر التاريخ 

تعامل إلانسان قديما مع النفايات على أساس ناتج طبيعي لنشاطاته وقام بتسييرها وصرفها في البيئة بقصد 

طار هذا املطب تناولت النفايات قبل امليالد في الفرع ألاول، في أوربا الفرع الثاني، في التخلص منها ال غير. وعليه و في إ

    العصر الحديث الفرع الثالث.

 الفرع ألاول:  ا قبل امليالد

قد يتثبت فكرة التخلص من النفايات، ففي العهد الحجري كان إلانسان يجمع نفاياته في  توجد من آلاثار ما

ك فيه وجباته، حيث وجد علماء آلاثار دالئل من خالل حفريات قاموا بها في تركيا تتعلق بالنفايات املكان الذي يستهل
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 0222سنة، بينت أن وجود نفايات مكدسة في منازل مهدمة في مدينة عدد قاطنيها  322وتنظيمها وتعود إلى 

 1سنة قبل امليالد. 3222نسمة، أما عند السومريين وجدت شبكة من قنوات تصريف الفضالت تعود إلى 

 0222كما وجدت عدة تجمعات حضرية ذات طابع زراعي ترجع إلى العصر الحجري الحديث وذلك منذ   

فكانت هذه التجمعات مصممة وفق تخطيط محكم فيما يخص  سنة قبل امليالد، في محافظة أسيوط املصرية

برت من املنجزات التي تمت في القرن الخامس قبل املساكن واملزارع وجمع النفايات وإزالتها والتخلص منها، كما اعت

امليالد ما قام به اليونانيون من إنشاء أول موقع للقمامة في العالم الغربي، وبدأ مجلس أثينا يتخذ قانونا يأمر 

 .2الكناسين بأن يتخلصوا من النفايات برميها في مكان خارج املدينة تفاديا لحدوث ألاضرار

 الثوراتالفرع الثاني: في عهد 

يقومون برمي نفاياتهم املختلفة في الطريق العامة، فكانت مصدًرا للتلوث والكثير من  كان سكان أوروبا

ألاضرار، حيث أن العديد من الطرقات كانت عبارة عن بالوعات وأماكن قذرة ومراكز لجميع النفايات وقنوات 

ل في تربية الحيوانات في املدينة وتركها تتجول في تصريف املياه، إضافة إلى سلوكات أخرى لدى سكان أروربا تتمث

بكل حرية بحثا عن الطعام أمام البيوت واملنازل وسط النفايات املجمعة عشوائيا في أماكن غير  الشوارع وألازقة

 .3الصحية والاجتماعية  ألاضرار مما ينجم عن هذه السلوكات الغير مدروسة العديد من  وإلازالةاملخصصة للجمع 

تم فرض ضريبة على السكنات في باريس وضواحيها لتغطية عملية  23، وتحت حكم لويس 2023عام وفي 

على أن تكاليف  2012جوان  20م نص املرسوم املؤرخ في  2031إزالة النفايات، وخالل الثورة الفرنسية 

ظيف من التزامات السكان، تعد من املسؤوليات املنوطة بالبلدية، وبقيت عملية التنو  .التنظيف وإلانارة العمومية

أرغمت الشرطة السكان املالكين أو املستأجرين للمنازل التي تطل على الطريق العمومي،  2011حيث أنه في عام 

 .4والقيام بعملية التنظيف أمام منازلهم يوميا

 ث: في العصر الحديثلالفرع الثا

ضرار عديدة صحية واقتصادية هامة، فبرزت نظرة بعدما أثبتت البحوث العلمية أن التلوث البيئي بالنفايات له أ

جديدة تجاه النفايات، حيث قامت مدينة باريس بوضع أوعية للقمامة أمام كل مسكن لتفادي رمي النفايات، 

ثم ظهرت شركات التنظيف وجمع النفايات كما أنشأت مؤسسات خاصة ، فوضع بذلك حدا لكل من يرمي في الشارع

 .5كن العمومية مقابل ثمن زهيد يقدمه سكان املنطقةتهتم بعملية تنظيف ألاما

أما في القرن العشرين للميالدي ظهر بما ال يدع مجاال للشك من أن للنفايات مخاطر عديدة على كل مناحي 

 عدةالحياة بدءا بالبيئة والصحة العامة وإلاقتصاد املحلي، وقد ظهرت العديد من القوانين املنظمة للنفايات في 
                                                           

تسيير النفايات الصلبة و عالقة تدويرها بالتنمية املستدامة،  أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،  كلية كلية العلوم إلاقتصادية  ، صليحة حفيفي -1

 .02،  ص 122301221. 0والعلوم التجارية وعلوم التسير،  جامعة الجزائر
 .220ص  2113د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد،  القمامة،  الدار العربية للنشر والتوزيع،  القاهرة مصر،   -2

وري  جامعة منت محمد النمر،  التسيير املستدام للنفايات املنزلية،  مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية،  كلية العلوم إلاقتصادية وعلوم التسيير،  -3

 .21،  ص 122101223قسنطينة ،  
 .23محمد النمر،  مرجع سابق،  ص  -4
 .21نفس املرجع،   ص  -5
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مة تخص عملية جمع وإزالة النفايات املنزلية، ووضع إلاطار الحديث لتسيير النفايات، ثم حذت دول دول متقد

العالم الثالث حذوها وأصدرت قوانين تخص عملية تسيير النفايات ومعالجتها. ومن خالل ما تقدم نالحظ تطور 

تي شملت ظهور العديد من القوانين عالقة إلانسان مع مشكلة النفايات عبر العصور الزمنية إلى يومنا هذا وال

 6.قصد التخلص منها وإزالتها واملؤسسات املكلفة بتسييرها

 املطلب الثاني: تعريف النفايات 

فهناك العديد من   إليها، فكل يعرفها من النظرة التي ينظر بها اختلفت التعاريف بخصوص ظاهرة النفايات

تعريف النفايات لغة  تناولتلكنها قد تختلف في الكثير منها. وعليه التعاريف املختلفة قد تلتقي في بعض الجوانب، 

ف ي، وأخيَرا التعر الفرع الثالث الفقه، التعريفات التي جاء بها الاصطالحي الفرع الثاني من الجانب، الفرع ألاول 

 . الفرع الرابع املشرع الجزائري النفايات

 التعريف اللغوي للنفاياتالفرع ألاول: 

جاء في لسان العرب البن منظور في معنى كلمة النفاية، بأن نفاية الش يء بقيته أو ردؤه،  للغة العربية:في ا -أوال

نفيته  وكذلك نقاوته ونفاته ونفايته ونفوته ونفيته ونفيه، وخص ابن ألاعرابي به رديء الطعام. والنفاية بالضم: ما

 . 7من الش يء لرداءته

" في اللغة الفرنسية بأنها: البقايا من ألاوساخ أو البقايا الخطرة " déchetsنفاية "عرفت الفي اللغة الفرنسية:  -ثانيا

Restes sales ou dangereux  أو بقاياه عديمة  الش يء" كما ورد في معجم الروس الفرنس ي أن النفايات هي: " فضالت

 . 8الفائدة أو القيمة " 

بأنها: "املواد عديمة  إلانجليزيةفي قاموس أكسفورد في اللغة "  wastes عرفت النفاية "في اللغة إلانجليزية:  -ثالثا

ما، والتي لم تعد لها أي  ش يءالقيمة التي يتم التخلص منها" كما عرفت كذلك بأنها " املواد التي نتجت عن استخدام 

    .9حاجة، فيتم التخلص منها "

بحيث يدور حول دفع  يكاد يكون نفس املعنى،ويتضح من خالل ما تم التطرق إليه في املعنى اللغوي للنفاية 

 عديم القيمة ويجب التخلص منه. ش يءالش يء بعيدا لرداءته، أو أنه ش يء زائد ال فائدة منه، أو أنه 

 للنفاياتالتعريف الاصطالحي الفرع الثاني: 

ان ما ووقت ما، عرفت منظمة الصحة العاملية النفاية على أنها "ألاشياء التي أصبح صاحبها ال يريدها في مك

وعرفها خبراء البنك الدولي بأنها" الش يء  والتي أصبحت ليست لها أهمية أو قيمة وهي بذلك تعتبر عديمة القيمة".

، أما إذا أمكن تدويره بحيث يمكن استعماله أو استرجاع بعض مكوناته، الاستعمالالذي أصبح ليس له أي قيمة في 

 10ال يعتبر نفاية".

                                                           
 .02صليحة حفيفي،  مرجع سابق،  ص  -6
 .003،  ص لسان العرب،  املجلد الخامس عشر،  دار الصادر،  بيروت لنان،  بدون سنة نشر ابن منظور إلافريقي املصري،  -7
 .223،  ص  1220،  دار الحامد،  ألاردن 2املظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة،  ط  دور ليتيم سعيد،   د.نادية نقال عن -8
9

 .223رجع ،  ص نفس امل   -
 .00،  ص 2110اهرة مصر،  ،  الدار العربية للنشر والتوزيع،  الق2نقال عن د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد،  تكنولوجيا تدوير النفايات،  ط  -10
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"املواد أو ألاشياء التي توقف الناس عن استخدامها وينوون التخلص منها، أو التي يتم  بأنها: عرفتكما   

ونشاطاتنا اليومية ينتج عنها بعض النفايات، والنفايات قد تكون مواد صلبة أو  التخلص منها، لذا فإن أعمالنا

 .11" سائلة، ويمكن تصنيفها بناء على الخطورة الناتجة عنها إلى خطرة أو غير خطرة

أو منفعة من  اقتصاديةوهناك من عرفها بأنها " مواد صلبة، سائلة وغازية ليست لها قيمة ظاهرة أو أهمية 

وجهة نظر مخلفيها سواءا كانوا جمهور سكان أو منتجي سلع أو قائمين على صناعة، وهي تؤثر على سالمة البيئة 

منها بطريقة سليمة مما يؤثر طرديا على عمليات وصحة إلانسان والنظافة العامة إذا تراكمت، ولم يتم التخلص 

 .12التنمية بكافة جوانبها"

النفايات عموما مادة مستهلكة ناتجة عن نشاط أو ما والتي بسبب خصائصها الفيزيائية و/أو عليه فو 

ايات ال للنف الاصطالحيالتعريف ، فتخلص منهاو الكيميائية والبيولوجية، تصبح عديمة الفائدة، ولهذا يتم إهمالها 

خر  ،يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي، وقد تتسم بالخطورة نظًرا ملا تحتوي علية من مواد
َ
كما تعتبر من جانب ا

 مواد قابلة للتدوير مرة ثانية.

 للنفايات: التعريف الفقهي الفرع الثالث 

يا غير متجانسة مختلفة الفقيه روبرت جيالن الخبير لدى هيئة ألامم املتحدة عرفها " بأنها تجمع بقا هاعرف

منتجة داخل البيوت كفضالت ألاكل، الجرائد، وكل ما من شأنه أن يوضع في أوعية خاصة فردية كانت أو جماعية، 

لغرض رفعها من طرف مصالح البلدية، إضافة إلى نفايات إلادارة وألاسواق والتجار والحرفيين، وألاشياء املتخلي عنها 

 .13" على ألارصفة

"بأنها بواقي ومخلفات العمليات إلانتاجية أو التحويلية بمختلف أنواعها  فعرفها: ذ ميلود توميأما ألاستا

ألاجزاء والقطع الزائدة عن  وأحجامها وتركيباتها، أي كل ما يتبقى من مستلزمات عملية إلانتاج أو التحويل كاملواد أو

ل استعمالها لسبب ما مهما كان شكلها صلبة سائلة بصورتها الحالية التي يبط لالستعمالالحاجة، أو غير الصالحة 

أو غازية، كل مادة أو منتوج غير تام أو معيب أو فقد ضرورة وأهمية استعماله لعدم صالحيته أو ملواصفاته أو 

 14لتركيبه أو لتآكل أجزائه أو لتقادمه".

، والناجمة عن ألانشطة وعليه تجمع التعاريف الفقهية للنفايات على أنها خليط متباين من مواد عديدة

املختلفة، والتي أصبح صاحبها ال يريدها في مكان ما وهي عديمة القيمة الديه، كما تعتبر مواد خام بعد التغيير من 

 ناتجة عن مختلف ألانشطة البشرية. تتدويرها وإلاستفادة منها، مهما كان بإعادةصورتها الحالية، 

 

 

                                                           
 .20ص  1221،  2د. أيمن محمد الغمري د. أحمد علي أبو العطا،  إلادارة املتكاملة للنفايات،  املكتبة العصرية للنشر والتوزيع،  مصر،  ط   -11
 .20،  ص  1223نقال عن شاذلي زوام شاذلي،  مخلفات سات،  الهيئة املصرية العامة للكتاب،  القاهرة مصر   -12
 .20نقال عن محمد النمر،  مرجع سابق،  ص  -13
ضرورة املعالجة الاقتصادية للنفايات،  مجلة العلوم الانسانية،  جامعة محمد خيضر بسكرة،   ميلود تومي،  ضرورة املعالجة إلاقتصادية للنفايات،   -14

 .212-212،  ص 1221العدد الثاني،  جوان 
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 ايات: التعريف القانوني للنفالفرع الرابع

، من خالل قانون تسيير النفايات بصفة عامة ثم تناول كل نوع على حدى الجزائري تعريف املشرعتناول 

 . ومراقبتها وإزالتها النفايات

، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، نجد أن 21-22بالرجوع إلى قانون رقم  التشريع الجزائري: في -أوال

ض بالتعريف إلى أنواع النفايات كل على حدى ، حيث عرف النفايات بأنها:" كل البقايا املشرع الجزائري قد تعر 

، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو الاستعمالالناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل أو 

 .15الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته"

النفايات املنزلية هي:" كل النفايات الناتجة عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة الناجمة عن النشاطات  -

 16الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات املنزلية".

والتي بفعل ضخامة حجمها ال يمكن جمعها مع  للنفايات الضخمة هي" كل النفايات الناتجة عن النشاطات املنزلية -

 17النفايات املنزلية وما شابهها".

النفايات الخاصة هي:" كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية والخدمات وكل  -

عالجتها بنفس الشروط النشاطات ألاخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات املواد التي تحتويها ال يمكن جمعها ونقلها وم

 18مع النفايات املنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة".

النفايات الخاصة الخطرة هي:" كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية املواد السامة التي تحتويها  -

 19يحتمل أن تضر بالصحة العمومية أو بالبيئة".

شاطات العالجية الناجمة عن أنشطة املؤسسات إلاستشفائية ثم تطرق املشرع الجزائري إلى نفايات الن

وقاعات العالج الجوارية وما تخلفه من نفايات في هذا املجال، فعرفها بأنها: "كل النفايات الناتجة عن نشاطات 

 20الفحص واملتابعة والعالج الوقائي أو العالجي في مجال الطب البشري والبيطري".

بأنها:" كل النفايات الناتجة ال سيما عن استغالل املحاجر واملناجم وعن أشغال الهدم  النفايات الهامدة فعرفها -

والبناء أو الترميم والتي ال يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي عند إلقائها في املفارغ والتي لم تلوث 

 21عمومية و/أو بالبيئة".بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة ال

: هناك العديد من القوانين البيئية في بعض الدول تناولت تعريف النفايات سأذكر على في التشريع املقارن  -ثانيا

 سبيل املثال ال الحصر النماذج القانونية التالية.

                                                           
الرسمية للجمهورية  وإزالتها،  الجريدة ومراقبتها النفايات بتسيير يتعلق ، 1222021021 في املؤرخ ، .21-22 :من قانون رقم 2/ 0 ادةراجع  امل - 15

 1222021021. املؤرخة في 00 الجزائرية،  العدد
 .21-22 :قانون رقمال نفس من 1/ 0راجع املادة   - 16
 .21-22 :قانون رقمنفس ال من 0/ 0 ادة راجع امل -17
 .21-22من نفس القانون رقم:  3/  0ة راجع املاد -18
 .21-22من نفس القانون رقم:  1/  0راجع املادة  -19
 .21-22من نفس القانون رقم:  0/  0راجع املادة  -20
 .21-22من نفس القانون رقم:  0/  0راجع املادة  -21
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على فضالت مواد أو أية حيث نجد أن قانون حماية البيئة إلانجليزي عرف النفاية على أنها " أية مواد تحتوي  -1

مواد لسنا في حاجة إليها، باإلضافة إلى أية مواد ناتجة عن أية عملية إنتاجية، أو أية مادة أو أجهزة أو أدوات 

 مكسورة أو ملوثة أو أية مالبس أو اية مواد تالفة ".

ت كل مايتخلف من مراحل بقوله:" النفايا 3791أما املشرع الفرنس ي فقد عرف النفاية في قانون البيئة لعام  -2

إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال، وكل ألاشياء واملواد واملنتجات املهملة واملتروكة، وبصفة عامة كل منقول مادي 

 متروك أو تخلى عنه صاحبه.

النشاطات  أما املشرع ألاردني فعرفها بأنها " املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير املرغوب فيها، والناتجة عن -1

 22إلانسانية املختلفة واملراد معالجتها أو طمرها كليا أو جزئيا، بغرض التخلص منها أو إعادة استعمالها".

وعليه نستنتج بأن كل من التشريع الجزائري، وبعض باقي التشريعات تتفق على أن النفايات هي كل املواد 

غير مرغوب فيها، باعتبارها عديمة القيمة من وجهة نظر  الصلبة أو السائلة أو الغازية أو في شكل مواد أو أشياء

 منتجيها، كما أنها قد تشكل خطر على إلانسان والبيئة بحسب طبيعة النفاية ومكونتها .

 املبحث الثاني : تصنيف النفايات

ة ال يمكن أبد أن يكون إلانسان في حالة نشاط وال يخلف نفايات، فالنفايات الناتجة عن ألانشطة البشري

ففي بداية الحياة على كوكب ألارض كانت مجرد فضالت لباقي ألاطعمة وبعض ألانشطة ولم تكن تشكل أي خطر ال 

على الصحة العامة وال على البيئة، أما في هذا العصر أصبح الوضع مختلف فتنوعت النفايات بتنوع التصنيفات 

 . كذلك بحسب شكلها املطلب الثانيتصنف بحسب مصدرها املطلب ألاول، كما تصنف  املتعددة لها حيث

 تصنيف النفايات بحسب مصدرها املطلب أألول: 

هناك العديد من املصادر التي تتولد منها النفايات، وهذا بحسب طبيعة كل مصدر والتي تكون سبب من 

نشاط الزراعي النفايات املنزلية ونفايات النشاط الزراعي الفرع ألاول، نفايات ال أسباب إنتاجها، وعليه تناولت

 نفايات النشاطات الطبية الفرع الثالث: النفايات التجارية الفرع الثاني،

 الفرع ألاول: النفايات املنزلية ونفايات النشاط الزراعي

 تصنف النفايات بحسب مصدرها إلى نفايات منزلية أوال، و نفايات النشاط الزراعي ثانيا.

 النفايات املنزلية: -أوال

ت الغذائية العضوية أي القمامة وهي مخلفات النشاط إلانساني في حياته اليومية، والتي تنتج وأهمها املخلفا

وتتعفن هذه النفايات بسرعة وينتج عنها  23من الوحدات السكنية، وتنتج بنسب عالية في املناطق ألاهلة بالسكان،

قابلة للحرق مثل الورق وبقايا ألاشجار، روائح كريهة خصوصا في املناطق الحارة، كما تتكون هذه النفايات من مواد 

                                                           
 .03بق،  ص نقال عن د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد،  تكنولوجيا تدوير النفايات،  مرجع سا -22
 .221،  ص 1221فاتن سعيد،  الحفاظ على البيئة و الوعي الصحي،  مؤسسة طيبة،  القاهرة مصر،   -23
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ومواد غير قابلة للحرق مثل املعادن والزجاج، وهي من أهم املشاكل الحضرية التي تعاني منها معظم املدن، نظرا 

 .24الزدياد حجم وكميات النفايات التي ينتجها النشاط إلانساني

ية املنزلية وهناك بعض املواد التي نوى النفابفبمجرد أن يقدر الفرد التخلص من أي مادة، فإنها توصف 

صاحبها التخلص منها والتي لم يتغير خواصها، ولكن السلوك الفردي هو الذي غيرها، ويشمل هذا العديد من املواد 

املختلفة الناتجة عن نشاطات املجتمع البشري، كما يعتبر هذا الصنف من النفايات أحد أسرار املجتمعات، فإذا 

 أردت أن تتعرف 
ً
على سلوكات املجتمع فنبش في قمامته، فعلى سبيل املثال في أمريكا ال يشتغل في جمع القمامة إال

 25ملعرفة سلوك الشعب. الاجتماعألامريكي فقط، فهي أحد الوسائل التي يعتمد عليها علماء 

 نفايات النشاط الزراعي  -ثانيا

روعات أو مخلفات ألاشجار املثمرة، وهي مواد ذات لإلنتاج الزراعي بعد أنشطة الحصاد املختلفة سواء املز   

قيمة غذائية متفاوتة في تغذية بعض الحيوانات، ومع تزايد تدخل التكنولوجيا الزراعية وتحسين وتطوير إلانتاج 

أصبحت املخلفات تمثل عبئا ثقيال على البيئة، مما يتسبب عنها حدوث مخاطر بيئية وصحية نعيشها آلان، حيث 

رع بممارسات غير رشيدة، ينتج عنها تكاثر آلافات والحشرات والحيوانات الضارة، مما يؤثر على إلانتاج يقوم املزا

 .26الزراعي كما وكيفا

بعض املزارعون يقومون بسلوكيات السلبية بيئيا، سواء بجهله ملساوء هذه العملية، أو عن قصد نتيجة    

كان نوع هذه املخلفات مما ينجم وراء هذا التصرف أضرار بيئيا،  تعوده على حرق املخلفات الزراعية، في الحقول أيا

وتختلف كمية ونوعية النفايات الزراعية حسب كمية املادة املزروعة وإلانتاج الزراعي، حسب نوعية الزراعة 

ي حالة عدم والطريقة املتبعة ونوعية املواد املستعملة في إلانتاج النباتي، ولهذا النوع من النفايات خطورة قليلة ف

 .27التحكم في معالجتها والتخلص منها بالطرق السليمة بيئيا

 الفرع الثاني: النفايات التجارية النفايات الصناعية

 كما تصنف النفايات بحسب مصدرها كذلك إلى نفايات تجارية أوال، ونفايات النشاط الصناعي ثانيا.

 النفايات التجارية -أوال

ارية، سواء املحالت التجارية أو ألاسواق والفنادق واملراكز التجارية واملكاتب هي الناجمة عن ألانشطة التج 

إال أنها تختلف عنها من حيث نسبة  وإلادارات، وهي تشبه إلى حد كبير النفايات املنزلية، من حيث نوعية النفايات،

لورق والزجاج والبالستيك واملعادن املكونات وكمية النفايات املنتجة عنها وهي في الغالب عبارة عن بقايا الطعام وا
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ألاخرى، فهذا النوع من النفايات ال يشكل خطًرا عن تولدها، ولكن في حالة عدم املعالجة الفورية لها قد تسبب 

 .28خطر للصحة والبيئة معا في املستقبل 

 النفايات الصناعية -ثانيا

ء يصنع أو ينتج بواسطة إلانسان من خالل تعتبر ألانشطة الصناعية أحد عوامل إنتاج النفايات، وإن كل ش ي 

ألانشطة املختلفة يتحول إن آجال أم عاجال إلى نفايات، وهذا من خالل الدورة الكاملة للموارد ألاولية واستخراجها 

وتحويلها إلى منتجات، واستخدام املنتجات وتصريفها من قبل املستهلكين، وقد أدى هذا النشاط إلى زيادة سريعة في 

نتيجة انتشار النمو الصناعي والتوسع العمراني مما نتج عنه الكثير من ألاضرار واملخطر الصحية البيئية  التلوث

 .29نتيجة لهذه الانشطة 

وفي أواخر الستينيات أدى الوعي املتزايد إلى أن تتخذ الحكومات إجراءات في البلدان الصناعية وبعض    

برامج حماية البيئة وصون املوارد، وركزت السياسات على التدابير الدول النامية على السواء، ووضعت سياسات و 

التنظيمية الرامية إلى تقليل إنبعاثات التلوث، ولم يعد التلوث هو الخطر الذي يهدد عناصر البيئة الطبيعية بل 

عة النفايات تشكل خطرا آخر يهدده، وهذا بسبب عدم وجود سياسة صناعية تحدد ألاماكن املناسبة لكل صنا

تجنبا لألخطار املحتملة، وترك الدوائر الصناعية تختار ألاراض ي املناسبة لنشاطها في غياب التخطيط العلمي والتقني 

 .30للمحافظة على ألاراض ي الزراعية وتجنب ألاخطار املحتملة لهذه الصناعات وما ينجم عنها من أثار جانبية

 الفرع الثالث: نفايات النشاطات الطبية.

من النفايات يتسم بنوع من الخطورة، نظرا ملكوناته، فهي الناتجة عن ألانشطة املتعلقة  هذا الصنف

بالتشخيص واملتابعة واملعالجة الوقائية أو املسكنة أو الشفائية في مجاالت الطب البشري والبيطري، وكذا جميع 

علمي ومختبرات التحليل العامة النفايات الناتجة عن أنشطة املستشفيات العمومية واملصحات ومؤسسات البحث ال

 31في هذه املجاالت وعن كل املؤسسات املماثلة.

والبعض من هذه النفايات تحتوي على خطر العدوى وهي التي تحتوي على الجراثيم املرضية واملواد الضارة 

الحية، وقد ينجم الناتجة عن أنشطة تلك الجراثيم، بكميات كافية إللحاق ألامراض باإلنسان او بغيره من الكائنات 

عنها أخطار وخيمة قد تؤدي أحيانا إلى الوفاة، ومما يزيد من خطورة هذه املواد هو إلادارة السيئة في التعامل معها 

بصورة وطريقة سليمة بيئيا فالتعرض لهذا النوع من النفايات الخطرة أو املحتملة الخطر يؤدي إلى العديد من 

 .32ألاضرار

لجزائري إلى إصدار املرسوم التنفيذي الخاص بتسيير نفايات النشاطات العالجية فأي وهذا ما أدى باملشرع ا 

تماس بالنفايات الطبية يؤدي إلى حالة الخطر فحدوث التلوث يمكن أن يحصل خالل عملية إنتاج أو فرز أو الجمع 
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ية ملختلف أخطار النفايات، أو النقل لتلك النفايات، فخالل هذه املراحل يتعرض املهنيون في املؤسسات إلاستشفائ

منه مايلي " يجب أن تكون محالت التجميع مغلقة ومحروسة قصد منع  22ولتفادي مثل هذه ألاضرار حددت املادة 

. وهذا حرصا من 33دخول أي شخص غير مرخص له بذلك، وتوضع إشارة واضحة على الباب تبين استعمال املحل"

 ئة من العمال وتجنيبها املخاطر.املشرع الجزائري للحفاظ على صحة هذه الف

 ثاني: تصنيف النفايات حسب شكلها.املطلب ال

 صلبة تصنف النفاياتصنفت النفايات حسب نوع املنتج املستهلك، فلمواد البالستيكية والزجاجية تسمى و 

 لة وغازيةسائالفرع ألاول، وهناك نوع آخر ناجم عن استعمال في املجال الصناعي التي تخلف نفايات حسب شكلها 

 الفرع الثاني.

 النفايات الصلبة الفرع ألاول:

يوجد العديد من النفايات الصلبة وهي ذات مصادر مختلفة منزلية، تجارية، صناعية مدرسية، وقد تكون  

مختلف عمليات إلانتاج والاستعمال، وهي مواد مقاومة للتحلل، أو تتحلل ببطء شديد، مثل أجزاء هياكل  ناتجة عن

والسوائل  وقارورات الزيوت ، وإطاراتها املستعملة، وأجزاء بعض ألاجهزة الكهربائية التالفة، مثل الثالجات،السيارات

املتنوعة من صفيح ألاملنيوم والزجاج والبالستيك، ومخلفات عمليات الهدم والبناء من قطع خشبية وأجزاء معدنية 

 .34املتاجر واملصانع وكتل خرسانية وعمليات حفر الطرق وأتربة الشارع ومخلفات

في البيئة  إلانسانومع التطور الحاصل على املستوى العالمي زادت معه كمية املخلفات الصلبة التي خلفها 

بعد الثورة الصناعية زيادة كبيرة، كما تجدر إلاشارة إلى تقدم الدولة ينعكس على مخلفاتها، فكلما تقدمت الدولة 

بفضل الطرق الحديثة في التعامل مع هذا النوع من املخلفات، وباملقابل قلت املخلفات من بعض ألاصناف، وهذا 

 .35ازدادت أصناف من املخلفات ألاخرى 

مما يؤدي إلى زيادة في احتمال حدوث أضرار بالبيئة في خالل دخول نفايات سامة إلى هذا الصنف من 

ما يختلف هذا الصنف من النفايات من النفايات، باإلضافة إلى تزايد حجم هذا الصنف من النفايات باستمرار، ك

 . 36مكان إلى أخر، حسب الكثافة السكانية وارتفاع املستوى املعيش ي والوعي البيئي

 النفايات السائلة الفرع الثاني:

هي عبارة عن املياه امللوثة نتيجة عمليات تبريد املكنات في املصانع ومحطات توليد الطاقة ومصاف وتكرير 

ياه الصرف الصحي والزراعي، وتعد السبب الرئيس ي في تلوث مياه ألانهار والبحيرات ومستودعات النفط وألافران وم

املياه خاصة إن النفايات الصناعية السائلة عادة ما تحتوي على معادن ثقيلة وكيماويات ثابتة يتعذر تحللها سواء في 
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و ألامر الذي أدى إلى نشوء ظاهرة تحمض ظل ألاوضاع الطبيعية أو في مراكز ومواقع معالجة مياه املجاري، وه

   .37البحيرات بسبب الترسبات في املواد الحمضية

وهناك فرق من حيث التكوين في هذا الصنف من النفايات، فمياه الصرف الصحي تتكون من املجاري   

العضوية واملخلفات الصحية من املخلفات املنزلية، واملنظفات الصناعية املستعملة في الغسيل والتنظيف، واملواد 

ألادمية، كذلك املخلفات الصناعية وهي املياه املتخلفة عن املصانع، وتحتوي على نسب مختلفة من املواد العضوية 

والكيماوية، والتي يمكنها إن تتسبب في كثير من ألامراض من أهمها التيفوئيد، والكوليرا، وهي كثيرة الانتشار في مياه 

 .38الصرف الصحي

ض السوائل الحاملة للمواد املشعة، وكذلك املواد التي تستعمل في أغراض العالج والتشخيص، وهناك بع 

حيث أن أغلب هذه املواد تكون في صورة سائلة تنتج من املخلفات املشعة وإلافرازات ألادمية الناتجة عن املريض 

ملشعة، وللحد من تأثير هذا الصنف من والسوائل املستعملة في عمليات الغسيل، وتمثل الجزء ألاكبر من املخلفات ا

النفايات يمكن عزل مختلف النفايات، السائلة الغير امللوثة، وبفضل هذا التخلص الانتقائي من النفايات يمكن 

    .39املحافظة على املوارد املائية واستعمالها في بعض املشروعات فيما بعد

 النفايات الغازية: الفرع الثالث:

ألانواع املختلفة للوقود  احتراقنتيجة  إلانتاجأو الغازات أو ألادخنة التي تنتج من مصادر ويقصد بها املواد 

يتنج من عوادم السيارات  باإلضافة للصناعات املختلفة كصناعة الكيماويات والحديد والصلب وغيرها، إلى جانب ما

الجو، ويزيد من خطورة هذا الدخان فتنبعث في الهواء مما ينتج عنه دخان يبقى معلق في 40وبقية وسائل النقل،

 .41عندما يختلط ببعض الغازات السامة

أما املصادر الصناعية فإنها تشمل املنشآت املختلفة كمصانع إلاسمنت وألاصباغ واملعادن وصناعة النفط 

صر والغاز فضال عن مدافن النفايات العضوية وغير العضوية ومحارق النفايات، ولم يكن هذا التلوث وليد الع

الحديث وإنما على مدا التاريخ، ولم تسلم البيئة الهوائية من التلوث بدخول مواد غريبة عليه كالغازات وألابخرة 

التي كانت تتصاعد من فوهات البراكين أو تنتج من احتراق الغابات إال أن ذلك لم يكن بالكم الذي يشكل تهديدا 

  .42للبيئة والصحة العامة

النفايات الغازية أو يتحملها بدون آثار جانبية، لكن املشكلة ظهرت مع انتشار  ن يتفادكان في إمكان إلانسان أ

هو ذلك الذي يحدث في املناطق  إن أسوأ التلوث بالنفايات الغازية، التصنع وزيادة عدد وسائل النقل وتطورها
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تلك املصانع إلى تحرير آلاهلة بالسكان والقريبة من املجمعات الصناعية، حيث يسبب حادث عرض ي أو نفايات 

كميات هائلة من الغازات وألابخرة السامة لتنطلق في الجو مسببة مشاكل صحية للسكان على املدى القريب 

 .43والبعيد

 : خصائص النفاياتاملبحث الثالث

تجعل منها خطيرة وخطيرة جدا على البيئة والصحة تتميز النفايات، وخاصة الخطرة منها بعدة خصائص 

الهدف من تحديد هذه الخصائص هو تقسيم النفايات ملعرفة املخاطر الناجمة واملتوقعة عنها وآثارها ، و العامة

من  ها الطبيعيةوعناصر  البيئةوقائية لحماية  ، وهذا ألجل اتخاذ إلاجراءاتالتي قد تنجم عنها البيئية والصحية

 .املطلب الثاني التآكل ونقل العدوى  ،املطلب ألاول  السميةو  أهم هذه الخصائص القابلة لالنفجار  هامخاطر 

 والسمية القابلة لالنفجار  املطلب ألاول:

أدى التطور التكنولوجي إلى ابتكار أنواع عديدة من املنتجات في مجاال عديدة، بقصد تنويع وتحسين نوعية 

ألاول، و نوع آخر يتميز  الفرع قابلة لالنفجار املواد املستهلكة، لكن باملقابل بعض املواد تفرض معاملة خاصة كونها 

   بالسمية الفرع الثاني.

 القابلة لالنفجار: الفرع ألاول 

وهي املواد واملستحضرات التي قد تنفجر تحت تأثير اللهب، أو التي تكون أكثر حساسية للصدمات أو 

والتي تولد في حد الاحتكاك، وهي مواد أو نفايات أو مزيج من مواد نفايات صلبة أو سائلة أو خليط من هذه املواد 

ذاتها بسرعة نتيجة تفاعل كيميائي غازات لها درجة حرارة و ضغط عاليين، يترتب عليهما حدوث أضرار باملنطقة 

 .44املحيطة

وتكمن خطورة املتفجرات في كونها عبارة عن خليط من مجموعة من عناصر كيميائية يتم خلط بعضها 

قدرة على الاشتعال السريع والتحول من الحالة الصلبة وهي ببعض بنسب متفاوتة، بحيث يكون من خصائصها ال

حالتها الطبيعية، إلى الحالة الغازية بعد خلط هذه املجموعة من العناصر الكيميائية، والتي تتميز بأنها ذات قوة تأثير 

 .45عالية، بحيث تستطيع أن تؤثر على ما يحيط بها من غالف سواء كان ذلك الغالف معدنيا أو صخريا

 السمية  لفرع الثاني:ا

إن لنفايات السامة هي تلك املواد أو النفايات، التي يسبب أو قد يسبب إطالقها أضرار مباشرة أو مؤجلة على 

أيضا تلك النفايات ذات  أنهاالبيئة، بفعل تراكمها في الكائنات الحية أو آثارها السامة على النظم إلاحيائية، كما 

الوفاة أو إصابة خطيرة، أو تلحق الضرر بصحة إلانسان إذا ما ابتلعت أو استنشقت أو آلاثار الضارة التي قد تسبب 

المست الجلد، وتعد هذه النفايات بصفة عامة أكثر النفايات خطورة، نظرا لألضرار الكثيرة التي يمكن أن تسببها 
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هذا فضال عن صعوبة معالجتها أو  املواد الداخلة في تركيبها على إلانسان والحيوان والنبات ومختلف عناصر البيئة،

 .46والتي تتطلب تقنيات علمية في مستوى الخطورة املشكلة التخلص منها

وتعتبر الجهة التي يتولد لديها هذا النوع من النفايات هي الجهة املسؤولة عن توصيفها وتحديد خطورتها،   

بتا بمعرفة مصادرها وذلك للصفات الخاصة  عملية الالزمة، أو بتحديد خطورتها طبقاإما بإجراء الاختبارات امل

 .47لتحديد أنسب الطرق لتدولها

 ة نقل العدوى يقابلو التآكل  املطلب الثاني: تسبيب

وجب التعامل معها بوسائل علمية  لكي تتفادى املخاطر الصحية البيئية لبعض املواد التي توصف بالخطيرة

 آخر ال تقل عنها أهمية وتسمى بالقابلة لنقل العدوى الفرع الثاني.حديثة كونها توصف باملسببة للتآكل الفرع ألاول، و 

 التآكل الفرع ألاول: تسبيب

أي لها القدرة على أن تسبب  48،املواد واملستحضرات التي قد تدمر ألانسجة الحية عند املالمسة أو الاتصال

أو هي تلك املادة التي يمكن أن تسبب  أضرارا بالغة لألنسجة الحية التي تلمسها بفعل تأثيرها الكيميائي الخطير،

وتؤدي هذه املواد إلى أتالف الحاويات وتصل إلى الجو  املخصصة لنقلها وحفظها ضررا بالغا إذا تسربت من عبواتها

على شكل أبخرة أو سوائل يمكن أن تؤدي إلى أضرار بالغة الخطورة عند تفاعلها مع بعض املواد املتواجدة بالقرب 

 .49أن تنتج غازات سامة أو غازات سريعة الاشتعال أو الانفجار منها حيث يمكن

 ة نقل العدوى يقابل الفرع الثاني:

فهي تحتوي على أجسام مكونة من أنسجة على شكل خاليا ملتصقة والكائنات الدقيقة يمكن أن تكون 

هي  البكتيريا لتهابات نجدوحيدة الخلية أو متعددة الخاليا، ومن أنواع الكائنات الحية لتي تسبب في العدوى والا

كائنات دقيقة وحيدة الخلية تنتمي إلى مجموعة من البدائيات وهي صغيرة جدا ال ترى بالعين املجردة ولكن يمكن 

رؤيتها من خالل املجهر املركب، وتعيش البكتيريا في كل مكان تقريبا على سطح ألارض، وهي ذات أشكال مختلفة، 

  .50الفيروسات هي أصغر حجما من البكتيريا لزونيةفهي إما عضوية أو كروية أو ح

ولم يستطع العلماء مشاهدة الفيروسات إال بعد اكتشاف املجهر الالكتروني ومن حيث الشكل، فالفيروسات 

إما أن تكون عضوية أو كروية، ويختلف العلماء في تصنيف الفيروسات فبعضهم يصنفها ضمن الكائنات الحية 

تتبلور خارج جسم كائن  اليا الحية، والبعض آلاخر يصنفها مع الجماد على اعتبار أنها يمكن أنألنها تتكاثر داخل الخ

حي تمتاز هذه املواد بسمينها العالية نظرا ملحتوياتها من املواد الكيميائية الضارة وقدرتها على إلاصابة باألمراض 

دار الجرعة وطريقة التعرض ومدى مقاومة وتعتمد هذه الخاصية على مدى وجود الجراثيم والفيروسات فيها ومق
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، اما الفطريات فهي كائنات حية يمكن أن تكون وحيدة الخلية أو متعددة الخاليا وتمتاز الجسم لهذه املكروبات

 .51بطريقة تكاثر و الاوساط املختلفة في التربة وفي املياه وفي الهواء ويهاجم الكثير منها النبات و الحيوان و إلانسان

ادي أخطار هذا النوع من النفايات يجب ألاخذ بكل إلاحتياطات الازمة، مع أي نفاية مهما كانت خواصها ولتف  

ومخاطرها، وإلدارتها بطريقة سليمة بيئيا يجب وضع امللصقات تحتوي على جميع املعلومات الضرورية التي تحتويها 

يهدف إلى منع حدوث أضرار  ، أيانفجارريق أو هذه النفاية ألن جهل مخاطر وخواص النفايات يمكن أن يؤدي إلى ح

 .52قد تنجم في الحالة العكسية 

 الخاتمة: 

املشاكل التي تعاني يتبين أن موضوع حماية البيئة من خطر التلوث بالنفايات، من أهم  املداخلة هوفي ختام هذ

ة النفايات تقتض ي بالضرورة التطرق في الوقت الراهن، وعليه فان معالجة مشكل منها الدول املتقدمة ومنها واملتخلفة

انتهاج طرق حديثة  وضرورة واقتصادية إلى املقاربات املختلفة لهذه املشكلة ومن هذه املقاربات نجد املقاربة القانونية

تفض ي إلى استغالل النفايات في مشاريع جديدة تؤدي إلى القضاء على النفايات أي ضرورة بيئية واستغاللها بإعادة 

 .أي ضرورة اقتصاديةتدويرها 

 أهم النتائج:

 قديمة قدم وجود إلانسان على هذا الكوكب، وعليه فيعتبر  هيكل البيئة ليست وليدة العصر الحديث بل اإن مش -

 . املفرط ملواردها الاستغاللعن إفسادها نتيجة  ألاول  املسئول  إلانسان هو

، أي العمل البيئية الطبيعيةموارد  الترشيد في استهالك من نتائج عدم بالنفايات كما تعتبر مشكلة التلوث البيئي -

 على ترشيد استهالك املواد الطاقة والترويج لها، والعمل على يوازن بين التنمية وحماية البيئة .

العمل على إرساء قواعد التنمية املستدامة، في إطار استغالل املوارد املتجددة وغير املتجددة، بأسلوب فعال دون  -

 لموارد الطبيعية واستنزافها، أي عندما نقلل من استغالل حتما نقلل من النفايات . هدر ل

 هذه املوادو  ،، فالنفايات املنزلية قد تحتوي على معادن ثقيلة كالزئبق والرصاص مثالالتكييف مع مستهلكاتيجب  -

 ليمة .تحدث أضرار، وإزالتها بطريقة س في حالة طرحها في البيئة دون مراعات خصوصيتها

طلق يما أو  خام، املستخرجة من النفايات باعتبارها مواد تعد عملية التدوير من الوسائل الهامة في استغالل املواد -

 ، الستدامة الثروات الطبيعية .فالبد من ألاخذ بهذا ألاسلوب ،عليها منجم النفايات
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    التوصيات:

وجوب استعمال تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء بالنسبة للمصانع،  معاملصدر  العمل على التخلص من النفايات من -

 وترتيب إجراءات عقابية في حالة مخالفة ذلك.

الاستفادة من خبرات الدول الرائدة في مجال تسيير النفايات وذلك بإبرام اتفاقيات تعاون هدفها تكوين  -

 .نبية ألاملانية مثال ، أي الاستفادة من الخبرات ألاجمتخصصين جزائريين في هذا املجال

 تزويد الجماعات املحلية باإلمكانيات املادية والبشرية ألجل التسيير الفعال في عملية تسيير النفايات. -

حماية البيئة من خطر التلوث بالنفايات يستدعي تضافر جميع الجهود الفاعلة من أجل مكافحة ومحاربة آلاثار  -

 ات. السلبية التي تنجم عن انتشار النفاي

 .شرح مخاطرها الصحية والاجتماعية املجتمع املدني وإشراكه في عملية تسيير النفايات و تفعيل دور  -

ضرورة وجود منظومة القانونية لتشجيع الاستثمار في النفايات مع ضرورة حماية الصحة والبيئة كون النفايات  - 

 تتميز بخصائص تجعل منها خطيرة جدا على الصحة والبيئة.
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Résumé en Arabe 

عادة ما يلجئ إلانسان إلي نقل مواد ضرورية لحياته اليومية و عرفت هذه الظاهرة تطور ملحوظ    

 ة و منر و عليه يتبين أن أكثر من نصف املواد املنقولة عبر العالم تكيف علي أنها خطي مع التنمية الصناعية

بين هذه املواد نجد املواد  الكيميائية الغازات و النقيات النووية و غيرها. عرف العالم عدة حوادث 

 ليا  و بوبال في الهند او شيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي قديما.   اجوهرية مثل كارثة مصنع سيفيزو في ايط

ادثة السفينة اموكو كديز و كما يمكن ذكر حوادث السفن التي أدت إلي حدوث تلوث بحري مثل ح   

حادثة السفينة اريكا بفرنسا . أما بخصوص نقل النفايات الخطيرة أشهر قضية كانت قضية السفينة 

 بروبو كوال بدولة ساحل العاج. 

من اجل مواجهة آلاثار الخطيرة التي تسببها هذه الكوارث علي البيئة بصفة عامة و البيئة البحرية   

ل إلي إعداد نصوص قانونية من اجل تنظيم و تسيير حركة و نقل هذه البضائع بصفة خاصة شرعت الدو 

النصوص إلي نصوص دولية و جهوية الخطيرة و تحقيق حماية كافية لإلنسان و البيئة و تتفرع هذه 

وطنية من بينها اتفاقية ماربول الخاصة بالتلوث البحري و اتفاقية بازل الخاصة بمراقبة الحركة عبر و 

ات و إزالتها )املبحث ألاول( غير يعيب علي اتفاقية بازل عدم اخذ بعين الاعتبار القواعد يافللن الحدود

 القانونية الخاصة باملسؤولية ) املبحث الثاني(.  

 

 

Introduction 

  L’activité de l’homme tendant à maîtriser la nature, et transporter la matière en 

produits utiles à son existence, entraîne des atteintes de plus en plus nombreuses à son cadre 

de vie. 

 Ce phénomène a pris une ampleur tout à fait exceptionnel avec la croissance 

industrielle phénoménale de la seconde moitié du vingtième siècle, et particulièrement au 

cours des trente dernières années. 

  On estime aujourd’hui, qu’environ plus de la moitié des marchandises transportées 

par mer peuvent être classées parmi les marchandises dangereuses. 

  Les produits qui nous viennent à l’esprit dès que l’on évoque les matières 

dangereuses sont, les substances chimiques, gaz, ou encore les déchets nucléaires, alors 

qu’en réalité, bon nombre de substances classées parmi les marchandises dangereuses sont 

des produits que nous utilisons quotidiennement sans que nous ayant conscience des risques 

que peuvent engendrer leur manutention, leur conditionnement et leur transport. 

  Plusieurs catastrophes ont marqué l’opinion publique, on citera, la catastrophe de 

minamata, au japon, les accidents de Flixborought en 1974 en Grande Bretagne , de Seveso 
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en 1976 en Italie, la catastrophe de Bhopal en Inde en 1984 ainsi que l’accident de 

Tchernobyl, en 1986 dans  Ex URSS. 

  Il conviendrait de citer également, les diverses marées noires dues aux naufrage de 

navires transportant du pétrole 1 et plus récemment, plus récemment, on peut citer l’incident 

au bord du navire, "X-Le MV X-Press Pearl au Srilanka2. 
  S’agissant des déchets dangereux, elles ont la particularité également d’être 

transportée par mer sont des marchandises qui ont la particularité de circuler par voie de 

mer, à des fins en vue de leur élimination, sur d’autres continents ou dans le milieu marin 

mer 3, plusieurs grandes affaires ont concerné les exportations ou les déversements 

frauduleux de déchets dangereux acheminés par navire, on peut citer, parmi ces affaires, 

celles concernant les navires KhianSea4, kari.B5, Zanoobia6 , Mais c’est surtout l’affaire du 

navire Probo Koala qui a défraye la chronique7 . 

  Face aux conséquences induites par différentes catastrophes qui ont durement affecté  

l’environnement marin, les différents acteurs de la société internationale, Etats, 

Organisations internationales Gouvernementales et non Gouvernementales ont décidé de 

prendre conscience de la nécessité de mettre en place une réglementation adéquate en vue 

de prévenir et de lutter contre la pollution marine. 

  Dès lors, la question de la pollution a toujours été un souci pour les Etats, les incitant 

à élaborer plusieurs conventions internationales. 

Ces efforts se sont traduits par la mise en place d’un important arsenal juridique de 

prévention et de responsabilité à travers notamment la Convention Marpol 73/78 sur la 

pollution marine et la Convention Internationale de Bale de 1989 sur le contrôle du 

                                                           
1 -Amoco Cadiz, 1978, -Exon Valdez, 1989,- l’Erika (le 11 et le 12 décembre 1999)- Le Prestige (le  11 novembre 

2002.. 
2Le Navire X-Press Pearl , porte-conteneurs immatriculé à Singapour, se rendait du Gujarat, en Inde transportait une 

cargaison de 278 tonnes de fioul de soute et 50 tonnes de gazole marin.avait été provoqué par une fuite d'acide nitrique 

dont l'équipage avait connaissance au Sri Lanka de depuis le 11 mai Le plus gros de la pollution provient des millions 

de granulés de polyéthylène destinés à l'industrie de l'emballage, déversés en mer et sur les plages par huit de ces 

conteneurs tombés à l'eau..La pollution touche une zone d'environ 80 kilomètres le long de la côte autour de Colombo, 

une région de plages touristiques, de zones de pêche en eaux peu profondes, et d'écosystèmes fragiles de mangroves et 

de lagons. voir, Article original publié sur BFMTV.com, Consulté le 30 /05/2021 à 23 heure .04. 
3 Le transport maritime de déchets dangereux, Mémoire de D.E.S.S, Université d’Aix Marseille, septembre 1999, p. 36 
4 ce cargo a tenté de se débarrasser dans des differentes ports Sud-Américains de sa cargaison charge de cendres 

toxiques 15000 chargées à Philadelphie, disparu un moment, le navre réapparait en 1998 a Singapour sous le nouveau  

nom de Pelicano. 
5 Le navire a transporté  6000 bidons de déchets toxiques qui a plusieurs tentatives auprès de nombreux ports Européens 

avaient illégalement te décharges sur la plage de koo au Nigeria, après une  grande pression auprès de l’Italie, cette 

dernière a réimporté les déchets en 1988. 
6  Le navire a essayer de se débarrasser de sa cargaison de 200 tonnes de déchets toxiques provenant de plusieurs 

italiennes en Italie et à Djibouti sans succès, puisque il revenu avec sa cargaison en Italie. 
7 Il s’agit vraquier battant pavillon du panama appartenant à une société  armatoriale grecque  affrété  par la société 

Trafigura a servi a transporté des d2chets r2pondant a la qualification de déchets dangereux en Côte d’Ivoire en 2006 

via les ports européens d’Amsterdam, Paldiski en Estonie, Ces déchets ont par la suite été déposés dans 18 sites à 

travers Abidjan  entrainant l’empoisonnement de milliers d’habitants et le décès de 1 d’entre eux.  Sur cette affaire, voir 

l’article de Amissi Manirabona et Marie-Chloé Duval « La criminalité environnementale est-elle neutralisable ? Une 

analyse appliquée au cas Trafigura/Probo-Koala, Revue Criminalité environnementale, Volume  49,  numéro 2, Année 

2016. 

 

 

https://www.bfmtv.com/international/navire-en-feu-le-sri-lanka-enquete-et-va-attaquer-l-armateur_AD-202105300158.html#xtor=AL-68
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mouvement transfrontières des déchets dangereux et leur élimination8 amendée9 en 1995 

(Chapitre I), néanmoins, les règles relatives à l’indemnisation et à la responsabilité des 

dommages dû au transport maritime des déchets nécessitent une meilleure adaptation 

(Chapitre II)  

Chapitre I- Le Cadre International, Régional et National régissant les Déchets 

  Avant d’étudier le, il y a lieu de définir en premier lieu ce que l’on entend par Déchet 

(Paragraphe 1) ensuite, on abordera l’étude du cadre International, Régional et National 

régissant le transport des déchets (Paragraphe 2). 
 Paragraphe 1 : La Notion de Déchet  

  Plusieurs expressions sont utilisées pour désigner des marchandises à risques, 

marchandises dangereuses, substances nuisibles, cargaisons potentiellement dangereuses, 

substances nocives et potentiellement dangereuses. 

  Il n’existe pas définition précise, bien qu’il existe actuellement près de 5000 produits 

dangereux qui circule à travers le monde,  

  Il ya lieu de rappeler, que la distinction entre produits dangereux, produits polluants 

et les déchets n’est pas toujours facile à établir,, les marchandises sont qualifiées de 

dangereuses au regard d’un certain nombre de risques encourus par les usagers du transport 

maritime sur la base de critères liés notamment à leur inflammabilité ou toxicité, alors que, 

les marchandises polluantes sont identifiées en tenant compte de données sur les risques 

encourus sur les ressources vivantes, la santé ou l’homme.  

  En matière maritime, on retrouve l’expression de « marchandise dangereuse » dans la 

convention SOLAS10  et dans le Code IMDG11,  

  Il est difficile de donner une définition stricte de la notion de déchets, la convention 

de bale définit le déchet ‘ les substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention 

d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national12 [ 
  Selon la convention de bale, les déchets dangereux sont définis comme « Les 

substances ou objets que l’on élimine, que l’on a l’intention d’éliminer ou que l’on est tenu 

d’éliminer en vertu des dispositions du droit national », la convention ne donne pas de 

définition de la notion de déchets dangereux, elle considère comme déchets dangereux, les 

déchets appartenant à l’une des catégories figurant à son Annexe 1 et présentant une des 

caractéristiques de danger indiquées à son Annexe 3, les déchets définis ou considérés 

comme dangereux par les législations nationales, de l’Etat d’exportation, d’importation ou 

de transit, Les déchets appartenant à l’une des deux catégories figurant dans son Annexe 2 ( 

Déchets ménagers et résidus provenant de leur incinération 13. 

  La convention de Bamako, donne la même définition du déchet14, s’agissant de la 

notion des déchets dangereux, sa définition est plus large, les déchets appartenant à l’une 

des catégories figurant à son Annexe 1 qui est analogue à l’Annexe 1 de la Convention de 
                                                           
8 Signer le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 05 Mai 1992 
9 Amender le 22 Septembre 1995. 
10 Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. 
11 Code international de marchandises dangereuses 
12 Article 2 paragraphe 1 de la Convention de Bâle de 1989 
13 Article 1 paragraphe 1. 
14 Voir Article 1 de la Convention de Bamako de 1991 
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Bale, avec une catégorie supplémentaire : La Catégorie YO concernant les déchets 

radioactifs, les déchets présentant une des caractéristiques de danger indiquées à son 

Annexe 2 équivalent à l’Annexe 3 de la Convention de Bale de 1988, les déchets définis ou 

considérés comme dangereux par la législation nationale, du Pays Exportateur, 

d’importation ou de transit, les substances dangereuses interdites par les le Pays de 

production pour des raisons qui ont trait à la protection de l’environnement ou à la santé 

humaine, les déchets radioactifs. 

  Quant au Protocole d’Izmir modifiant la Convention de Barcelone du 16 février 

1976, il reprend la même classification15 et les mêmes définitions16. Que celles de la 

convention de Bale. 

  Au niveau national, l’Algérie à mis en place un ensemble de textes régissant la 

problématique des déchets, on peut citer, la Loi du 12 décembre 2001 propose dans son 

Article plusieurs définitions, dont celles se rapportant à la notion de déchet et de déchets 

spéciaux dangereux, ainsi les déchets sont définis comme étant « Tout résidu d’un processus 

de production, de transformation ou d’utilisation , et plus généralement, toute substance, ou 

produit ou tout bien meuble dont le propriétaire ou le détenteur se puisqu’ils sont exclus d, 

projette de se défaire ou dont il a l’obligation de se défaire ou d’éliminer ». 

  Quant aux déchets spéciaux dangereux, ils sont définis comme « Tous déchets issus 

des activités industrielles, agricoles, de soins , de services et toutes autres activités qui, en 

raison de leur nature, de la composition des matières qu’ils contiennent, ne peuvent être 

collectés, transportés, traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et 

assimilés et les déchets inertes ». 

La question se pose si le fat de savoir si le fait de les avoir décharges puis recharges a 

bord du navire ne fait finalement pas obstacle au maintien de cette qualification17.  

  Il ressort en effet, d’une lecture combinée de la convention de Bale et de la 

convention de Marpol que la notion de rejet est au cœur de l’identification de la catégorie 

des déchets de navire, quelle qu’en soit la cause, et tout écoulement, évacuation, 

épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange18 . 

  Comme, il a été souligné précédemment, la question de la pollution de 

l’environnement a toujours été un souci pour les Etats, les incitant à mettre en place un 

cadre juridique International , Régional et National de prévention et de lutte contre la 

pollution de l’environnement marin. 

-Paragraphe 2- Un Cadre Juridique de Prévention adapté aux atteintes à 

l’Environnement marin par le transport de déchets 

  Les efforts d’harmonisation des règles relatives à la prévention de l’environnement marin à 

travers le transport de déchets se sont concrétisés non seulement International mais 

également au niveau régional. 

 

                                                           
15 Article 3 du Protocole 
16 Article 1 du Protocole 
17 Bourel, « La Complaisance du droit face aux trafic illicites transfrontalières de déchets dangereux : L’Affaire du 

navire Probo Koala », Revue juridique  de l’environnement,  Volume 37, 2012//1 p. 6. 
18 Article 2 paragraphe 3 Alinéa de la convention de Marpol 
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-1- Le Cadre International de prévention contre la pollution marine résultant du 

transport de déchets 

  Parmi les Conventions les plus importantes dans le domaine de la prévention de la 

pollution marine, la Convention MARPOL occupe une place prépondérante. 

-a- La Convention MARPOL 

  La première convention relative à la pollution par les hydrocarbures fut adoptée en 1954, la 

convention OILPOL (Oil Pollution), ces règles étaient en vigueur depuis 1958.19 

Suite au naufrage du Torrey Canyon en 1967 et en raison des insuffisances de la convention 

OILPOL, une nouvelle convention fut adoptée en 1973, la convention MARPOL20, les 

règles de MARPOL sont en vigueur depuis 198321. 

Cette convention constitue l’instrument majeur en matière de prévention contre la pollution 

marine. La convention avait initialement prévu la ratification de ses annexes I ( 

Hydrocarbures) et II ( Produits chimiques liquides) par 15 Etas représentant 15% du tonnage 

brut de la flotte mondiale de commerce. Cependant, de nombreuses difficultés liées à 

l’annexe II ont retardé son entrée en vigueur et rendu nécessaire l’adoption le 17 février 

1978 d’un protocole modificatif autorisant les Etats à n’appliquer dans un premier temps 

que l’Annexe I22. 

La convention MARPOL a fait l’objet de plusieurs amendements dont le plus important est 

l’adoption du chapitre VI relatif à la prévention de la pollution de l’air pollution par les 

navires adopté le 26.09.1997. 

  La convention MARPOL regroupe deux catégories d’annexes, les annexes ayant un 

caractère obligatoire23 et les annexes facultatifs, il s’agit des annexes III, IV, V et VI24 
-b- La Convention SOLAS 

                                                           
19 Ratifiée par l’Algérie, décret N° 63-344 du 11 septembre 1963. 
20 Marine Pollution, adoptée à Londres le 2 novembre 1973 sous les auspices de l’Organisation maritime internationale 

(OMI), telle que modifiée par le Protocole du 17 février 1978 
21 Ratifiée, par l’Algérie, décret N° 88-108 du 31 mai 1988. 
22 Arnaud Montaz, droit maritime, op.cit, p.221. 
23 il s’agit des annexes I et II. 

- Annexe I : la pollution par les hydrocarbures, entrée en vigueur le 2 octobre 1983  il consacre l’interdiction totale des 

rejets d’hydrocarbures, il impose également aux navires citernes de disposer de citernes séparer pour les eaux de ballast, 

d’être équiper de doubles coques pour les navires citernes dépassant un certain tonnage. Elle prévoit également de 

disposer d’installations destinées à recevoir les déchets d’hydrocarbures ainsi qu’un régime d’inspection des navires et 

de délivrance de la certification.  

-Annexe II : la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Il détermine les critères de rejet et les 

mesures de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac. 
24 - Annexe III : la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis, conteneurs ou citernes, il contient 

des normes en matière d’emballage, d’étiquetage, de documentation, d’arrimage, de limitations quantitatives et de 

notifications relatives à la prévention de la pollution par des substances nuisibles. 

- Annexe IV :  la pollution par les eaux usées des navires, elle concerne la prévention de la pollution par les systèmes 

sanitaires (eaux grises) des navires. 

- Annexe V : la pollution par les ordures, elle traite des différents types de déchets et précise de quelle manière et à 

quelle distance ils peuvent être rejetés. Elle interdit de manière absolue le rejet en mer de tout objet en pastique et 

prévoit des prescriptions plis strictes dans certaines zones spéciales. 

- Annexe VI ;  la pollution de l’atmosphère par les navires, il régit l’émission par les navires de polluants spécifiques 

dans l’atmosphère. 
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  Le chapitre 7 de la Convention SOLAS est consacré au transport maritime des 

marchandises dangereux, en colis ou en vrac sur tous les navires de charge, y compris ceux 

inférieurs à 500 tjb. 

Le chapitre 9 de la Convention SOLAS reprend le Code ISM25, résolutions relatives aux 

disposition de la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, la 

Convention CSC sur la sécurité des Conteneurs »26, les recommandations de l’OMI 

amendées relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités 

apparentées dans les zones portuaires27, elles prennent en considération les risques à terre 

relatifs au transport de marchandises dangereuses lors de leur manipulation dans les zones 

portuaires.. 

Le Recueil BCH sur « La construction et l’équipement des navires transportant des produits 

dangereux »28 et le Recueil IBC sur la « Construction et l’équipement des navires 

transportant des produits chimiques dangereux »29. 

Pour les règles spécifiques au transport maritime des Déchets radioactifs, on peut noter le 

Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international des Déchets 

radioactifs30, ainsi que le Recueil INF, règles de sécurité pour le transport de combustibles 

nucléaires irradié, de plutonium et de Déchets fortement radioactifs, en fûts à bord des 

navires. 

-c- Le Code IMDG 

   Même s’il fait partie de la Convention SOLAS, il constitue néanmoins un instrument 

juridique de base en matière de transport maritime de marchandises dangereuses. Il a pour 

objet de faciliter l'application du chapitre VII de la Convention internationale pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) concernant le transport maritime des 

marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac.  

- Il est également destiné à servir de base aux réglementations nationales des pays effectuant 

de tels transports. - Les dispositions du Code IMDG ne constituent que de simples 

recommandations. 

-Ces recommandations sont devenues obligatoires depuis l'entrée en vigueur du règlement 

relatif à la sécurité des navires (voir 1383) et s'imposent donc aux expéditeurs comme aux 

transporteurs en tant que prescriptions nationales. 

-Le Code IMDG se présente sous forme de quatre volumes à feuillets mobiles31, du fait de la 

création de nouveaux produits, de l'évolution du matériel, de l'expérience acquise, des 

progrès techniques réalisés dans le transport des marchandises dangereuses, l'OMI, après 

                                                           
25 Adopté en juin 1994, résolution A 747 (18) 
26Adopté décembre 1972  
27 Adoptées en novembre 1973 
28 Adopté en 1971 et rendu obligatoire en 1983 à travers son intégration au chaître 7 de la Convention SOLAS 
29 Adopté en 1983 et rendu obligatoire la même Année à travers son intégration au chapitre 7 de la Convention SOLAS 
30 Adopté en Septembre 1990 
31 Une introduction générale, une annexe I relative aux emballages, un index alphabétique des matières et objets 

répertoriés dans le Code, une table numérique de correspondance entre le numéro ONU et le numéro de fiche de 

sécurité (FS), le numéro de table GSMU et la page du Code IMDG, (volume I) ; 

- les dispositions particulières aux classes 1, 2 et 3 (volume II), 4 et 5 (volume III), 6 à 9 (volume IV) et les fiches 

individuelles correspondantes. 
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adoption par le comité de la sécurité maritime (CSM), publie des amendements modifiant le 

Code IMDG. 

-Comme la plupart des conventions internationales, le Code IMDG laisse un certain nombre 

de règles à l'approbation de l'autorité compétente nationale. C'est elle, et elle seule, qui est 

habilitée à interpréter le texte lorsque cela est nécessaire ; par exemple, pour accepter 

certaines marchandises non répertoriées dans l'index du code ou autoriser certains 

emballages, etc. 

- La classification des matières dangereuses selon le Code IMDG 

 -Classe 1. - Matières et objets explosibles ; 

- Classe 2. - Matière comprimés, liquéfiées ou dissous sous pression 

- Classe 3. - Liquides inflammables ; 

- Classe 4 - Solides inflammables ; 

- Classe 5 - omburants, Proxi des organiques, 

- Classe 6- Toxiques et matières infectieuses, 

- Classe 7.-Radioactifs ; 

- Classe 8. -Corrosives ; 

- Classe 9. -Matières et objets dangereux divers. 

-d- En matière de transport des déchets : 

Concernant le transport de déchets il a été procédé à l’adoption d’un important arsenal 

juridique de prévention, d’abord par le biais de la Convention d’Oslo du 15 février 1972 sur 

la prévention de la pollution par l’immersion des déchets provenant des navires32 et des 

aéronefs33 mais surtout à travers la Convention de Bâle34, elle impose l’ interdiction  

d’exporter des déchets dangereux vers un Etat qui en interdit l’importation, qui n’a pas 

donné son autorisation spécifique à l’importation ou qui n’a pas les moyens de les gérer 

selon des « méthodes écologiquement rationnelles »35. 

  Même, si, elle est-elle est considérée comme l’instrument juridique fondamental de 

contrôle des mouvements transfrontières, la Convention de Bale présentait un certain 

nombre de lacunes, parmi elles, son manque d’intérêt à la notion de responsabilité et 

d’indemnisation, en cas de dommage résultant d’un mouvement transfrontière licite ou 

illicite de déchets dangereux. 

  Il ressort, des dispositions de la convention de Bale et de la convention de MARPOL 

que la notion de rejet est au cœur de l’identification de la catégorie des déchets de navire, 

                                                           
32 Sur la gestion des déchets des navires, voir Louise Chamaillard « La gestion des déchets des navires », mémoire de 

Master, Université d’2ix Marseille, Année Universitaire 2011/2012 
33 entrée en vigueur le 07/ avril  1974 
34Entrée en vigueur le 5 mai 1992 et qui compte aujourd’hui 176 Etats parties 
35 Voir Article 2 paragraphe 8 de la Convention de Bale de 1988 amendée. 
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quelle qu’en soit la cause, écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par 

pompage, émanation ou vidange36 . 

-2- Le Cadre Régional de prévention contre la pollution marine dû au transport de 

déchets 

-a- Au niveau du Continent Africain : 

  Le Continent Africain est gravement touché par le phénomène du déversement des 

déchets, l’adoption de la Convention de Bamako du 31 Janvier 1991 sur l’interdiction 

d’importer les déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements 

transfrontières37 qui a repris les mêmes principes contenus dans la Convention de Bale. 

  Elle interdit toutes les importations en Afrique des déchets dangereux en provenance 

des Etats non parties, ainsi que les déversements des déchets en mer et dans les eaux 

intérieures. 

-b- Au niveau Européen : 

  il y a lieu de citer, le règlement n° 259/93 du 1er février 1993 relatif à la surveillance 

et au contrôle des transferts des déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la 

Communauté, qui intègre les dispositions de la Convention de Bâle dans le corpus juridique 

communautaire, remplacé par le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 sur les transferts 

frontaliers de déchets qui renforce et clarifie le cadre juridique applicable et qui interdit 

l’exportation des déchets pour élimination dans les pays non membres de l’Union 

européenne ou de l’Accord européen de libre-échange (AELE).38, il vise également à 

intégrer dans la législation communautaire les modifications des listes de Déchets annexés à 

la Convention de Bale ainsi que la révision adoptée par l’OCDE en 200139. 

  On peut citer également la convention de Lomé 4 relative à « La Coopération entre la 

CEE et les Etats A.C.P40et qui a consacré son article 39 au transfert de Déchets dangereux et 

radioactifs. 

-c- Au niveau National, 

   Comme, le rappelle, le principe 13 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le 

développement durable selon lequel les Etats sont tenus d’élaborer une législation nationale 

relative à la responsabilité et l’indemnisation des victimes de pollution et d’atteinte à 

l’environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des 

activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ». 

                                                           
36 Article 2 paragraphe 3 Alinéa de la convention de Marpol 
37  Code International de Management de la Sécurité , entrée en vigueur le 20 Mars 1996, sur cette Convention, Entrée 

en Vigueur le 20 Mars 1996,, voir, M.T Perez –Martin, «  Que fait le Village planétaire de ses Déchets 

dangereux ?  »,Bruylant, Bruxelles, 2001, p28 et s. 
38 Règlement n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts des déchets à 

l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté ; JOCE, n° L 30, 6 février 1993, p. 1 et s., le Règlement n° 

1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; JOUE, n° L 190, 

12 juillet 2006, p.1 ets. 

Directive n° 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception 

portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison ; JOCE, n° L 332, 28 décembre 2000, 

p. 81 et s. 

La Convention MARPOL est entrée en vigueur le 2 octobre 1983 ; Texte de la Convention in Recueil des traités et 

accords de la France, 1983, n° 49, p. 15 et S. 
39 L’Affaire du  navire Probo Koala  p. 7 
40 Adoptée le 15 Décembre 1989 
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  En ce qui concerne l’Algérie, il y a lieu de citer, la Loi du 12 décembre 2001 relative 

à la gestion, le contrôle et l’élimination des déchets41, le décret exécutif du 14 décembre 

2004 sur le transport des déchets spéciaux dangereux42 , la Loi 03-10 du 19 juillet 2003 

relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ainsi 

que le Code maritime algérien du 23 octobre 1976 modifié. 

  Concernant, le transport maritime des marchandises, il y a lieu de mentionner le 

décret 19-157 du 30 avril relatif aux règles et conditions de transport des marchandises 

dangereuses par mer, ainsi que de leur séjour et transit des marchandises dangereuse dans 

les ports.43 
-Chapitre II - Chapitre II- La Responsabilité Civile et l’Indemnisation des dommages 

causés par le transport de déchets : Un Système à parachever  

  La question de la responsabilité civile consiste à déterminer à qui, et dans quelle 

mesure et dans quelles conditions incombe la responsabilité juridique pour les dommages 

causés par le mouvement transfrontière de Déchets dangereux. 

   l’une des lacunes de la Convention de Bâle de 1989 est d’avoir omis d’instaurer un 

régime de responsabilité civile et d’indemnisation en cas de dommages causés par le 

mouvement transfrontière de déchets dangereux (Paragraphe 1) cependant, cette lacune a 

été levée à travers le Protocole de Bâle de 1995 qui instauré ce régime de Responsabilité et 

d’Indemnisation qui nécessite une Amélioration (Paragraphe2). 

Paragraphe -1- Le silence de la Convention de Bâle de 1989 face à la problématique de 

la responsabilité civile et l’Indemnisation des dommages dû aux mouvements 

transfrontières de déchets dangereux 

  Si nous référons aux dispositions de la Convention de Bale, nous constatons que la 

question de la responsabilité civile n’a pu être résolue. A cet effet, aucune disposition de 

cette Convention n’évoque le problème de la responsabilité civile, si ce n’est l’Article 12 

qui dispose que « Les Etats doivent coopérer en vue d’adopter un protocole sur la 

responsabilité et l’indemnisation ». 

-1- Les règles de la Responsabilité selon la Convention de Bâle de 1989 : 

Il est admis que les personnes susceptibles de voir leur responsabilité engagée suite à 

un accident durant le transport ou pendant l’élimination sont nombreuses, il s’agit, du 

producteur, de l’exportateur, du transporteur et de l’éliminateur. 

  D’une manière générale, la question de la responsabilité encourue du fait d’un trafic 

illicite de Déchets dangereux est abordée par l’article 9 de la convention de bale, qui 

considéré comme illicite ‘ le mouvement de Déchets toxiques effectue sans qu’aucune 

notification n’ait été donnée a tous les Etats concernes ou lorsque le mouvement de déchets 

a été effectué sans le consentement écrit de l’Etat importateur, lorsque le mouvement de 

déchets a été effectué avec le consentement écrit e tous les Etats concernes mas dont le 

                                                           
41 Loi 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, le contrôle et l’élimination des déchets, JORADP., N° 77 du 15 

décembre 2001 
42 Décret exécutif N° 04- 419 du 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux, 

JORADP N° 81 du 19 décembre 2004 
43 Décret 19-157 du 30 avril  relatif aux règles et conditions  de transport  des marchandises dangereuses par mer, ainsi 

que de leur séjour et  transit des marchandises dangereuse dans les ports , JORADP N° 32 du 15 mai 2019 
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consentement aurait obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ; le mouvement de 

déchet non conforme aux documents de suivi ou enfin le mouvement de déchets qui entraine 

une élimination délibérée de déchets en violation des dispositions de la convention et des 

principes généraux du droit international ». 

  Par conséquent et selon la convention de Bale, celui qui se livre à un trafic de déchets 

dangereux viole d’une manière volontaire et les prescriptions qu’elle impose. 

   Dès lors, une telle tentative constitue une forme aggravée de mouvements 

transfrontalières de déchets dangereux justifiant de la qualifier d’infraction pénale44 et de la 

sanctionner comme telle45. 

  Outre cette obligation de principe, la convention impose que dans l’hypothèse ou les 

déchets ne peuvent être élimines selon des méthodes écologiquement rationnelles, les 

différentes parties concernées seront tenues individuellement46 ou solidairement47 de veiller 

au retour des déchets dans le pays exportateur.  

-2- Une Responsabilité canalisée sur le Producteur de Déchets ; 

  A défaut, personnes identifiées comme ayant encouru aux dommages pourront voir 

leur responsabilité engagée. La première d’entre elles est le producteur de déchets48 qu’il 

soit une personne morale ou physique. Dans le cas ou le producteur est inconnu, la 

convention établit une présomption à la charge de la personne en possession ou possédant le 

contrôle des déchets. 

  Le fait que le producteur soit a l’origine du risque exerce sur la santé humaine et 

l’environnement alors même qu’il s’enrichit de cette activité, suffit a le designer comme 

responsable des dommages nés de cette activité’ de plus si un transport de déchets toxiques 

est organisé pour lui permettre de procéder a l’élimination de ses déchets cela implique de 

confier cette opération a un éliminateur ce qui engendre de nouveaux risques49  

  Le producteur à l’obligation de choisir un transporteur et une entreprise d’élimination 

possédant toutes les qualifications requises en vue d’acheminer les déchets de manière 

conforme aux conditions par la convention de Bâle et les autres textes y afférents afin de 

prévenir toute atteinte a la vie humaine et a l’environnement50.  

  La convention de Bâle de 1989 , prévoit que dans le cas de dommage nés causés par 

un mouvement transfrontière, de retenir en premier lieu la responsabilité du producteur des 

déchets dangereux puis celle de l’exportateur qui a organisé le transport, du transporteur lui-

même et enfin celle de l’importateur charges de la réception des déchets dangereux avant 

leur transfert a une personne en charge leur élimination51. 

                                                           
44Article 4 paragraphe 3 de la Convention de Bâle de 1989 
45 Bourel,    « La Complaisance du droit face aux trafic illicites transfrontalières de déchets dangereux : L’Affaire du 

navire Probo Koala », Op.Citp. 8 
46 Article 9 paragraphe 2 alinea a 
47 Article 9 paragraphe 3 et 4 
48 Défini par par l’article 2 paragraphe 18 de la convention de Bale comme celui « dont l’activité produit des déchets 

dangereux ou d’autres déchets » 
49 Bourel  « La Complaisance du droit face aux trafic illicites transfrontalières de déchets dangereux : L’Affaire du 

navire Probo Koala », p.9 
50Préambule de la convention de Bale paragraphe 5 
51  Bourel  « La Complaisance du droit face aux trafic illicites transfrontalières de déchets dangereux : L’Affaire du 

navire Probo Koala », p. 9 
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Paragraphe -2- L’Avènement du Protocole de Bâle de 1999: Un Processus à 

parachever 

  Face à son silence relatif aux mécanismes d’indemnisation et de sanctions, la convention 

de Bâle de 1989 a laissé le soin aux législations nationales de mettre en place les 

mécanismes et les règles de Responsabilité et d’Indemnisation qui s’avère être un choix 

inefficace, d’ou la nécessité de recourir à un ensemble harmonise de règles internationales 

relatives a la responsabilité et a l’indemnisation des victimes. 

  Le Protocole de Bâle du 10 décembre199952 a instauré un régime de Responsabilité 

Objective et Canalisée (Paragraphe 1), comme il a également, institué un système 

d’Indemnisation qui s’avère insuffisant ( Paragraphe 2). 

- Paragraphe -1- Un régime de Responsabilité Objective et Canalisée 

   Consciente de la nécessite de parvenir a une position internationale harmonisée en 

matiere de responsabilité des parties impliques dans un trafic illicite de déchets toxique , la 

conférence des parties a adopté le 10 décembre en 1992 une décision intitulée ‘ 

responsabilité et indemnisation’ en chargeant un groupe de travail pour élaborer un 

protocole sur la responsabilité et l’indemnisation des dommages résultant au mouvement 

transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux53. Son objectif est d’établir un 

régime de responsabilité et d’indemnisation adéquat et rapide, et ce même en présence d’un 

cas de trafic illicite54. 

-1- Une Responsabilité Objective et canalisée sur  

  La réparation des dommages causés par les déchets dangereux ayant fait l’objet de 

mouvements transfrontières doit être réglée à notre avis, par les mêmes régimes de 

responsabilité applicables aux pollutions nucléaires, d’hydrocarbures, des substances 

dangereuses ou des soutes résultant de l’exploitation du navire à travers les Conventions 

Internationales y afférentes55. 

  Ce qui impose par analogie avec ces différentes conventions, l’application du régime 

de responsabilité objective et canalisée pour les dommages dû par des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux56. 

  Il y a lieu de rappeler à cet effet, que Le premier texte international qui a traité d’une 

manière spécifique des dommages causés par les substances dangereuses demeure la 

convention de 1962 relative à la responsabilité des exploitants nucléaires57et la convention 

                                                           
52 Sur le Protocole de Bâle de 1999, voir Thierry Vaissière « Le Projet de Protocole à la Convention de Bâle sur la 

responsabilité et l’Indemnisation des dommages résultant des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur 

élimination », Actualité et Droit International, juin 1999 (http://www.ridi.org/adi). 
53 Protocole de Bale adopte le 10 décembre 1999, ce protocole n’est pas encore entré entrée en vigueur, car, à ce jour 

seuls 13 Etats ont signé le Protocole 
54 Bourel « La Complaisance du droit face aux trafic illicites transfrontalières de déchets dangereux : L’Affaire du 

navire Probo Koala »,  p. 11 
55Voir, notre Article « La responsabilité civile en matière de pollution marine: Un apport pour le développement de la 

Responsabilité Civile de Droit commun, Actes du Colloque « L’avenir de la Responsabilité Civile », Faculté de droit et 

des Sciences politiques », Janvier 2019, pp. 130-146 
56 Luigi Condorelli, «  Les mouvements transfrontières de Déchets dangereux selon la Convention de Bale », Op.Cit, p. 

109. 
57 Pierre Bonassies, la convention internationale du 3 Mai 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les 

dommages liés au transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses, Vingt ans de conventions 

internationales maritimes, Dossier INTM, p.185. 
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de Bruxelles du 17 décembre 1971 sur la responsabilité civile dans le domaine du transport 

maritime de matières nucléaires,  

  Mais ce sont les conventions de 1969 et de 1971 amendées en 1992 sur la 

responsabilité civile et la création d’un fonds d’indemnisation pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures qui ont mis en place le cadre juridique définitif, car, le 

problème de la responsabilité pour pollution n’a pris en droit maritime la dimension que 

nous lui connaissons qu’avec le sinistre du Torrey Canyon58 et la rédaction de la première 

convention, signée de 29/11/196959 convention qui s’est inspirée de la responsabilité des 

propriétaires de navires à propulsion nucléaire signé le 25 mai 1962 à Bruxelles60.  

  Le régime de la responsabilité instauré par cette convention fut complété par la 

création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 

«FIPOL 71 ».61 

  Les deux conventions ont été modifiées après la catastrophe du navire « Amoco – 

Cadiz »62 par le biais des protocoles de 1992 CLC- FIPOL 9263 afin d’augmenter les 

niveaux de limitation64  

  Une autre Convention internationale s’imposait, il s’agit de la convention sur la 

responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par des marchandises 

dangereuses, les raisons étaient doubles, d’une part, la nécessité de réparer les dommages 

causés par SNPD de façon convenable et efficace, et d’autre part, d’unifier les règles et les 

procédures de responsabilité et d’indemnisation pour de tels dommages65 

  Le texte définitif de cette convention a été adopté le 03 mai 1996, intitulé 

« Convention international sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages par 

mer de substances nocives et potentiellement dangereuses »66 modifié par le protocole du 30 

avril qui a relevé les plafonds de 15% et élargi son champ d’application à de nouvelles 

substances. 

  Cette convention est également calquée sur les conventions de 1969 et de 1971 

amendées notamment, en ce qui concerne les règles de responsabilité ainsi que les 

mécanismes de financement de l’indemnisation aux différentes  

  Une nouvelle convention internationale est venue consolider ce long processus 

d’uniformisation des règles de la responsabilité civile pour atteinte à l’environnement marin, 

il s’agit de la convention de Londres du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les 

                                                           
58 Navire pétrolier échoué le samedi 18 mars 1967 sur les récifs des Seven Stones aux larges des côtes de Cornouailles 

en Grande Bretagne, sur le sujet, voir l’article de Monsieur, Mans Jacobsson, « L’importance du sinistre du Torrey 

Canyon 50 ans après », DMF N° 804, 1er juillet 2018. 
59  La Convention CLC est entrée en vigueur le 19 juin 1975 et ratifiée par l’Algérie Ratifié par l’Algérie par le décret 

présidentiel n° 11-246 du 10 juillet 2011 
60 Non encore entrée en vigueur. 
61 Entrée en vigueur le 30 mai 1996 

 
63 Entrée en vigueur le 30 mai 1996. 
64 Entrée en vigueur le 03 mars 2005, à ce jour 124 Etats ont ratifié la convention CLC 1992 ou y adhéré, tandis que 106 

Etats en fait de même pour la convention FIPOL1992 
65 Wu Chao, « La convention Internationale du 03 Mai 1996 sur la responsabilité et d’Indemnisation  pour les 

Dommages liés au transport par  mer des substances  nocives et potentiellement dangereuses », Annuaire français de 

Droit International, Tome XL.III- 1997-CNRS, Edition, Paris, p.729.. 
66 SNPD ou HNS  
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dommages de pollution par les hydrocarbures de soute67 . Les soutes des navires peuvent 

constituer également une source d’atteinte à l’environnement marin, a cet effet, les produits 

utilisés comme combustible de soute, notamment, le fuel lourd, peuvent causer des 

dommages très graves à l’environnement marin68, on estime qu’environ 14 millions de 

tonnes d’hydrocarbures de soute circulent sur les mers69. 

  La convention sur la pollution par les soutes s’inspire globalement des mécanismes 

issus des conventions CLC/1969/1992 et par la convention HNS 1996/2010, cependant, elle 

diffère de ces deux conventions, puisque, on note l’absence d’une canalisation de la 

responsabilité et en matière de création de fonds de limitation70. 

  Il en résulté, que la réparation des dommages causés par les déchets dangereux ayant 

fait l’objet de mouvements transfrontières doit être réglée par les mêmes régimes de  

  responsabilité applicables aux pollutions nucléaires, d’hydrocarbures, ce qui impose 

par analogie avec ces différentes conventions, l’application du régime de responsabilité 

objective au producteur pour les dommages dû par des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux71. 

  Les dommages concernés par le protocole sont « Les dommages résultant d’un 

incident survenu au cours du mouvement transfrontalière ou de la de l’élimination de 

déchets dangereux et autres déchets, y compris le trafic illicite72 quant à la notion d’incident, 

elle recouvre « Tout évènement ou série d’évènements ayant la même origine qui 

occasionne un dommage ou qui constitue une menace grave et imminente du dommage ». 

Les dommages indemnisables sont définis comme correspondant à la perte de vie humaine 

ou tout dommage corporel »73. La perte de tout bien ou les dommages causés à tout bien 

autre que les biens appartenant à la personne responsable74. « La perte de revenus qui 

proviennent directement d’un intérêt économique fondé sur l’exploitation de 

l’environnement, résultant d’une atteinte à l’environnement 75. « Le coût des mesures de 

restauration de l’environnement endommagé »76 « Le coût des mesures préventives77 . 

  Ainsi, et conformément à l’Article 4 du Protocole de Bâle, la canalisation de la 

responsabilité en cas de dommages causés par le mouvement transfrontière de déchets 

                                                           
67 Bunker Oil., entrée en vigueur le 21 novembre 2008.Wu Chao, « La convention Internationale du 03 Mai 1996 sur la 

responsabilité et d’Indemnisation pour les Dommages liés au transport par  mer des substances  nocives et 

potentiellement dangereuses », Annuaire français de Droit International, Tome XL.III- 1997-CNRS, Edition, Paris, 

p.729. 
68 Il existe plus de 5000 substances dangereuses recensées actuellement, plusieurs expressions sont utilisées pour 

designer ces substances même la Convention SNPD renvoie à une longue liste de produits visés par d’autres 

conventions, voir Philippe Boisson, «  Politiques et Droit de la sécurité maritime », Edition Bureau Veritas,  Paris, 1998, 

p.334.. 
69 Philippe Boisson, « L’OMI adopte une nouvelle Convention pour indemniser les dommages dus à la pollution  par les 

soutes »,  DMF N° 618, septembre 2001, p.659.HNS 2010, elle entrera en vigueur 18 mois après la ratification sous 

certaines conditions de 12 Etats. 
70HNS 2010, elle entrera en vigueur 18 mois après la ratification sous certaines conditions de 12 Etats. 
71 Luigi Condorelli, «  Les mouvements transfrontières de Déchets dangereux selon la Convention de Bale », Op.Cit, p. 

109. 
72 Article 3 paragraphe 1du Protocole de Bale 1999  
73 Article2 paragraphe 2, Alinéa  c , i du Protocole de Bale 1999 
74 Article 2 paragraphe 2, Alinéa c,   ii du Protocole de Bale 1999 
75 Article 2 paragraphe 2, Alinéa  c,  iii du Protocole de Bale 1999 
76 Article 2 paragraphe 2, Alinéa  c,  iv du Protocole de Bale 1999 
77 Article 2 paragraphe 2, Alinéa  c, v du Protocole de Bale 1999 
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concerne : "La personne qui notifie, en accord avec l'article 6 paragraphe 1 de la convention, 

sera responsable des dommages jusqu'à ce que le dépositaire ait pris possession des déchets 

dangereux et autres déchets. A compter de ce moment, le dépositaire sera responsable des 

dommages. Si l'Etat d'exportation est celui qui notifie ou si la notification a déjà eu lieu, 

l'exportateur sera responsable des dommages jusqu'à ce que le dépositaire ait pris possession 

des déchets dangereux et autres déchets. A compter de ce moment, le dépositaire sera 

responsable des dommages". 

  Il s’agit d’une responsabilité objective propose une canalisation du responsable, , 

fondée sur le risque, il faut établir un lien de causalité entre le l’activité dangereuse et le 

dommage qui en résulte. Le régime de la responsabilité objective est basée sur l’obligation 

de résultat, cela veut dire que « Quel que soit le degré de diligence, même le degré 

maximum, le devoir de réparation suit inévitablement la réalisation du dommage »78ce qui a 

l'avantage pour la victime du dommage, d'identifier a priori la personne contre laquelle elle 

doit se retourner, afin de se faire indemniser 

  Dès lors, la responsabilité de la personne qui notifie est une obligation faite à celui-ci 

de réparer le dommage causé par ses déchets, pour la simple raison qu’il y a un préjudice, et 

sans qu’il ait besoin d’établir qu’il a eu faute.79 

  L'alinéa 5 de l’Article 4prévoit une série de causes d'exonération de responsabilité 

qui sont assez communes : conflit armé ; hostilités ; guerre civile ; insurrection ; phénomène 

naturel de caractère exceptionnel, inévitable, imprévisible, irrésistible ; respect de mesures 

d'autorité publique ; conduite malhonnête et intentionnelle d'un tiers, etc… 

  Enfin, l'alinéa 6 de l’Article 4 prévoit que, dans le cas où plusieurs personnes seraient 

responsables, la victime pourrait chercher à être indemnisée auprès de toutes les personnes 

responsables. 

  L’Article 5 du protocole prévoit également une responsabilité basée sur la faute, « est 

responsable de tout dommage, la personne dont le non-respect des dispositions de la 

convention , la préméditation, la négligence et les omissions délictueuses sont à l’origine 

des dits dommages ou y ont contribué.. 

  A l’instar des autres Conventions citées précédemment, la responsabilité objective a 

pour parallèle, le droit à la limitation, à cet effet, L'article 12 concerne les limites 

financières. Les limites de la responsabilité financière sont prévus par l’Annexe B du 

protocole de Bâle de 1995.  

L'article 14 porte sur l'assurance les autres garanties financières, et vise ainsi à 

s'assurer de la solvabilité du responsable à travers le mécanisme de l'assurance. Ces 

différents types de garanties financières, l’assurance, la caution et les autres garanties 

financières couvrent leur responsabilité aux termes de l’Article 4 du protocole pour des 

montants correspondant au moins aux limites minimums spécifiés au paragraphe 2 de 

l’Annexe B. 

                                                           
78 Bunker Oil., entrée en vigueur le 21 novembre 2008. 
78 Boisson, « L’OMI adopte une nouvelle convention pour indemniser les dommages dus à la pollution par  les soutes », 

DMF N° 618, Septembre 2001, p.659 
79 Boisson, « L’OMI adopte une nouvelle convention pour indemniser les dommages dus à la pollution par  les soutes », 

DMF N° 618, Septembre 2001, p.659. 
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  S’agissant de la responsabilité de l’auteur de la notification et de l’exportateur aux 

termes du paragraphe 1 de l’Article 4 ou de l’importateur aux termes du paragraphe 2 de 

l’Article 4, l’assurance, la caution et les autres garanties financières mentionnées au 

paragraphe 1 de l’Article 14 ont pour seul objectif l’indemnisation des dommages prévus 

par l’Article 2 du protocole. 

  S’agissant du mécanisme d’indemnisation, l’Article 15 Protocole énonce, que 

« Lorsque aux termes du Protocole, l’indemnisation ne couvre pas le coûts des dommages, 

des mesures additionnelles et supplémentaires visant à assurer une indemnisation prompte et 

adéquate peuvent être prises dans le cadre des mesures existants.  

  Cependant, la question demeure posée concernant, la responsabilité du transporteur 

de déchets dangereux, il est certain, que le producteur est tenu généralement de sollicite les 

services d’un transporteur en vue de lui acheminer les déchets jusqu’au lieu d’élimination 

ou de stockage se trouvant dans un pays étranger, à conditions qu’il respecte les conditions 

imposées par la Convention de Bale, à ce titre, le transporteur doit avoir une autorisation  

  appropriée des autorités compétentes pour pouvoir transporter les déchets dangereux 

en question et qu’il doit satisfaire à des conditions de formation liées aux risques de la 

formation, notamment au fonctionnement des équipements spécialisés installés à bord de 

son véhicule , et à la prévention des accidents en cours de route et, le cas échéant, d’en 

limiter les conséquences graves pour les hommes et l’environnement80.  

  Cependant, il y a lieu de s’interroger sur la possibilité du transporteur de vérifier les 

mesures de sécurité qui ont été prises par l’exportateur ou le producteur en ce qui concerne 

l’emballage des déchets et l’étanchéité des récipients, d’où la difficulté de délimiter la 

responsabilité de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Luigi Condorelli, «  Les mouvements transfrontières de Déchets dangereux selon la Convention de Bale », Op.Cit, p. 

123. 
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Conclusion 

  Il en résulte de ce qui précède, que le Protocole de Bâle de 1995 constitue un 

instrument efficace dans la mise de la responsabilité civile en matière de mouvements 

transfrontières, son apport principal est de combler le vide juridique caractérisant la 

Convention de Bâle de 1989, il a mis en place un régime de responsabilité objective et 

canalisée, néanmoins, ce système calquée sur les autres Conventions internationales 

régissant la responsabilité en matière d’atteinte à l’environnement, notamment marin, reste 

cependant, insuffisant, il est de même pour le mécanisme d’indemnisation qui demeure 

difficile à appliquer  

   Il s'inscrit dans la continuité des instruments sur la responsabilité et l'indemnisation 

qui existent dans le domaine du droit international de l'environnement. Il pourrait une fois 

de plus relancer les débats sur l'existence en droit international d'une  

  Cependant, s’agissant de la responsabilité civile et compte tenu de la multiplicité des 

intervenants dans le cadre des mouvements transfrontières de déchets, il sera souhaitable à 

notre avis d’instituer un régime de responsabilité objective solidaire entre le transporteur, le 

producteur et l’exportateur, ce qui permettra sans aucun doute, d’avoir le choix d’ester en 

justice, le transporteur agrée, si toutefois le transporteur en question est insolvable ou n’est 

pas en mesure de faire face à ses obligations de réparation des dommages causés par les 

déchets qui sont sous sa garde, il sera équitable dans ce cas, d’engager la responsabilité de 

l’exportateur et le cas échéant du producteur81. 

  Il conviendrait également, comme l’ont souhaité les Pays Africains et Asiatiques la 

mise en place d’un Fonds d’indemnisation des victimes des dommages causés par les 

mouvements transfrontières de déchets dangereux calqué sur ceux institués par les 

différentes Conventions internationales relatives aux dommages nés de la pollution marine. 

                                                           
81Luigi Condorelli, « Les mouvements transfrontières de Déchets dangereux selon la Convention de Bale », Op.Cit, p. 

124. 
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 النفايات الالكترونية وكيفية  واجهتها

Electronic waste and how to treat it 

 قسم "أ" أستاذة  حاضرة   د/ بن عياد جليلة

 d.benayad@univ-boumerdes.dz  جا عة أ حمد بوقرة بو رداس

 امللخص:

لوجي الذي عرفه تعددت صور املشاكل البيئية في هذا العصر، وهذا نظرا للتطور الكبير العلمي والتكنو 

 .العالم، هذا ما خلق مصطلح التلوث بالنفايات الالكترونية والذي يعد أحد صور التلوث البيئي

إن النفايات الالكترونية هي عبارة عن نواتج استهالك املعدات التي تعمل الكترونيا وأمثلتها عديدة، 

 ما خلق ضررا بيئيا كبير.وقد ازدادت كمية هذه ألاجهزة التالفة أو املستهلكة بشكل كبير م

لذلك سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التطرق لتعريف النفايات الالكترونية وأسبابها باإلضافة 

 إلى أضرارها وكيفية معالجتها.

 .التلوث الالكتروني _ البيئة _ النفايات الالكترونية: الكلمات الافتتاحية

Abstract : 

There are many forms of environmental problems in this era, and this is due to 

the great scientific and technological development that the world has known. 

This is what created the term” electronic waste pollution”, which is one of the 

forms of environmental pollution. 

Electronic waste is the products of consuming electronically operated equipment 

and there are many examples. 

The quantity of these damaged or consumed devices has increased dramatically, 

which has created great environmental damage . 

Therefore, we will try, through this research paper, to address the definition of 

electronic waste and its causes in addition to its damages and how to treat it.  

Keywords: Electronic pollution, The environment, Electronic waste. 

  قد ة:

والعشرين في تعزيز تطوير املنتجات والسلع  لقد نجح استخدام الاجهزة التكنولوجية خالل القرن الحادي  

والخدمات على نطاق واسع، بما في ذلك توسيع النفاذ إلى الاتصاالت، فاعتماد البشر على هذه الاجهزة ازداد نتيجة 

 الزيادة املتسارعة الستخدام التكنولوجيا.

حياة الانسان إال انها أصبحت  ولكن هذه الاجهزة الالكترونية باإلضافة إلى حداثتها ووظائفها املهمة في  

 مشكلة بالنسبة للبيئة والصحة وهذا بسبب مخلفاتها.

وهذه املشكلة في تزايد كبير نظرا لالستخدامات املتزايدة لألجهزة الالكترونية وعدم وعي واهتمام البشر   

 بمخلفات الاجهزة الالكترونية على البيئة وبالنتيجة حياة الانسان .

ألجل ذلك نطرح  ات الالكترونية لها تأثير كبير على البيئة مع ارتباطها املباشر بحياة الانسانوبما أن املخلف  

 : فيما تتمثل النفايات الالكترونية وكيف تتم  عالجتها؟الاشكالية التالية 
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 لإلجابة على إلاشكالية املطروحة سنقوم بتقسيم البحث إلى محورين : 

   يات الالكترونيةمفهوم النفانتناول باملحور ألاول  -

 التداعيات البيئية للنفايات الالكترونية وطرق معالجتهاو باملحور الثاني   -

  فهوم النفايات الالكترونية املبحث ألاول:

إن مشكلة النفايات الالكترونية ظهرت نتيجة الاختراعات العديدة التي عرفتها البشرية، فمع ارتفاع معدل   

بة التطورات والتحديث املستمر عن طريق استبدال الاجهزة الالكترونية، إال أن هذا التقنية والتقدم استوجب مواك

الاستهالك الكبير لألجهزة الالكترونية وبطريقة غير عقالنية خلف مشكلة النفايات الالكترونية، لذلك سنقوم 

 بتعريفها ) املطلب ألاول( وتحديد أسباب نشأتها ) املطلب الثاني(

 يف النفايات الالكترونيةتعر  املطلب ألاول:

النفايات الالكترونية ) النفايات الكهربائية والالكترونية ( هي النفايات املتدفقة باستمرار من ألاجهزة   

الكهربائية أو الالكترونية التي تم التخلص منها، تشهد حاليا زيادة سريعة، وتحتوي أجهزة كهذه كميات مهمة من 

مادة  02ما فيها املعادن الثقيلة ومختلف املواد املهلجنة، ويمكن العثور على أكثر من جميع أنواع النفايات الخطرة ب

 .1في الالكترونيات املركبة، فضال عن ذلك تحتاج إلى مواد خام كثيرة في عملية انتاجها

لم  أفضل تعريف للنفايات إلالكترونية بأنها كل منتج ال يزال يعمل يتصل بمقبس كهرباء به بطارية ولكنك  

 .2تعد تستخدمه وتتخلى عنه ويشمل أيضا ألاجهزة التي تولد الكهرباء مثل ألالواح الشمسية

تبعا لكمياتها وتركيزاتها وخواصها  –كما يمكن تعريفها بأنها مخلفات أو خليط من املخلفات تسبب   

نها بطريقة غير سليمة زيادة الوفيات أو عند إدارتها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص م –الكيميائية واملعدية 

 .3ألامراض التي تسبب عجزا أو أضرارا صحية مباشرة، أو غير مباشرة آنية أو متأخرة

إن النفايات الالكترونية أو النفايات الرقمية أو النفايات الخاصة عامليا لتصنيف املعدات الالكترونية التي   

اية العمر الافتراض ي لالستخدام او لوجود أنواع جديدة منها في السوق يتم التخلص منها كونها أما وصلت إلى نه

واستبدالها بما هو احدث منها، وتعتبر هذه النفايات من أسرع النفايات نموا في العالم وهي تضم التلفزيونات، 

فات عدة تجعلها الحاسبات، أدوات أجهزة الصوت، كاميرات الفيديو، الهواتف بأنواعها.... تشترك هذه ألاجهزة في ص

من النفايات الالكترونية كونها تمتلك إما لوحة الكترونية أو أنبوب ألاشعة الكاثودية الذي يحتوي على نسب من 

 الرصاص بمستويات تؤدي إلى زيادة الخواص السمية وبالتالي تنتج نفايات خطرة.

بازل عندما تحتوي على مكونات تصنف النفايات الالكترونية الكهربائية كنفايات خطرة بموجب اتفاقية   

مثل املركمات والبطاريات ألاخرى، وبدالات الزئبق والزجاج من مصابيح الاشعة املهبطية وغير ذلك من الزجاج 

                                                           
التشريعات  قماري نضرة بن ددوش _ لعروي زواوية ،  دور النفايات الالكترونية في التلوث البيئي والاضرار الناتجة عنها،  مجلة البحوث العلمية في - 1 

 .002،  ص  1220،  جانفي  3رت الجزائر،  العدد البيئية،  تيا

 منشور باملوقع مقال تحت عنوان : ماهي النفايات الالكترونية؟ وكيف ولم علينا إعادة تدويرها؟ - 2 

http://syriantech.com   23:22على الساعة  21/0/1212اطلع عليه بتاريخ  

 .100ص ـ،  1223مود الحجار،  ادارة املخلفات الصلبة،  البدائل،  الابتكارات،  الحلول،  دار الفكر العربي ،  القاهرة ،  الطبعة ألاولى، صالح مح - 3 

http://syriantech.com/
http://syriantech.com/
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أو ثنائي الفينيل  املنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو عندما تكون ملوثة بالكاديوم والزئبق والرصاص

رماد املعادن النفيسة الناجم عن ترميد لوحات الدائرة املطبوعة، ونفايات الزجاج من متعدد الكلور، كما يوصف 

 . 4مصابيح الاشعة املهبطية وغيره من الزجاج النشط نفايا خطرة أيضا

واملتعلق بتسيير  2/21لقد نص املشرع الجزائري على النفايات في ألاحكام القانونية الواردة في القانون   

منه على النفايات بأنها" كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها  1بتها وإزالتها، بحيث نصت املادة النفايات ومراق

 .5وخاصية املواد السامة التي تحتويها، يحتمل أن تضر بالصحة العمومية أو بالبيئة"

ويل او الاستعمال فقد نصت تعتبر النفايات" كل البقايا الناتجة عن عمليات الانتاج أو التح 0أما املادة   

أو يلزم   وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه

 . 6بالتخلص منه أو بإزالته"

من أهم القوانين الخاصة الذي وضع إلاطار العام، لكيفية التعامل مع النفايات بطريقة  2/21يعد القانون   

 .7البيئة وتنميتها، من خالل الوقاية من انتاج وضرر النفايات من املصدر تتالءم مع حماية

أما منظمة الصحة العاملية فقد عرفت النفايات بأنها" بعض الاشياء التي أصبح صاحبها ال يريدها لعدم   

 أهميتها او قيمتها".

اكب التطورات التكنولوجية إن التعريف الذي جاءت به منظمة الصحة العاملية جاء عاما غير دقيق وال يو   

إضافة إلى أن النفايات الالكترونية ال تقتصر على ألاجهزة التي ال يريدها صاحبها، ذلك أن هناك حاالت عديدة تجعل 

من الجهاز من النفايات رغم أنه جديد وصالح لالستعمال، وعليه يمكننا وضع هذه النفايات الالكترونية في إطار 

 ي:تصنيفي على النحو التال

: وهي تحتوي على مواد بالستيكية وزجاجية ومعدنية، ومطاط وخالفه، _  خلفات عمليات التصنيع والانتاج

باالضافة إلى الزيوت والشحوم والاحبار، التي تحتوي على املعادن الثقيلة كالرصاص والكاديوم والنيكل والزنك 

 وعا مهما من املخلفات التي تحتوي على مواد خطرة.وعناصر ثمينة كالذهب والفضة، وبالتالي تمثل بواقي التصنيع ن

: مثل البطاريات وبطاقات الشحن والشرائط املمغنطة، وأحبار الطباعة، والزيوت املستخدمة _  خلفات الاستخدام 

 في الاجهزة املنتهية الصالحية، أو بعض أجزائها التي تعرضت للتلف أو الكسر أو أعطال جعلتها مستحيلة الاستخدام.

: كل الاجهزة الالكترونية وملحقاتها ومستلزمات تشغيلها، تصبح مخلفات في تقادم الاجهزة أو البعض  ن أجزائها _

 حال عدم مناسبتها ومواكبتها للتطور التكنولوجي، واحتياجات العصر وظهور أنواع أكثر حداثة وتطورا.

به التلوث الناجم عن وجود النفايات إن النفايات الالكترونية نتج عنها تلوث الكتروني والذي يقصد   

الالكترونية التي ال يتم التخلص آلامن منها أو إعادة تدويرها في ظل غياب احتياطات الامن التي يجب توافرها 

                                                           
مستغانم،   محمد بواط_ بن فريحة رشيد ،  النفايات الخطرة وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان،  مجلة حقوق الانسان والحريات العامة،  جامعة - 4 

 .211_  213،  ص  1223جوان  0العدد 

 .1222ديسمبر  21املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها املؤرخ في  2/21قانون رقم  - 5 

 .2/21من القانون  0راجع املادة  - 6 

 .220،  ص 1220غانم،  العدد الاول مست بلغول عباس،  دور البلديات في منح رخص البناء ،  مجلة القانون العقاري والبيئة،  - 7 
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للحفاظ على صحة الانسان والبيئة، وقد تبدو هذه العبارات غريبة بعض الش يء لكن يمكننا تبسيط الامر على 

لتقدم التكنولوجي املتسارع انتج لنا العديد من الاجهزة واملعدات التي تساهم في توفير حياة النحو التالي فنقول أن ا

ناعمة لالنسان من معدات واجهزة وثالجات ، غساالت ميكرويف ومكيفات الهواء ، اجهزة الاتصاالت ، الحواسيب، 

 .8الكاميرات ، اجهزة الرصد ، وغيرها من الاجهزة الحديثة

وضوع آخر يقترب من النفايات الالكترونية وهو الضباب الالكتروني وهو ظاهرة تعود إلى كما ان هناك م  

إلاكثار من استخدام الاتصاالت الالسلكية واملوجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن ألاجهزة الكهربائية، وهو 

 9موضوع لم يتم الفصل في مخاطره البيئية والصحية من عدمه.

 شأة النفايات الالكترونيةاملطلب الثاني: أسباب ن

أصبحت النفايات تشكل عبئا ثقيال على املجتمعات من جميع النواحي وهذا نظرا الستخداماتها في جميع   

مجاالت الحياة لذلك تعددت أسباب نشأة النفايات الالكترونية وهذا بتعدد الوسائل ، حسب اتفاقية بازل هي كما 

 يلي :

 _ سرعة النمو: 1

الصناعي وارتفاع كمية املخلفات الصناعية والالكترونية وعدم التمكن من التخلص منها بنفس  سرعة التقدم  

 الكمية، تعد احد الاسباب الرئيسية لنشاة وزيادة النفايات الالكترونية. 

وتعد صناعة الالكترونيات من أسرع الصناعات نموا في العالم ويصاحب هذا النمو السريع واملتزايد مخاطر بيئية 

 عند نهاية صالحية أو استبدال، أو تلف هذه الكميات الهائلة من الاجهزة الالكترونية.

 _ تقادم الجديد : 2

فمع النمو السريع في طبيعة الاجهزة الالكترونية صاحب ذلك مسارعة في اقتناء الجديد املطور، والتخلص من   

مة ولها فترات انتاجية قصيرة وتخضع لتغيرات أو القديم، وما الزم ذلك من تكنولوجيا معقدة تحتوي على مواد سا

 تحوالت سريعة.

 _ ادارة النفايات : 3

إن الحجم املتزايد للنفايات الالكترونية يعود لزيادة عدد سكان العالم والنمو الصناعي ، وباملقابل نقص البنية   

 ألاساسية الكافية .

 _ التجارة الدولية:  4

صول ألاجهزة الالكترونية إلى جميع دول العالم مما جعل من النفايات ساهمت التجارة الدولية في و   

الالكترونية متوفرة في جميع دول العالم مهما كانت صناعية أو غير صناعية، خاصة أن كل الاجهزة الالكترونية 

 أصبحت أساسية في حياة إلانسان إن لم نقل ال يستطيع العيش بدونها كونها تيسر له الحياة.

 وهي كما يلي :  يث عن أسباب نشأة النفايات يدفعنا إلى ذكر مصادر النفايات الالكترونية وهي عديدةإن الحد
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: ومكوناتها املختلفة أو ملحقاتها وتعتبر كميات الحاسب آلالي ذات الجودة ألاقل، أو املنتهية _ أجهزة الحاسب آلالي  

 الصالحية أو التالفة، من أبرز النفايات الالكترونية.

: أصبحت الهواتف النقالة سبب من ألاسباب الرئيسة للنفايات الالكترونية أجهزة الهواتف املحمولة ) النقالة (  _

وهذا بسبب النمو السريع للتكنولوجيا والاختراعات التي طالت هذا املجال وذلك عن طريق الاستغناء، وامتالك آخر 

 ت.جديد يتوافق مع التطورات الحديثة في مجال الاتصاال 

: تعتبر ألاجهزة املنزلية بكل أنواعها سبب من أسباب زيادة النفايات الالكترونية وتعتبر اكبر حجما _ ألاجهزة املنزلية

 مقارنة بنفايات الحواسب والهواتف.

: حسب الاتفاقيات الدولية تعد أجهزة التكييف وألاجهزة الكهربائية أخطر _ أجهزة التكييف وألاجهزة الكهربائية 

 ايات الالكترونية.النف

 املبحث الثاني: التداعيات البيئية للنفايات الالكترونية وطرق  عالجتها

يكمن العمود الفقري للتخلص من آلاثار السلبية الخطيرة للنفايات قبل كل ش يء في الوعي وثقافة املجتمع   

ا، لذا فإن الارتقاء بسلوك الفرد وسلوكيات أفراده، إذ أن مصدر النفايات ألاول هو نتاج ما يستهلكه الفرد يومي

املستهلك من الفرد و من ثم السلوك الاستهالكي للمؤسسات، عبر توعيتهم بأفضل املمارسات لتقليل النفايات 

، لذا يجب على الفرد أن يعرف مكونات املخلفات الالكترونية وتداعياتها البيئة ، ليعرف 10والتعامل السليم معها

 إلى معالجة هذه املشكلة البيئية.حجم الخطر وبالتالي يصل 

 املطلب ألاول :التداعيات البيئية للنفايات الالكترونية

تشكل النفايات الالكترونية خطرا على صحة إلانسان وسالمته ألنها تحتوي على مواد سامة تضر باإلنسان   

املذيبات املكلورى، البوليفينيل  والبيئة، فاإللكترونيات تحتوي على أكثر من نوع من العناصر الكيميائية بما فيها

 كلورايد، املعادن الثقيلة، البالستيك وحتى الغازات .

في صناعة املنتجات الالكترونية قطع وموصالت ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما  كما تستخدم  

السامة في املوارد تتلف هذه ألاجهزة وعندما يحاول إلانسان التخلص منها بصفة عشوائية ، فتتسرب منها املواد 

 الطبيعية من ماء وهواء وتربة، والتي تصل إلينا عن طريق السلسلة الغذائية أو عن طريق استنشاقها.

 فمن بين ألاضرار واملخاطر التي تتواجد بشكل كبير في مكونات ألاجهزة إلالكترونية نذكر:  

في  % 0_1ون والكمبيوتر بنسب تتراوح بين : وهو يدخل في صناعة الشاشات الزجاجية ألجهزة التليفزي _ الرصاص

في الشاشات امللونة ، كما يدخل في صناعة البطاريات ولوحات الطابعات، مع  %01الشاشات العادية وتصل إلى 

 رطل من الرصاص. 0,0إلاشارة إلى أن كل جهاز كمبيوتر حديث يحتوي على نحو 

ورة الدموية والكلى وجهاز املناعة، إضافة إلى تأثيره إن الرصاص يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي والد  

 السلبي على النمو العقلي لألطفال وهذا ما يبين بالفعل ألاخطار الكبيرة التي قد تلحق بالبيئة.
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: هو عنصر فلزي، يدخل في صناعة البطاريات، والهواتف النقالة أو الخلوية، ومقومات الشرائح  الكاديوم _

لتوصيل الصغيرة، وأنابيب ألاشعة الكاثودية، وخطورته على صحة الانسان ثابتة من خالل واملكثفات ورقائق ا

ومن ثم اصابتها  الابحاث العلمية عند ترسبه على الكلى والجهاز البولي ،كما يعمل على فقدان الكالسيوم في العظام

 نفية.بالهشاشة، أما إذا تم استنشاقه فيؤدي إلى تليف الرئتين ، وتورم الجيوب الا 

: الزئبق هو عنصر موجود بشكل طبيعي في الهواء واملاء والتربة، ويتوزع هذا العنصر في البيئة عن طريق _ الزئبق

العمليات الطبيعية وإلانسانية معا ويوجد الزئبق في عدة أشكال عضوية وغير عضوية وهو مقاوم للتحلل في البيئة 

 وهو ما يؤثر بصفة مباشرة على البيئة.

أن يتسرب الزئبق إلى الهواء واملاء والتربة أثناء إلانتاج والاستخدام أو بعد التخلص من املنتجات  يمكن  

 .11والنفايات املحتوية عليه

يدخل الزئبق في صناعة البطاريات والشاشات املسطحة، وألاجهزة الكبية والهواتف النقالة ، وأجهزة   

 الاستشعار.

صيل للحرارة والكهرباء، رمادي بلون الفوالذ، خفيف الوزن صلب ال يتمغنط، عنصر فلزي، جيد التو  _ البيرليوم:

 يدخل في مكونات الحاسب الالي وخاصة اللوحة الام، يعتبر مادة جد خطيرة على صحة الانسان والبيئة .

ه : يستخدم لحماية مستخدمي الحاسبات آلالية من إلاشعاعات، وقد أثبتت ألابحاث إن التعرض ل الباريوم _

بصورة متكررة له تداعيات خطيرة على املخ، تصل إلى حد إلاصابة باألورام، كما ان تواجده بالطبيعة يؤثر مباشرة 

 على الطبيعة والبيئة.

صناعة لوحات الدوائر الالكترونية وألادوات والقطع البالستيكية املوجودة في ألاجهزة  هو عنصر يدخل في _ الكروم :

ة، أخطاره كبيرة على صحة إلانسان ذلك انه يخترق الخاليا بسهولة ويعمل على تحطيم الكهربائية والالكتروني

 الحمض النووي ، كما ان عنصر مهدد للبيئة .

: يستخدم في طالء الجزء الداخلي من اللوحة ألامامية ألنبوب ألاشعة املهبطية، وهو عنصر مساعد على  _ الفسفور 

 سطوع الصورة املعروضة على الشاشة . 

إن طالء الفسفور يحتوي على معادن ثقيلة وهي معادن مركباتها سامة، وجودها بالطبيعة يؤثر مباشرة على 

 البيئة وإلانسان بصفة مباشرة.

في خرطوشة الحبر لطابعات الكمبيوتر، وقد ثبت أن استنشاقه يعمل  : وهو املكون الرئيس ي للحبر الكربون ألاسود_ 

ه مدمر بطئ للجهاز املناعي، كما صنفته الوكالة الدولية ألبحاث السرطان كمادة على تهيج مجرى التنفس، كما ان

مسرطنة، ألجل ذلك يجب تفادي التخلص من هذه املواد في الطبيعة نظرا لألضرار ألاكيدة على صحة إلانسان 

 والبيئة.
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مراض املزمنة وألاورام، : عنصر يدخل في صناعة مثبطات اللهب، وهو مصنف ضمن العناصر املسببة لأل  _ البروين

 وتواجده بالطبيعة سيؤدي إلى تحلله مما يلحق ضررا بالبيئة.

هو غاز سام ينبعث عند احتراق ألاجهزة الالكترونية واستنشاقه يسبب أمراض خطيرة في الرئتين  _ الديوكسين :

لى تلويثه للهواء مما يؤثر والقصبة الهوائية ، يدمر الخاليا العصبية، ويضعف من الفقرات الظهرية، باالضافة إ

 مباشرة على البيئة.

هذا إضافة إلى مواد أخرى تدخل في صناعة الالكترونيات، وثبت خطرها، لوجود نسبة عالية من السموم   

بها وهي : التوتياء، النيكل ، الزرنيخ، ألامونيوم، السيليسيوم، املاغنزيوم، ألانتيمون، الجرمانيوم، والبزيوت، غاز 

 ين، غاز النتروجين ...الخ الهيدروج

 املطلب الثاني: طرق  عالجة النفايات الالكترونية

تقود اتفاقية بازل العمل بشأن إلادارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة وغيرها من النفايات على الصعيد   

تي تضع منع النفايات الدولي، فقد استحدثت عددا من املشروعات، واملبادئ التوجيهية وآلاليات والاستراتيجيات ال

والتي تدخل في إطار الخطة إلاستراتيجية من اجل مواجهة التحدي  وتدنيتها كأولويات للعمل، وتشمل هذه إلاسهامات

 العالمي املتعلق بالنفايات ما يلي :

 _ إتاحة املعلومات عن قاعدة البيانات العاملية وإزكاء الوعي.

 ية الثالثة عشر التفاقية بازل._ بناء القدرات عن طريق املراكز إلاقليم

 _ إقامة مشروعات وإصدار مبادئ توجيهية تقنية عن إلادارة السليمة بيئيا.

 . 12_ إطالق املبادرات بإقامة شراكات مع ألاطراف ودوائر الصناعة واملنظمات البيئية وغير البيئية والحكومات املحلية

لبشرية للقيام بمجمل العمليات املتعلقة بالتكفل بالنفايات تعني إدارة النفايات تسخير كل املوارد املادية وا

 .13بعد تراكمها حتى لحظة معالجتها

 وتختلف طريقة معالجة النفايات بحسب طبيعتها وهذا ما سنوضحه :

 _ الطمر أو الدفن التقني: 1

دول النامية، وتقوم وهي من أقدم الطرق املتبعة في معالجة النفايات وألاكثر شيوعا في العالم وخاصة في ال  

أساسا على تجهيز مساحة واسعة من ألارض وتبطينها بمادة عازلة تليها مادة نصف استخراج غاز امليثان أو ما يسمى 

بالغاز الحيوي الناتج عن تخمر وتحلل النفايات املنزلية الصلبة الغير قابلة للرسكلة والذي يستعمل في توليد الطاقة 

التسخين بحيث توضع طبقة من النفايات وتدك جيدا بآلة الدك ثم توضع بعدها طبقة  الكهربائية، في الطهي وفي

 من التراب .
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 _ الحرق :  2

مئوية  2222يتم حرق النفايات داخل فرن مؤمن جيدا نظرا لخطورة الغازات املنبعثة تحت دراجة   

د الطاقة الكهربائية، وغالبا ما تحرق لتسخين املاء داخل أنابيب خاصة فينتج عنه بخار يقوم بتشغيل محول لتولي

 .14فيه النفايات الطبية لكونها خطرة

 _ التسميد :  3

بعد وصول النفايات الصالحة للتسميد، تخزن ثم تطحن، وتوضع بعد ذلك في شكل كومات بغرض بدأ   

 .15اء قبل تكويمهاعملية التخمر، وألجل تسريع هذه العملية يتم في بعض الاحيان تبليل النفايات املطحونة بامل

فهو عملية بيولوجية خاضعة للرقابة تقوم بتحويل النفايات العضوية إلى سماد يغذي التربة، ويستلزم   

انتاج السماد انتقاء بعض نفايات املنازل واملساحات الخضراء ومن بعض الصناعات مع نقلها بشكل منفصل عن 

ات العضوية: بقايا الغذاء، ورق املطبخ غير امللون، نفايات نفايات أخرى نحو مكان التسميد ، ومن أمثلة النفاي

 خضراء ...الخ.

 _ الرسكلة: 4

بالرغم من أن الكثير يشمئز عند سماع مصطلح النفايات، إال أنه اقتصاديا له قيمة تجارية وصناعية خاصة   

النفايات بدال من التخلص منها وأن املوارد في تناقص مستمر وأسعارها في ارتفاع متواصل، إذ يمكن الاستفادة من 

بطريقة عشوائية، لذلك تبرز الرسكلة كمفهوم وكطريقة مجدية ملعالجة النفايات والاستفادة منها اقتصاديا مع 

 .16مراعاة الجانب البيئي والاجتماعي

من ناحية مصدر النفايات هناك نوعان من الرسكلة فإذا كان مصدر النفايات من املنازل، من محالت   

ارية من ادارات... فسيتم جمعها فرزها نقلها وبيعها من طرف وسطاء أو من طرف من جمعها وأفرزها وتباع إلى تج

املؤسسة املختصة بالرسكلة، أما إذا كان مصدر النفاية املؤسسة املنتجة واملختصة في الرسكلة فتقوم مباشرة 

 بإعادة تصنيعها وهذا ما يسمى بالتغذية العكسية.

 ناحية العملية فإن الرسكلة تتضمن نوعين وهما:أما من ال  

رسكلة املنتوج: تعتبر حال ضروريا وبديال لالنتاج الجديد ويمكن تطبيقها على الانتاج الكامل أو املكونات و الاجزاء -

 كالتالي:

 لنفس  رسكلة املنتوج مع املحافظة على شكله، بنيته وقيمته العالية بعد صيانته أو تطويره وإعادة استخدامه

 الوظائف واملهام أو غيرها .

رسكلة املنتوج بعد تفكيكه وإخضاع مكوناته وأجزائه لعملية الانتاج والتجميع ، ويعتبر هذا النوع أقل قيمة من 

 النوع السابق. 
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_ رسكلة املواد : إلاستفادة من املواد الداخلة في صناعة أي منتوج من خالل إعادة تصنيعها في صناعات مماثلة أو 

 مختلفة بعد فصل املواد الداخلة في صناعتها عن بعضها البعض مع مراعاة شروط حماية البيئة كاآلتي:

 رسكلة املواد من خالل إعادة تصنيعها واستخدامها كمواد تشغيل.

 إعادة تدويراملواد من خالملعالجتها كيميائيا أو حراريا لتصنيع مواد خام جديدة.

عملية تدوير الاجهزة الالكترونية تختلف اعتمادا على املواد التي يتم اعادة وتجدر الاشارة إلى ان مراحل   

تدويرها والتقنيات املستخدمة، وقد تكون إعادة تدوير الالكترونيات امرا صعبا الن الاجهزة الالكترونية املهملة هي 

ن والبالستيك، وتتم أجهزة متطورة ومصنوعة من عدة مواد يصعب فصلها، وبنسب متفاوتة من الزجاج واملعاد

عملية إعادة تدوير الالكترونيات بشكل عام من خالل عدة مراحل تبدأ بالتجميع والنقل، حيث يضع القائمون على 

إعادة التدوير صناديق تجميع أوكبائن السترجاع الاجهزة الالكترونية في مواقع محددة ويتم نقل النفايات الالكترونية 

 منشآت ومرافق إعادة التدوير.املجمعة من هذه املواقع إلى 

بعد ذلك تتم معالجة املواد املوجودة وفصلها إلى منتجات نظيفة يمكن استخدامها لصنع منتجات جديدة   

ومواد أخرى مهملة، ويعتبر الفصل الفعال للمواد هو أساس إعادة تدوير الالكترونيات، حيث يتم فصل البالستيك 

إعادة بيع املواد املفصولة كمواد خام قابلة لالستخدام النتاج أجهزة الكترونية  واملعادن املختلفة والزجاج، ثم تتم

 .17جديدة أو غيرها من املنتجات

إن غالبية النفايات الالكترونية تهيمن عليها املعادن كالحديد ، النحاس والذهب، الاملنيوم والبالستيك،   

يات، وعليه يمكن اعادة التدوير إلى الابد، إضافة إلى أن وتستخدم جميع هذه املعادن الفاخرة في صناعة الالكترون

عملية التدوير تخلق وظائف وفي حال تم على الطريقة الصحيحة فيمكن أن يكون تجارة مربحة وفي نفس الوقت 

 .18هناك فرصة جيدة للحفاظ على البيئة 

 _ اعادة الاستخدام : 5

اض اخرى دون الحاجة إلى إعادة تصنيع، وتعتبر هذه يقصد به استخدام املنتج سواء لنفس الغرض أو ألغر   

الطريقة أفضل من إعادة التصنيع كونها تستخدم نفس املادة دون املرور إلى مرحلة التصنيع مرة أخرى والتي تحتاج 

 .19إلى استخدام طاقة اضافية 
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  الخاتمة:

صادرها من بين أهم التحديات التي برزت تعد الزيادة الهائلة في حجم النفايات بكل أنواعها وعلى اختالف م  

خالل السنوات ألاخيرة والتي صاحبت النمو السكاني املتزايد والتطور التكنولوجي والصناعي، وقد أثرت هذه الزيادة 

 من النفايات خاصة الالكترونية بشكل سلبي على البيئة وباقي الجوانب املرتبطة بحياة إلانسان.

والاتصاالت قد غيرت حياة إلانسان نحو ألافضل، إال أنها خلفت من ورائها  فإن كانت ثورة املعلومات  

ألاطنان من ألاجهزة املستعملة الجديدة أو املعطلة ، والتي أصبحت تشكل هاجسا كبيرا ومشكلة بيئية كبيرة تسعى 

 الدول للتخلص منها دون إلحاق ضرر باإلنسان وبالبيئة.

خيرة ارتفاعا كبيرا في حجم النفايات وهذا بسبب زيادة عدد السكان لقد عرفت الجزائر في السنوات ألا   

بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها كاف في ظل  2/21وبسبب العامل السلوكي للمجتمع الجزائري لذلك لم يعد قانون 

ألجل ذلك  لحياة،التطورات الكثيرة التي عرفتها حياة إلانسان نتيجة التطورات الكبيرة التي طالت جميع مجاالت ا

 نوص ي بما يلي:

 _ تعديل القوانين وجعلها أكثر استجابة للمتطلبات التكنولوجية التي تعرفها الجزائر والعالم.

 _ تطوير إستراتيجية متكاملة اتجاه إعادة تدوير النفايات، وتشجيع الشركات على الاستثمار في هذا املجال.

 من خالل إقامة دورات وندوات ._ تعزيز ثقافة إعادة التدوير لدى الشباب 

 _ تشجيع البحث في مجال إعادة تدوير النفايات الالكترونية نظرا لألضرار الكبيرة التي قد تلحق بالبيئة.

 _ تشجيع ولوج املقاوالتية في هذا املجال باعتبارها مصدر المتصاص البطالة.

 بطريقة عشوائية على حياة إلانسان والبيئة._ تكثيف حمالت الوعي بمخاطر التخلص من النفايات الالكترونية 
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و آلافاق    ساهمة عملية جمع النفايات املنزلية في تحقيق التنمية املستدا ة: الواقع  

The Contribution of Domestic Waste Collection to Achieving Sustainable 

Development: Reality and Prospects 

 قسم "ب" أستاذ  حاضر سدرة وسيلةد/ 

 w.cedra@univ-boumerdes.dz كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا عة بو رداس

 امللخص:

ية والنفايات املشابهة لها، التي تنتج سنويا في الجزائر، يمثل التزايد املتسارع لكمية النفايات املنزل  

إشكاال حقيقا يستدعي البحث عن أساليب عصرية فعالة لتسييرها، تسييرا مستداما يسهم في تحقيق التنمية 

 املستدامة.

تهدف املداخلة إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والعملية الخاصة بعملية جمع النفايات   

لية، والبحث عن أفضل آلاليات املناسبة لتفعيل مساهمة هذه العملية في تحقيق التسيير املستدام لهذه املنز 

النفايات، من خالل مبحثين أساسيين، حيث خصص املبحث ألاول الستعراض أهم الطرق املتبعة لجمع 

ء تطبيقاتها العملية. أما النفايات املنزلية في نظامنا القانوني، وتقديم قراءة تقييمية لهذه الطرق في ضو

املبحث الثاني، فقد تم تخصيصه الستعراض أهم آلاليات املناسبة لتعزيز دور عملية الجمع في تحقيق تسيير 

  مستدام للنفايات املنزلية.

 الكلمات الافتتاحية: النفايات املنزلية؛ تسيير النفايات؛ جمع النفايات؛ فرز النفايات؛ التنمية املستدامة.

Abstract:  
The rapid increase in the amount of household waste and similar waste produced 

annually in Algeria represents a real problem, which calls for finding effective modern 

methods for managing these wastes, in a sustainable manner, to contribute to achieving 

sustainable development. 
  The intervention aims to shed light on the legal and practical aspects of the 

process of collecting household waste, and to search for the best appropriate 

mechanisms to activate the contribution of this process to achieving sustainable 

management of household waste, through two main topics. The first topic was devoted 

to reviewing the most important methods related to household waste collection in our 

legal system, and to provide an evaluation reading of these methods in light of their 

practical applications. As for the second topic, it was devoted to reviewing the most 

important appropriate mechanisms to enhance the role of the collection process in 

achieving sustainable household waste management. 

Keywords: Household waste; Waste management; Waste collection; Waste sorting; 

sustainable development 
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  قد ة:

، على وجه خاص، أحد 1يعتبر موضوع تسيير النفايات بصورة عامة والنفايات املنزلية والنفايات املشابهة لها   

ية املستدامة بأبعادها الثالثة: الاجتماعية، أهم وأبرز املواضيع املتجددة، نظرا الرتباطه الشديد بإرساء دعائم التنم

الاقتصادية والبيئية. كما تعد جودة خدمة تسيير النفايات املنزلية والنفايات املشابهة لها، أحد املتطلبات ألاساسية 

 لتحقيق التنمية املستدامة. 

في تسيير النفايات املنزلية رغم أهمية الجهود املبذولة، على املستويين املركزي واملحلي، في سبيل التحكم    

والنفايات املشابهة لها، على نحو فعال يقوم على التقليل من إنتاج هذه النفايات من املصدر، من جهة، وتثمين 

النفايات القابلة لالسترجاع، من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى تحقيق التسيير املستدام لهذه النفايات. إال أن هذه 

يقيا يتمثل في الزيادة املتسارعة لكمية النفايات املنزلية والنفايات املشابهة لها التي تنتج الجهود تواجه تحديا حق

مليون طن بحلول  12مليون طن، وينتظر أن تتجاوز هذه الكمية  20انتاج حوالي  1223سنويا، حيث تم سنة 

(، حيث كشفت 21-ورونا )كوفيد. كما شهدت كمية النفايات املنزلية زيادات معتبرة خالل فترة أزمة ك12012سنة 

الوزيرة السابقة للبيئة، نصيرة بن حراث، في تصريح لها عن "أن الجزائر قد شهدت زيادة مستمرة في النفايات 

املنزلية، وذلك بسبب الاستخدام املكثف للمعدات الوقائية الفردية، زيادة على الاستهالك غير العقالني خالل فترة 

. ويمثل التزايد املستمر في كمية 3سييرها وجمعها ومعالجتها أصبح في غاية الصعوبة."الحجر الصحي، مؤكدة أن ت

 النفايات املنزلية إشكاال حقيقيا بالنسبة لكل الفاعلين في مجال تحقيق التنمية املستدامة. 

وهو يتطلب ، تحديا هاما من تحديات تحقيق التنمية املستدامة، 4يعد التسيير املستدام للنفايات املنزلية   

، بما فيها العمليات املتعلقة بالجمع والفرز، وفق إجراءات تأخذ بعين الاعتبار حماية 5أن تتم جميع عمليات التسيير

الصحة العمومية و/أو البيئة من آلاثار الضارة التي قد تسببها هذه النفايات. فتحقيق التنمية البيئية املستدامة ال 

                                                           
،  واملتعلق 1222ديسمبر سنة  21،  املؤرخ في 21-22من القانون رقم  20يه املادة تتمثل النفايات املنزلية والنفايات املشابهة لها،  طبقا ملا نصت عل -1

في كل "النفايات الناتجة عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة  (، 1،  ص 03،  السنة 00الجريدة الرسمية،  العدد بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،  )

 لتجارية والحرفية وغيرها،  والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات املنزلية".الناتجة عن النشاطات الصناعية وا
،  موقع 12:10،  13/21/1212بتاريخ  نشر والكونغو يطلب تجربة الجزائر في مجال تسييرها"،   1201مليون طن في  12"كمية النفايات املنزلية تبلغ -2

 ،  عبر الرابط:21:20،  على الساعة: 10/23/1212إلاذاعة الجزائرية،  اطلع عليه بتاريخ 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210224/207723.html  
،  موقع الشروق إلالكتروني،  12/21/1212بتاريخ  نشر ني للمعدات الوقائية،  أحمد عليوة،  "كورونا" رفع حجم النفايات املنزلية واستهالك غير عقال -3

 ،  عبر الرابط: 21:23،  على الساعة 10/23/1212اطلع عليه بتاريخ 

https://www.echoroukonline.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3 
اع من خالل سلسلة يعرف التسيير املستدام للنفايات الصلبة الحضرية بما فيها املنزلية،  على أنه: "التعامل مع املخلفات على أنها موارد تستوجب الاسترج -4

لة،  يتضمن مراحل متتالية،  تبدأ هذه املراحل بالتولد من املصدر،  يليه التخزين الداخلي ثم الجمع من املصادر املختلفة والنقل من الحلقات املترابطة املتكام

مصطفاوي  ، نة بيئيا."إلى مواقع مناسبة للتخزين املرحلي أو املعالجة،  ثم إمكانية تدوير واسترجاع املواد القابلة لالسترجاع ثم التخلص النهائي بطريقة آم

 .202،  ص 1220جوان   عايدة،  تسيير النفايات املنزلية في الجزائر بين النص القانوني والواقع العملي،  مجلة آفاق للعلوم،  العدد الثامن،  الجزء الثاني،
ملتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها على أنها: "كل العمليات ا 21-22من القانون رقم  20عرف املشرع الجزائري تسيير النفايات بموجب املادة  -5

 وتثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات.".

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210224/207723.html
https://www.echoroukonline.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://www.echoroukonline.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://www.echoroukonline.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://www.echoroukonline.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3
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-22من القانون رقم  20ة العقالنية للنفايات وفق املفهوم الذي حددته املادة يتوقف فقط على املعالجة البيئي

، واملتمثل في: "كل إلاجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها بطريقة تضمن حماية الصحة 21

تد لجميع عمليات التسيير والتي تمثل العمومية و/أو البيئة من آلاثار الضارة التي قد تسببها هذه النفايات.". وإنما يم

في مجملها سلسلة من الحلقات املترابطة واملتكاملة، بما فيها عمليتي الجمع والفرز واللتان تعدان أولى حلقات هذه 

 .6السلسلة

نظرا للدور الهام الذي ينتظر أن تؤديه عملية جمع النفايات املنزلية في ضمان نجاعة وفعالية باقي عمليات    

تسيير، فقد ارتأت املداخلة تسليط الضوء على دور هذه العملية في تحقيق التسيير املستدام للنفايات املنزلية، ال

بهدف تفعيل الانتقال الحتمي للجزائر نحو نموذج الاقتصاد الدائري لتحقيق التنمية املستدامة. حيث تهدف 

رق املعتمدة لجمع النفايات املنزلية في الجزائر؟ وما هي املداخلة إلى إلاجابة عن إلاشكالية التالية: ما هي أهم الط

آلاليات املناسبة لالرتقاء بدور عملية الجمع في تحقيق تسيير مستدام للنفايات املنزلية؟ من خالل مبحثين أساسيين؛ 

ديم قراءة الستعراض أهم الطرق املتبعة لجمع النفايات املنزلية في نظامنا القانوني، وتق املبحث ألاول حيث خصص 

، فقد تم تخصيصه الستعراض أهم آلاليات املبحث الثانيتقييمية لهذه الطرق في ضوء تطبيقاتها العملية. أما 

  املناسبة لتعزيز دور عملية الجمع في تحقيق تسيير مستدام للنفايات املنزلية.

 طرق جمع النفايات املنزلية بين حدي التنوع وقلة الفاعلية املبحث ألاول:

 20عد عملية جمع النفايات املنزلية أول خطوة في عملية تسييرها، ويقصد بها طبقا ملا نصت عليه املادة ت   

، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها: "لم النفايات و/أو تجميعها بغرض نقلها إلى 21-22من القانون رقم 

 برفع النفايات من نقاط التجميع نحو أماكن املعالجة. مكان املعالجة.". ويتعلق ألامر بمجموع العمليات الخاصة 

تتعدد وتتنوع طرق جمع النفايات املنزلية في إطار نظامين أساسيين؛ ألاول يتمثل في نظام الجمع املختلط 

 (.املطلب الثاني(، والثاني يتمثل في نظام الجمع الانتقائي )املطلب ألاول )

 ايات املنزليةاملطلب ألاول: نظام الجمع املختلط للنف

يتم جمع النفايات املنزلية في هذه الحالة بطريقة تقليدية، ال يتم فيها فرز النفايات وفصل املتجانس منها   

عن باقي النفايات. وتعد الطريقة الشائعة الاستخدام في الجزائر نظرا لتكلفتها الاقتصادية املنخفضة، وكذلك سهولة 

وفق هذه الطريقة، فهي تأخذ وقتا قصيرا جدا مقارنة بطرق الجمع ألاخرى  تخلص ألافراد من نفاياتهم املنزلية

 . وتتم عملية جمع النفايات املنزلية في نظام الجمع املختلط، إما باستخدام:7القائمة على أساس نظام الفرز 

غير  حيث يقوم ألافراد بالتخلص من نفاياتهم املنزليةأسلوب الجمع املنفرد )الجمع  ن باب إلى باب(:  -

املفرزة، من خالل وضعها في أكياس بالستيكية و/أو حاويات صغيرة خاصة بكل منزل على حدة، وتوضع أمام املنازل 

                                                           
،  21هنية شريف،  التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر،  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،  املجلد  أشار إلى نفس الفكرة أيضا:-6

  .223،  ص 1212نة ،  الس22العدد 
وق والعلوم آلاليات القانونية لتسيير النفايات املنزلية في التشريع الجزائري،  مذكرة ماجستير في القانون العام: فرع قانون البيئة،  كلية الحقمخنفر محمد،   -7

 . 01،  ص 1221-1223السياسية،  جامعة محمد ملين دباغين سطيف،  
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على الرصيف قبل مرور ألاعوان املكلفين بجمعها. ويعتمد هذا ألاسلوب على تبليغ الساكنين باألوقات املنتظمة ملرور 

   .8من أمام املنازل قصد نقلها إلى أماكن أخرى مخصصة للفرز واملعالجة أعوان الجمع، لرفع أو جمع النفايات املنزلية

أسلوب الجمع املشترك )الجمع  ن الحاويات املشتركة على  ستوى الطرقات العمو ية وألاحياء  -

يقوم هذا ألاسلوب على تخصيص أوعية تجميع أو حاويات كبيرة ومشتركة في أماكن يسهل الوصول إليها السكنية(: 

بل ألافراد على مستوى ألاحياء، لرمي النفايات املنزلية فيها. وغالبا ما تستخدم في الجزائر أوعية التجميع من ق

املفتوحة أو أوعية التجميع املغلقة مع عجالت، ليقوم أعوان الجمع بتفريغها في مركبات جمع النفايات ونقلها إلى 

 .9منشآت الفرز واملعالجة

ط للنفايات املنزلية، بأسلوبيه "الجمع املنفرد" و"الجمع املشترك" يعد نظاما رغم أن نظام الجمع املختل  

ال يحتاج إلى تأهيل أو تكوين خاص لألعوان القائمين بعملية الجمع، مثلما أنه غير مكلف ماديا، فالتكلفة بسيطا 

. إال أن من أهم الحديثةمقارنة باألساليب  الجمع تعد ضعيفةعملية لة عن و املادية التي تتحملها الجهات املسؤ 

قوة بدنية عالية وصحة جيدة. بالجمع، والذين يجب أن يتمتعوا  ألعوانمساوئ هذه الطريقة هو أنها مرهقة 

لها بسبب عدم احترام ألافراد للقواعد الصحية املناسبة عند تجميع  ون باإلضافة إلى كثرة إلاصابات التي قد يتعرض

على آالت حادة أو قاطعة أو مواد قابلة لالنفجار املنزلية النفايات ذ غالبا ما تحتوي إنفاياتهم في الحاويات وألاكياس، 

. كما أن عدم تقيد ألافراد بمواعيد مرور أعوان ، بحيث تتسبب في اتالف الحاويات أو إصابة ألاعوانأو الاشتعال

دس النفايات بطريقة عشوائية على يؤدي إلى تك غالبا ما ، وعدم احترام شاحنات الجمع أيضا لهذه املواعيد،الجمع

وعبث الحيوانات الضالة بمحتوى  لروائح الكريهة والذبابلانتشار أو في الشوارع، مع يترتب على ذلك من ألارصفة 

باإلضافة إلى صعوبة ضبط مكان وضع الحاويات املشتركة بدقة، وما يترتب على تحركها من  .ألاكياس أو الحاويات

صعوبة ب خطيرة. ولعل من أبرز مساوئ استخدام نظام الجمع املختلط هي تلك املتعلقة مكانها من أضرار بيئية

إذ يصعب إجراء الفرز الانتقائي للنفايات املنزلية املجمعة بهذه الطريقة ، تحقيق تسيير مستدام للنفايات املنزلية

 .10للحصول على نفايات قابلة للتثمين

حاويات املوضوعة فوق ألارض، هي ألاكثر اعتمادا لجمع النفايات رغم أن طريقة الجمع املختلط بواسطة ال  

املنزلية في الجزائر، إال أن الكثير من البلديات قد اتجهت في السنوات ألاخيرة نحو استبدال حاويات النفايات املنزلية 

  ،11التقليدية بأخرى ذات مواصفات خاصة تسمى "حاويات القمامة املدفونة"

                                                           
وردة خالف،  آلاليات املستدامة لتسيير النفايات في الجزائر،   ؛200،  ص املرجع السابقمصطفاوي عايدة،  ؛ 03ابق،  ص مخنفر محمد،  املرجع الس -8

  . 23،  ص 1221،  20،  العدد 20مجلة آلاداب والعلوم الاجتماعية،  املجلد 
  . 200مصطفاوي عايدة،  املرجع السابق،  ص  -9

سعيدي نبيهة،  تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية املطلوبة "دراسة "الجمع الانتقائي" يمكن العودة لـ: للتفصيل أكثر في تقييم أسلوب  -10

 سيير،  جامعةحالة الجزائر العاصمة"،  مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية،  فرع: تسيير املنظمات،  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الت

  .23؛ وردة خالف،  املرجع السابق،  ص03،  ص 1221-1222بومرداس،  
من دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي،  امللحق بقرار وزير  11وردت هذه التسمية في نص املادة -11

الذي يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن العمومي الترقوي،  الجريدة الرسمية،  ،  1221يناير سنة  13السكن والعمران واملدينة،  املؤرخ في 

 .23،  ص 11،  السنة 02،  العدد 1221
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، على غرار بلدية حسين داي؛ بلدية برج بوعريريج، بلدية سطيف، 12ورة ونصف املطمورة"أو "الحاويات املطم

مسكن صالمندر مستغانم ... وغيرها. ولعل من العوامل املساهمة في انتشار استخدام هذه الحاويات في  322حي 

ات التقنية الخاصة من دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الخصوصي 11السنوات ألاخيرة، هو استحسان املادة 

 . 13بالسكن الترقوي العمومي، استخدام "حاويات القمامة املدفونة" في مشاريع السكنات الترقوية العمومية

يعتمد نظام عمل "الحاويات املدفونة" و"الحاويات نصف املدفونة" على حصر النفايات املنزلية داخل    

أمتار، يتم إنشاؤه وفق معايير تقنية تضمن منع  0و 0ح بين أكياس بالستيكية في مستودع تحت ألارض، بعمق يتراو 

تسرب عصارة النفايات إلى باطن ألارض، وتزود بمنفذ فوق ألارض يقوم من خالله ألافراد بالتخلص من نفاياتهم 

كي ليقوم بعدها ألاعوان املكلفون بعملية الجمع بتفريغ الحاويات بواسطة شاحنات مزودة بنظام هيدرولياملنزلية. 

 .14مصمم لرفع الحاويات وتفريغها في الشاحنة التي تنقلها إلى مكان املعالجة

، في معرض تقييمه لطريقة الجمع باستخدام "الحاويات املدفونة" و"الحاويات نصف 15يشير البعض   

الطريقة، املدفونة" إلى أنها من أفضل طرق لم وتجميع النفايات حفاظ على البيئة ونظافة املحيط. إذ تتمتع هذه 

، بمزايا متعددة، فهي تمنع انبعاث الروائح الكريهة بسبب إحكام إغالق الحاويات، 16حسب بعض الكتابات الفقهية

كما تمنع سيالن عصارة النفايات، وعبت الحيوانات الضالة بالنفايات. فضال عن أنها تساهم في الحد من انتشار 

ارض والحيوانات الضالة في أماكن تثبيت الحاويات. كما أن الحشرات كالبعوض مثال، وتحد أيضا من تواجد القو 

عدم ظهور النفايات املجمعة داخل الحاويات من شأنه أن يقلص من الانتشار العشوائي للنفايات على حواش ي 

الطرقات وألارصفة بسبب العوامل الطبيعية كالرياح مثال، مما يساهم في الحفاظ على املنظر الجمالي لألحياء. كما 

نها تقض ي على مخاطر وصعوبات العمل املرتبطة بجمع النفايات وفق الطريقة التقليدية، وتقض ي أيضا على أ

الازدحام الشديد الذي يسببه توقف شاحنة النظافة في الطريق العمومي لجمع النفايات. كما أن تطبيق هذه 

املنزلية املجمعة داخل الحاويات. باإلضافة  الطريقة يؤدي إلى إقصاء القطاع غير الرسمي من الاستحواذ على النفايات

إلى أن تصميم هذه الحاويات يحد من مخاطر تعرضها للسرقة أو الحرق، أو تحريكها من أماكنها، مثلما تتعرض له 

 كثير من الحاويات التقليدية، خاصة البالستيكية منها. 

نزلية باستخدام "الحاويات املدفونة" رغم أهمية املزايا النظرية املستعرضة لطريقة جمع النفايات امل   

و"الحاويات نصف املدفونة"، في حماية البيئة والصحة العمومية وكذلك الحفاظ على رونق املحيط. إال أن الواقع 

                                                           
 .23وردة خالف،  املرجع السابق،  ص  -12

 على أنه: "قصد تصميم مشروع تام ومنسجم،  حسب حجمه،  ينبغي: 11نصت املادة  -13 

لغرض يستحسن توفير حاويات قمامة مدفونة ومزودة ولهذا ا عاث الروائح الكريهة، نبصفة تسمح بتجنب تشويه الرؤية واتخصيص أماكن للقمامة املنزلية ب-

 .بآلية تسمح بجمع النفايات."
جوان  23،  الثالثاء : مشروع "الحاويات البيئية" في وهران بحاجة إلى دعم"،  يومية املساء1221في هذا املعنى: رضوان. ق،  "مبادرة لم تجسد منذ سنة  -14

 .23وردة خالف،  املرجع السابق،  ص ؛ 22،  ص 0313،  العدد 1221
"،  املتواجدة منها بحسين داي مهملة لغياب الصيانة واملتابعة الدورية -راضية مرباح،  "تجربة حاويات النفايات ألارضية بالعاصمة مؤجلة إلى إشعار آخر -15

 .1،  ص 0220،  العدد 1223ر ديسمب 21يومية الشروق،  ألاربعاء 
 .21-23وردة خالف،  املرجع السابق،  ص ص  -16
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العملي لتطبيق هذه الطريقة في كثير من البلديات الجزائرية لم يثبت تحقيق هذه املزايا. ففي سياق تقييم تجربة 

، إلى وصفها بـ "الكارثة البيئية الحقيقية عبر مختلف 17حاويات في بلدية سطيف، ذهب البعضاستخدام هذه ال

نقاط تواجدها"، بسبب عدم تفريغ هذه الحاويات ملدة فاقت الشهرين، مما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة، 

 . 18مسكن "ببوعروة" 212مسكن وحي  022خاصة على مستوى حي 

الحقيقية لتفعيل استخدام هذه الحاويات من قبل الجماعات املحلية، أحد أهم  كما يعد غياب إلارادة  

 00العراقيل التي حالت دون نجاح هذا ألاسلوب في مدينة سطيف، وهو ما يتجلى بصورة واضحة بخصوص "الـ 

حفظات أحياء بمدينة سطيف، ورغم استالم املشروع بدون ت 21حاوية مدفونة أو مطمورة" التي تم تثبيتها في 

تذكر، إال أنها لم تدخل حيز الخدمة ألكثر من خمس سنوات، ما أدى إلى تعرض معظم أجزائها إلى التلف بسبب 

 .19العوامل الطبيعية وغياب الصيانة الدورية

وعن تجربة استخدام "هذا النوع من الحاويات في والية برج بوعريريج، فقد كشف الواقع العملي عن 

اتسمت بهما عملية جمع النفايات املنزلية من هذه الحاويات، بسبب عدم كفاءة  الفوض ى وإلاهمال اللذان

املؤسسات الخاصة املتعاقدة مع مصالح البلدية، وعجزها عن رفع وإزالة النفايات املنزلية من الحاويات، بسبب قلة 

في أداء مهامها من قبل الوسائل والشاحنات املناسبة لتغطية جميع ألاحياء. وكذا نقص الرقابة الفعلية عليها 

، على سبيل املثال، وعلى إثر تعرض إحدى شاحنات املؤسسة 1223املصالح املعنية على مستوى البلدية. ففي أوت 

                                                           
،  الجريدة الالكترونية صوت 22/21/1220نشر بتاريخ  مقال بعنوان: "حاويات أرضية للقمامة تعكر صفو مزاج املارة بسطيف"،  عبد الحميد لوعيل،  -17

 ،  عبر الرابط:21/21/1212سطيف،  اطلع عليه بتاريخ 

https://sawtsetif.dz/v/1276/%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B

6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9

%83%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81%C2%A0 
 املرجع نفسه. عبد الحميد لوعيل،  -18 

ورئيس  لقد شكلت قضية الحاويات املطمورة بمدينة سطيف،  موضوع قضية تبديد املال العام التي أدين فيها كل من رئيس بلدية سطيف السابق "ن. و" -19

للتفصيل أكثر ألف دينار.  122وع "ع. ك"،  بعامين حسبا نافذا مع غرامة مالية قدرها املصلحة التقنية للبلدية وكذا املقاول الذي أشرف على تنفيذ املشر 

،  الجريدة 22/1221/ 23يمكن العودة لـ: عبد الحميد لوعيل،  "تجريب حاويات نصف مطمورة في سيناريو الستنزاف أموال بلدية سطيف"،  نشر بتاريخ 

عبد الرزاق ضيفي،   ؛/https://sawtsetif.dz/v/4491 عبر الرابط:،  21:22على الساعة ،  0/22/1212الالكترونية صوت سطيف،  اطلع عليه بتاريخ 

،  على الساعة 20/21/1212،  جريدة الخبر،  اطلع عليه بتاريخ 1212/ 21/ 0"عامان حبسا نافذا في حق رئيس بلدية سطيف ومن معه"،  نشر بتاريخ 

 ،  عبر الرابط: 20:10

https://www.elkhabar.com/press/article/177770/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87/ ; 

على موقع  1212أكتوبر  21سنوات حبسا واقتراح إلايداع املباشر من الجلسة لرئيس بلدية سطيف السابق"،  نشر بتاريخ  22هيئة التحرير،  "التماس 

 ،  عبر الرابط:21:10،  على الساعة 20/21/1212سطيف وان إلاخباري،  اطلع عليه بتاريخ 

http://www.setifone.com/2020/10/12/%d8%a5%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-10-

%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d8%a7-

%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ad-

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85/ 
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املتعاقد معها لعطب في الرافعة والنظام الهيدروليكي، تجمعت أكوام القمامة بالقرب من الحاويات بعد امتالئها، 

 .20ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات والكالب الضارةلعدة أيام دون رفعها وإزالتها، 

و في سياق متصل، تجدر إلاشارة إلى أن عملية تطبيق تجربة "الحاويات املدفونة" لتجميع النفايات املنزلية في   

بتها، إذ بلدية حسين داي بالعاصمة، هي ألاخرى، لم تكن نتائجها مرضية. حيث توقفت العملية بعد سنوات من تجر 

أدى غياب التحسيس والتوعية لدى ألافراد بشأن كيفية استعمالها، إلى التخلص من أكياس نفايات كبيرة الحجم 

في هذه الحاويات رغم أن حجمها ال يستوعب إال ألاكياس الصغيرة، مما تسبب في تعطل بعضها. كما أن غياب 

املصالح التقنية للبلدية أو املؤسسة املكلفة بهذا املشروع،  الصيانة وإهمال املتابعة الدورية لهذه الحاويات من قبل

قد أدى إلى تحطم بعض الحاويات دون إعادة إصالحها. وهو الوضع الذي أدى باألفراد إلى رمي نفاياتهم بصورة 

  .21عشوائية بالقرب من الحاويات

فلم تكن بأحسن حاال من سابقاتها، أما تجربة "الحاويات املدفونة" لتجميع النفايات املنزلية في قسنطينة،   

فبعد أن تم تثبيت هذه الحاويات بعدة أحياء في بلدية قسنطينة تحضيرا الستقبال تظاهرة "عاصمة الثقافة 

العربية"، بقيت هذه الحاويات ممتلئة ولم يتم تفريغها ملا يقارب السنة كاملة، بسبب عدم اقتناء الشاحنات 

لحاويات، إال بعد انقضاء سنة على تثبيتها، حيث قامت البلدية باقتناء واحدة منها. املخصصة لتفريغ هذا النوع من ا

وهو ما أدى بسكان بعض ألاحياء، كحي "الدقس ي" مثال، إلى إحراق بعض الحاويات وإتالفها والتخلص من محتوياتها 

 .22بطريقة تقليدية

ة و"الحاويات نصف املدفونة" لتجميع تكشف التطبيقات العملية املستعرضة لتجربة "الحاويات املدفون  

النفايات املنزلية في عديد الواليات الجزائرية، عن عدم نجاح هذه الطريقة في الحفاظ على البيئة، مثلما أنها لم 

تنجح في املحافظة على الصحة العمومية، وال في املساهمة في الحفاظ على رونق وجمالية ألاحياء التي ثبتت فيها هذه 

وهو ما يمكن إرجاعه ملجموعة من ألاسباب املختلفة من أبرزها: عدم توفير الوسائل وإلامكانات التقنية  الحاويات.

والفنية املناسبة؛ كعدم اقتناء الشاحنات الخاصة بتفريغ الحاويات واستعمال ألاكياس الداخلية من النوعية 

هذه الحاويات، وضعف الرقابة على هذه الرديئة؛ التعاقد مع مؤسسات خاصة غير مؤهلة تقنيا وفنيا لتفريغ 

املؤسسات من قبل الجماعات إلاقليمية املتعاقدة معها؛ غياب الصيانة الدورية وإهمال التنظيف الدوري 

للحاويات، وعدم الحرص على التفريغ املنتظم لها قبل امتالئها بالكامل. باإلضافة إلى عدم وعي السكان بضرورة وضع 

جام مناسبة داخل الحاويات وليس خارجها، وعدم وعيهم أيضا بضرورة وأهمية املحافظة على نفاياتهم املنزلية بأح

                                                           
،  جريدة النصر،  اطلع عليه 23/23/1223بتاريخ  نشر م هيدروليكي يغرق أحياء في القمامة"،  ع. بوعبد هللا،  "البرج: عطب في الشاحنة املزودة بنظا-20

 ،  عبر الرابط: 22:20،  على الساعة 23/21/1212بتاريخ 

https://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101950 
 .1راضية مرباح،  املرجع السابق،  ص  -21
،  املوقع الالكتروني لجريدة املحور،  10/20/1220بتاريخ  نشر ابتسام. ب،  "فضيحة قمامة مدفونة بحاويات منذ سنة تهز عاصمة الثقافة العربية"،   -22

 الرابط:  ،  عبر 21:21الساعة  ،  على23/21/1212اطلع عليه بتاريخ 

http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%A3%D8

%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/53847.html 
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ولعل من أبرز املالحظات التي يمكن تسجيلها على تطبيق تجربة جمع النفايات  هذه الحاويات؛ وغيرها من ألاسباب.

ر، هو أنها مجرد تطبيق من تطبيقات املنزلية باستخدام "الحاويات املدفونة" و"الحاويات نصف املدفونة" في الجزائ

نظام الجمع املختلط للنفايات املنزلية، وال ترتكز على فرز النفايات من املصدر، ولذلك فهي ال تسهل عملية تثمين 

 النفايات املنزلية املجمعة داخل الحاويات، وال تساهم كثيرا في تحقيق تسيير مستدام للنفايات املنزلية.

 الجمع الانتقائي  املطلب الثاني: نظام

يقوم نظام الجمع الانتقائي أو الجمع املنفصل للنفايات املنزلية على املزاوجة بين عمليتي الجمع والفرز في   

تسيير النفايات املنزلية مع تفعيل دور ألافراد في تحقيق ذلك، إذ يرتكز هذا النظام على جمع النفايات مفرزة، كليا أو 

على  وعيتها وطبيعة املواد املكونة لها، وتخصيص حاويات معينة لكل نوع من النفايات،جزئيا، إلى مجموعات حسب ن

أن يتم هذا الفرز أو الفصل عند مصدر انتاج هذه النفايات وقبل نقلها إلى أماكن املعالجة. حيث يقوم ألافراد بفرز 

يكتب عليها اسم النفاية التي يتم نفاياتهم قبل التخلص منها منفصلة في حاويات معينة خاصة بكل نوع على حدة، 

تجميعها في هذه الحاويات و/أو تلون كل حاوية بلون معين يرمز إلى نوع معين من النفايات، كحاويات الزجاج، 

البالستيك، الورق ومواد التغليف، الخبز، حاويات القمامة )بقايا الفواكه والخضار، بقايا الطعام،...(، مثلما قد 

يكية ملونة، يخصص كل لون لجمع نوع معين من النفايات املنزلية، ثم يتبع كل نوع من تستخدم أكياس بالست

 .23النفايات املجمعة مسار املعالجة الخاصة به

وعن التكريس القانوني لنظام الجمع الانتقائي في نظامنا القانوني، فتجدر إلاشارة بداية إلى أنه قد سبق   

، املحدد لشروط التنظيف وجمع 2133ديسمبر سنة  21املؤرخ في  003-33من املرسوم رقم  23و 20للمادتين 

، أن نظمتا دور املجالس الشعبية البلدية في إعداد طريقة انتقائية لجمع 24النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها

قة الصناعية املواد والنفايات التي يمكن أن يعاد استعمالها وذلك بقصد استرجاعها وجعلها قابلة لالستعمال في الحل

، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 21-22من القانون رقم  03عبر أسلوب الجمع من باب إلى باب. لتعيد املادة 

وإزالتها، التأكيد على التزام البلديات بوضع نظام لفرز النفايات املنزلية وما شابهها، بغرض تثمينها، وكذا اتخاذ 

 ة نظام فرز النفايات املنزلية وما شابهها. إجراءات تحفيزية بغرض تطوير وترقي

يعتبر الفرز الانتقائي للنفايات املنزلية عند مصدر انتاجها، أحد أهم الحلول املستدامة لجمع النفايات   

املنزلية، والتي تمت تجربتها في السنوات ألاخيرة على مستوى كثير من البلديات، في إطار ترقية وتطوير أنظمة فرز 

بمساعدة الوكالة الوطنية للنفايات، والتي تكلف بتقديم املساعدة للجماعات املحلية في ميدان تسيير  النفايات،

 21و 23النفايات، وتطوير نشاطات فرز النفايات وجمعها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها، وفق ما نصت عليه املادتين 

، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات 1221مايو سنة  12املؤرخ في  201-21من املرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
؛ وردة 01نبيهة سعيدي،  املرجع السابق،  ص ؛ 01مخنفر محمد،  املرجع السابق،  ص للتفصيل في مفهوم نظام الجمع الانتقائي،  يمكن العودة لـ:  -23

 .21خالف،  املرجع السابق،  ص 
 .1230،  ص 12،  السنة 00الجريدة الرسمية،  العدد  -24
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. كما أن "تشجيع الفرز الانتقائي" يعد أيضا أحد ألاهداف الخمسة لالستراتيجية الوطنية لإلدارة 25وتنظيمها وعملها

 . 120126املتكاملة للنفايات في أفق 

إلى ما يمتاز به هذا  ،هيةالفقوعن تقييم نظام الجمع الانتقائي للنفايات املنزلية، فتشير بعض الكتابات   

النظام من تقليل حجم املخاطر الصحية التي يتعرض لها أعوان الجمع، مقارنة بنظام الجمع املختلط، كخطر 

التعرض للمواد الحادة، الجارحة والخطيرة. فضال عن أن نظام الجمع الانتقائي يعد ضروريا لتفعيل املعالجة البيئية 

ق ومبادئ التنمية املستدامة، حيث تؤدي عملية الجمع الانتقائي إلى الحصول على العقالنية للنفايات بما يتواف

نفايات نظيفة نوعا ما وغير مختلطة بغيرها من النفايات املنزلية غير املتجانسة معها في الطبيعة، ألامر الذي يسهل 

ى مستوى مراكز التجميع وكذا من عملية الفرز الحقا، فهو يؤدي إلى تخفيف الجهود املبذولة في عملية الفرز عل

تخفيض التكلفة املالية للعملية؛ باإلضافة إلى املساهمة في تسريع عملية تثمين هذه النفايات دون حدوث أية أضرار 

أو مخاطر في مخرجات عملية التدوير. ويمتاز نظام الجمع الانتقائي أيضا بأنه يحقق مشاركة ألافراد في عملية تسيير 

ة، وهو ألامر الذي يقتض ي حرص السلطات املعنية على إنجاز برامج توعية وتحسيس مبسطة توضح النفايات املنزلي

لألفراد بمختلف شرائحهم أهمية وكيفية القيام بفرز نفاياتهم والتخلص منها بطريقة سليمة في الحاويات املتعددة 

ن شأنه أن يجعل من تطبيق هذه العملية واملتنوعة املخصصة لتجميع كل نوع من أنواع النفايات املنزلية، وهو ما م

أكثر تكلفة مقارنة بنظام الجمع املختلط، فباإلضافة إلى تكاليف الوسائل املادية املختلفة التي يتطلبها تطبيق هذا 

النظام )تكاليف الحاويات املتعددة واملتنوعة التي يجب استعمالها، مصاريف النقل وأعوان الجمع التي تعد أكثر 

 (، فإنه يحتاج أيضا إلى نفقات حمالت التوعية والتحسيس )إلاشهار، إلاعالنات، املنشورات،...(.تكلفة،...

يتم الجمع الانتقائي للنفايات املنزلية إما بأسلوب الرفع من باب إل باب، أو بأسلوب النقاط التجميعية؛   

 توضيح التالي:مثلما قد يطبق بأسلوب الوضع إلارادي للنفايات في مجمعات الفرز، وفق ال

: حيث يتم تجميع النفايات من قبل ألافراد بشكل منفصل بواسطة أكياس الجمع الانتقائي  ن باب إلى باب -

ملونة و/أو حاويات الفرز املوضوعة أمام ألابواب، والتي يخصص كل منها لنوع معين من النفايات، وقد تكون 

زأ كل حاوية إلى قسمين أو ثالثة أقسام. ويتم رفع الحاويات بسيطة ذات غطاء واحد فقط، أو مركبة بحيث تج

 . 27النفايات في هذه الحالة من أمام املساكن

: تقوم هذه الجمع الانتقائي الطوعي أو إلارادي باستخدام النقاط التجميعية )املساهمة إلارادية للمنتجين( -

حياء السكنية )نقاط الجمع الطريقة على وضع حاويات خاصة في أماكن أو نقاط تجميع محددة على مستوى ألا 

الطوعي(، يسهل على ألافراد الوصول إليها ورمي نفاياتهم املفرزة مسبقا فيها. حيث يحمل ألافراد بمحض إرادتهم 

النفايات التي سبق لهم أن قاموا بفرزها، ليقوموا بالتخلص منها في الحاويات املخصصة لها، وعادة ما توجد في هذه 

                                                           
  .0،  ص 01،  السنة 00الجريدة الرسمية،  العدد  -25
 ،  عبر الرابط: 21:23،  على الساعة 21/21/1212وزارة البيئة،  "البيئة الحضرية"،  اطلع عليه بتاريخ  -26

https://www.me.gov.dz/a/?page_id=212 
دراسة ميدانية لبلدية  ، التسيير املستدام للنفايات املنزلية؛ محمد النمر،  00-01كن العودة لـ: نبيهة سعيدي،  املرجع السابق،  ص ص للتفصيل أكثر يم-27

  .21؛ وردة خالف،  املرجع السابق،  ص 10ص  ، 1221-1223قسنطينة،   -قسنطينة،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  جامعة منتوري
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لفئات النفايات التالية: الزجاج، الورق والكرتون، البالستيك، الخبز، القمامة )بقايا ألاكل، ألاماكن حاويات خاصة 

 . 28مخلفات التنظيف،...(

و عن تطبيقات هذا ألاسلوب في الجزائر، فتجدر إلاشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتسيير النفايات كانت قد    

 20حي، عبر  12فرز الانتقائي للنفايات املنزلية على مستوى وضعت مشروع "حي نظيف"، كمشروع تجريبي لنظام ال

والية من مختلف واليات الوطن، وهو يعتمد على تخصيص حاويتين لفرز النفايات املنزلية، فرزا جزئيا، حيث 

(. خصصت الحاويات الصفراء الستقبال النفايات الجافة القابلة للرسكلة )الورق، البالستيك، املعادن/ألاملنيوم،...

في حين خصصت الحاويات الخضراء الستقبال القمامة )بقايا الخضر والفواكه، عبوات التغليف الكرتونية 

 . 29املتسخة، أو أي نفايات أخرى(، ويتم حاليا إعادة هيكلة النهج الاستراتيجي للمشروع

ر إلاشارة إلى أنه ولئن كان و عن تقييم التجربة الجزائرية في مجال الفرز الانتقائي للنفايات املنزلية، فتجد   

مشروع "حي نظيف" يهدف بالدرجة ألاولى إلى تشجيع الجماعات املحلية على تبني انطالقة متكاملة في إطار تسيير 

النفايات املنزلية على مستوى أقاليمها، فضال عن تعريف السكان بالفرز الانتقائي للنفايات ورفع مستوى وعيهم 

ن معدل الاسترجاع والفرز للجزء القابل لالسترجاع من النفايات، وتطوير الاقتصاد بأهميته، وكذا زيادة وتحسي

لم يتم بعد تحقيق هذه الانطالقة املتكاملة، حيث بقيت معظم أنظمة الفرز  إال أنه، ولحد الساعة،. 30الدائري 

ستوى بعض ألاحياء الانتقائي التي وضعت على أرض الواقع، مجرد مشاريع تجريبية منفصلة تتم إقامتها على م

النموذجية وسط املدن فقط، على غرار املشاريع التالية: ترقية الفرز والجمع الانتقائي في خمس مدن تجريبية 

)وهران(؛ املشروع التجريبي للتسيير املدمج  R 20 MED، الجلفة، عنابة، غرداية، تلمسان(؛ -الجزائر-)سطاوالي

ات الانبعاث الضعيف للغازات املسببة لالحتباس الحراري )قسنطينة(،... للنفايات املنزلية والنفايات املشابهة ذ

 .31وغيرها من املشاريع املشابهة

و في نفس إلاطار أكد تقرير الدراسة التي تم إجراؤها حول الاستراتيجية الوطنية وجدول ألاعمال الخاص   

لذي ترأسه ألاستاذ "شريف عريف"، على أن ، من قبل فريق العمل ا1201بالتسيير املدمج وبتثمين النفايات آفاق 

. ومن أهم النتائج التي انتهت إليها الدراسة بهذا الشأن، 32"الفرز الانتقائي في الجزائر لم يقدم نتائج مرضية حتى آلان"

ائي، أو ألاحياء املستفيدة من عملية الجمع الانتق تلك املتعلقة بعدم وجود معايير أو مبررات محددة الختيار الواليات

إذ يتم هذا التحديد باالتفاق مع وزارة البيئة. باإلضافة إلى عدم إلابالغ عن املشاريع التي أطلقتها وزارة البيئة وعدم 

توفر البيانات الكافية حولها، على عكس املشاريع التي تم إطالقها في إطار التعاون، حيث تجتمع لجان املراقبة 

عف التي يجب معالجتها قبل الانتقال إلى الخطوات التالية لكل مشروع، مع بانتظام لتحليل نقاط القوة ونقاط الض

                                                           
 .21 ؛ وردة خالف،  املرجع السابق،  ص10؛ محمد النمر،  املرجع السابق،  ص 00تفصيل أكثر،  يمكن العودة لـ: نبيهة سعيدي،  املرجع السابق،  ص لل-28

29-National Waste Agency, « Quartier propre (Tri sélectif) », consulté le : 20/05/2021, le lien : 

https://and.dz/expertises/projet-quartier-propre-tri-selectif/    
30  -National Waste Agency, Ibid. 

31 - Ministère de L’environnement et des énergies renouvelables, «Etude sur la stratégie National et plan D’action de la 

gestion intégrée et de la valorisation des déchets à l’horizon 2035», N° EuropeAid /137037/ IH/SER/DZ, p. p. 125-127, 

221. 
32- Ministère de L’environnement et des énergies renouvelables, op.cit., p. 125. 
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إشراك أكبر عدد من الشركاء في تصور تشاركي. كما أشار التقرير إلى عدم ارتباط العمليات التجريبية التي تم تطبيقها 

دث أن عمم تطبيق أي ببعضها البعض، حيث تم تطبيقها بدون أية رؤية مشتركة على املستوى الوطني، كما لم يح

   .33من هذه التجارب وطنيا

: تعد مجمعات الفرز وسيلة هامة لتجنب إنشاء ألافراد ألماكن الوضع إلارادي للنفايات في  جمعات الفرز  -

الرمي العشوائية، كما أنها تؤدي دورا هاما في الحصول على نفايات مفروزة بصورة جيدة. وهي عبارة عن أماكن أو 

مسيجة بأسوار، ومحروسة )تتوفر على حارس عند املدخل(، ومهيأة بحاويات خاصة. يتم إنشاؤها  مراكز أو محطات

في أماكن موصولة بالطرق العمومية لتسهيل وصول ألافراد إليها، للتخلص من نفاياتهم املنزلية والنفايات املشابهة. 

بقا، في حاويات مخصصة لفئات معينة من حيث يتخلص ألافراد، خاصة الحرفيين والتجار، من نفاياتهم املفرزة مس

النفايات التي ال يمكن جمعها في نفس الوقت مع النفايات املنزلية بسبب حجمها ووزنها أو بسبب طبيعتها ومواصفاتها 

الخاصة، على غرار: النفايات املنزلية الخاصة والنفايات السامة، كاألدوات الكهربائية، الزيوت املستعملة والبطاريات 

طالء؛ النفايات الضخمة التي تتكون من النفايات الخضراء والنفايات الهامدة؛ املواد املنزلية القابلة للرسكلة وال

 . 34كالورق، الزجاج، البالستيك وألاملنيوم

و في هذا الخصوص تجدر إلاشارة إلى أنه وباإلضافة إلى مراكز الفرز املوجودة على مستوى مراكز الردم التقني، فقد   

، إلى إنشاء أول مركز لفرز النفايات الصناعية العادية بالبليدة، إذ يستقبل نفايات 1223ت الجزائر سنة اتجه

الصناعيين وكبار التجار، ويختص بفرز الورق املقوى، الزجاج، البالستيك واملعادن. وهو بذلك يؤدي دورا هاما في 

كما أنه يساهم في الحفاظ على البيئة، من خالل تجنب  تزويد كثير من املقاوالت التي تعمل على تثمين هذه املواد،

 .35الرمي العشوائي لهذه النفايات

  ستدام للنفايات املنزلية املبحث الثاني: آليات تعزيز دور عملية الجمع في تحقيق تسيير

بفعالية رغم أن طريقة الجمع الانتقائي للنفايات املنزلية، تعد من أحسن الطرق التي من شأنها أن تساهم    

في تحقيق تسيير مستدام للنفايات املنزلية، ومن ثم تطوير الاقتصاد الدائري، وكذا املساهمة في الحفاظ على البيئة 

وتحقيق ألامن الصحي لكل املتعاملين مع هذه النفايات؛ إال أن النقائص الكثيرة التي كشفت عنها التجارب التطبيقية 

رية، تقتض ي البحث عن أفضل البدائل املتاحة لتعزيز فعالية هذه الطريقة من لهذه الطريقة في مختلف املدن الجزائ

الناحية العملية. ونستعرض من خالل هذا املبحث أهم آلاليات التي يمكن اعتمادها لتفعيل دور طريقة الجمع 

 الانتقائي في تحقيق تسيير مستدام للنفايات املنزلية. 

 

 

                                                           
33- Ministère de L’environnement et des énergies renouvelables, op. cit., p. 127.  

 .21؛ وردة خالف،  املرجع السابق،  ص 221-223؛ محمد النمر،  املرجع السابق،  ص ص 00ص نبيهة سعيدي،  املرجع السابق،   -34
 .20-21وردة خالف،  املرجع السابق،  ص ص  -35
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الذاتي، بنظام تسيير  ستقل يراعي خصوصيتها ويحد  ن خطورتها على صحة املطلب ألاول: إفراد نفايات العالج 

 جميع املتعا لين  عها 

أن نظام العالج والاستشفاء في املنزل ليس دخيال على ممارساتنا اليومية، إذ يتلقى العديد من املرض ى  رغم  

ن، املصابين بمرض طويل املدة أو الذين كاألشخاص املسنين، املعوقي ؛، وعلى املدى الطويلعالجا ذاتيا في منازلهم

يعانون من أمراض مزمنة حادة؛ كمرض ى السكري، التهاب الكبد، الفشل الكلوي، السرطان وغيرها من ألامراض 

الخطيرة واملعدية؛ مما يؤدي على انتاج العديد من النفايات العالجية ذات خطر العدوى، سواء منها اللينة أو الحادة؛ 

بر، الحقن، املشارط، أقالم ألانسولين التي يستخدمها مرض ى السكري في عالجهم؛ وكذلك ألادوات كالضمادات، إلا 

الحادة التي قد تكون ملوثة بدم مرض ى التهاب الكبد الفيروس ي، وغيرها من النفايات العالجية التي تشكل خطرا على 

ن احترام الضوابط التقنية املناسبة للحد البيئة وعلى الصحة العمومية أيضا، في حال ما إذا تم التخلص منها دو 

إال أنه ال يوجد أي إطار قانوني  من خطر انتقال العدوى املرتبطة بهذه النفايات إلى ألافراد الذين قد يتصلون بها.

املؤرخ في  21-22فال القانون رقم متكامل لتحديد الكيفيات واملبادئ التي تخضع لها عملية تسيير هذه النفايات؛ 

يوليو  1املؤرخ في  22-23، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وال حتى القانون رقم 1222سمبر سنة دي 21

قد حددا القواعد واملبادئ التي تخص عملية تسيير هذا النوع  .37املعدل واملتمم ،36، املتعلق بالصحة1223سنة 

، املحدد لكيفيات تسيير نفايات 1220ديسمبر  1خ في املؤر  303-20من النفايات. كما أن املرسوم التنفيذي رقم 

، لم يحدد هو آلاخر كيفية تسيير هذا النوع من النفايات. وال حتى قرار وزير الصحة والسكان 38النشاطات العالجية

املتضمن إنشاء فريق العالج في املنزل التابع  1221ديسمبر  10املؤرخ في  200وإصالح املستشفيات رقم 

 .لعمومية الجوارية وتنظيمه وسيرهللمؤسسات ا

كما يكشف الواقع العملي عن أن هذه النفايات يتم التخلص منها مع النفايات املنزلية، وفي أحيان كثيرة،   

يتم التخلص منها بصورة عشوائية في الشوارع، وعلى ألارصفة وفي ألاماكن العمومية، مما يجعلها تمثل خطرا 

ة العمومية، خاصة على صحة ألاعوان املكلفين بعملية جمع النفايات املنزلية وأعوان حقيقيا على البيئة وعلى الصح

الفرز أيضا. ألامر الذي يقتض ي دعوة السلطات املعنية إلى وضع إطار قانوني متكامل لتحديد كيفيات تسيير هذه 

-20تضمنها املرسوم التنفيذي رقم  النفايات، تسييرا مرنا، آمنا يقوم على املوازنة بين مجموع القواعد واملبادئ التي

، املحدد لكيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية من جهة، وبين خصوصية املصدر املنزلي لهذه النفايات من 303

يتعلق بتعزيز إلاجراءات الاحترازية الخاصة  ألاول جهة أخرى. على أن يرتكز تسيير هذه النفايات على بعدين أساسيين: 

التخلص من النفايات العالجية ذات خطر العدوى، اللينة )غير الحادة(، عبر شعبة النفايات املنزلية بتأمين عملية 

والنفايات املشابهة لها، من خالل إلزام ألافراد بفرز هذه النفايات، وفصلها بمجرد انتاجها عن النفايات املنزلية، 

ات الاحترازية املناسبة للقضاء على خطر العدوى بحيث ال تمزج معها في كيس واحد. مع إلزامهم باتخاذ إلاجراء

                                                           
 .20،  ص 11،  السنة 30الجريدة الرسمية،  العدد  -36
 .3ص   ،10،  السنة 12،  الجريدة الرسمية،  العدد 1212غشت  02،  املؤرخ في 21-12ألامر رقم  -37
 .1،  ص 32،  السنة 03الجريدة الرسمية،  العدد  -38
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، فيخص استحداث شعبة خاصة بالنفايات العالجية ذات خطر العدوى، الحادة البعد الثانياملرتبطة بها. أما 

)القاطعة، الشائكة والجارحة(، التي ينتجها املرض ى الخاضعين للعالج الذاتي، على أن تكون منفصلة عن شعبة 

ية والنفايات املشابهة لها، وتتم إدارتها في سياق املوازنة املرنة بين مبدأي "امللوث يدفع" و"املسؤولية النفايات املنزل

املوسعة ملنتجي ألادوية وألاجهزة الطبية" عن تسيير هذه النفايات. ويمكن الاستعانة بالتجربة الفرنسية في هذا 

ا، إلطار قانوني متميز يراعي خصوصية املصدر املنزلي الخصوص، حيث يخضع تسيير هذه النفايات العالجية في فرنس

ترمي إلى حماية الصحة العمومية واملحافظة لهذه النفايات، ويرتكز على مجموعة من القواعد واملبادئ املرنة التي 

 .39في نفس الوقتعلى البيئة 

 زلية املطلب الثاني: تطوير نوعية الحاويات املستخد ة للجمع الانتقائي للنفايات املن

تعميم استعمال "الحاويات املدفونة" و"الحاويات نصف املدفونة"، بما يحقق تعزيز الفرز  من خالل  

الانتقائي عند املصدر للنفايات املنزلية، عبر كامل التراب الوطني. بحيث يتم تخصيص كل حاوية من الحاويات املثبتة 

ا عند مصدر انتاجها من قبل ألافراد. مع ضرورة الحرص على لوضع أنواع محددة من النفايات املنزلية التي يتم فرزه

اتخاذ آلاليات املناسبة لتدارك النقائص التي اعترت التجربة ألاولية لهذه الحاويات في السنوات السابقة، ونذكر من 

علقة بتفريغ بينها: فرض مستويات رقابة عالية على جميع عمليات تسيير النفايات املنزلية، خاصة على العمليات املت

هذه الحاويات بانتظام وبطريقة مناسبة؛ وكذلك الصيانة املستمرة للحاويات؛ تفعيل حمالت التوعية والتحسيس 

لدى ألافراد بكيفية استخدام هذه الحاويات وبأهميتها في الحفاظ على البيئة والصحة العمومية وضمان رونق جمالي 

 لألحياء املثبتة فيها هذه الحاويات.

لتزايد املتسارع في وتيرة انتاج النفايات املنزلية في الجزائر، بات يتطلب التخطيط لالنتقال الجدي إن ا  

، بحيث يتم ربط عمليات تسيير النفايات املنزلية بأساليب 40تبني فكرة "إلادارة الذكية للنفايات" والفعلي صوب

عمليات جمع هذه النفايات وفرزها ونقلها وكذلك  وتقنيات إلادارة الذكية التي من شأنها املساهمة في تحسين كفاءة

. فاإلدارة الذكية للنفايات تؤدي دورا هاما في تجسيد أهداف 41تثمينها، وتحويلها إلى موارد وإنشاء اقتصادات دائرية

ق التنمية املستدامة. ورغم التحديات الكبيرة التي قد يواجهها تجسيد هذا الانتقال على أرض الواقع؛ خاصة ما تعل

منها باستحداث البنى التحتية الذكية، وتخصيص املوارد املالية الالزمة من أجل إنجاز وتسيير هذه البنى بطريقة 

فعالة، وكذا تثقيف وتوعية ألافراد بفوائد استخدام التكنولوجيا في إدارة النفايات وبضرورة مشاركتهم الفعالة في 

ضرورة حتمية وأحد متطلبات تحقيق التنمية املستدامة في العصر نجاح هذه إلادارة؛ إال أن هذا الانتقال يعتبر 

 الحالي، أكثر من كونه رفاهية. 

                                                           
-الذاتي من كوفيد للتفصيل أكثر في هذه الاقتراحات يمكن العودة لـ: سدرة وسيلة،  مداخلة بعنوان: "إلاطار القانوني لتسيير النفايات الناتجة عن العالج -39

بين الانعكاسات والتحديات وفرص  (covid19لي الافتراض ي حول "جائحة فيروس كورونا )... بين الواقع واملأمول"،  قدمت ضمن أشغال املؤتمر الدو 21

 .Alpha Docلونيس ي علي،  بالتعاون مع دار النشر  1جامعة البليدة -،  مخبر القياس والدراسات النفسية1212مارس  20الازدهار"،  يوم 

شعار والاتصال وربط ألاشياء باإلنترنت لرصد مختلف أنواع النفايات من مصدر إنتاجها إلى غاية تقوم إلادارة الذكية للنفايات على استخدام أجهزة الاست -40 

رة والتنمية للبحوث التخلص النهائي منها. في هذا املعنى: نزالي سامية،  عمروش شريف،  دور املدن الذكية بيئيا في تحقيق التنمية املستدامة،  مجلة إلادا

 . 30(،  ص 1221) 22العدد ،  23والدراسات،  املجلد 
  .30،  ص املرجع السابقنزالي سامية،  عمروش شريف،   -41
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ضمانا لالرتقاء بجودة عمليات تسيير النفايات املنزلية بصورة عامة، ولتحسين كفاءة وفعالية عملية جمع    

ح إطالق مشاريع تجريبية الستخدام هذه النفايات، باستخدام أساليب وتقنيات إلادارة الذكية بصورة خاصة، نقتر 

"الحاويات الذكية الصديقة للبيئة" في املرافق العمومية، كخطوة أولية قبل وضع استراتيجية وطنية لتوسيع نطاق 

استخدام هذا النوع من الحاويات املتطورة، والتي تمتاز بمواصفات هامة تتوافق بشكل كبير مع متطلبات تحقيق 

 فع مستوياتها. التنمية املستدامة، ور 

حيث تمتاز "الحاويات الذكية الصديقة للبيئة"، وفق النماذج التجريبية املبدئية لتطبيقها في مدن بعض   

، باتصالها باإلنترنت مما يتيح لألفراد 42الدول العربية، كاململكة العربية السعودية وإلامارات العربية املتحدة

تعرف على موقعها. وبأنها تعمل بالطاقة الشمسية، حيث أنها مزودة بلوائح املتواجدين في النطاق املكاني للحاوية ال

شمسية تدعم الشحن وألاغطية التي تفتح تلقائيا بواسطة حساسات كهروضوئية، وتغلق بشكل تلقائي بعد مرور 

تخدم ثواني. كما توفر اللوائح الشمسية الطاقة الالزمة لشغل الضاغط املوجود داخل الحاوية، والذي يس 22

لضغط النفايات املوجودة داخل الحاوية وتقليص حجمها ثماني مرات بغرض توفير مساحة كافية الستقبال نفايات 

جديدة. كما تمتاز هذه الحاويات بأنها مزودة بأجهزة إلكترونية وحساسات استشعار ذكية عالية الدقة، تحت 

إلابالغ عن امتالء الحاوية من خالل إرسال إشارات  ألاغطية، لرصد وقياس مستوى النفايات داخل الحاوية، ومن ثم

إلى مركز التحكم بالبلدية أو الشركة أو املؤسسة املسيرة لهذه الحاويات، للقيام بعملية تفريغ الحاويات الجاهزة 

للتفريغ من قبل ألاعوان املكلفين بعملية التفريغ بطريقة منظمة ومنسقة، حيث يقتصر التفريغ على الحاويات 

ملوءة بالكامل دون ما عداها من حاويات، مما يساعد على توفير الوقت واملال الذي تتطلبه عمليات التفريغ امل

العشوائي. كما تقوم أجهزة الاستشعار أيضا بمتابعة حركة الحاويات، وذلك في حال انقالبها أو تغير مكانها، حيث يتم 

ة عن تسيير هذه الحاويات، مثلما تقوم أيضا بإرسال إرسال تنبيهات مباشرة إلى غرفة التحكم للجهة املسؤول

 معلومات تتعلق بدرجة الحرارة داخل الحاويات في حالة الحرائق. 

باإلضافة إلى املميزات الذكية املستعرضة والتي من شأنها التخفيف من خطورة النفايات املنزلية على   

لي للمدن، والتخفيف من أعباء ألاعوان املكلفين بعملية الصحة العمومية والبيئة، والحفاظ أيضا على الرونق الجما

                                                           
حاوية ذكية  102وائل نعيم،  " :ـيمكن العودة ل ، لبيئة"ل ةصديقالللتفصيل أكثر في املواصفات املستعرضة وغيرها من مواصفات "الحاويات الذكية  -42

 ،  عبر الرابط:21:12،  على الساعة 23/21/1212،  اطلع عليه بتاريخ 1221أكتوبر  22يخ "،  البيان،  نشر بتار 1212للنفايات بدبي في 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-10-01-1.3662831علي كامل خطاب،  "الحاويات الذكية خطوة  ؛

،  عبر الرابط:  11:22،  على الساعة 20/21/1212،   اطلع عليه بتاريخ 0-1،  ص ص 1221أغسطس  10فاعلة"،  

https://www.alkhaleej.ae/node/pdf/91813/pdf اطلع 20/22/1212"حاويات نفاية ذكية تعمل بالطاقة الشمسية"،  اليوم،  نشر بتاريخ:  ؛  ،

 ،  عبر الرابط: 21:13،  على الساعة 23/21/1212عليه بتاريخ: 

https://www.alyaum.com/articles/6283216/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 ;  
،  11/20/1212 ألاملانية د.ب.أ،  "في تحول بيئي نوعي... السعودية تستخدم حاويات نفايات ذكية وتعمل بالطاقة الشمسية"،  املصري اليوم،  نشر بتاريخ

 ،  عبر الرابط: 20:13،  على الساعة 23/21/1212اطلع عليه بتاريخ 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1991615  
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جمع النفايات املنزلية، دون املساس بفعالية العملية. فإن تزويد "الحاويات الذكية الصديقة للبيئة" بفتحتين 

لة منفصلتين، إحداهما لتجميع القمامة وألاخرى لتجميع املواد القابلة للرسكلة أو إعادة التدوير، يجعل منها وسي

 هامة للمساهمة في تحقيق التسيير املستدام للنفايات املنزلية. 

 املطلب الثالث: تعزيز دور القطاع الخاص في  جال تسيير النفايات املنزلية 

يعتبر تسيير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة خدمة عمومية تتولى البلدية مسؤولية القيام بها، طبقا ملا   

، إذ تعد البلدية، طبقا ملا ورد في الفقرة الثانية من 21-22من القانون رقم  01ألاولى من املادة نصت عليه الفقرة 

نفس املادة، ملزمة بتلبية الحاجات العمومية ملواطنيها في مجال جمع النفايات املنزلية وما شابهها، ونقلها ومعالجتها 

من القانون  231دامة. وفي سياق متصل ألزمت املادة عند الاقتضاء، وهذا حماية للبيئة وتحقيقا للتنمية املست

، البلديات بأن تحدث مصالح 43، املتعلق بالبلدية، املعدل واملتمم1222يونيو سنة  11، املؤرخ في 22-22رقم 

 عمومية تقنية قصد التكفل بمجموعة من الخدمات العمومية، من أخصها: النفايات املنزلية والفضالت ألاخرى. 

لوصول إلى أفضل البدائل املتاحة للتحكم في تسيير النفايات املنزلية وما شابهها من نفايات، و بغرض ا  

تسييرا فعاال يحقق متطلبات التنمية املستدامة، أضفت النصوص القانونية املختلفة املتعلقة بتسيير هذه النفايات، 

من خالل عدم الاقتصار على أسلوب التسيير كثيرا من املرونة على آليات تقديم هذه الخدمة العمومية ألاساسية، 

املباشر من قبل البلدية، وتخويل هذه ألاخيرة إمكانية التسيير في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الامتياز أو 

أو ألاشخاص املعنوية، العمومية أو   التفويض، أي تسييرا غير مباشر، يقوم على الاستعانة باألشخاص الطبيعة

من  00، واملادة 22-22من القانون  210و 211في فقرتها الثانية،  212ما نصت عليه املواد: الخاصة، وفق 

الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية،  20. ولقد أعادت التعليمة رقم 21-22القانون 

أوت  21املؤرخ في  211-23 ، واملتضمنة تجسيد أحكام املرسوم التنفيذي رقم1221جوان  21املؤرخة في 

، املتعلق بتفويض املرفق العام، النص صراحة على إمكانية لجوء الجماعات إلاقليمية إلى نمط التفويض 1223

 .44لتنفيذ العمليات املتعلقة بـ "نزع ومعالجة النفايات املنزلية والفضالت ألاخرى"

من آليات تحقيق التنمية املحلية من خالل ما يعتبر أسلوب التفويض، إذا ما أحسن استخدامه، آلية هامة   

يهدف إليه من تقديم خدمات نوعية ترقى إلى مستوى الجودة املطلوبة من قبل املواطنين، وهذا دون التقيد بقدرة 

ميزانيات الجماعات املحلية على تمويل الاستثمارات الرامية إلى تقديم هذه الخدمات العمومية. وأمام عجز البلديات 

يير النفايات املنزلية تسييرا مباشرا بالفعالية املطلوبة للوصول إلى تحقيق التنمية املستدامة على املستوى عن تس

املحلي، فإن التفويض يعد من أفضل البدائل املتاحة والتي يمكن للبلديات اللجوء إليها لتسيير النفايات املنزلية 

يق التنمية املحلية. ألامر الذي يقتض ي تفعيل وتعزيز لجوء والنفايات املشابهة لها، تسييرا فعاال يسهم في تحق

                                                           
،  الجريدة الرسمية،  1212غشت سنة  02،  املؤرخ في 20-12املعدل واملتمم بموجب ألامر رقم  .3،  ص 33،  السنة 00الجريدة الرسمية،  العدد  -43

 .1،  ص 13،  السنة 00العدد 

،  املتضمنة تجسيد أحكام املرسوم التنفيذي رقم 1221جوان  21املؤرخة في  20يمة رقم وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية،  تعل -44 

 .0-1،  املتعلق بتفويض املرفق العام،  ص ص 1223أوت  21املؤرخ في  23-211
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البلديات إلى أسلوب التفويض لتسيير النفايات املنزلية والنفايات املشابهة لها، تسييرا فعاال يقوم على استغالل 

 قدرات ومهارات القطاع الخاص في ضمان تقديم خدمة نوعية في هذا املجال. 

ض ألاساتذة من اللجوء إلى الخصخصة الجزئية لتسيير النفايات املنزلية والنفايات أما بالنسبة ملا يقترحه بع  

، فإن تطبيق هذا الاقتراح يقتض ي الحرص على إعداد إطار قانوني مناسب لعملية الخصخصة، وهو ما ال 45املماثلة

سن بدائل التسيير يتوفر حاليا، ولذلك يبقى اللجوء إلى خيار أسلوب التفويض، إذا ما أحسن تطبيقه، من أح

 املتاحة حاليا.

وفي سياق متصل، يجب وضع آلاليات القانونية املناسبة إلدماج القطاع غير الرسمي ضمن الاستراتيجية   

الوطنية لتسيير النفايات، على النحو الذي يسمح بتفادي عرقلة هذا القطاع لتحقيق التسيير املستدام للنفايات 

، إلى أنه من ألاسباب والعوامل التي حالت دون استمرار 46لها. حيث يشير بعض ألاساتذةاملنزلية والنفايات املشابهة 

ونجاح بعض تجارب الفرز الانتقائي للنفايات املنزلية في بعض املدن الجزائرية، كمدينة سطيف مثال، تلك املتعلقة 

 تم جمعه في حاويات الفرز.بـ"اعتداء القطاع غير الرسمي على موجودات الحاويات املفروزة"، أي حصيلة ما 

كما أن نجاح طريقة الجمع الانتقائي في تحقيق التسيير املستدام للنفايات املنزلية، يقتض ي أيضا وضع    

برامج واضحة لتنظيم وتطوير إلامكانيات الخاصة باسترجاع و رسكلة النفايات التي يتم تجميعها. حيث تمثل قلة 

جاع النفايات املنزلية، أهم النقائص التي قد تقف عائقا أمام تحقيق التسيير عدد املؤسسات الفاعلة في مجال استر 

مؤسسة تم  301مؤسسة من أصل  130املستدام لهذه النفايات، فبحسب الوكالة الوطنية للنفايات، فإنه فقط 

وطنية من إلامكانات ال %0إحصاؤها، تشارك فعليا في عملية استرجاع النفايات، كما يتم استغالل أقل من 

. ألامر الذي يقتض ي قيام الجماعات املحلية بتطوير برامج وسياسات واضحة لرسكلة النفايات املنزلية 47للرسكلة

والنفايات املشابهة لها؛ والحرص على تنفيذها من خالل إنشاء وحدات تحويلية للنفايات تتولى تسييرها تسييرا 

مؤسسات صغيرة أو ناشئة، متخصصة في تحويل النفايات مباشرا؛ أو من خالل تشجيع القطاع الخاص على إنشاء 

القابلة للرسكلة، والحرص على منحه، أي القطاع الخاص، التحفيزات املناسبة لتطوير نشاطات الاسترجاع و 

. وهي التحفيزات التي يمكن أن تتمثل في تقديم الدعم 21-22من القانون رقم  11الرسكلة، التي نصت عليها املادة 

 .48/ أو إلاعفاءات الضريبةاملالي و

 املطلب الرابع: إشراك جميع الفاعلين املحليين في عملية الجمع الانتقائي 

يتطلب إنجاح عملية الجمع الانتقائي للنفايات املنزلية تدخل وتعاون العديد من الفاعلين املحلين،   

جمع واملعالجة. باإلضافة إلى أفراد كمديريات البيئة، البلديات، لجان ألاحياء أو الجمعيات وكذلك مؤسسات ال

املجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، إذ يعدون عنصرا هاما ومؤثرا في تحقيق نجاح العملية من عدمه، مما يقتض ي 

                                                           

 .021محمد النمر،  املرجع السابق،  ص  -45 

 .21وردة خالف،  املرجع السابق،  ص  -46 
47 - Ministère de L’environnement et des énergies renouvelables, op. cit., p. 125. 

قتصاديات ألاعمال،  في هذا املعنى: فيروز بوزورين،  فيروز جيرار،  عملية إعادة تدوير النفايات: أهميتها ومتطلبات تفعيلها في الجزائر،  مجلة الريادة ال -48

 .03 ، 02ص  ،  ص1221،  جوان 21،  العدد 21املجلد 
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تعزيز العمليات التوعوية والتحسيسية بكيفية الفرز الانتقائي عند مصدر إلانتاج وأهميته لنجاح عملية الرسكلة 

دام املتكامل للنفايات املنزلية، وللحفاظ على الصحة العمومية واملحافظة على البيئة. من وتحقيق التسيير املست

خالل إعداد برامج تربوية لتدريس التربية البيئية في املدارس، وكذا إجراء اللقاءات التحسيسية الدورية لألفراد 

رز الانتقائي باستخدام مختلف الوسائل بمختلف فئاتهم العمرية، وتنظيم عمليات نموذجية لتدريبهم على طريقة الف

املناسبة )ألاكياس، ألاوعية،...(. والحرص على اتباع طرق توعوية مختلفة كنشر امللصقات داخل وخارج ألاحياء، 

إعداد ومضات إشهارية تلفزيونية أو إذاعية، حصص توعوية، رسوم متحركة موجهة لألطفال حول كيفية التخلص 

. ويرتبط هذا املتطلب ألاخير بصورة كبيرة بالتزام 49ي مختلف الحاويات... وغيرها من الطرق من النفايات املفروزة ف

، بـ "وضع جهاز دائم إلعالم السكان وتحسيسهم بآثار 21-22من القانون رقم  03البلديات، طبقا لنص املادة 

 ة من هذه آلاثار.".النفايات املضرة بالصحة العمومية و/أو بالبيئة، والتدابير الرامية إلى الوقاي

كما أن تفعيل دور ألافراد في إنجاح طريقة الجمع الانتقائي يقتض ي أيضا املزاوجة بين آليتي التحفيز   

والعقاب، بحيث يتم تشجيع ألاحياء التي تطبق العملية بنجاح، بتحفيزات مالية مناسبة يمكن توظيفها لتقديم 

في إطار مسابقات دورية، على سبيل املثال. مع ضرورة الحرص على خدمات إضافية لسكان الحي، كمنح جوائز مالية 

 تطوير آليات تجسيد وتنفيذ التحفيزات املناسبة إلنجاح العملية. 

 و من جهة أخرى يجب تفعيل سياسة العقاب على عدم استعمال نظام الفرز والجمع الانتقائي من قبل  

الفتات توضع أمام الحاويات، بضرورة فرز نفاياتهم عند املصدر ألافراد، بحيث يتم إعالم وتذكير ألافراد بواسطة 

قبل التخلص منها على مستوى الحاويات املخصصة لكل نوع من أنواع النفايات املختلفة، تطبيقا ملا نصت عليه 

نظام  . وتذكيرهم أيضا بأن القيام برمي أو إهمال النفايات املنزلية أو رفض استعمال21-22من القانون  01املادة 

من نفس القانون، مع  11الجمع والفرز املوضوع تحت تصرفهم، يعرضهم لعقوبة الغرامة املحددة بموجب املادة 

  الحرص على تطبيق هذه العقوبات.

  :الخاتمة 

تعتبر عملية جمع النفايات املنزلية والنفايات املشابهة لها، عملية أساسية وذات أهمية خاصة ضمن    

لتي يقوم عليها تسيير هذه النفايات. ورغم أن طريقة "الجمع الانتقائي" تعد ضرورية لتحقيق سلسلة العمليات ا

التسيير املستدام للنفايات املنزلية وتحويلها إلى موارد تساهم في إنشاء اقتصاد دائري. إال أن طريقة "الجمع املختلط" 

يقتض ي دعوة الجهات املختصة إلى تطوير إلاطار  ال تزال هي الطريقة الشائعة الاستخدام في الجزائر. ألامر الذي

القانوني ملختلف الجوانب املتعلقة بعملية جمع النفايات املنزلية بما يتوافق مع مبادئ التنمية املستدامة، من خالل 

د وضع وتعزيز آلاليات املناسبة التباع طريقة "الجمع الانتقائي". ومن أبرز الاقتراحات التي يمكن تقديمها لتجسي

 ذلك، نذكر:

                                                           
 .022؛ محمد النمر،  مرجع سابق،  ص 00-01ذا املعنى أيضا: فيروز بوزورين،  فيروز جيرار،  مرجع سابق،  ص ص في ه -49
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ذات خطر العدوى، التي  وضع إطار قانوني متكامل لتحديد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية -

ينتجها املرض ى الخاضعين للعالج الذاتي في منازلهم، تسييرا مرنا آمنا يراعي خصوصية هذه النفايات ويحد من 

يتعلق بتعزيز إلاجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين ول ألا خطورتها؛ على أن يرتكز هذا التسيير على بعدين أساسيين: 

عملية التخلص من النفايات العالجية ذات خطر العدوى، غير الحادة، عبر شعبة النفايات املنزلية والنفايات املشابهة 

نتقائي". أما لها، وهو ما يندرج في إطار تجسيد نظام الفرز الانتقائي عند املصدر الذي تقوم عليه طريقة "الجمع الا 

، فيخص استحداث شعبة خاصة بتسيير النفايات العالجية ذات خطر العدوى، الحادة، على أن تتم البعد الثاني

إدارتها في سياق املوازنة بين مبدأي "امللوث يدفع"، و"املسؤولية املوسعة ملنتجي ألادوية وألاجهزة الطبية" عن تسيير 

 هذه النفايات.

ات املدفونة" و"الحاويات نصف املدفونة" عبر كافة أرجاء التراب الوطني، في سياق تعميم استعمال "الحاوي -

تجسيد رؤية مستقبلية شاملة لتطبيق أسلوب الفرز الانتقائي عند املصدر للنفايات املنزلية باستخدام هذا النوع 

لتدارك النقائص الكثيرة التي  من الحاويات كبديل عن الحاويات التقليدية. مع الحرص على اتخاذ التدابير املناسبة

 كشفت عنها التجارب ألاولية الستعمال "الحاويات املدفونة" و"الحاويات نصف املدفونة" في بعض املدن.

تبني فكرة "إلادارة الذكية للنفايات"، بغرض تطوير وتحسين كفاءة وفعالية  التخطيط لالنتقال الفعلي صوب -

أساليب وتقنيات إلادارة الذكية. ونقترح كخطوة مبدئية، أن يتم إطالق  عملية جمع النفايات املنزلية باستخدام

مشاريع تجريبية الستخدام "الحاويات الذكية الصديقة للبيئة" في مختلف املرافق العمومية، قبل الانتقال إلى وضع 

مهمة في تحقيق استراتيجية وطنية لتوسيع نطاق استخدام هذا النوع من الحاويات املتطورة، والتي تشكل خطوة 

 التنمية املستدامة ورفع مستوياتها. 

تعزيز دور القطاع الخاص في تسيير النفايات املنزلية من خالل اللجوء إلى تفويض عمليات جمع النفايات  -

املنزلية إلى املؤسسات القادرة على تقديم خدمة نوعية ترقى إلى مستوى الجودة املطلوبة لتحقيق التسيير املستدام 

 لنفايات، في انتظار إعداد إطار قانوني مناسب لخصخصة تسيير النفايات املنزلية والنفايات املشابهة لها.لهذه ا

 وضع آلاليات القانونية املناسبة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتسيير النفايات.  -

إلامكانيات الخاصة باسترجاع و قيام الجماعات املحلية بوضع برامج واضحة ومضبوطة لتنظيم وتطوير  -

رسكلة النفايات املنزلية والنفايات املشابهة لها، والحرص على تنفيذها من خالل إنشاء وحدات تحويلية تتولى 

تسييرها تسييرا مباشرا، أو بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مؤسسات ناشئة أو صغيرة، متخصصة في تحويل 

 النفايات القابلة للرسكلة.

ليات املناسبة إلشراك جميع الفاعلين املحليين في عملية "الجمع الانتقائي". وتعزيز العمليات التوعوية وضع آلا -

والتحسيسية لألفراد بكيفية التجسيد السليم لهذه العملية، وبأهميتها في تحقيق التنمية املستدامة، بطرق مبتكرة 

بين آليتي التحفيز والعقاب لضمان حسن تجسيد هذه  ومناسبة. باإلضافة إلى العمل على تفعيل وسائل املزاوجة

 العملية.
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 قائمة املراجع واملصادر:

 باللغة العربية: -1

 املقاالت العلمية: -1-1

فيروز بوزورين، فيروز جيرار، عملية إعادة تدوير النفايات: أهميتها ومتطلبات تفعيلها في الجزائر، مجلة الريادة  -

 . 03-12ص  ، ص1221، جوان 21، العدد 21املجلد وعلي، الشلف، جامعة حسيبة بن بالقتصاديات ألاعمال، 

مصطفاوي عايدة، تسيير النفايات املنزلية في الجزائر بين النص القانوني والواقع العملي، مجلة آفاق للعلوم،  -

 .200-201ص ، ص 1220جامعة الجلفة، العدد الثامن، الجزء الثاني، جوان 

دن الذكية بيئيا في تحقيق التنمية املستدامة، مجلة إلادارة والتنمية نزالي سامية، عمروش شريف، دور امل -

 .11-00ص (، ص 1221) 22، العدد 23املجلد  ،1جامعة البليدة  للبحوث والدراسات،

هنية شريف، التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،  -

 .211-222، ص ص 1212، السنة 22، العدد 21، املجلد جامعة تامنغست

وردة خالف، آلاليات املستدامة لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة آلاداب والعلوم الاجتماعية، جامعة  -

 .11-3، ص ص 1221، 20، العدد 20، املجلد 1سطيف 

 املداخالت العلمية: -1-2

... 21-ر النفايات الناتجة عن العالج الذاتي من كوفيد"إلاطار القانوني لتسيي :سدرة وسيلة، مداخلة بعنوان -

بين  (covid19بين الواقع واملأمول"، قدمت ضمن أشغال املؤتمر الدولي الافتراض ي حول "جائحة فيروس كورونا )

جامعة البليدة -، مخبر القياس والدراسات النفسية1212مارس  20زدهار"، يوم الانعكاسات والتحديات وفرص الا 

 .Alpha Docس ي علي، بالتعاون مع دار النشر لوني 1

 الرسائل الجا عية )ألاطروحات واملذكرات( -1-3

سعيدي نبيهة، تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية املطلوبة "دراسة حالة الجزائر  -

الاقتصادية والتجارية وعلوم العاصمة"، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع: تسيير املنظمات، كلية العلوم 

 .1221-1222التسيير، جامعة بومرداس، 

دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، كلية العلوم الاقتصادية  ،التسيير املستدام للنفايات املنزليةمحمد النمر،  -

 .1221-1223قسنطينة،  -وعلوم التسيير، جامعة منتوري

ت املنزلية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون آلاليات القانونية لتسيير النفايامخنفر محمد،  -

 .1221-1223العام: فرع قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ملين دباغين سطيف، 

 املقاالت الصحفية واملواقع إلالكترونية: -2-3

ية سطيف السابق"، نشر بتاريخ سنوات حبسا واقتراح إلايداع املباشر من الجلسة لرئيس بلد 22"التماس  -

، عبر 21:10، على الساعة 20/21/1212، موقع سطيف وان إلاخباري، اطلع عليه بتاريخ 1212أكتوبر  21

                      الرابط:

http://www.setifone.com/2020/10/12/%d8%a5%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3

-10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d8%a7-
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%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ad-
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، اطلع عليه بتاريخ: 20/22/1212"حاويات نفاية ذكية تعمل بالطاقة الشمسية"، اليوم، نشر بتاريخ:  -
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%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

 نشر مجال تسييرها"، والكونغو يطلب تجربة الجزائر في  1201مليون طن في  12كمية النفايات املنزلية تبلغ " -

، على الساعة: 10/23/1212، موقع إلاذاعة الجزائرية، اطلع عليه بتاريخ: 12:10، 13/21/1212بتاريخ 

  https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210224/207723.html   الرابط:، عبر 21:20
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حاويات نصف مطمورة في سيناريو الستنزاف أموال بلدية سطيف"، نشر بتاريخ عبد الحميد لوعيل، "تجريب  -

، عبر 21:22، على الساعة 0/22/1212، الجريدة الالكترونية صوت سطيف، اطلع عليه بتاريخ 22/1221/ 23

  /https://sawtsetif.dz/v/4491 الرابط:

، 22/21/1220نشر بتاريخ  لوعيل، "حاويات أرضية للقمامة تعكر صفو مزاج املارة بسطيف"،عبد الحميد  -

، عبر الرابط: 21/21/1212الجريدة الالكترونية صوت سطيف، اطلع عليه بتاريخ 
https://sawtsetif.dz/v/1276/%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_

%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85

%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B1_%D8%B5%D9%8

1%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%

A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81%C2%A0 

، 1212/ 21/ 0عبد الرزاق ضيفي، "عامان حبسا نافذا في حق رئيس بلدية سطيف ومن معه"، نشر بتاريخ  -

 ، عبر الرابط:20:10، على الساعة 20/21/1212جريدة الخبر، اطلع عليه بتاريخ 

https://www.elkhabar.com/press/article/177770/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D

9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-

%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%86-

%D9%85%D8%B9%D9%87  

اطلع عليه بتاريخ   ،0-1، ص ص 1221أغسطس  10علي كامل خطاب، "الحاويات الذكية خطوة فاعلة"، 

  https://www.alkhaleej.ae/node/pdf/91813/pdf  ، عبر الرابط:11:22، على الساعة 20/21/1212

، اطلع عليه 1221أكتوبر  22"، البيان، نشر بتاريخ 1212ذكية للنفايات بدبي في  حاوية 102وائل نعيم، " -

-https://www.albayan.ae/across-the ، عبر الرابط:21:12، على الساعة 23/21/1212بتاريخ 

uae/news-and-reports/2019-10-01-1.3662831 

، عبر الرابط: 21:23، على الساعة 21/21/1212وزارة البيئة، "البيئة الحضرية"، اطلع عليه بتاريخ  -
https://www.me.gov.dz/a/?page_id=212 

 النصوص القانونية: -1-5

الجريدة ، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، 1222ديسمبر سنة  21ملؤرخ في ، ا21-22القانون رقم  -

  .1، ص 03، السنة 00الرسمية، العدد 

، 00الجريدة الرسمية، العدد ، املتعلق بالبلدية، 1222يونيو سنة  11، املؤرخ في 22-22القانون رقم  -

، الجريدة الرسمية، 1212غشت سنة  02، املؤرخ في 20-12املعدل واملتمم بموجب ألامر رقم  .3، ص 33السنة 

 .1، ص 13، السنة 00العدد 

، السنة 30الجريدة الرسمية، العدد  ،، املتعلق بالصحة1223يوليو سنة  1املؤرخ في  22-23القانون رقم  -

، العدد ، الجريدة الرسمية1212غشت  02، املؤرخ في 21-12. املعدل واملتمم بموجب ألامر رقم 20، ص 11

 .3، ص 10، السنة 12
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املحدد لشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة  ،2133ديسمبر سنة  21املؤرخ في  003-33املرسوم رقم  -

 .1230، ص 12، السنة 00الجريدة الرسمية، العدد  الحضرية ومعالجتها،

كالة الوطنية للنفايات ، املتضمن إنشاء الو 1221مايو سنة  12، املؤرخ في 201-21املرسوم التنفيذي رقم  -

  .0، ص 01، السنة 00وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد 

، املحدد لكيفيات تسيير نفايات النشاطات 1220ديسمبر  1املؤرخ في  303-20املرسوم التنفيذي رقم  -

 .1، ص 32، السنة 03الجريدة الرسمية، العدد  ،العالجية

، 1221جوان  21املؤرخة في  20والتهيئة العمرانية، تعليمة رقم  وزارة الداخلية والجماعات املحلية -

، املتعلق بتفويض املرفق 1223أوت  21املؤرخ في  211-23املتضمنة تجسيد أحكام املرسوم التنفيذي رقم 

 العام.

دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي، امللحق بقرار  -

، الذي يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة 1221يناير سنة  13ير السكن والعمران واملدنية، املؤرخ في وز 

  .23، ص 11، السنة 02، العدد 1221بالسكن العمومي الترقوي، الجريدة الرسمية، 

املتضمن إنشاء  ،1221ديسمبر  10املؤرخ في  200قرار وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات رقم  -

  .فريق العالج في املنزل التابع للمؤسسات العمومية الجوارية وتنظيمه وسيره

 باللغة الفرنسية: -2

- Ministère de L’environnement et des énergies renouvelables, « Etude sur la stratégie 

National et plan D’action de la gestion intégrée et de la valorisation des déchets à l’horizon 

2035 », N° Europe Aid/137037/ IH/SER/DZ. 

- National Waste Agency, « Quartier propre (Tri sélectif) », consulté le : 20/05/2021, le 

lien : https://and.dz/expertises/projet-quartier-propre-tri-selectif/   

https://and.dz/expertises/projet-quartier-propre-tri-selectif/
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الجزائري  التشريع في الخطرة الخاصة النفايات حركة في التحكم ضوابط  

Controls for controlling the movement of hazardous special waste in Algerian 

legislation 

 د.  حمد وطواط

 outmeed@gmail.com 22جا عة لونيس ي علي البليدة

 لخص:امل

أصبحت قضية التحكم بالنفايات الخاصة الخطرة، من حيث نقلها وعبورها وتصديرها من أهم 

التحديات البيئية التي تواجه العالم في هذا العصر، نظرا ملا تمثله هذه القضية من خطورة بالغة على 

دارية معقدة وصارمة الصحة العامة والبيئة، وملا تحتاجه حركة هذه النفايات الخطرة من شروط وإجراءات إ

 أثناء إدارتها. 

وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مختلف الشروط وإلاجراءات إلادارية التي كرسها املشرع 

املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وجميع املراسيم التنفيذية  21-22الجزائري بموجب القانون رقم 

 ل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة.املنظمة له، لضبط عملية التحكم في نق

 وإجراءات شروط الخطرة، الخاصة النفايات وتصدير نقل الخطرة، الخاصة النفايات الكلمات الافتتاحية:

 .البيئية التحديات ادارية،

Abstract : 

The issue of controlling hazardous special wastes, in terms of their transport, 

transit and export, has become one of the most important environmental challenges 

facing the world in this era, given what this issue represents of a grave danger to 

public health and the environment, and what the movement of this hazardous waste 

needs in terms of conditions and procedures during its management.  
Accordingly, this study aims to define the various administrative conditions and 

procedures established by the Algerian legislator under Law N° 19-01 concerning the 

conduct , control and removal of wastes ,and all executive decrees regulating it, to 

control the process of controlling transport and Export of hazardous special waste. 

Keywords : hazardous special waste, transport and export of hazardous special waste, 

administrative conditions and procedures, environmental challenges. 

 

  قد ة:

الجزائر كغيرها من الدول ليست في منأى من ظاهرة التلوث البيئي الذي أصبح يهدد حياة سكانها واملحيط 

البيئي الذي يعيشون فيه، بسب كثرة النفايات والرمي العشوائي لها خارج ألاماكن املخصصة لها، في زقاق املدن، وفي 

الناتجة عن النشاطات املنزلية والصناعية والزراعية والعالجية، القرى، وبجانب الطرقات وألاراض ي الفالحية...إلخ، 

 وكل النشاطات ألاخرى التي بفعل طبيعتها تشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة.

mailto:outmeed@gmail.com
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وعلى إثر تفاقم هذه املعضلة، وخاصة النفايات الخاصة الخطرة منها، الناتجة عن الزيادة املفرطة في 

العالجية وكل النشاطات ألاخرى، التي بفعل كميتها أو خصائصها الكيميائية أو النشاطات الصناعية والزراعية و 

الفيزيائية أو الحيوية تشكل مخاطرا كبرى على صحة الكائنات الحية والبيئة، وال يمكن إدارتها بنفس الشروط مع 

السامة والخطرة عبر الحدود،  النفايات املنزلية وما شابهها، وخاصة إذا ما تعلق ألامر بحركة هذا النوع من النفايات

فعمليات نقلها وتصديرها تتطلب شروط وإجراءات إدارية صارمة للسيطرة والتحكم فيها، وعمال بأحكام إتفاقية 

بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، التي انضمت إليها  2131بازل الدولية لسنة 

، حاول (1)املتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية بازل  213-13وم الرئاس ي رقم ، بموجب املرس2113الجزائر سنة 

املشرع الجزائري صياغة تشريعات داخلية تتوائم مع متطلبات هذه إلاتفاقية، وتتوافق مع أبعاد التنمية املستدامة، 

 21-22القانون رقم  لتحديد مختلف ألاحكام والضوابط التي تؤطر عمليات نقلها وتصديرها، التي نص عليها في

، وكافة نصوصه التطبيقية، وخاصة منها (2)، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها1222ديسمبر  21املؤرخ في 

 . (3)، الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة1221جانفي  10املؤرخ في  22-21املرسوم التنفيذي رقم 

لتالية: ماهي أبرز التدابير التي أقرها املشرع الجزائري لضبط عملية و إنطالقا مما سبق نطرح إلاشكالية ا

  ؟ التحكم في نقل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة

تكتس ي هذه الدراسة أهمية بالغة في رصد مختلف املخاطر والكوارث التي يمكن أن تسببها النفايات الخاصة   

تهدف هذه ولهذا  إذا تعلق ألامر بعمليات نقلها وتصديرها، وخاصة ،الخطرة على سالمة الصحة العمومية والبيئة

 رقم القانون  بموجب الجزائري  املشرع كرسها التي إلادارية وإلاجراءات الشروط مختلف تحديد إلى الورقة البحثية

 في التحكم عملية لضبط له، املنظمة التنفيذية املراسيم وجميع وإزالتها، ومراقبتها النفايات بتسيير املتعلق 22-21

 .هذا النوع الخطر من النفايات وتصدير نقل

وملعالجة هذه إلاشكالية، سنحاول التطرق في هذا البحث إلى مختلف القواعد وإلاجراءات الضابطة لعملية 

التحكم في نقل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة، حيث سنعالج في املبحث ألاول من هذه الدراسة ماهية النفايات 

 خطرة، في حين نخصص املبحث الثاني لتدابير نقل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة.الخاصة ال

 املبحث ألاول:  اهية النفايات الخاصة الخطرة

إن مشكلة النفايات الخطرة مهما كانت خصائصها، وأيا كان املصدر املنش ئ لها، من أنشطة صناعية أو 

ا كانت درجة خطورتها، أصبحت عابرة للحدود، وتواجه كل زراعية أو عالجية أو أنشطة أخرى خطرة وسامة، ومهم

الدول دون استثناء، نظرا إلنعكاسها السلبي على ألانظمة إلايكولوجية وتأثيراتها املباشرة وغير املباشرة على الصحة 

                                                           
،  املتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ الى اتفاقية بازل 2113ماي  21،  املؤرخ في 213-13 املرسوم الرئاس ي رقم -1

  .2113ماي  21،  الصادر بتاريخ 01ل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،  الجريدة الرسمية،  العددبشأن التحكم في نق
 21،  الصادر بتاريخ 00وإزالتها،  الجريدة الرسمية،  العدد ومراقبتها النفايات بتسيير ،  املتعلق1222ديسمبر 21،  املؤرخ في 21-22القانون رقم  -2

 .1222ديسمبر
،  الصادر 20الخطرة،  الجريدة الرسمية،  العدد الخاصة النفايات تصدير ينظم الذي ، 1221 جانفي 10 في املؤرخ ، 22-21 رقم التنفيذي رسومامل -3

 .1221جانفي  02بتاريخ 
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ت، بغية العمومية والبيئة، جراء اتصالها بعمليات إلانتاج وإلاستهالك، ما جعلها محل اهتمام العديد من الدراسا

 الوصول إلى حلول للتخلص منها، أو التقليص من حجمها إلى مستويات مقبولة.

مفهوم النفايات الخاصة الخطرة  و من هذا املنطلق سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إلى تحديد

 املطلب ألاول( وإلى مصادر النفايات الخاصة الخطرة ومخاطرها )املطلب الثاني(.)

 فهوم النفايات الخاصة الخطرةاملطلب ألاول:  

ال يوجد تعريف واحد ودقيق للنفايات بشكل عام، وال للنفايات الخاصة الخطرة بشكل خاص، وإنما تعددت 

حيث  وعامليا، تعاريفها، بمقدار تعدد الدراسات العلمية التي تناولتها بالتحليل والتجريب، وهذا نظرا إلختالفها إقليميا

تدرج بعض التصنيفات في قوائم النفايات الخاصة الخطرة، في حين نجدها في بلدان  البلدان نجد أنه في بعض

أخرى ال تعتبر خطرة، وكأصل عام يعود قرار التفرقة بين النفايات الخطرة إلى املشرعين، وعموما سنتناول مختلف 

 التعاريف التي يمكن أن ترد للنفايات الخاصة الخطرة.

 الخاصة الخطرةالفرع ألاول: تعريف النفايات 

إن إعطاء تعريف شامل للنفايات الخاصة الخطرة، يتطلب منا أوال تحديد مفهومها اللغوي و إلاصطالحي، 

 وثانيا تحديد مفهومها القانوني في التشريع الجزائري. 

 أوال: التعريف اللغوي وإلاصطالحي للنفايات الخاصة الخطرة

خاصة الخطرة مصطلح مركب من شقين متالزمين أحدهما النفايات يعتبر مصطلح النفايات الالتعريف اللغوي:  -أ

 وآلاخر الخطر. 

 النفايات لغة: -1

 ، جاء في لسان العرب: نفى الش يء ينفي نفيالنفيمفردها نفاية وهي مشتقة من النفايات 
ً
يقال و ، أي تنحى، ا

 نفيت الرجل وغيره أنفيته نفي
ً
 نفي الترابأي طردته ونفت الريح  ا

ً
 ونفيان ا

ً
فايةأي أطارته،  ا

ُ
: بقيته وأردؤه الش يء ون

 .(4)ما نفيته من الش يء لرداءته (بالضم) ، والُنفايةوكذلك نفاوته ونفاته ونفايته ونفوته ونفيته ونفيه

 .(5)ومعنى النفاية في اللغة يدور حول دفع الش يء بعيدا لرداءته، أو ألنه ش يء زائد ال فائدة منه

 الخطر لغة:  -2

على مهلكه، وخاطر بنفسه  إلاشراف، فالخطر هو الهالكعلى  إلاشرافالعرب أن الخطر هو جاء في لسان 

 ُهلك.يخاطر: أشفى بها على خطر 

فائدة منها وتؤدي إلى  ال الرديئة أو التي  ألاشياءهي  يمكننا القول بأن النفايات الخطرة لغة على ما سبقوبناء  

 .(6)الهالك

 

                                                           
 .002،  ص1220بيروت،  لبنان،   ،  حرف النون،  "نفى"، 23أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور(،  لسان العرب،  دار صادر،  الجزء  -4
 .12و12،  دار النهضة العربية،  مصر،  ص،  املسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة الحافظرتيب محمد عبد  معمر -5
 .12املرجع نفسه،  ص -6
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 الخاصة الخطرةالتعريف إلاصالحي للنفايات  -ب

مخلفات أو خليط فمنهم من يعرفها على أنها " تعددت واختلفت التعاريف الفقهية التي تناولت هذا املصطلح،

عند إدارتها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها  -وخواصها الكيميائية واملعدية وتركيزاتهالكمياتها  تبعا -من املخلفات تسب

عجزا أو أضرارا صحية مباشرة أو غير  تسببالتي ألامراض ة زيادة الوفيات أو غير سليم طريقةأو التخلص منها ب

املخلفات التي لها خواص طبيعية أو كيماوية ، في حين عرفتها منظمة الصحة العاملية بأنها" (7)مباشرة آنية أو متأخرة"

 خاصة وطر  تداوال أو بيولوجية تتطلب 
ً
 . (8)"عامة والبيئةللتخلص منها لتجنب مخاطرها على الصحة القا

 ثانيا: التعريف القانوني للنفايات الخاصة الخطرة

 الخطرة النفايات نقل في التحكم إن أغلب التشريعات ألاجنبية، بما فيها اتفاقية بازل الدولية بشأن

، 213-13 رقم الرئاس ي املرسوم بموجب ،2113 سنة الجزائر إليها انضمت التي الحدود، عبر منها والتخلص

عمل مصطلح النفايات الخطرة، في حين يستعمل املشرع الجزائري مصطلح النفايات الخاصة الخطرة في نص تست

، وفي نظرنا هو املصطلح ألانسب لهذا النوع من النفايات، الذي يدل بالكفاية على درجة 21-22القانون رقم 

من  20مة العامة، وطبقا لنص املادة خطورة وسمية خواص هذه النفايات وتأثيراتها السلبية على البيئة والسال 

 وإزالتها، يقصد في مفهوم هذا القانون:  ومراقبتها النفايات بتسيير املتعلق 21-22القانون رقم 

 كلو  والخدمات والعالجية والزراعية الصناعية الناتجة عن النشاطات النفايات هي كل النفايات الخاصة:

 ومعالجتها بنفس الشروط ونقلها جمعهايمكن  تحتويها ال  التياملواد  توناومك طبيعتها بفعل والتي ألاخرى  النشاطات

 والنفايات الهامدة. وما شابههااملنزلية  النفايات عم

: هي كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية املواد السامة التي تحتويها يحتمل النفايات الخاصة الخطرة

 يئة.أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالب

وأخيرا يمكننا القول بأن النفايات الخاصة الخطرة هي مجموعة النفايات بأشكالها املختلفة السائلة أو الغازية 

أو الصلبة، التي يمكن لكميتها وتركيزها وتكوينها أو خصائصها الكيماوية أن تتسبب في أخطار حالية أو محتملة على 

 نها أو نقلها أو التخلص منها أو إدارتها بصورة غير سليمة.صحة إلانسان أو البيئة لدى معالجتها أو تخزي

 الفرع الثاني: خصائص النفايات الخاصة الخطرة

الذي يحدد قائمة النفايات بما في  223-20أفرد املشرع الجزائري في امللحق ألاول من املرسوم التنفيذي رقم

حت عنوان مقاييس خطورة النفايات الخاصة ، مجموعة من امليزات الخاصة، ت(9)ذلك النفايات الخاصة الخطرة

 الخطرة، واملتمثلة في:

 

 
                                                           

 .100ص ، 1223 دار الفكر العربي،  القاهرة،  مصر،  ولى، الطبعة ألا ،  الحلول ،  إلابتكارات،  البدائل،  الصلبة املخلفات،  إدارة الحجار محمود صالح -7
 .100املرجع نفسه،  ص -8
،  يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،  الجريدة الرسمية،  1220فبراير  13،  املؤرخ في 223-20املرسوم التنفيذي رقم  -9

 .1220مارس  21،  الصادر بتاريخ 20العدد
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 أوال: قابلية النفايات الخاصة الخطرة لإلنفجار وإلاشتعال:

تكون قابلة لإلنفجار كل مادة أو نفاية صلبة أو سائلة أو عجينية أو هالمية يمكن حتى مع القابلية لإلنفجار:  -1

ُون سريع للغاز الذي ينفجر أو يفرقع بسرعة ضمن  إنعدام ألاكسجين الجوي أن تتسبب في
َ
ك

َ
تفاعل ناشر للحرارة مع ت

، ومن أمثلة ذلك نفايات الصناعات (10)ظروف تجريبية محددة، أو ينفجر تحت تأثير الحرارة في حالة الحبس الجزئي

 العسكرية. 

ع درجة حرارتها إلى حد إلاشتعال في : تكون قابلة لإلشتعال كل مادة أو نفاية يمكن أن ترتفالقابلية لإلشتعال -2

الهواء، وضمن درجة حرارة املحيط دون اضافة طاقة، وحسب الحالة التي تكون عليها، إما سائلة حيث تكون نقطة 

الومض فيها جد منخفضة أو تتسبب بفعل املالمسة باملاء أو بالهواء الرطب في إنتاج غاز شديد إلاشتعال بكميات 

الصلبة حيث يمكن أن تشتعل بسهولة من خالل فعل وجيز ملصدر إلاشتعال وتستمر في خطرة، أو حسب حالتها 

، ومن أمثلة ذلك: نفايات املواد البترولية، املذيبات، اللدائن، (11)إلاحتراق أو إلاستنفاذ حتى بعد إزالة هذا املصدر

 والحمأة الناتجة عن بعض الصناعات الكيماوية.

 لخطرة وقابليتها للتفاعل والتآكلثانيا: سمية النفايات الخاصة ا

تكون سامة كل مادة أو نفاية قد تؤدي بفعل إلاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات ضئيلة، سا ة:  -1

 إلى املوت أو إلى مخاطر حادة أو مزمنة.

دة تكون هذه املواد غير وتتضمن هذه الخاصية املواد التي تتصف بنشاطها الكيميائي، وفي العا القابلية للتفاعل: -2

غازات، أبخرة، رغوة خطرة أو  تتنجمستقرة، ويمكن أن تتفاعل بقوة مع املاء لتشكل مخاليط متفجرة أو يمكن أن 

سامة بكميات كافية لتشكيل خطر على البيئة وصحة العامة ومن أمثلة ذلك: كربيد الكالسيوم، وأمالح السيانيد 

 .(12)عند اختالطها مع ألاحماض

تكون أكالة كل مادة أو نفاية يمكن، بفعل مالمستها لألنسجة الحية أن تؤدي إلى تلف هذه لقابلية للتآكل: ا -3

 ألاخيرة، ومن أمثلتها مخلفات ألاحماض مثل حامض النيتريك، حامض الهيدروكلوريك حامض الكبريتيك.

 املطلب الثاني:  صادر النفايات الخاصة الخطرة و خاطرها:

، الذي لم ُيشر صراحة 21-22، وبالرجوع الى أحكام القانون رقم (13)كام اتفاقية بازل الدوليةاستنادا على أح

إلى مصادر النفايات الخاصة الخطرة، فإنه يمكن أن يكون مصدر النفايات الخاصة الخطرة من نفايات النشاطات 

ات املنزلية الخطرة، وكل هذه الصناعية، ونفايات النشاطات العالجية، ونفايات النشاطات الزراعية، والنفاي

 ألاصناف من النفايات الخطرة، لها مخاطر كثيرة وآثار سلبية على الصحة العامة والبيئة.

 

                                                           
 .21و22،  ص223-20لحق ألاول من املرسوم التنفيذي رقم امل -10
 .21ص ، 223-20 رقم التنفيذي املرسوم من ألاول  امللحق -11
 .30،  ألاردن،  ص002خالد محمد العنانزة،  النفايات الخطرة والتحدي ألامني،  مجلة ألامن والحياة،  العدد  -12
الحدود،  الذي يتضمن تصنيف النفايات الخطرة   عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم املرفق الثامن وما يليه من اتفاقية بازل بشأن -13

 وما يليها.  10ومكوناتها،  ص
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 الفرع ألاول:  صادر النفايات الخاصة الخطرة

ال يوجد تصنيف مثالي ملصادر النفايات الخاصة الخطرة، نظرا الختالف أشكال النفايات الخطرة دوليا، وعلى 

 م يمكن أن تكون النفايات الخاصة الخطرة ناتجة عن:العمو 

 أوال: نفايات النشاطات الصناعية

ويقصد بالنفايات الصناعية جميع النفايات أو املخلفات الناتجة عن كافة ألانشطة الصناعية أو التحويلية أو 

 استخدام خالل من تجالاستعمال لكل مركب مادي مصنع، وتصنف حسب حالتها الفيزيائية إلى نفايات سائلة تن

 املائية املصبات في وتلقى الصناعية الصرف كالزيوت، مياه مصنعة مواد بقايا أو للتصنيع املختلفة العمليات في املياه

املحيطات، وقد أشار املشرع إلى مفهوم تصريف النفايات الصناعية السائلة في نص  أو البحار أو ألانهار على سواء

، كما تصنف كذلك إلى نفايات (14)الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة 202-10م من املرسوم رق 21املادة 

صناعية صلبة تنتجها املنشآت الصناعية أثناء عملية تحويل املواد ألاولية الى مواد جاهزة أهمها النفايات الناتجة 

 عن الصناعات البترولية، وإلى نفايات صناعية غازية ونفايات صناعية مشعة.

 نفايات النشاطات العالجية ثانيا:

على أنها" كل النفايات الناتجة عن  21-22من القانون رقم  20عرفها املشرع الجزائري في نص املادة 

نشاطات الفحص واملتابعة والعالج الوقائي أو العالجي في مجال الطب البشري والبيطري "، وتصنف إلى نفايات 

املحدد  003-33من املرسوم التنفيذي رقم  20و 21ملادتين صلبة غير متعفنة ونفايات متعفنة حسب نص ا

، والنفايات (15)لشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية، وإلى النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية

املعدية املتولدة عند تقديم خدمات طبية للمريض في املستشفيات واملرافق الصحية أثناء مراحل التشخيص أو 

ج أو تحصين ضد ألامراض، والنفايات السامة التي يتسبب إطالقها في أضرار بالغة على صحة إلانسان ) املوت، العال 

 إصابات خطيرة(، كما تتسبب في أضرار مباشرة أو غير مباشرة على البيئة.

 ثالثا: نفايات النشاطات الزراعية

وألانشطة الغابية والصيد البحري وعمليات  هي كل النفايات الناتجة عن الزراعة والبستنة وتربية املائيات

، وقد أشار املشرع إلى بعض ألاصناف للنفايات الزراعية الخطرة في امللحق الثالث من (16)تحضير وتحويل ألاغذية

(، نفايات 10201، واملتمثلة في النفايات الكيميائية الزراعية واملحددة بالرمز)20/223املرسوم التنفيذي رقم 

 (.30203غ) الشق على الصبغ ألازرق وأخاديد، عينات وغبار الصقل( تحتوي على الكروم، تحت الرمز)الجلد املدبو 

 رابعا: النفايات املنزلية الخطرة

هي كل املخلفات الناتجة عن إلاستعماالت املنزلية، التي لها خطورة خاصة تسبب التآكل أو تكون مواد سامة، 

تشمل كل ألاجهزة إلالكترونية العاطلة أو املتروكة، وكل مواد التنظيف  أو شديدة التفاعل، أو قابلة لإلشتعال،
                                                           

خ ،  الصادر بتاري30،  الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة،  الجريدة الرسمية،  العدد2110يوليو  22،  املؤرخ في 202-10املرسوم التنفيذي رقم  -14

 .2110يوليو  23
 ،  الذي يحدد كيفيات معالجة النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية.1222أفريل  23من القرار الوزاري املشترك،  املؤرخ في  21املادة  -15
  .31و32،  ص1220دد ألاول،  بن شارف أحمد،  وناس يحي،  النظام القانوني للنفايات الزراعية في الجزائر،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  الع -16
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والتعقيم املستعملة في املطابخ والحمامات، وأغراض العناية بالحديقة املنزلية والسيارات، ألادوية منتهية الصالحية، 

م يتم التخلص منها بشكل صحيح، مواد التجميل، مواد العناية باملنزل من دهانات، ومواد الديكور،...إلخ، والتي إذا ل

 ويمكن أن تشكل خطورة على صحة إلانسان وبيئته. 

 الفرع الثاني:  خاطر النفايات الخاصة الخطرة 

، في غير ألاماكن املخصصة -التي تم ذكرها سابقا -إن الرمي العشوائي للنفايات الخطرة بأشكالها املختلفة

 اطرا على صحة إلانسان والبيئة التي يعيش فيها، تتمثل في:لجمعها وتخزينها وتوضيبها وصرفها، يشكل مخ

 أوال: املخاطر الصحية

تؤثر النفايات الخطرة على صحة إلانسان، التي قد يتعرض إليها أثناء اتصاله املباشر أو غير املباشر بها، أثناء 

ارع(، أو في حياته اليومية عندما تأدية عمله )عمال النظافة، عمال مرادم وترميد النفايات، عمال املستشفيات واملز 

تتراكم وتحيط به النفايات، وذلك عن طريق املالمسة أو إلاختراق )الوخز، الحقن(  أو البلع أو التنفس، فتشكل له 

أمراضا عديدة كالتهاب الجلد، التهاب الكبد الفيروس ي "بي" و"س ي" وفيروس "ايتش آي في" املسبب ملتالزمة نقص 

يدز"، التعرض للجراثيم والطفيليات بسب الحشرات والفئران والقطط والكالب التي تعيش من/ املناعة املكتسب "ا

وفي محيط النفايات، مرض التيفوئيد وألامراض املتنقلة عبر املجاري املائية، ألاخطار املتعلقة باملرامد واملحارق، 

 ألامراض السرطانية،...إلخ .

 ثانيا: املخاطر البيئية

نفايات الخطرة بشكل يضمن التخلص السليم منها، يتسبب في تلوث البيئة، نتيجة ما ينجم إن عدم إدارة ال

عن هذا النوع من النفايات من رائحة كريهة وتشويه للمناظر الطبيعية، إلاحتباس الحراري نتيجة الزيادة في كميات 

الشرب واملياه الجوفية التي تتسبب فيها الغازات الدفيئة من غاز امليثان وثاني أكسيد الكربون في الجو، تلويث مياه 

مدافن النفايات، انتشار معادن سامة في البيئة بسبب ترميد املعادن الثقيلة أو املواد التي تحتوي على معادن ثقيلة 

 السيما الرصاص والزئبق والكادميوم...إلخ. 

 املبحث الثاني: تدابير نقل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة

، ومن ثم فإن (17)يات يقصد بها " كل عملية نقل للنفايات وعبروها واستيرادها وتصديرها "إن حركة النفا

هذه العملية تتضمن شحن النفايات الخاصة الخطرة، وتفريغها ونقلها، وقد تتباين حركة النفايات الخاصة الخطرة 

ج عن حركتها غير املضبوطة وغير داخل الحدود وعبرها، فتخوف املشرع الجزائري من وقوع مخاطر وكوارث بيئية تنت

املشروعة، جعله يتعامل بحذر مع عمليات نقل النفايات الخطرة وعبورها وتصديرها، ويقيدها بمجموعة من 

الشروط وإلاجراءات إلادارية الصارمة بغرض فرض رقابة محكمة عليها، التي أقرها على وجه الخصوص بموجب 

-21د كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، واملرسوم التنفيذي رقم ، الذي يحد321-23املرسوم التنفيذي رقم 

 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، والتي سنحاول التعرض إليها من خالل هذا املبحث. 22

 

                                                           
 ،  املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.21-22من القانون رقم  20املادة  -17
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 املطلب ألاول: شروط نقل النفايات الخاصة الخطرة

 20طرة بالشروط التي حددتها نص املادة بعد انتهاء منتجي النفايات الخطرة من عملية جمع النفايات الخ

 باإلجراءات القانونية التي حددها كل من املرسوم التنفيذي رقم (18)21-22من القانون رقم 
ً
قيدا

َ
 21-21، وت

، الذي يحدد كيفيات التصريح 021-21، واملرسوم التنفيذي رقم (19)املتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة

 21، تأتي عملية نقل النفايات الخاصة الخطرة، والتي يقصد بها حسب نص املادة (20)ةبالنفايات الخاصة الخطر 

"مجموع عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها"، كما يقصد  321-23من املرسوم التنفيذي رقم 

 عبر أو  إلىلوطنية لدولة القضائية ا للواليةلنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة بها كذلك " أي نقل 

 أليالقضائية الوطنية  للواليةتخضع  ال  منطقة عبر أو  إلىالقضائية الوطنية لدولة أخرى، أو  للواليةمنطقة خاضعة 

، كمرحلة أساسية تتطلب الحذر واليقظة في التعامل مع (21)ألاقل" علىالنقل دولتان في  تشتركأن  شريطةدولة، 

بأن " نقل النفايات  21-22من القانون رقم  13ا نص املشرع الجزائري في نص املادة هذا النوع من النفايات، لهذ

الخاصة الخطرة يتطلب الترخيص من الوزير املكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير املكلف بالنقل"، مع ضرورة توفر 

 ور سابقا.املذك 321-23بعض الشروط العامة والخاصة التي حددتها أحكام املرسوم التنفيذي رقم 

 الفرع ألاول: الشروط العا ة لنقل النفايات الخاصة الخطرة

، يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى 321-23من املرسوم التنفيذي رقم  20حسب نص املادة 

 شروط عامة في مجال التغليف ووسائل النقل والتعليمات ألامنية، تتمثل في:

 الخاصة الخطرة أوال: الشروط املرتبطة بتغليف النفايات

ترتبط هذه الشروط بمجموعة من الخصائص التقنية مللصقات النفايات الخاصة الخطرة، والتي يقصد بها 

، بـمجموع املعلومات املوضوعة (22)1220سبتمبر  21من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  21حسب نص املادة 

 لة في:على مغلف النفاية الخاصة الخطرة أثناء نقلها" واملتمث

يجب أن توضع النفايات الخاصة الخطرة املنقولة في مغلفات أخذا بعين إلاعتبار طبيعتها وحالتها وخطورتها )املادة  -

(، وفي هذا الشأن ُيحدد قرار مشترك بين الوزير املكلف بالبيئة والوزير 321-23من املرسوم التنفيذي رقم  23

ل صنف من النفايات الخاصة، كما يحدد كل نوع من أنواع التغليف املكلف بالنقل أنواع التغليف املستعملة لك

                                                           
 ،  املذكور سابقا.21-22من القانون رقم  20املادة  -18
،  الصادر 20الجريدة الرسمية،  العدد  ،  املتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة، 1221يناير  12،  املؤرخ في 21-21املرسوم التنفيذي رقم  -19

 .1221يناير  11بتاريخ 
،  الذي يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة،  الجريدة الرسمية،  1221سبتمبر  22،  املؤرخ في 021-21املرسوم التنفيذي رقم  -20

 .1221سبتمبر  22،  الصادر بتاريخ 01العدد
 رقم الرئاس ي بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،  التي انضمت اليها الجزائر بموجب املرسوم من اتفاقية بازل  21املادة  -21

،  الذي يتضمن 1220ماي  11،  =املؤرخ في 202-20وتم التصديق على تعديلها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  ، 2113 ماي 21 في املؤرخ ، 13-213

 .1220ماي  13،  الصادر بتاريخ01،  الجريدة الرسمية،  العدد2111سبتمبر 11يل اتفاقية بازل،  املعتمد بجنيف في التصديق على تعد
 ، 01العدد الرسمية،  الجريدة الخطرة،  الخاصة النفايات مللصقات التقنية للخصائص املحدد ، 1220 سبتمبر 21 في املؤرخ املشترك الوزاري  القرار -22

 .1223 يونيو 21 بتاريخ الصادر
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من نفس  21خصائص مساكته ومقاومته للضغوطات وإلاهتزازات والصدمات والحرارة والرطوبة )نص املادة 

 املرسوم(.

يجب أن تحتوي أغلفة النفايات الخاصة الخطرة على بطاقات واضحة وغير قابلة للمحو تسمح بالتعرف على  -

 :(23)لنفايات الخاصة الخطرة التي تحتويها، تتضمن املعلومات آلاتيةا

 اشارة " نفايات خاصة خطرة "، واسم النفاية الخاصة الخطرة، ورمزها حسب قائمة النفايات. -

الذي يحدد قائمة  223-20مؤشر مقاييس خطورة النفايات الخاصة الخطرة املحدد في أحكام املرسوم رقم  -

 ي ذلك النفايات الخاصة الخطرة. النفايات بما ف

 مؤشر املخاطر وتعليمات التحذير وكمية النفايات الخاصة الخطرة. -

مصدر النفاية الخاصة الخطرة )اسم وعنوان املنتج و/أو الحائز واملرسل إليه(، ومكان وصول النفاية الخاصة  -

 الخطرة.

 من مساحة املغلف. 22/2لقرار، بحيث تحتل امللصقةيجب أن يتطابق حجم امللصقة مع النموذج املرفق في هذا ا -

أن تجري تعبئة النفايات الخطرة منها على أنه " يشترط  23كما أضافت اتفاقية بازل بهذا الشأن ووفقا لنص املادة 

 املعترف بهاالدولية  واملعايير مع القواعد  يتماش ىنحو  علىالحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها  عبر موضع النقل 

ذات الصلة  للممارساتالواجبة  املراعاة يوليمجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن  فيبوجه عام  واملقبولة

  املعترف
ً
 ".بها دوليا

 ثانيا: الشروط املرتبطة بوسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة

هذه الشروط  على التوالي 321 -23من املرسوم التنفيذي رقم  22و 21، 23، 20حددت نصوص املواد 

 واملتمثلة في: 

 يجب أن تكون وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة معّدة ومكيفة مع طبيعة وخصائص خطر النفايات املنقولة. -

تخضع وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة ملراقبة املطابقة وللمعاينات التقنية الدورية طبقا للتنظيم املعمول  -

 به.

نقل النفايات الخاصة الخطرة على إشارة خارجية واضحة خاصة بنوع النفايات املنقولة يجب أن تحتوي وسائل  -

 بغية تحديد طبيعتها وألاخطار التي يحتمل أن تشكلها.

سلم طبقا للتشريع املعمول به وتثبت أنه  -
ُ
 على شهادة مهنية ت

ً
يجب أن يكون ناقل النفايات الخاصة الخطرة حائزا

 .الطوارئ  حاالت في أو العادية الظروف في الخطرة النفايات مع ال، تؤهله للتعاملتابع تكوينا في هذا املج

 ثالثا: الشروط املرتبطة بتعليمات ألا ن في  جال نقل النفايات الخاصة الخطرة

في حالة وقوع حادث أثناء عملية النقل يتسبب في تسرب النفايات الخاصة الخطرة، يجب على الناقل أن 

 : (24)الشرطة أو الدرك الوطني والحماية املدنية والسلطات إلاقليمية املختصة من أجل يعلم فورا مصالح

                                                           
 الخطرة. الخاصة النفايات مللصقات التقنية للخصائص املحدد ، 1220سبتمبر 21من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  23و 20املادتين  -23
 املذكور أعاله. 321-23من املرسوم التنفيذي رقم  21و22املادتين  -24
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 وقف تسرب النفايات الخاصة الخطرة. -

 استرجاع النفايات الخاصة الخطرة وكل املواد امللوثة بها. -

ايات الخاصة تحدد قواعد وتدابير و/أو بروتوكوالت ألامن، في حالة حدوث حادث أو تسرب حسب طبيعة النف -

 الخطرة املنقولة وأغلفتها بقرار مشترك بين الوزراء املكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل.

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة املتعلقة بترخيص النقل ووثائق حركة النفايات الخاصة الخطرة

 الوزير من لترخيص الخطرة اصةالخ النفايات ، يخضع نقل21-22 رقم القانون  من 13 املادة حسب نص

الذي يعد بمثابة تأهيل للناقل بنقل هذا النوع من النفايات،   بالنقل، املكلف الوزير استشارة بعد بالبيئة املكلف

، الذي يحدد محتوى ملف طلب رخصة 1220سبتمبر  21يحدد محتواه بموجب القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 

، كما يجب أن يكون كل نقل (25)ة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنيةنقل النفايات الخاصة الخطر 

 بوثيقة حركة، تحدد خصائصها بقرار مشترك بين الوزراء املكلفين بالدفاع الوطني 
ً
للنفايات الخاصة الخطرة مرفوقا

 والداخلية والبيئة والنقل.

 أوال: رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة

 :(26)نقل النفايات الخاصة الخطرة من الوثائق التالية يتكون ملف طلب رخصة

طلب يبرز اسم أو اسم الشركة وعنوان الطالب طبيعة وتسمية ورمز النفايات املنقولة، وقائمة طاقم القيادة،  -

 تعيين نقاط الشحن والتفريغ وكذا النقاط ألاساسية للمرور باملسار.

قة والشهادات املهنية وعقود تأمين نقل للسائقين وبطاقات نسخ طبق ألاصل وسارية املفعول لرخص السيا -

التسجيل ومحاضر ضبط باملراقبة التقنية واملطابقة للسيارات والقطارات ورخص مرور السيارات ونسخة من 

 السجل التجاري للشركة الطالبة لرخصة النقل و/أو الناقل العمومي للبضائع.

عد دراسة ملف الطلب ومع استيفاء جميع الشروط املتعلقة تمنح رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة ب

بنقل النفايات الخاصة الخطرة، ويكون الرد على طلب الرخصة في أجل ال يتعدى شهرين من تاريخ ايداع امللف، 

ليمه، يوما ابتداء من تاريخ تس 02وعلى وزارة النقل أن تبدي رأيها وترسله إلى الوزارة املكلفة بالبيئة في أجل أقصاه 

وفي في حالة قبول الطلب تمنح رخصة النقل بمقرر من الوزير املكلف بالبيئة بعد استشارة لوزير املكلف بالنقل 

وتحدد خصائصها التقنية وفقا للملحق املرفق بهذا القرار، وفي حالة عدم احترام ألاحكام التنظيمية في مجال نقل 

 الناقل.النفايات الخاصة الخطرة تسحب الرخصة فوريا من 

 

 

 

                                                           
 وكذا الرخصة منح وكيفيات الخطرة الخاصة النفايات نقل رخصة طلب ملف محتوى  يحدد الذي  ،1220 سبتمبر 21 في املؤرخ املشترك الوزاري  القرار -25

 .1223يونيو  21،  الصادر بتاريخ 01التقنية،  الجريدة الرسمية،  العدد خصائصها
وى ملف طلب رخصة نقل النفايات ،  الذي يحدد محت1220سبتمبر  21من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  20،  20،  23،  20،  21املواد  -26

 .الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية
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 (27)ثانيا: وثيقة حركة النفايات الخاصة الخطرة

تسمح من التحقق من  "وثيقة الحركة"أن يكون كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة مرفوقا بوثيقة تدعى  يجب   

كل متعامل ومدى مطابقة  تدخالتمدى مطابقة النقل مع التنظيم والتشريع املعمول بهما، وتمكن من ضبط 

تعد وثيقة الحركة بمثابة عقد ملزم  آجاله، كمابمساره و  ألامر يتعلق  مامة لسير النقل خاصة عندالشروط العا

 .من املهام املوكلة لهم إلانتهاءه بمجرد عم توقيهاملرسل إليه والذي يتعين علي للناقل واملرسل و

أن يغادرها قبل أن تنظف  وفي حالة افراغ الناقل لحمولة النفايات الخطرة في منشأة املعالجة، فال يمكن له

 وتطهر الحاوية أو املقصورة املستعملة لنقلها، حيث يتكلف حائز النفايات الخاصة الخطرة بتكاليف التطهير.

 املطلب الثاني: ضوابط تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة عبر الحدود

نبي قد يكون أقل تكلفة، وتجدر يعود سبب نقل النفايات عبر الحدود إلى أن قدرة التخلص منها في بلد أج

إلاشارة في البداية إلى أن املشرع الجزائري قد وضع أحكاما عامة وشروطا خاصة لضبط عملية تصدير النفايات 

الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، وكافة  22-21الخاصة الخطرة، تضمنها املرسوم التنفيذي رقم 

ل ألاحكام العامة له الخطوط العريضة لتصدير النفايات الخاصة الخطرة من القرارات املنظمة ألحكامه، حيث تمث

حاالت للسماح أو الحظر في هذا املجال، أما الشروط الخاصة التي تضمنها هذا املرسوم، جاءت لتحديد إجراءات 

 الخاصة النفايات تصدير رخصة اصدار وكيفيات الحصول على رخصة التصدير من جهة، ولتحديد ضوابط

وسحبها من جهة أخرى، وهذا في ظل احترام تدابير الوقاية من املخاطر والكوارث التي تتسبب فيها  ومراقبتها لخطرةا

 النفايات الخطرة أثناء عملية نقلها وتصديرها للمحافظة على الصحة العمومية والبيئة.

 أحكام وشروط تصدير النفايات الخاصة الخطرة :ألاول  الفرع

مجموعة من ألاحكام العامة والشروط لضبط عملية تصدير وعبور  22-21فيذي رقم تضمن املرسوم التن

 النفايات الخاصة الخطرة عبر الحدود، وهذا ما سيتم توضيحه أدناه. 

 أوال: ألاحكام العا ة املتعلقة بجواز تصدير النفايات الخاصة الخطرة

ية تصدير وعبور النفايات الخاصة وتتضمن هذه ألاحكام مجموعة من القواعد العامة التي تضبط عمل

، وعموما تتمثل 2131الخطرة عبر الحدود، التي قد تم التنصيص على بعض منها ضمن اتفاقية بازل الدولية لسنة 

 هذه ألاحكام في:

 يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة. -

 نع استيرادها.حظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تم -

 حظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي لم تقدم موافقة خاصة ومكتوبة. -

 عدم توفر أي منشأة معالجة على املستوى الوطني من أجل تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة. -

 .يخضع تصدير النفايات الخاصة الخطرة لرخصة الوزير املكلف بالبيئة -

 يجب أن يتم تحرير طلب رخصة التصدير من طرف مصدر مؤهل من قبل الوزير املكلف بالبيئة. -
                                                           

 املذكور سابقا. 321-23من املرسوم التنفيذي رقم  12الى  20املواد من  -27 
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 الوزارة املكلفة بالبيئة صاحبة إلاختصاص بمنح رخصة التصدير للنفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها. -

لبيئة أثناء عملية تصدير النفايات يتعين على املصدر أن يتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية صحة إلانسان وا -

 الخاصة الخطرة عبر الحدود.

 ثانيا: الشروط املرتبطة بتصدير النفايات الخاصة الخطرة

 وتشمل: 

 رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة: -أ

إن عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة، تخضع لرخصة إدارية تسلم من قبل الوزير املكلف بالبيئة، بعد 

( شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها، وذلك بعد تقديم طلب يتم تحريره من طرف 21ذ رأي اللجنة ملدة إثني عشر)أخ

مّصدر مؤهل لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يطلب ذلك، وتجدر إلاشارة الى أن طلب تأهيل 

بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة  مصدر النفايات الخاصة الخطرة يتم دراسته من طرف اللجنة املشتركة

 23يوما ابتداءا من تاريخ ايداع طلب التأهيل، الذي يخضع ألحكام القرار املؤرخ في  32الخطرة في آجال ال تتعدى 

 .(28)، املحدد لكيفيات تأهيل مصادر النفايات الخاصة الخطرة1212يونيو 

لئه والتوقيع عليه من طرف الطالب حسب ُيعد طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة بعد م

، الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة 22-21النموذج املرفق في امللحق ألاول من املرسوم التنفيذي رقم 

 :(30)، وترفق معه الوثائق التالية(29)الخطرة

قر الشركة هوية وعنوان الطالب إذا كان شخص طبيعي، أما إذا كان الشخص معنويا تذكر تسميته وعنوان م -

 وقانونه ألاساس ي.

 عقد التصدير يبين فيه طريقة معالجة بيئية عقالنية للنفايات وكمية النفايات املراد تصديرها. -

وثيقة التبليغ اململوءة واملوقعة قانونا تؤكد املوافقة املسبقة لسلطة بلد إلاستيراد املختصة، ونسخ من هذا التبليغ  -

( شهر تحتسب من 21ة لبلد التصدير والعبور، وتحدد مدة صالحيتها بإثني عشر)موقعة من قبل السلطات املختص

 من هذه الوثيقة. 12تاريخ إلصاقها في الخانة 

وثيقة الحركة اململوءة واملوقعة قانونا من طرف الطالب، تحدد طبيعة وتسمية ورمز النفايات الخاصة الخطرة  -

 -املعالجة، حيث تحدد خصائصها في امللحق الثالث من هذا املرسوم. املراد تصديره وكذا بلد التصدير ومكان منشأة

 كشف التحاليل املتعلق بالتركيبة الفيزيوكيميائية للنفايات الخاصة الخطرة تسلم من طرف هيئة معتمدة. -

                                                           
أوت  21،  الصادر بتاريخ 30مية،  العددالخطرة،  الجريدة الرس الخاصة النفايات مصادر تأهيل كيفيات يحدد الذي ، 1212 يونيو 23 في املؤرخ القرار -28

1212. 
 الخطرة. الخاصة النفايات تصدير ينظم ،  الذي22-21امللحق ألاول من املرسوم التنفيذي رقم  -29
 .22-21من املرسوم التنفيذي رقم  21املادة  -30
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خالل  من العقد وتودع في حساب الوزارة املكلفة بالبيئة %1كفالة ضمان ُيعدها املّصدر لدى بنك معتمد بقيمة  -

شهر كأقص ى تقدير بعد تسليم رخصة التصدير، وقبل الشروع في عملية التصدر للنفايات الخاصة الخطرة يتم 

 اعادة الضمان املالي عندما تستلم الوزارة املكلفة بالبيئة آخر شهادة تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة،

نات النفايات الخاصة الخطرة، التي استقبلها من دولة و هي وثيقة هامة تثبت قيام املستورد بمعالجة كافة شح

 التصدير.

وزيادة على ذلك ال تمنح رخصة التصدير لطالبها، إال إذا إلتزم بكافة قواعد ومعايير التوضيب والوسم املتفق عليه 

 .(31)دوليا

 لجنة تصدير النفايات الخاصة الخطرة -ب

كلف هذه تنشأ لدى الوزير املكلف بالبيئة لجنة مشتركة ب
ُ
ين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، ت

اللجنة بإبداء رأيها بعد فحص طلبات رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة، وكذا طلبات تمديد رخصة 

، وتتكون هذه اللجنة والتي يرأسها الوزير املكلف بالبيئة أو من (32)التصدير، إضافة إلى طلبات تأهيل املصدرين

وزير الداخلية  وزير الشؤون الخارجية، ممثل : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل33املمثلين التاليينيمثله، من 

الوزير املكلف بالطاقة، ممثل الوزير املكلف  وزير املالية، ممثل والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، ممثل

ية والصيد البحري، ممثل الوزير املكلف بالتجارة، بالصناعة واملناجم، ممثل الوزير املكلف بالفالحة والتنمية الريف

ممثل الوزير املكلف باألشغال العمومية والنقل، ممثل الوزير املكلف باملوارد املائية، ممثل الوزير املكلف بالصحة 

 والسكان واصالح املستشفيات، ممثل املديرية العامة للجمارك، ممثل املديرية العامة للحماية املدنية.

 20عضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير املكلف بالبيئة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها ملدة يعين أ

سنوات قابلة للتجديد، ويتم استخالفهم حسب ألاشكال نفسها، وتتولى مصالح الوزارة املكلفة بالبيئة ألامانة 

 الدائمة للجنة.

 يات الخاصة الخطرة و راقبتها وسحبهاضوابط اصدار رخصة تصدير النفا :الثاني الفرع

تخضع رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة الى مجموعة من إلاجراءات القبلية والبعدية التي تناولتها 

بالتفصيل، حيث تشمل إلاجراءات القبلية مختلف املراحل وآلاجال القانونية  22-21أحكام املرسوم التنفيذي رقم

 بها ويتقيد يتخذها أن يجب التي التدابير كافة في حين تشمل إلاجراءات البعدية الالزمة إلصدار هذه الرخصة،

بالبيئة بإعتبارها صاحبة  املكلفة وتباشرها الوزارة الخطرة، الخاصة النفايات تصدير لرخصة استالمه بعد املّصدر

 التصدير. وسحب رخصة مراقبة في إلاختصاص

 

                                                           
 ،  املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.21-22من القانون رقم  10املادة  -31
 ،  الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة.22-21من املرسوم التنفيذي رقم  21املادة  -32
 من نفس املرسوم. 20املادة  -33
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 (34)ات الخاصة الخطرةأوال: إجراءات تسليم رخصة تصدير النفاي

تسلم رخصة التصدير للنفايات الخاصة الخطرة من قبل الوزير املكلف بالبيئة، وذلك بعد رأي لجنة التصدير 

شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها، وفي ذات إلاطار يتعين على مصالح الوزارة املكلفة بالبيئة الرد على طلب  21ملدة 

( من تاريخ ايداع الطلب، إما باملوافقة، أو الرفض املعلل مع تبليغ 21ين )رخصة التصدير في أجل ال يتجاوز شهر 

صاحب الطلب، وفي هذه الحالة لصاحب الطلب الحق في الطعن لدى الوزير املكلف بالبيئة في آجال خمسة عشر 

الطعن في الشهر ( يوما من تاريخ تبليغه، ففي حالة إذا ما قبل الطعن تسلم الرخصة بعد صدور املقرر املتعلق ب21)

 الذي يلي تاريخ استالمه، وفي حالة إذا ما رفض الطعن مرة ثانية يرفض ملف طلب رخصة التصدير نهائيا.

 ثانيا: إجراءات  ا بعد تسليم رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة

النفايات الخاصة  ونعني بها كافة التدابير التي يجب أن يتخذها ويتقيد بها املّصدر بعد استالمه لرخصة تصدير 

 الخطرة، والوزارة املكلفة بالبيئة فيما يخص مراقبة وسحب رخصة التصدير وتتمثل في:

 (35)واملتمثلة في:إلاجراءات الواجب احترا ها  ن املّصدر بعد استال ه رخصة التصدير:  -أ

لصالحية خالل كل يجب على كل مّصدر للنفايات الخاصة الخطرة أن يكون حائزا على رخصة تصدير سارية ا -

 عملية تصدير.

 يجب على املّصدر تقديم رخصة التصدير خالل كل عملية مراقبة تجريها السلطات املؤهلة لهذا الغرض. -

يتعين على كل مّصدر للنفايات الخاصة الخطرة أن يسلم ملصالح الوزارة املكلفة بالبيئة نسخة من وثيقة الحركة  -

ت الخاصة الخطرة أو تثمينها، بعد تصديره لشحنات النفايات الخاصة الخطرة في للنفايات، ووثيقة إزالة النفايا

 أشهر. 20أجل أقصاه 

يجب على كل مّصدر بعد انقضاء مدة صالحية رخصة التصدير الخاصة به، أن يحرر طلبا معلل قانونا ويتقدم به  -

أشهر، تحتسب هذه املدة من تاريخ  20 إلى مصالح الوزارة املكلفة بالبيئة من أجل تمديد رخصة التصدير آلجال

 تبليغ تمديد ألاجل.

 إلاجراءات الخاصة بمراقبة رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة -ب

املصالح املكلفة بالبيئة هي صاحبة إلاختصاص بمراقبة مدى مطابقة حركة النفايات الخاصة الخطرة وهذا 

ول به، ففي حالة إكتشافها لتجاوز أو عدم إحترام ألحكام بالتنسيق مع املصالح املختصة طبقا للتنظيم املعم

في مجال تصدير النفايات الخاصة الخطرة، تتم معاينة املخالفة في محاضر يحررها  22-21املرسوم التنفيذي رقم 

أعوان مؤهلون، لترسل فيما بعد للسلطات املختصة للنظر فيها، ويتبع هذا إلاجراء بتوجيه إعذار في أجل خمسة 

( يوما، على أن يرسل هذا إلاعذار برسالة موص ى عليها مع إشعار باإلستالم، ففي حالة إذا لم يترتب على 21ر )عش

هذا إلاعذار أي أثر، تقوم السلطة املختصة بسحب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ويكون مرفقا بإلغاء 

 مقرر التأهيل.

                                                           
 املذكور سابقا. 22-21من املرسوم التنفيذي رقم  21و 23املواد  -34
 من نفس املرسوم. 23، 20، 20املواد   -35
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يب النفايات الخاصة الخطرة التي تكون موضوع حركة، كما يترتب على عدم إحترام املّصدر لقواعد توض

 من هذا املرسوم. 12سحب رخصة التصدير، بناء على نص املادة 

 خاتمة

 من خالل دراستنا لهذا املوضوع نستخلص النتائج التالية:

في هذا  نفاياتالصلبة، من أخطر أنواع ال أو الغازية أو السائلة املختلفة بأشكالها تعد النفايات الخاصة الخطرة -

 إلايكولوجية ألانظمة على السلبي النعكاسها استثناء نظرا دون  الدول  كل وتواجه للحدود، عابرة العصر، أصبحت

والبيئة، لها مجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها  العمومية الصحة على املباشرة وغير املباشرة وتأثيراتها

ا وسميتها، فهي تلك املخلفات الناتجة عن زيادة النشاطات الصناعية من النفايات تبعا ملقاييس درجة خطورته

 الخطرة. املنزلية والنشاطات الطبية والنشاطات الزراعية، والنفايات

 بتسيير املتعلق 21-22حاول املشرع الجزائري تنظيم هذا النوع من النفايات من خالل أحكام القانون رقم  -

ضعه ملجموعة من الضوابط لتأطير عمليات التحكم في حركة النفايات الخاصة وإزالتها، بو  ومراقبتها النفايات

الخطرة، من خالل فرضه ملجموعة من الشروط العامة والخاصة لضبط عملية نقل النفايات الخاصة الخطرة التي 

ة، في حين الخطر  الخاصة النفايات نقل كيفيات يحدد الذي ،321-23 رقم التنفيذي تداولها في ظل أحكام املرسوم

أخضع عملية تصدير وعبور هذه النفايات الخطرة عبر الحدود الى مجموعة من الشروط وإلاجراءات الادارية 

لتحديد كيفيات تسليم رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها، التي تضمنها املرسوم التنفيذي 

 الخطرة  الخاصة النفايات تصدير ينظم الذي 22-21رقم 

 التالية: الاقتراحاتوعلى ضوء ما سبق يمكننا تقديم 

، وإلاسراع في استكمال ما تبقى من مراسيم 21-22ندعو املشرع الجزائري إلى تحديث أحكام القانون رقم  -2

تنفيذية وقرارات لتنظيم النفايات الخاصة الخطرة بإحكام، وإلدراك كافة التصنيفات الجديدة والحديثة لها، 

 ة التطورات الصناعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.مواكبة لكاف

توفير كل وسائل الدعم إلادارية واملادية والبشرية للوزارة املكلفة بالبيئة وكافة اللجان والسلطات املختصة  -1

 للتحكم في كل عمليات نقل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة.

 النفايات الخاصة الخطرة.تكريس البعد التوعوي والتحسيس ي حول مخاطر  -0

تأطير عمليات نقل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة بمخططات للوقاية من الكوارث التي قد يتسبب فيها هذا  -3

 النوع الخطير من النفايات.

إلاستفادة من خبرات وتجارب الدول الرائدة في مجال إدارة النفايات الخاصة الخطرة، وخاصة ما تعلق بعمليات  -1

 قل والتصدير للنفايات الخطرة.الن
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 يات و  راقبتها وإزالتهااملتعلق بتسيير النفا 11-21 املبادئ التي تحكم التسيير املستدام للنفايات حسب القانون 

Principles governing the sustainable management of wastes in accordance with the 19-

01 Law on the Management, Control and Removal of Wastes 

 طالب دكتوراه  خــــالد دخــــيلي

 khaled.dekhili@univ-setif.dz    1رحات عباس سطيف ــا عة فـــج

 امللخص:

بالتالي أصبحت هذه و في ظل الوضع االراهن تحاول معظم الدول تبني مفهوم إلاقتصاد التدويري، 

وهذا من خالل إتباع  .الدول ملزمة باتباع مبادئ معينة ومراحل متسلسلة للتعامل مع مختلف النفاىيات

للتسيير من جمع، نقل، فرز، تدوير وتثمين النفايات القابلة لإلسترجاع، وكذا الردم التقني  الطرق املستدامة

إضافة إلى حمالت التحسيس والتوعية بمخاطرها  ،للتخلص النهائي من الجزء غير القابل لإلسترجاع منها

حث. املبحث الاول تناولنا تم تقسيم البحث إلى ثالثة مبا ،وكيفية التعامل معها. وهذا ما سنتطرق له في بحثنا

فيه مفاهبم عامة حول النفايات ومبادئ تسييرها. املبحث الثاني تم شرح أليات تثمين وتدوير النفايات 

 واملبحث الثالث تم التطرق فيه لتسير النفايات على مستوى والية سطيف.

 ستدامة.التنمية امل ،النفايات تدوير وتثمين ومعالجة .النفايات الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

In the light of the current situation, most countries are trying to adopt the concept 

of circular economy, hence these countries become obliged to follow certain principles 

and sequential stages to deal with the various wastes. This is through following 

sustainable methods of management of collecting, transporting, sorting, recycling and 

valuing recoverable wastes, as well as technical backfilling for final disposal of the 

non-recoverable part of it. In addition to awareness campaigns and awareness of the 

dangers of this waste and how to deal with it, the research was divided into three 

sections. In the first section, we present general concepts about wastes and the 

principles of their management. In the second topic, we explain the mechanisms of 

waste valuation and recycling, and in the third section we deal with waste management 

at the level of the wilaya of Sétif.  

Key words: waste, recycling, valuation and treatment of waste, Sustainable 

development. 

  ـــقد ــة:

فقد أدى النمو الاقتصادي العالمي والتزايد الكبير  ،دة مرهون بتصرفاتنا الحاليةإن مستقبل ألاجيال الصاع

في عدد السكان إلى مخلفات سلبية على البيئة التي يعيش فيها الفرد، والتي تتمثل في كميات هائلة من النفايات 

ذي أصبح مشكلة حقيقية تؤرق التي أدت بدورها إلى ما يعرف بظاهرة التلوث البيئي. ال بمختلف أشكالها وطبيعتها،

املسؤولين وتحض ى باهتمام املشرعين واملختصين في املجال البيئي في كافة دول العالم، وهذا نظرا لخطورة نتائجها 

 على حياة إلانسان بصفة خاصة وعلى الكائنات الحية بصفة عامة.
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والوضع الخطير الذي وصلت البيئة  ئر جزئا من هذا العالم، ومسايرة للمجتمعات املتقدمةاوملا كانت الجز    

جة التراكم الكبير للنفايات الصناعية والنفايات املنزلية، انصب اهتمام املختصين على كيفية التخفيف من هذه ينت

ات إعادة تدوير النفايات واسترجاعها. وبغرض يوتطبيق تقن الظاهرة من خالل تطبيق مبادئ التنمية املستدامة

 نفايات وتبسيط مفاهيم التنمية املستدامة نحاول إلاجابة عن التساؤل التالي:دراسة موضوع تدوير ال

املتعلق بتسيير  21-22 هي املبادئ التي تحكم التسيير املستدام للنفايات حسب القانون  ما إشكالية البحث: 

ائج املتحصل تنلوما هي أبرز ا النفايات ومراقبتها وإزالتها وما هي آلاليات العملية لتسيير النفايات على املستوى املحلي

 عليها من عملية تدوير النفايات؟

لإلجابة عن هذه إلاشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث املبحث الاول نتناول فيه مفاهيم عامة   

رق فيه تثمين وتدوير النفايات، واملبحث الثالث نتط متعلق بآلياتحول النفايات ومبادئ تسييرها. املبحث الثاني 

 لتسير النفايات على مستوى والية سطيف.

: تكمن أهمية البحث في أهمية موضوع التنمية املستدامة والعالقة الوطيدة لعملية تدوير وتثمين أهمية البحث

النفايات به، إذ أن هذه ألاخيرة تعد وسيلة ومورد للمواد ألاولية من خالل إسترجاع املواد القابلة لإلستعمال، وهذا 

 ظل مشكلة محدودية املوارد وتكلفتها املرتفعة.في 

الهدف الرئيس ي للبحث هو تبسيط املفاهيم املتعلقة بالنفايات، وشرح آلاليات العملية والقانونية أهداف البحث: 

املتبعة في معالجة هذه ألاخيرة، إضافة إلى ذلك إبراز أهمية عملية تدوير وتثمين النفايات في خلق بيئة نظيفة 

 ن، وتوفير مورد متجدد للمواد ألاولية.لإلنسا

 دئ العا ة لتسييرهاام عا ة حول النفايات وتصنيفاتها واملبي فاه :ألاول  املبحث

 سوف نتطرق في هذا املبحث إلى تعريف النفايات وتصنيفها، وكذا أهم املبادئ التي تحكم تسييرها

 نفايات  فهوماملطلب ألاول: 

 لغوي  معنى معنيين "نفاية" كلمة تأخذ جب أوال التطرق ملفهوم النفاياتمحاولة منا لتبسيط املفاهيم ي 

 .يلي فيما تفصيله يأتي ما وهو اصطالحي ومعنى

 التعريف اللغوي الفرع ألاول: 

وهي ما أبعد من الش يء لرداءته. ونفاية أي ما ''نفي ''  وهي مشتقة من كلمة''نفاية''  النفايات وهي جمع ملفردة

فاية زاد عن الحاجة .وكما جاء على لسان العرب البن منظور النفاية هي وما الش يء تبقى من 
ُ
 نفيته  ا بالضم : ''الن

 .1لرداءته'' الش يء  ن

 

 

 

                                                           
،  ص دون سنة نشر ، لسان العرب،  الجزء العشرون. مصر الدار املصرية للتأليف والترجمة ،  مصر   بن مكرم ألانصاري إبن منظور جمال الدين،ا -1 
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 الفرع الثاني: اصطالحا

 ما، ومكان وقت ال یریدها في صاحبها أصبح التي ألاشیاء بأنها بعض النفایات العاملیة الصحة منظمة عرفت

 حالیا مباشرة لیست له قیمة متحرك أنها ش يء على البنك الدولي خبراء وعرفها قيمه، أو یةأھم بدون  أصبحت والتي

 .مؤقتا نبذه ویجب

 لسنا مواد أو أي مواد فضالت على تحتوي  مواد أنها '' أي على البیئة لحمایة إلانجليزي  القانون  فهاویعرّ 

 2''مكسورة أدوات أو أجهزة مادة أو أي أو إنتاجيه عملیة أي عن ناتجة مواد أي إلى إليها باإلضافة بحاجة

املتعلق بإزالة النفايات  000/ 01من القانون رقم  ألاولى املادة بموجب الفرنس ي املشرع عرفها وقد

بقايا عمليات إلانتاج والتحويل والاستعمال وكل مادة أو منتج وبصفة عامة كل منقول ''واسترجاع املواد ألاولية بــــ: 

اعتبر فيما بعد بأنه تعريف ناقص وال يهتم بالتسيير إلايكولوجي للنفايات الذي  .3''منــه ئزه التخلصمهجور أراد حا

املتعلق بإزالة النفايات واملنشآت املصنفة من أجل حماية  11/030الضارة بالبيئة ليتم استدراك ذالك في القانون 

 البيئة .

 كما منتجها أو صاحبها نظر وجهة من معدومة اديةاقتص قيمة ذات مواد بأنها تعرف عام بشكل النفايات

 4.العام للصحة حماية منها والقانوني السليم التخلص مالكها يريد ومهملة منقولة أشياء بأنها النفايات عرفت

لقد تضاربت واختلفت تعريفات النفايات، فما يعد نفايات بالنسبة للبعض هو بمثابة مادة اولية قابلة 

البعض ألاخر. وإلزالة هذا اللبس سنتطرق لتعريف هذه ألاخيرة من وجهة نظر املشرع الجزائري لالستغالل من طرف 

، فالفقرة الثالثة من 21/21/1222املتعلق بتسيير النفايات ومعالجتها ومراقبتها املؤرخ في  22/21في القانون 

 وبصفة الاستعمال أو    التحويل أو نتاجالا  عمليات عن الناتجة البقايا املادة الثالثة نصت على أن النفايات: ''كل

 بالتخلص يلزم أو منه، التخلص قصد أو منه بالتخلص الحائز او املالك يقوم منقول  أو منتوج، أو مادة كل أعم

 5إزالته '' أو منه

 تصنيف النفايات و املبادئ العا ة لتسييرها املطلب الثاني:

 املستعمل والهدف املنشود للتصنيف توجد عدة تصنيفات للنفايات وهذا حسب املعيار 

 من خالل الجهة التي أحدثت التلوث تدفع مبلغ مالي جراء عملها.هدف  الي و اقتصادي:  -

 من خالل التحكم في مشاكل النقل، التخزين، املعالجة وإلازالة النهائية للنفايات.هدف تقني:  -

يمكن و  )من الناحية البيئية أو من الناحية أمن ألافراد(.من خالل تحديد املسؤولية منتجي النفايات هدف قانوني:  -

 :التطرق إلى تصنيف النفايات من خالل شقين هما
                                                           

 ،  السياسية وإلاعالم  دراسة حالة مديرية البيئة لوالية البويرة،  رسالة ماجستير كلية العلوم  ةتطبيقات إستراتيجية تسيير النفيات املنزلي .جمبلة أوشن -2

 .10ص  1221سنة  الجزائر ،   3رجامعة الجزائ
3 la loi 75/633.  tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau 

ou produit, ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon   du15/071975 

france: gouvernment.  

ملين دباغينن محمد مخنفر. ألاليات القانونية لتسيير النفايات املنزلية في التشريع الجزائري،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  سطيف: جامعة محمد  -4 

 1،  ص1223/1221سطيف،  الجزائر ، 

 1222ديسمبر  21ملتعلق بتسيير النفايات ومرقبتها وإزالتها،  املؤرخ في ا 22-21،  القانون 00الجريدة الرسمية،  العدد  -5 
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 ، تقنيةاقتصاديةتصنيفات النفايات وفق  عايير بيئية، الفرع ألاول: 

 6:املصدر حسب التصنيف-1

رها من املصادر الحضرية حيث تكون بصفة عامة هي مخلفات املنازل واملطاعم والفنادق وغيالنفايات املنزلية:  -أ

من بقايا عضوية، الورق، البالستيك إضافة إلى مواد أخرى وهي غير خطرة على الصحة  معروفة وتتكون أساسا

 وسالمة ألافراد.

 : تشكل نسبة كبيرة من النفايات وهي مخلفات العمليات إلانتاجية والصناعية.الصناعية النفايات -ب

 مخلفات ألانشطة الزراعية والحيوانية وبقايا الحيوانات. :الزراعية النفايات -ج

 لتلك إضافة الطبية، ألابحاث ميدان في تعمل التي والتعليمية الطبية املنشآت من تنشأ :الطبية النفايات -د

 ألاعضاء مخلفات في العموم على وتتمثل الصحة، ومخابر الصيدالنية وألاعمال الطب البيطري  بأعمال املتعلقة

 الطبية...إلخ. امليتة، وألادوات ألاجنة الجسم، شرية، أنسجةالب

 وتتميز املختلفة والترميم الهدم البناء، مواد وبقايا ورمال أتربة من تتشكل ما عادة :والبناء الهدم نفايات -ه

 .حجمها بضخامة

 يراد والتي تصادي لالستخدامإلاق إلى نهاية العمر وصلت التي الالكترونية املعدات تشمل :الالكترونية النفايات -و

 أجزائها. من أو منها التخلص تم أو التخلص

 ونجد ثالثة حاالتالتصنيف حسب املظهر:  -2

هي مخلفات صلبة صناعية كانت أو منزلية. غالبا تكون ذات قيمة منعدمة كما عرفت ايضا ''  :صلبة نفايات -أ

 ونفايات الحديدية والخردة التنظيف عمليات جاتكمنت والنوع، في الحجم يماثلها وما املنزلية النفايات

 7املستشفيات

 وهي مخلفات منزلية سائلة أو مخلفات صناعية سائلة. :سائلة نفايات -ب

 وهي جميع الغازات امللوثة للجو والبيئة وتؤدي إلى تغيير مكونات الهواء. :غازية نفايات -ج

 التصنيف حسب خطورة النفايات: -3

وهي نفايات ال تؤثر بشكل كبير على البيئة ويسهل التخلص منها بطريقة أمنة  : العادية أو لخطرةا غير النفايات -أ 

 وهي غير سامة.

: تأثيرها كبير على البيئة وإلانسان والحيوان كما أنها سامة، يجب التعامل معها بطريقة خاصة الخطيرة النفايات -ب

 للتخلص منها.

 

 

                                                           
تصادية وليد حماش. تسيير النفايات الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في املؤسسة إلاقتصادية،  مذكرة ماجستير،  ،  كلية العلوم إلاق -6 

 .01،  ص 1222الجزائر ،  ،  2سطيف -والتجارية وعلوم التسيير: جامعة فرحات عباس 

 .2133ديسمبر,  21املحدد لشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها.  33/003،  املرسوم رقم 00الجريدة الرسمية،  العدد  -7 
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 تللنفاياالتصنيف القانوني الفرع الثاني: 

املتعلق بتسيير  21/21/1222املؤرخ في  21-22تم تصنيفها من طرف املشرع الجزائري في القانون 

 8:إلى ألاصناف التالية النفايات منه 1املادة  في وإزالتها ومراقبتها النفايات

 -الخطيرة الخاصة النفايات فيها بما الخاصة النفايات -

 شابهها  وما املنزلية النفايات - 

 .الهامدة النفايات – 

 املبادئ العا ة لتسيير النفايات :املطلب الثالث

الشك أن أي خطوة يمكن لإلدارة البيئية أن تقوم بها في مجال تسيير النفايات املنزلية، تهدف إلى حماية   

رى، ساهمت في البيئة بكل جوانبها املادية واملعنوية، خاصة وأن مشكلة تراكم النفايات املنزلية أخذت أبعاد أخ

ومنه كان لزاما على الهيئات العمومية املكلفة بحماية البيئة، الحد من مشكلة  ،التلوث الكلي أو الجزئي للبيئة

النفايات و تبني مجموعة من املبادئ، ترتكز عليها الادارة البيئية، وذالك في السعي وراء التسيير ألامثل والعقالني 

 ملشكلة النفايات املنزلية .

 9آلاتية: املبادئ على وإزالتها ومراقبتها النفايات تسيير يرتكز 21-22من القانون  1سب املادة فح 

  املصدر؛   من النفايات وضرر  إنتاج من الوقاية والتقليص 1-

 ومعالجتها؛ ونقلها وجمعها النفايات فرز  تنظيم و -2 

 على النفايات، الحصول باستعمال تلك من تمكن قةطري بكل أو رسكلتها أو استعمالها، بإعادة النفايات تثمين - 0 

 الطاقة؛ على الحصول  أو إلعادة الاستعمال قابلة مواد

 للنفايات؛ العقالنية البيئية املعالجة - 3 

 املتخذة التدابير  وكذلك والبيئة، الصحة على وآثارها النفايات عن الناجمة باألخطار املواطنين وتحسيس إعالم -1 

    .منها للوقاية

للمبادئ الوقائية والتنظيمية في تسيير النفايات  ويمكن التمييز بين نوعين من املبادئ حسب أهدافها وهي:

 مية في تسيير النفايات املنزلية.املنزلية واملبادئ الاقتصادية وإلاعال 

 املبادئ الوقائية والتنظيمية في تسيير النفايات املنزلية :الفرع ألاول 

 :نتاج النفايات املنزلية الى اقل حد  مكن بدأ تقليص إ-أوال

املتعلق بتسيير النفايات وإزالتها  21 /22يعد هذا املبدأ من املبادئ الهامة، التي وردت في القانون إلاطار رقم 

ع جمي لهالحد ألادني، وهذا إلالتزام تخضع  إلى ومراقبتها. ويهدف أساسا هذا املبدأ إلى تقليل إنتاج النفايات املنزلية

 الدول، سواء كانت متقدمة أو في طريق النمو.

                                                           

 ،  مرجع سابق الذكر.22-21،  القانون 00الجريدة الرسمية،  العدد  -8 

 ،  نفس املرجع.22-21انون ،  الق00الجريدة الرسمية،  العدد  -9 
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وعلى هذا ألاساس، فإن الحل ألامثل للقضاء على مشكلة النفايات املنزلية، هو القضاء عليها من مصدرها 

 الرئيس ي، أي مكان إلانتاج، حتى تنقص من ألاعباء ألاخرى في عمليات التسيير.

 لية: بدأ تنظيم عمليات تسيير النفايات املنز  -ثانيا

يرتكز هذا املبدأ، على تضافر جهود جميع الفاعلين في مجال تسيير النفايات املنزلية، بداية بعملية جمع 

النفايات املنزلية من أماكن إنتاجها، إلى مكان معالجتها، ويشترط أن تتم هذه العملية دون إحداث أضرار، مثل 

نه فان عملية الجمع الخاصة بالنفايات املنزلية، من أهم انتشار الروائح الكريهة، وتطاير الغبار في الشوارع، وم

 املراحل الخاصة بتسيير النفايات.

وهناك مرحلة مهمة أخرى وهي مرحلة نقل النفايات املنزلية، إلى محطات املعالجة، ويتم هذا النقل بوسائل 

نزلية، عن طريق شاحنات البلدية معينة، تختلف من بلد آلخر ومن مدينة ألخرى، فالغالب مثال في نقل النفايات امل

 وفي املناطق الضيقة، قد تستعمل العربات الصغيرة، أو الحيوانات في حالة ضيق الشوارع.

باإلضافة إلى عمليتي الجمع والنقل للنفايات املنزلية، هناك مرحلة أخرى، وهي عملية الفرز، عن طريق   

بل نوعا معينا من النفايات. وهناك عدة طرق في عمليات توزيع النفايات املنزلية على حاويات، كل حاوية تستق

 الفرز، قد تكون طرق تقليدية عن طريق اليد العاملة، أو عن طريق أجهزة أوتوماتيكية.

 كل هذه العمليات الخاصة بتنظيم النفايات، هي تمهيد للمرحلة القادمة الرئيسية في تسيير النفايات املنزلية .

 ملستدام للنفايات املنزليةثالثا:  بدأ الاستغالل ا

يرتكز هذا املبدأ أساسا، على إلزام كل منتج، أو حائز للنفايات املنزلية، بالعمل على تثمين، وخلق ثروة جديدة 

 قابلة لالستعمال ، أو الحصول على الطاقة من هذا التثمين.

عادة الاستعمال غير الخطرة، لكن هذا التثمين يكون في حدود املسموح به ، أي يقتصر على املواد القابلة إل 

حيث أنه يحظر استعمال املواد املرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطرا على ألاشخاص، في صناعة املغلفات الخاصة 

 طفال ملا تشكله من خطورة.ألا  مستلزماتباحتواء مواد غذائية، أو في صناعة 

 د غذائية على الصحة العامة.و تحظر إعادة استعمال مغلفات املواد الكيميائية في احتواء موا

كما يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها باتخاذ كل إلاجراءات الضرورية لتفادي انتاج النفايات بأقص ى قدر 

 ممكن، السيما من خالل:

  .اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة واقل انتاج للنفايات -

 .بلة لإلنحالل البيولوجيالامتناع عن تسويق املواد املنتجة للنفايات غير قا -

 الامتناع عن استعمال املواد التي من شأنها أن تشكل خطرا على إلانسان، السيما عند صناعة منتوجات  -

  .21-22من القانون رقم  22التغليف " انظر املادة   
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 الوقاية والتقليص  ن إنتاج وضرر النفايات  ن املصدر :أوال

 :املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة 22-20من القانون  20، املادة 21حيث نصت الفقرة  

 10املتوفرة''، ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات ر''ضرورة تصحيح ألاضرار البيئية باألولوية عند املصد

واد ويكون ذالك باستخدام مواد خام أقل أو باستخدام مواد خام تنتج نفايات أقل او عن طريق الحد من امل

ما بالنسبة للمستهلك من أاملستخدمة في التعبئة والتغليف مثل البالستيك و الورق واملعادن هذا بالنسبة للمنتج، 

بالتالى الحد من التلوث هذا من  خالل تجسيد مبدأ إعادة الاستعمال وانتقاء مواد سهلة التخلص منها وإتالفها، و

 الل تثمين النفايات.جهة ومن جهة أخرى تحقيق منافع إقتصادية من خ

كما أنه ال يكفي جمع وفرز ونقل النفايات املنزلية فقط، بل يجب معالجة هذه النفايات بطرق تكنولوجية 

متقدمة لضمان سالمة وصحة البيئة. وتكون طرق معالجة النفايات املنزلية متعددة ومختلفة بحسب إمكانيات كل 

 لى احتواء النفايات املنزلية، للحد من ألاضرار البيئية الناجمة عنها. دولة، فهناك طريقة الطمر الصحي، التي تهدف إ

حاملة معها  لكن لهذه الطريقة سلبيات كثيرة أهمها، ظاهرة إرتشاح املياه من هذه املطامر، إلى املياه الجوفية

 عامة .على الصحة ال عناصر التلوث بالنفايات، مما يؤدي باإلضرار باملنابع املائية، ومنه التأثير

توجد طريقة أخرى في معالجة النفايات املنزلية، من خالل معالجة هذه النفايات بمواد كيميائية قبل طمرها 

 في ألاماكن املخصصة لها.

 ثانيا:  بدأ الوقاية وتعويض ألاخطار الناجمة عن النفايات املنزلية

شكل من أشكال الخطر إضافة  يتمحور هذا املبدأ حول ضرورة عدم تعريض صحة إلانسان والحيوان، ألي

 إلى ذلك، مبدأ الحفاظ على املوارد املائية والتربة والهواء، وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية.

، السابق الذكر على " يجب أن يتم تثمين النفايات و/ أو إزالتها 21-22من قانون رقم  22حيث تنص املادة 

 ة السيما دون :وفقا للشروط املطابقة ملعايير البيئ

الكائنات  تعريض صحة إلانسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على املوارد املائية والتربة والهواء وعلى - 

الحية الحيوانية والنباتية وهذه املسؤولية تقع على عاتق منتج النفايات، واملسؤول عن هذا الضرر، أو الجهة التي 

 ية، ومثال ذلك البلدية .يعهد إليها تسيير النفايات املنزل

ولكن إلاشكال الذي يمكن طرحه في هذا املجال، كيف يكون التعويض عن الضرر البيئي الناتج عن  

 النفايات؟

 هو إصالح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث بالنفايات. العنصر ألاول:

 هو التعويض العيني للمتضرر من جراء النفايات. العنصر الثاني:

املتعلقة باملسؤولية  2110جويلية  شيا مع ذلك في مجال البيئة، فان اتفاقية )لوجا نو( الصادرة فيوتما

املدنية، عن ألاضرار الناتجة عن ممارسة ألانشطة الخطرة بالنسبة للبيئة، أعطت الحق البعض الجمعيات 
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شروع والذي يشكل تهديدا على البيئة، املتخصصة في البيئة، املطالبة القضائية، سواء بمنع ممارسة النشاط الغير م

 وأن تطلب من القاض ي أن يأمر مستغل املنشأة باتخاذ الوسائل الالزمة ملنع تكرار هذا الانتهاك.

 مبدأ الحق في املعلومة البيئية الخاصة بخطورة النفايات املنزلية: ثالثا

لبلديات املسؤولة عن متابعة تسيير ويعمل هذا املبدأ من خالل وضع جهاز دائم، مثل اللجان على مستوى ا 

النفايات املنزلية، مهمتها ألاساسية إعالم السكان وتحسيسهم بأثار النفايات املضرة بالصحة العمومية والبيئة؛ 

 إضافة إلى ذلك اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من هذه ألاخطار.

مغلفات املواد الكيمياوية الحتواء مواد  ويكون إلاعالم بخطورة النفايات ضروري، في حالة إعادة استعمال

غذائية مباشرة. ويشار لهذا الخطر إجباريا، على مغلفات املواد الكيميائية بعالمات واضحة تحذر من ألاخطار املهددة 

 لصحة إلانسان، في حالة استعمال هذه املغلفات لتخزين مواد غذائية

املكتوبة وجعلها تواكب  ه، سواء املرئية واملسموعة أوإضافة إلى ذلك، تطوير إلاعالم البيئي بكافة وسائل

 مسائل مشاكل النفايات املنزلية، وتساهم في ايصال املعلومة البيئية في أقل وقت وبطرق فعالة .

 آليات تسيير النفاياتاملبحث الثاني: 

 ونقلها وفرزها نفاياتال بجمع املتعلقة العمليات عرف املشرع الجزائري عملية تسيير النفايات على أنها ''كل

 ويمكن تفصيلها فيما يلي:' العمليات' هذه مراقبة ذلك في بما وإزالتها وتثمينها وتخزينها

 جمع النفايات وفرزها ونقلهااملطلب ألاول: 

 سوف نشرح عمليات املتبعة في تسيير النفايات بشيئ من التفصيل فيما يلي: 

 عملية جمع النفايات الفرع ألاول:

 العمليات كل :النفايات ''،''فرز ..املعالجة مكان إلى نقلها بغرض تجميعها أو/و النفايات لم :فاياتالن ''جمع

 11 .''معالجتها قصد منها كل طبيعة حسب النفايات بفصل املتعلقة

غالبا ما تتماش ى العمليتين الجمع والفرز مع بعضهما حيث نجد أن هناك عدة طرق لجمع وفرز النفايات 

 يلي:  مانستعرضها في 

 الجمع املختلط :أوال

مختلف  جمع على هي الطريقة الاكثر استعماال في دول العالم الثالث و الدول النامية نظرا لسهولتها ترتكز و

'الجمع كية أو حديدية أو حاويات كما يطلق عليه مصطلح يبالستيكية أو أوعية بالست في أكياس املختلطة النفايات

وتثمين  الانتقائي الفرز  إجراء يصعب لكن املحلية السلطات تتحملها التي التكلفة بنقص* تتميز   ن باب إلى باب'

 .النفايات

 الجمع إلانتقائي  :ثانيا

 حسب على منفصل بشكل جمع النفايات الانتقائي بالجمع املقصود في الدول املتطورة استخداماهي ألاكثر        

العام، وهي طريقة مكلفة نوعا ما ألنها تحتاج  الرأي يعرفها التي الحديد والكرتون، الورق الزجاج، غرار على مكوناتها
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إلى إمكانبات مادية معتبرة، إضافة إلى ذلك فهي تحتاج إلى حمالت تحسيسية مكثفة لتوعية املواطنين بمدى أهمية 

 12ائي:قهذه العملية، وبهذا الصدد نميز ثالثة طرق للجمع إلانت

كل واحدة مخصصة لنوع معين  عدة حاويات في مكان معين قرب املجمعات السكنية،حيث توضع إلارادي:  الجمع -

 -   .والكرتون  الورق -  .الزجاج) التالية النفايات لفئات خاصة حاويات ألاماكن هذه في توجد ،عادة من النفايات

 13(البالستيك  -   .وألاحذية القماش

الحالة يقوم بفرز نفاياته في املنزل ويضعها في أكياس ذات ألوان نجد ان املواطن في هذه  :باب إلى باب  ن الجمع -

مختلفة قبل الذهاب بها إلى الحاويات املخصصة لكل نوع أو فئة من النفايات وهي تشبه إلى حد كبير الطريقة ألاولى 

 )الجمع إلارادي ( .

كون هناك مجمع للنفايات هذه الطريقة تختلف عن الطرق السابقة حيث ي الفرز:  جمع في النفايات وضع -

محروس يطبق أسلوب الدفع عند الدخول، ويتيح املجال لألفراد و الحرفيين باملشاركة في عملية الفرز و وضع 

النفايات في حاويات كبيرة، كل واحدة مخصصة لنوع معين من النفايات، تنتج هذه العملية نفايات مفرزة أكثر 

مدى وعي ومساهمة ألافراد في العملية، وعلى املجهودات التي تبذلها تنظيم، و يتوقف نجاح هذه الطريقة على 

الجهات الوصية في توفير إلامكانيات املادية و كذا الحمالت التحسيسية التي تنظمها، مع العلم أن هذه الطريقة أكثر 

 تخفيفا لخطر التلوث على البيئة وأكثر مردودية إقتصادية من طريقة الجمع املختلط.

 فرز النفايات :ثانيالفرع ال

 بعد عملية الجمع تأتي عملية الفرز فصل النفايات حسب طبيعتها ونجد ان هناك نوعان من الفرز:

  أوال: الفرز اليدوي 

تتم بطريقة يدوية من طرف عمال مختصين في هذا املجال في مجمعات النفايات ، وهنا يتم التنقيب على  و

 في حاويات ليتم نقلها إلى مراكز الردم التقني إلعادة تدويرها وتثمينها. النفايات التي من نفس الطبيعة ووضعها 

 الفرز ألاوتو اتيكي للنفايات :ثانيا

ويتم عن طريق أالت ومعدات متطورة تعمل بأحدث التقنيات لفصل املكونات املتجانسة وتنظيمها وفق  

رة من النفايات وتحقيق نتائج جد مرضية في تثمين البرامج املسطرة تمتاز هذه الطريقة بالسرعة في الفرز لكميات كبي

 النفايات.

 الفرع الثالث: عملية النقل 

 تتم بواسطة عربات مجهزة مخصصة لهذا الغرض حيث نجد :  

نقل ثالثا :   مكان املعالجة إلينقل النفايات مباشرة  ثانيا:  نقل النفايات من مكان إنتاجها إلى الحاوية مباشرةأوال : 

 ت إلى أماكن تخزين مؤقتةالنفايا
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 املطلب الثاني: تثمين النفايات وتدويرها و عالجتها البيئية

 الفرع ألاول: تثمين وتدوير النفايات

  فهوم تثمين النفايات: –أوال 

 إلى الرامية العمليات كل :النفايات كما يلي:'' تثمين 22-21من القانون  0عرفها املشرع الجزائري في املادة 

 النفايات 'تثمين من نفس القانون ' 1أوتسميدها'' كما تم ذكرها في املادة  رسكلتها أو النفايات عمالاست إعادة

 إلعادة قابلة مواد على النفايات، تلك باستعمال الحصول، من تمكن طريقة بكل أو رسكلتها أو استعمالها، بإعادة

 14الطاقة '' على الحصول  أو الاستعمال

اهم ما في العملية التدويرية للنفايات هو الحصول على مادة أو طاقة قابلة من هذه التعيرفات نجد   

 لإلستعمال أو إلاستغالل.

 ثانيا :  زايا عملية تدوير النفايات

 تساهم في توفير مورد هام للمواد الاولية من خالل إلاسترجاع وبالتالي الحفاظ على املوارد الطبيعية املتوفرة -2

 ي حماية البيئة وتقليل الاضرار الناجمة عن إنتشار النفاياتاملساهمة الفعالة ف -1

 الحفاط على طبقة ألاوزون من خالل نقص إلانبعاثات الغازية السامة جراء حرق هذه النفايات. -0

 توفير أالف مناصب الشغل من خالل ظهور نشاطات و صناعات خاصة في مجال تدوير النفايات. -3

 خضر أو إلاقتصاد التدويري في إطار التنمية املستدامة.ظهور ما يعرف باإلقتصاد الا  -1

رغم هذه إلايجابيات تبقى عملية تدوير النفايات تلقى مشاكل على أرض الواقع خاصة الجانب التمويلي نظرا  

 لحجم النفقات الكبير أثناء عملية الجمع والفرز والنقل.

   عالجة النفيات :الفرع الثاني

 بتثمين تسمح التي العملية إلاجراءات كل'':على انها 21-22من القانون  0في املادة  عرفها املشرع الجزائري 

 هذه تسببها قد التي الضارة آلاثار من البيئة أو/و العمومية الصحة حماية تضمن بطريقة وإزالتها وتخزينها النفايات

 15''النفايات

اع املواد الصالحة واملفيدة منها إلعادة وبالتالي عملية معالجة النفايات هي اتباع أحسن الطرق السترج

استعمالها والتخلص النهائي من النفايات غير املفيدة بطريقة سليمة ال تؤثر على البيئة وصحة إلانسان، وتوجد عدة 

 طرق ملعالجة النفايات للمعالجة حسب طبيعة النفايات تتمثل فيما يلي:

وتسمى أيضا بالتسميد حيث يتم ترك النفايات )التي  لهوائية (:جة الاملعالجة البيولوجية للنفايات )املعا -أوال

تتكون أساسا من املواد العضوية ( معرضة لألكسجين و في درجة حرارة معينة وفي ظل شروط محددة لنتحصل في 

 16الزراعة. النهاية على سماد أو تربة غنية باملواد العضوية وألامالح املعدنية تستعمل في املجال الفالحي أو
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حيث توضع النفايات العضوية في أبار، حفر أو مستودعات حيث ال تالمس  : للنفاياتاملعالجة الالهوائية  -ثانيا

 17.الهواء وبفعل التخمر ينتج غاز امليثان )البيوغاز( حيث يستعمل كوقود للتسخين والطهي وتوليد الطاقة الكهربائية

يميائية استعمال تفاعالت كيميائية لتحويل النفايات الخطرة إلى املعالجة الكيميائية: تتضمن املعالجة الك -ثالثا

مواد أقل خطورة من خالل تفكيكها كيميائيا وفصل املواد السامة منها ليسهل التخلص من هذه النفايات املتبقية 

 18.دون إلحاق الضرر بالبيئة

ة النفايات الحضرية الصلبة غير القابلة املعالجة الحرارية: تعرف أيضا بالحرق أو الترميد، تستعمل في حال -رابعا

 حيث نجد: 19.للتثمين التي يصعب استعمالها وغير القابلة للمعالجة بالطرق السابقة

عها االحرق دون استرجاع الطاقة : عملية حرق في أفران خاصة ودرجة حرارة عالية، تنتج مواد يمكن إسترج -1

 كالحديد والفحم. 

العملية السابقة مع استرجاع الحرارة كبخار يمر بأنابيب املسخنات يتم تثمينها  الحرق مع استرجاع الطاقة: –2

 بتوليد الكهرباء.

 الردم التقني و التخلص النهائي  ن النفايات :الفرع الثالث

 مالئمة تكون  حفرة في طمرها ثم حجمها تقليص طريق عن كميتها من والحد النفايات الحتواء تستعمل 

 تسرب تفادي أجل من وهذا الصلب البالستيك من وطبقة إلاسمنت من طبقة قاعدتها وفي هاحواف في توضع لذلك،

 .الجوفية املياه على محافظة ألارض جوف إلى النفايات تحلل عن الناتجة السائلة املواد

هناك ثالثة إنشاء مراكز الردم التقني: تسهر مديرية البئية على إنشاء و تهيئة مركز الردم التقني حيث تكون أوال: 

الثاني  الصنف -مخصص لردم النفايات الخاصة والخاصة الخطرة  ألاول  الصنف -أصناف من مراكز الردم التقني: 

الصنف الثالث مخصص لردم النفايات املنزلية وماشابهها بالنسبة للصنف ألاول  -مخصص لردم النفايات الهامدة 

توجد في الجزائر، أما الصنفين ألاولين فسيتم التطرق لهما في  مراكز الردم التقني للنفايات الخاصة والخطرة فال 

 دراسة الحالة بسطيف.

 تسيير  راكز الردم التقني  :ثانيا

إن عملية تسيير مراكز الردم التقني تسند إلى مؤسسة والئية لتسيير مركز الردم بموجب قرار وزاي مشترك بين 

، تقوم هذه 23/22/1223إلاقليم والبيئة و وزارة املالية املؤرخ في  وزير الداخلية والجماعات املحلية ووزارة تهيئة

 املؤسسات بجمع ونقل النفايات املنزلية وما شابهها إلى مركز الردم التقني ليتم فرزها و تثمينها. 

 

 

                                                           

 23،  مرجع سابق الذكر،  صوردة خالف.  ألاليات املستدامة لتسيير النفايات في الجزائر -17 

م العلو  رشيدة العابد،   تسيير النفايات الصلبة الحضرية دراسة حالة بلدية ورقلة،  مذكرة ماجستير ،  كلية الحقوق والعلوم إلاقتصادية ،  قسم -18 

 01،  ص 1220/1223إلاقتصادية،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  الجزائر،   

مجلة أداء املؤسسات  ن قرينة ،  محمد حمزة بن قرينة ،  دراسة حالة املؤسسة العمومية الوالئية لتسيير مراكز الردم التقني بورقلة، ة،  بفروحات حد -19 

 .230ص الجزائرية



 ةعلى التنمية املستدام إلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

107 

 دراسة حالة  ديرية البيئة و تسيير النفايات بوالية سطيف :املبحث الثالث

يير النفايات على مستوى والية سطيف ارتأينا التوجه ملديرية البيئة لوالية من اجل التطرق إلى موضوع تس  

 للوالية.على  املسوؤلة عن جميع العمليات املتعلقة بتسيير النفايات الجهةسطيف بصفتها 

بيق تعتبر مديرية البيئة الجهاز الرئيس ي التابع للدولة في مجال مراقبة تطالتعريف بمديرية البيئة:  -الفرع ألاول 

مجرد مصلحة في عدة مديريات كالري، الغابات  2110القوانين والتنظيمات املتعلقة بحماية البيئة، كانت قبل سنة 

تم استحداث مفتشية للبيئة في الوالية، وبموجب  10/22/2110املؤرخ في  02-10،الفالحة...وبمقتض ى املرسوم 

 تقلة لها هيكل تنظيمي ومهام محددة متمثلة في:أصبحت مديرية مس 20/21/1220املؤرخ في  313-20املرسوم 

 حمایة أجل من البلدیات، التجارة، الصحة، التربیة، :مثل القطاعات مختلف مع بالتنسیق املدیریة تعمل

 :یلي فیما مهامها ونلخص البیئة

 .الطبیعي الوسط تدهور  أشكال جمیع من الوقایة - . وألاضرار التلوث أشكال جمیع من الوقایة -  

 بها. املعمول  والتنظیمات القوانين احترام السهر عى -  .البیولوجي التنوع على املحافظة -  

 .البیئة في للتأثير دراسة على البیئة واملوافقة میدان في والرخص التأشيرات تسلیم -  

 وجودتها. الحیاة إطار تحسين إلى الرامیة التدابير یتخذ من تكلف أو تتخذ  -  

 .الوطني للتراب البیئة لحمایة برنامجا والبلدیة والوالیة الدولة في مع ألاجهزة ألاخرى  التصالبا وتنفذ صور 

 تسيير النفيات لوالية سطيف: املطلب الثاني

 عملية الجمع ونقل النفايات  :الفرع ألاول  

  2222حصيلـة إنتـاج و تسييـر و  عالجـة النفـايات سنـة  :أوال 

  ـــالحــظـــات
لنفـايـات كميـة ا

سنوًيـااملنتجـة   

كميـة النفـايـات 

 املنتجـة يو يـا

إجمالي سكان والية 

 سطيف

 واليــة

 سطيــف

طـن يتم  عالجتهـا  022 نهـا حوالي 

في  راكز الردم التقني و املفارغ 

 املراقبة

554.435 

 طن/السنة

1511 

 طن/اليوم

1.151.411 

 نسمة
 60بلديــة 

 والية سطيفاملصدر : مديرية البيئة ل

 

 مليون طـن سنوًيـا. 2,11أي حوالي طن/يوم  2121تنتج بلديات والية سطيف يومًيـا حوالي  - 

موجهـة إلى مراكز الردم التقني واملفارغ العموميـة املراقبـة املسيـرة من طرف  % 12طـن أي حوالي  012منهـا  -

 32الباقي على مستوى املفارغ العمومية للبلديات أكثر من املؤسسـة العمومية الوالئية لتسيير مراكز الردم التقني و 

 موقـع )غير مراقبة(
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  -  :كما تجدر إلاشارة أن حصيلـة الرخص املتعلقـة بإتالف النفايـات على مستـوى مراكز الردم التقني 

كد من تصنيفهـا حيث يتم الترخيص بإتالفهـا على مستـوى مراكز الردم التقني بعـد دراسـة ملفـاتهـا والتأ   

املتضمـن تصنيف النفايـات وتكـون في غـالبـهـا مواد محجوزة من  223-20ضمـن أحكـام املرسـوم التنفيـذي رقـم 

 طرف مصـالـح ألامـن الدرك الوطنـي، مصـالـح التجـارة، مصـالح الجمـارك أو مؤسسـات عموميـة و خاصـة. 

 .1212خالل سنة طن  10101ـالف. حيث قدرت الكمية بـــ: رخصة إتـ 31عدد رخص رمي النفايات املسلمة: 

 نقل النفايات :ثانيا

وتتم عملية نقل النفايات إلى مراكز الردم التقني واملفرغات العمومية بواسطة معدات الشركة الوطنية 

هناك ، حيث أن  ECOSETلتسيير مراكز الردم التقني ومعدات وتجهيزات متعاملين خواص متعاقدين مع مؤسسة 

 وبعض البلديات، إضافة إلى ذلك معدات وتجهيزات البلديات. ECOSETمتعامل متعاقد مع مؤسسة  21

بنـاء على دراسات املخططات التوجيهيـة لتسييـر النفايات املنزلية لبلديات :  فرز وتصنيف النفيات - :الفرع الثاني

 :يلــي الوالية فقد تم الخروج بنتائج محتوى النفايـات كمـا

املواد 

 % نسبتـهـاو 
 

Composition des Déchets en % 

Plastique 
 بالستيك

Papier 
 ورق/كرتون 

Textile 
 نسيج

M.O 
نفايات 

 عضوية

Verre 
 زجاج

Métaux 
  عادن

Autre 

 أخرى 

Moyenne 

Wilaya 

%12,64 %8,2 %3,48 %67,95 %3,41 %3,93 %3,42 

 20ات التوجيهية لتسيير النفايات املنزليةبناءا على املخطط 1212املصدر: مديرية البيئة، 

 
 2222تمثيل بياني لتصنيف  كونات النفايات لبلديات والية سطيف خالل سنة                  

 

 الفرع الثاني: عملية  عالجة النفايات و التخلص النهائي للنفايات:

نزلية وماشابهها بسطيف من طرف مديرية البيئة مركز الردم التقني: تم إنجاز مراكز الردم التقني للنفايات املأوال : 

لوالية سطيف، وهي الهيئة املخولة قانونا إلنجاز وتهيئة مراكز الردم التقني حيث يستقبل مركز الردم الواحد حوال 

طن من النفايات يوميا ،حيث ترمى النفايات في املطمر )حفرة كبيرة مخصصة الستقبال النفايات( وتكون  012

                                                           

 سطيف 02/21/1212راسة املخططات التوجيهية لتسيير النفايات املنزلية لبلديات والية سطيف  مديرية البيئة: بناءا على د -20 

بالستيك 

ورق

نسيج

نفايات عضوية         

زجاج
نفايات أخرىمعادن
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ران وطبقة عازلة تمنع تسرب عصارة هذه النفايات من التسرب إلى املياه الجوفية، حيث توضع قنوات محاطة بجد

 .سترجاع هذه العصارة ملعالجتها أو عزلها حد خطرها على الطبيعةال 

ة إن مهمة تسيير مركز الردم التقني بسطيف مسندة إلى املؤسسة العمومية الوالئي:تسيير مراكز الردم التقني -ثانيا

تسيير مراكز  بموجب القرار الوزاي املشترك املتضمن إنشاء مؤسسة ECOSETلتسيير مراكز الردم التقني سطيف 

 21الردم التقني لوالية سطيف

 وكنس، رفع، عمليات على الوالئية املؤسسة اختصاصات ضمن تدخل التي لنفايات، تسيير عملية تشمل

 دخول  وبعد التقني، الردم مركز الحضرية إلى السكنية حياءألا  من املنزلية وماشابهها، النفايات ونقل وجمع،

كالنفايات الهامدة  النفايات بعض بمرور يسمح فال ومراقبتها، وزنها يتم إلى املركز بالنفايات الشاحنات املحملة

 واملواد الكيميائية و املبيدات والنفايات الصحية غيرها.

تم فرز النفايات يدويا من طرف العمال بعدها يتم بيع املواد ثم توجه الشاحنات إلى مكان التفريغ حيث ي

املسترجعة أو التي أعيد تثمينها، أما النفايات غير القابلة للرسكلة فتوجه إلى املطمر من أجل الدفن ورصها وفق عدة 

 طبقات ثم يغطى، بعد مدة زمنية يعاد تأهيله بتشجيره واستعماله كمتنزهات.

ال مركز الردم التقني بسطيف رغم كونه ألية هامة لتحقيق التنمية املستدامة إال أنه وتجدر إلاشارة إلى أن 

 عدم وضع قنوات لإلستفادة من الغارات العضوية البيوغاز أو غاز امليثان،-يستجيب للمعايير الدولية مثل: 

 خطيرة كالربو والسل.  إصابة العمال بأمراض -عدم وجود أالت أوتوماتيكية لعملية أوسلسلة الفرز والتثمين  -

من النفايات فقط توضع في مراكز الردم التقني و يعاد تثمينها الباقي يرمى في املفرغات العشوائية وهذا لعدم  00% -

 كفاية طاقة استعاب مراكز الردم بسطيف.

  املنشئات املسيرة  ن طرف املؤسسة: -ثالثا

  املنزلية وما شابههامركز الردم التقني ما بين البلديات سطيف للنفايات 

 مركز الردم التقني ما بين البلديات حمام السخنة للنفايات املنزلية وما شابهها 

 مركز الردم التقني ما بين البلديات الولجة للنفايات املنزلية وما شابهها 

  املفرغة العمومية املراقبة بسطيف 

  املفرغة العمومية املراقبة القلتة الزرقاء بالعلمة 

  العمومية املراقبة أوالد خباب ببوقاعة املفرغة 

 املفرغة العمومية املراقبة عين لحجر 

 مركز تخزين النفايات الهامدة الدمامغة سطيف 

 

 

 

                                                           

 .الجزائر  23/22/1223،  قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات املحلية ووزارة تهيئة إلاقليم والبيئة ووزارة املالية -21 
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 كمية النفايات املعالجة بمركز الردم التقني و املفارغ املراقبة:-رابعا

  ركز الردم التقني لسطيف بسيدي حيدر بلدية بني فودة -1

عين  سطيف البلدية

 أرنات

أوالد  أوريسيا

 صابر

بني 

 فودة

 زلو  بوقاعة قجال

 ق

بئر  عين وملان

 حدادة

ك.ن.م.طن

 /سنة

11001 3023 3011 1002 1002 1020 1033 0030 00201 2033 

 أشهر1 شهرأ 24          الحظة

  ECOSETك.ن.م: كمية النفابات املعالجة  املصدر املؤسسة العمو ية لتسيير  راكز الردم التقني سطيف 

 

 
سبق نالحظ أن كميات النفايات املعالجة تتناسب طرديا مع عدد السكان في كل منطقة فنجد  من خالل ما

 سطيف بعدها تلي باقي البلديات . بلدية أن في املرتبة ألاولى

 أفاق وشراكات تطوير عملية تدوير النفيات والنتائج املحققة  ن تبني إلاقتصاد التدويري  -املطلب الثالث

 والتنمية املستدا ة:

 أفاق وشراكة لتطوير القطاع في ظل إلاقتصاد التدويري  :الفرع ألاول 

من خال ل مقابلة السيد جعران خليل رئيس مصلحة بمديرية البيئة لوالية سطيف و املعطيات املقدمة هناك 

 تطلع للتطوير إلاقتصاد التدويري من خالل الشراكة مع دول أجنبية حيث نجد:

  PEMLOملشروع النموذجي لدعم و ترقيـة التشغيـل في  يدان استرجاع و تثميـن النفـايات ا -أوال

 : G.i.Zفي إطـار الشراكة بين وزارة البيئـة و هيئـة التعاون ألاملـانيـة  

   اوليـن يـهـدف املشـروع النموذجي لدعم و ترقيـة التشغيـل في ميدان استرجاع و تثميـن النفـايـات إلى تكويـن املق

املتخصصيـن في ميـدان تسييـر و استرجـاع و تثميـن النفـايـات، حيث بالشراكـة بين وزارة البيئـة و وزارة التكويـن 

، فقد تـم إلاعالن رسميا باختيـار واليـة سطيف من بين G.i.Zاملهنـي و التمهيـن مـع هيئـة التعـاون ألاملـانيـة 

 ـامج الذي الهدف منـه : الواليـات النموذجيـة في هذا البرن

 أستـاذ ُمكون في ميدان املقاوالتية البيئيـة.  12تكويـن -1

95,351

8,04 4,596 2,604 2,604 5,16 9,48
3,468 7,139

0,882

Catégorie 1

(سنة/طن .  م.ن.ك)كمية النفايات المعالجة بمركز الردم التقني سطيف بسيدي حيدر

سطيف عين أرنات أوريسيا أوالد صابر بني فودة قجال بوقاعة مزلوق عين ولمان بئر حدادة
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 مقاول بيئـي مختص في تسييـر وتثمين النفـايـات 2222تكويـن  -1

شغيـل ألاخضـر و تسليـم شهادات تكوين معتمدة في املقاوالتيـة البيئيـة.   -2
َ
 خلـق ما يسمى الت

 Comité deعلى مستوى واليـة سطيـف ) PEMLOوالئيـة ملتابعـة البرنـامج النموذجـي حيث سيتـم تنصيب لجنة    

Pilotage du Projet PEMLO .برئاسة السيد الوالي ) 

  FIL-RECاملشروع النموذجي لدعم شعب رسكلـة النفـايـات البالستيكيـة و العجالت املطاطيـة  -ثانيا

 :G.i.Zهيئـة التعاون ألاملـانيـة  في إطـار الشراكة بين وزارة البيئـة و   

لدعم شعب رسكلـة النفايات البالستيكيـة و العجالت املطاطيـة إلى خلق  FIL-RECيـهدف املشروع النموذجي  

(، وتكون تحت مرافقة Filière de recyclageنظام شعبـة رسكلـة النفايـات البالستيكيـة ونفايات العجالت املطاطيـة )

، تم اختيـار واليـة سطيـف 2237اون ألاملانيـة ميدانيا، حيث بعد الخبرات العديدة املنجزة خالل سنـة خبراء هيئـة التع

   كواليـة نموذجيـة في هذا املشـروع الذي أهدافـه: 

 نظام لجمعر النفايات املنزلية وإنشاء مرافقـة الجماعات املحليـة من أجل تحسين الخدمات املتعلقة بتسيي -1   

 ائي. الانتق

 استرجاع النفاياتمرافقـة املؤسسـة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لتحسيـن خدماتهـا و املساهمة في  -0   

 ها.نوتثمي

مرافقـة املؤسسـات الخـاصة و الحرفييـن املتخصصيـن في تثمين و رسكلـة النفايات البالستيكيـة والعجالت  -3   

 املطـاطيـة.

 ألربعة  G.i.Zمن طرف خبـراء هيئـة التعاون ألاملانيـة بوالية سطيـف تـمت املعاينـة 1212حيث خالل سنـة 

كمـا تَمت   الناتج من قارورات املشروبات PETمؤسسـات الصناعية وحرفية متخصصة في ميدان رسكلة البالستيك

الانتقائي لنفايات القارورات على تجربـة ناجحة لتنصيب حاويات قفصيـة لالسترجاع  مرافقة بلدية العلمـة لالطالع

"شركة  البالستيكية من طرف مؤسسـة خاصة لجمع ونقل النفايات املنزلية متعاقدة مع بلديـة العلمة تسَمى

ZIDANE-NET  " ، ليتـم بعدها نقل التجربة من طرف املؤسسة العمومية الوالئيـةECOSET ببلديـة العلمـة ،

 رف جمعية حـي القصريـة.ثـم نقل التجربة إلى بلدية سطيف من ط

 نتائج تطبيق إلاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات: -الفرع الثاني 

 على الصعيد إلاقتصادي :أوال

إستغالل املوارد  و  تعتبر عملية تدوير وتثمين النفايات موردا هاما يضمن الحفاظ على املوارد الطبيعية املوجودة -1

 لتالي ألية عملية لتجديد وخلق املوارد وضمان ديمومتها.التي تم إسترجاعها وتثمينها وبا

تخفيض تكاليف الحصول على هذه املوارد من خالل إعادة تثمين النفايات باإلضافة إلى تحقيق مورد مالي من  -2

ظة الرسم على النشاطات امللوثة و الخطير على البيئة ويمكن مالحو  خالل الرسوم والغرامات املفروضة على املخالفين

للرسم على ألانشطة امللوثة و/أو الخطيرة على البيئة يقدر ب  الضريبي للوعاء املبلغ إلاجمالي*  ذالك من خالل :

 . %21دج أي  21301030121010 يقدر ـبــــ 1212أما فيما عملية التحصيل لسنة  دج. 412.252.454
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نفايات آلية لخلق مناصب شغل وخلق مؤسسات إن صناعة تدوير ورسكلة وتدوير العلى الصعيد إلاجتماعي: -ثانيا 

 1212:22،حصيلة هذه ألاخيرة بوالية سطيف سنة  'التشغيل ألاخضر'حرفية وصناعية هامة في إطار ما يسمى ''

   : مشاريـع استرجاع و تثميـن النفايـات املدعمـة من طرف الدولـة 

 مشروع. ANSEJ :38الشباب  عدد املشاريع مدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل-  

 مشاريع CNAC :20عدد مشاريع مدعمة من طرف الصندوق الوطني للقرض املصغـر  -  

 - عدد مشاريع مدعمة من طرف الصندوق لدعم الشباب و التأمين عن البطالة ANJEM  :20 مشاريع 

 ة:  الناشطيـن في جمع و استرجاع و رسكلـة النفايـات املنزلية القابلـة للرسكلـ 

 على مستوى املفارغ العشوائيـة. 220املسترجعيـن العشوائييـن للنفايات املنزليـة القابلـة للرسكلـة  - 

 .مسجلين 01منهم  31أصحاب الوحدات الحرفيـة لرسكلـة النفايات املنزليـة القابلـة للرسكلـة:  - 

 رحـي النفايات . 00و.ن رسكلـة الورق والكرتـو  11حرفي مختص في رسكلـة البالستيـك،  33 - 

 ECOSETمتعامل متعاقـديـن  21أصحاب املؤسسات الخاصة لجمع و نقل النفايات املنزليـة و  ا شابههـا :  

 والبلديات. 

 على الصعيد البيئي:  -ثالثا 

افة إلى املساهمة في الحد من التلوث الطبيعي واستغالل أقل مساحة ملراكز الردم التقني واملفرغات العمومية إض -

املحافظة على املساحات الخضراء من خالل إعادة تشجير مراكز الردم بعد إلانتهاء منها وتهيئتها على مستوى والية 

في انطالق عملية  1212سطيف تم :مشروع إزالة املفرغة العمومية بالشعبة الحمراء بعين أزال انتهت الدراسة 

 هام للمياه الجوفية.  حيث تعتبر منطقة الشعبة الحمراء مورد إلازالة،

 تأسيس النوادي البيئية على  ستوى املؤسسات التعليمية تحتوي والية سطيف على :

 221  :نادي بيئي. 11مؤسسة تربوية للتعليم الثانوي عدد النوادي البيئية على مستوى الثانويات 

 100  : نادي بيئي. 230مؤسسة تربوية للتعليم املتوسط . عدد النوادي البيئية على مستواها 

 302  :نادي بيئي. 200مؤسسة تربوية تعليم ابتدائي. عدد النوادي البيئية على مستواها 

 ة:ـمـاتــــخ

نتيجة التزايد السكاني الكبير والسلوك إلاستهالكي ألفراد املجتمع تراكمت النفايات وتزايدت إلى أن أصبحت  

أصبح لزاما على الدولة الجزائرية إستعمال الطرق  لذا تشكل خطرا جسيما على املجتمعات والحياة البيئية.

رسكلة هذه النفايات وتثمين الجزء القابل للرسكلة منها، وبالتالي  من خالل تدوير و املستدامة لتسيير نفاياتها،

تحقيق عدة أهداف يتمثل أهمها في: إيجاد مورد دائم ومتجدد للمواد ألاولية الذي من شأنه الحفاظ على املوارد 

طبيعية املتوفرة. والحد من انتشار النفايات وتقليص نسب التلوث البيئى بمختلف أشكاله . ألامر الذي يضمن ال

إلاستمراية الحياة البشرية والبيئية. ورغم كل الجهود املبذولة يبقى تحقيق ألاهداف املسطرة في ظل مفاهيم وأبعاد 

                                                           

 .1212دد املؤسسات  والحرفيين الناشطين في نقل واسترجاع وتثمين النفايات مديرية البيئة سطيف،   إلاحصائيات السنوية لع -22 
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املوارد وإلامكانيات وكذا ارتباط الظاهرة بسلوك إنساني التنمية املستدامة شيئا صعب املنال، وذالك ملحدودية 

 يصعب التحكم به.

 سبق تم التوصل إلى النتائج التالية: بناءا على ماالنتائج:  

ملسناه من  إن الحد من التلوث البيئي و انتشار النفايات هي أولوية من أولويات الدولة الجزائرية، ألامر الذي -1

 لنفايات بوالية سطيف والقضاء على املفارغ العشواية.خالل استراتيجية تسسير ا

املجال كما سبق  دت إلى خلق مؤسسات وصناعات مختصة في هذاأعملية رسكلة و تدوير النفايات و تتثمينها  -2

 وتحقيق التنمية املستدامة. ذكره في دراسة الحالة وهذا يعتبر خطوة كبيرة لتحريك عجلة إلاقتصاد الدائري 

إلابتدائيات  على توجيه السلوك إلاستهالكي للفرد وترشيده من خالل إنشاء النوادي البيئية على مستوي  التركيز  -3

سلوك الفرد هو أحد   والثانويات أهم فكرة للوصول إلى تطبيق مبادىء التنمية املستدامة وهذا ألن تواملتوسطا

 مسببات ظاهرة التلوث.

 وتوسيعها. برات ألاملانية أمرجيد ونافع يجب تثمين مثل هذه املبادرات الشراكة مع ألاجانب وإلاستفادة من الخ -4

كما سمح  ه الحفاظ على املوارد املتوفرة، إعادة تدوير النفايات وتثمينها يعد موردا متجددا ودائم يمكن من خالل -5

 .يسمى بالتوظيف ألاخضر بتوفير عدد هام من مناصب الشغل أو ما

النابض   التنمية املستدامة، يعتبر القلب اكز البحث بموضوع إلاقتصاد التدويري ومبادئإهتمام الجامعات و مر  -1

 .لتحقيق التنمية املستدامة

 التوصيات: 

 من خالل ودراسة حالة تسسير النفايات بوالية سطيف نقترح التوصيات التالية:  

 .املجال تشجيع املبادرات في هذا نفايات و املجتمع املدني من للمساهمة في تسيير ال مؤسسات ضرورة دفع-2

تكثيف  التركيز على العنصر البشري الذي يعتبر العنصر ألاساس ي في العملية من خالل نشر الثقافة البيئية و -1

 .الحمالت التحسيسية والتوعوية بمخاطر النفايات

يجب   الدولة لذا قتصاداموازي يضر  اقتصادالرسكلة وإعادة التدوير للنفايات لتشكل النشاطات الفوضوية  -0 

  الدولة. العمل على الناشطين ليصبحوا في إطار قانوني تستفيد منهم

 التظاهرات العلمية وامللتقيات. املواضيع فيإعطاء أولوية ملثل هذه  -3

 توفير البيئة التشريعية والقانونية الالزمة لتسيير النفايات وفق مبادئ التنمية املستدامة. -1

قدر إلامكان من التجارب الناجحة للدول املتطورة في تسيير النفايات بما يحقق التنمية  ستفادةالا العمل على -0

 املادية والبشرية الالزمة. إلامكانياتاملستدامة مع توفير 
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النفايات املنزلية لبلديات والية سطيف مديرية البيئة: بناءا على دراسة املخططات التوجيهية لتسيير  .3

 سطيف. 02/21/1212

   مديرية البيئة سطيف، إلاحصائيات السنوية لعدد املؤسسات والحرفيين الناشطين في نقل واسترجاع وتثمين

 1212النفايات 

زائر نبيهة سعيدي، تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية املطلوبة 'دراسة حالة الج .1

 00ص 1221العاصمة' مذكرة ماجستير. كلية العلوم إلاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: جامعة بومرداس ، 

وردة خالف. ألاليات املستدامة لتسيير النفايات في الجزائر. مجلة ألاداب و العلوم و العوم إلاجتماعية  ،  .22

 .11-23، الصفحات 1221, 21 13، 20العدد20املجلد 

ش. تسيير النفايات الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في املؤسسة إلاقتصادية، مذكرة وليد حما .22
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 . 01، ص

 . 1220 /13/21قرار وزاري مشترك. متضمن تنظيم مديريات البيئة، الجزائر،  .21

 21املتعلق بتسيير النفايات ومرقبتها وإزالتها، املؤرخ في  22-21، القانون 00الجريدة الرسمية، العدد  .20

  1222ديسمبر 

 . 21/20/1220، حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، 22-20الجريدة الرسمية، القانون  .23
15. la loi 75/633. tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 

d’utilisation, toute substance, matériau ou produit, ou plus généralement, tout bien 

meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon  du15/071975 france: 

gouvernment.   
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 كانعكاس للتنمية املستدا ة والترشيد تواء إلى الارتقاء ن الاحالتأطير القانوني لتسيير النفايات في الجزائر 

Legal framing of waste management in Algeria From containment to upgrading and 

rationalization As a reflection of sustainable development 

 أستاذة  حاضرة قسم "أ" د/ قزالن سليمة

 s.guezlane@univ-boumerdes.dz  جا عة بو رداس 

 :امللخص

سلبية على املحيط املعيش ي ال هامخلفاتها ضارة على البيئة وأثار ما تخلفه ال نفايات من بالنظر إلى 

، كتلوث الهواء، التربة، والبيئي السبب الرئيس ي للتلوث، والذي تفاقم أكثر على إثر التطور الصناعي لإلنسان

ترشيد عملية تسييرها، شكلت أولوية ضرورية ل الحتواء النفاياتة بتكريس استراتيجياملياه، قامت الجزائر 

قانونية للتأطير القانوني للنفايات الترسانة الارتقاء بال من خاللوالحّد من أضرارها أو على ألاقّل التقليل منها، 

عالجة تراوح بين امل امتنوع اتنظيمي اإطار  لقانونية وهو ما شكلفي العديد من النصوص ا تانعكسالتي 

املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة،  22ـ20، كالقانون رقم للنفايات وغير املباشر  ةاملباشر 

املتضمن  201ـ21املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، املرسوم التنفيذي رقم  21ـ22القانون رقم 

 20ـ21املتعلق بالبلدية، القانون رقم  22ـ22نون رقم إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، القا

  ....، وغيرها.املتعلق بالوالية

 ، التنمية املستدامة.21ـ22تسيير النفايات، البيئة، القانون رقم : الكلمات الافتتاحية

Abstract : 

. In view of the harmful effects of waste on the environment and its negative 

effects on the living environment of humans and the environment, the main cause of 

pollution, which was further exacerbated by industrial development, such as air, soil, 

and water pollution, Algeria has devoted a strategy to contain waste that was a 

necessary priority to rationalize its management process, and limit One of its damages, 

or at least minimizing it, through upgrading the legal arsenal of legal framing of waste, 

was reflected in many legal texts that formed a diversified regulatory framework, 

ranging between direct and indirect treatment, such as Law No. 10-03 on 

environmental protection in the context of sustainable development, Law No. 01-19 

relating to With regard to managing, controlling and removing waste, Executive 

Decree No. 175-02 establishing the National Waste Agency, its organization and 

operation, Law No. 11-10 relating to the municipality, Law No. 12-07 related to the 

state..., and others. 

Keywords : Waste Management, Environment, Law No. 01-19, Sustainable 

Development  
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  قد ة:

بالنظر إلى ما تسببه من والجزائر خاصة،  بالنسبة للعالم عامةمحوريا بيئيا تشكل النفايات وال تزال مشكال   

، ما استدعى ضرورة احتوائها وتسييرها على نحو أفضل البيئةأمراض وأوبئة وتشويه للمناظر الطبيعية املحيطة ب

من ألاضرار التي تسببها وعلى اختالف أنواعها، على اعتبار أن تقليل ال من أثارها الخطيرة، أو على ألاقّل  حّد بهدف ال

النفايات ومهما كان نوعها ومصدرها، تشكل خطرا على الانسان والبيئة على حّد سواء، وضمن هذا السياق سعت 

حتواء مثل وألاليات تندرج ضمن استراتيجية تكريس ترسانة قانونية ضخمة ال الجزائر إلى اتخاد العديد من التدابير 

املتعلق بحماية ، 1220جويلية  12املؤرخ في  22ـ20قانون رقم ولعّل من أبرزها التأطيرها القانوني، هذه الظاهرة و 

املتعلق بتسيير النفايات ، 1222ديسمبر  21املؤرخ في  21ـ22البيئة في إطار التنمية املستدامة، القانون رقم 

رها على النحو الذي يمكن من استغاللها الجيد، والاستفادة منها بيئيا، ومراقبتها وإزالتها، وترشيد عملية تسيي

اجتماعيا، وحتى اقتصاديا، من خالل ما يعرف بعملية رسكلتها و إعادة تثمينها في إطار املعالجة البيئية العقالنية 

، وذلك من أجل علق بالواليةاملت 20ـ21القانون رقم و املتعلق بالبلدية،  22ـ22رقم ، باإلضافة إلى القانون للنفايات

  تجسيد سياسة عقالنية رشيدة لتسيير النفايات على املستوى املحلي .

 إلاشكالية:

كيف عالج املشرع الجزائري عملية تسيير النفايات من املنظور القانوني، وهل عكس ذلك أهميتها بالنظر إلى   

كريس التنمية املستدامة وعلى وجه التحديد البعد تداعياتها على البيئة والصحة العمومية، ودورها في أبعاد ت

 البيئي؟ 

  حاور الدراسة:

 .اتـايــفــلنلتسيير ا يميهامفمدخل  ألاول: بحثامل

 كأساس مرجعي أولي لحماية البيئة وتأطير النفايات. 20ـ30القانون رقم  الثاني: بحثامل

 . 21ـ22ء القانون رقم الا رتقاء القانوني بتسيير النفايات على ضو الثالث: بحثامل

 .22ـ20على ضوء قانون  لتنمية املستدامةا من منظور لبعد البيئي كانعكاس ل املبحث الرابع: ترشيد تسيير النفايات

 قانون البلدية والوالية كأساس مرجعي لتسيير النفايات على املستوى املحلياملبحث الخامس: 

  اتــايــفــلنلتسيير ا يميها فاملبحث ألاول:  دخل 

بغية إلاملام بمفهوم تسيير النفايات، يتوجب ألامر تعريف موضوع تسيير النفايات )مطلب أول(، والتطرق إلى   

 تصنيفاتها )مطلب ثاني(.
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 لنفاياتتسيير اتعريف املطلب ألاول: 

ي أصبح ليس له " الشيئ الذالنفاية:  خبراء البنك الدولي هافعرّ تتعدد التعاريف املتعلقة بالنفايات، فقد  

قيمة في الاستعمال، أي يمكن تدويره )رسكلته( بحيث يمكن استعماله أو استرجاع بعض مكوناته، ففي هذه الحالة 

 1ال يعتبر نفاية."

املتعلق بتسيير  21ـ  22وبمقتض ى القانون رقم أما عن التعريف القانوني، فقد عرفها املشرع الجزائري   

منه، على أنها:" كل البقايا الناتجة عن عمليات الانتاج أو  0املادة  وتحديدا بموجب النفايات ومراقبتها وإزالتها

التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد 

 التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته".

املتعلق بتسيير النفايات و  املشار إليه أعاله، 21ـ22فها القانون رقم تسيير النفايات، فقد عر و بخصوص   

:" كل العمليات املتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وإزالتها 0/22ومراقبتها وإزالتها، في نص املادة 

ملراحل التي تمر بها عملية تسيير وفي الوقت الذي اكتفى فيه املشرع بتحديد ا بما في ذلك مراقبة هذه العمليات."،

النفايات دون تحديد مفهوم هذه ألاخيرة، أي دون تحديد املراد من تسيير النفايات، أدرج املشرع مفهوم املعالجة 

البيئية العقالنية للنفايات في مجموع الاجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها بطريقة تضمن 

املعالجة البيئية  وإن كانت، 2.".ة العمومية و/أو البيئة من ألاثار الضارة التي قد تسببها هذه النفاياتحماية الصح

العقالنية للنفايات من أجل حماية الصحة العمومية تتعدى ومثلما أشار إليه البعض عملية التثمين والتخزين 

غرار ما أقره املنتدى العربي للبيئة والتنمية التسيير على وذلك وإلازالة لتمتد أيضا إلى املصدر من جمع وفرز ونقل، 

املستدام واملتكامل للنفايات الصلبة الحضرية الذي عرف التسيير املستدام للنفايات بما في ذلك النفايات املنزلية 

ابطة على أنه التعامل مع املخلفات باعتبارها موارد تستوجب الاسترجاع باالعتماد على سلسلة من الحلقات املتر 

واملتكاملة تبدأ من التولد من املصدر، ثم التخزين الداخلي، فالجمع من املصادر املختلفة والنقل إلى مواقع مناسبة 

لتمكن من تدوير واسترجاع املواد القابلة لالسترجاع، والتخلص النهائي منها بطرق أمنة لللتخزين املرحلي أو املعالجة، 

    3بيئيا.

 

 

 

 

                                                           
،  مجلة إلادارة ـ أنظر:" صديقي النعاس،  عبد الدائم هاجر،  عبد الكريم نادية،  واقع تسيير النفايات في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية املستدامة 1 

،  ص 1212،  2،  العدد 1،  املجلد1،  البليدةيماعات املحلية ودورها في تحقيق التنمية،  جامعة علي لونيس والتنمية للبحوث والدراسات،  مخبر تسيير الج
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 نيف النفايات:تص املطلب الثاني:

النفايات بحسب درجة خطورتها )فرع أول(، في حين صنفها البعض بحسب مصدرها وطبيعتها، أو  4صنف البعض  

وضعيتها )فرع ثان(، أما البعض آلاخر فقد أدرج تصنيف النفايات على نحو مغاير ومخالف للتصنيفين املذكورين 

 )فرع ثالث(.

 درجة خطورتها الفرع ألاول:

  : في تتمثل و  

عدنية أو إلاشعاعية التي تؤدي إلى مشاكل ملنفايات خطرة: تشمل مختلف املكونات املرتبطة واملتعلقة باملركبات ا ـ2

بيئية خطيرة، تنتج عن مختلف املواد واملخلفات الصناعية والكيمياوية، واملخلفات الزراعية، باعتبارها مواد سامة، 

الخطرة في النفايات الصناعية الصلبة القابلة لالشتعال أو الذوبان  مشعة، معدية، متفجرة، وتطهر النفايات

التلقائي، املواد القابلة لالنفجار، إلافرازات الغازية، املواد الحاملة لخطر التلوث الكيميائي، املواد امللوثة أو 

 الاشعاعية )صافية، أو مدمجة مع غيرها من املستحضرات ألاخرى(.

شكل وجودها وال يؤدي إلى مخاطر يرة، ال يالنفايات الخطألاولى أي حميدة(: وهي على خالف  أو نفايات غير خطرة )ـ 1

 بطريقة أمنة بيئيا.و التخلص منها  بالنظر إلى سهولةبيئية خطيرة، 

 :أو وضعيتها  صدرها وطبيعتهاالفرع الثاني: 

، تجارية، زراعية، طبية، نفايات تصنف النفايات بالنظر إلى مصدرها وطبيعتها إلى نفايات منزلية، صناعية  

يات إشعاعية، ونفايات البناء أو إلازالة، نفايات املناجم، نفايات ناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي، نفا

 إلكترونية.كهربائية و 

على نحو آخر، يتنوع تصنيف النفايات أيضا، بحسب حالتها أو وضعيتها، وتتنوع إلى نفايات سائلة، ونفايات   

 ، ونفايات صلبة. غازية

 الفرع الثالث: تصنيفات أخرى للنفايات

  ويتعلق ألامر بـ: ،5مغايرعلى نحو ضمن نفس السياق صنف البعض ألاخر النفايات   

تشمل النفايات الطبية الخاصة، نفايات الهدم والبناء، نفايات املسالخ، ونفايات املنازل و  نفايات خاصة:ـ  2

  الخاصة.

وتشمل كل من النفايات الطبية العادية، نفايات املؤسسات الخاصة والعامة الشبيهة بالنفايات  نفايات عادية:ـ 1

نفايات  املنزلية، نفايات الشوارع والطرقات واملساحات الخضراء، نفايات املنازل التي تصنف بحسب املكونات )

عضوية وهي نفايات ال تحتوي على عضوية وهي قابلة للتخمر مثل بقايا الطعام ومخلفات الحدائق، ونفايات غير 

  (.مركبات عضوية كالبالستيك واملعادن والثياب وألاقمشة

                                                           

 وما يليها. 130ـ صديقي النعاس،  عبد الدائم هاجر،  عبد الكريم نادية،  املرجع السابق،  ص  4 
 .220ـ هنية شريف،  املرجع السابق،  ص  5
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وتحتوي على نفايات صلبة تتكون من الورق الزجاج ألاملنيوم  :هناك تصنيف حسب الحالة الفيزيائية وـ 0

  لألوساخ.البالستيك واملعادن ألاخرى، ونفايات سائلة وهي خليط من السوائل أو املياه الحاملة 

 كأساس  رجعي أولي لحماية البيئة وتأطير النفايات  23ـ43القانون رقم املبحث الثاني: 

أساس قانوني هام وأولي لضمان حماية البيئة وتأطير النفايات باعتباره أولوية  20ـ30رقم شكل القانون   

ولم يتوقف ألامر عند هذا الحّد وإنما  ضرورية للقضاء على مخلفات الاستعمار وتداعياتها على البيئة )مطلب أول(،

بهذا  20ـ30رقم استتبع ذلك إدراج جملة من النصوص القانونية التي شكلت استمرارية تشريعية للقانون 

 الخصوص )مطلب ثاني(.

 23ـ43رقم املطلب ألاول:  ضمون القانون 

في ظل ظروف بيئية متدهورة،  6ئةواملتعلق بحماية البي 2130فبراير  1املؤرخ في  20ـ30صدر القانون رقم   

بالنظر إلى ظروف التنمية املنتهجة خالل فترة السبعينات، والتي لم تكن تولي البيئة املكانة والاهتمام التي تستحق، 

مقارنة بتحسين مستوى املعيش ي للمواطن الذي كان يشكل آنذاك أولوية السلطة للخروج من سياسة التخلف التي 

     ورثها عن الاستعمار.

، أداة تشريعية مرجعية بارزة لحماية البيئة باعتباره أول قانون يتناول املسائل 20ـ30شكل القانون رقم   

من القانون:" يهدف هذا القانون إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية  2جاء في نص املادة البيئية على نحو شامل، حيث 

عكس إدراك املشرع بأهمية وخطورة املسائل افحته..."، حيث البيئة، اتقاء كل شكل من أشكال التلوث واملضار ومك

املتعلقة بالبيئة، وألن حماية البيئة ال تكتمل من دون الاهتمام بحلقة رئيسية لضمان حماية حقيقية للبيئة، فقد 

 خصص القانون فصل خاص بالنفايات، ويتعلق ألامر بالفصل الثاني الذي أطر ظاهرة النفايات وذلك ضمن املواد

  .222إلى  31من 

منه، على أن النفايات هي:" كل ما تخلفه عملية  31في املادة  20ـ30ففي تعريفه للنفايات نص القانون 

انتاج أو تحويل أو استعمال كل مادة أو منتوج، وبصفة أعم كل ش يء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه."، على نحو 

تعلقة بمعالجة النفايات ال سيما ما تعلق منها بتحديد املسؤوليات من القانون أهم ألاحكام امل 12آخر حددت املادة 

كتحديد مسؤولية منتجي النفايات بالنسبة لعمليات الاهمال في إزالة النفايات التي تترتب على عاتق املتسبب )الم 

11.)7  

 على تنظيم سير النفايات 23ـ43 املطلب الثاني: تداعيات القانون رقم

نصوص قانونية أخرى ال تقل أهمية  20ـ30عند هذا الحد، وإنما استتبع صدور القانون لم يتوقف ألامر   

املتعلق بشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية  003ـ33عنه، كصدور املرسوم التنفيذي رقم 

هيئات بلدية  منه مسؤولية املجلس الشعبي البلدي بتنظيم نفسه أو بواسطة 0و 1ومعالجتها، الذي حدد في املادة 

مشتركة أو إحدى املصالح على جمع النفايات الحضرية الصلبة املتمثلة في النفايات املنزلية وما شابهها في النوع 
                                                           

  6 ـ الجريدة الرسمية عدد 0،  املؤرخ في 3 فبراير 2130،  ص 032.

 .2130فبراير  1ـ املؤرخ في  7 
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والحجم، غير أن هذا املرسوم لم يحقق كثيرا ألاهداف املسطرة له، حيث لم تستطع البلدية تسيير النفايات 

الوعي لدى ألافراد، نتج عنه تفاقم الوضعية البيئية وانتشار  الحضرية الصلبة نظرا لضعف إمكانياتها، وقلة

القمامات على مستوى البلديات على نحو كبير، ما أدى إلى ضرورة تدخل املشرع إلعادة الاعتبار وتحديد ألاطر 

 . 21ـ22القانونية لتسيير النفايات على نحو أكثر فعالية، وهو ما تجسد على مستوى القانون رقم 

 11ـ21على ضوء القانون رقم  الا رتقاء القانوني بتسيير النفاياتثالث: املبحث ال

، املتعلق بتسيير النفايات 21ـ22بغية الارتقاء بمجال تسيير النفايات على نحو أفضل، صدر القانون رقم   

مجموعة من  ومراقبتها وإزالتها، الذي شكل منعرجا هاما في مجال تسيير النفايات )مطلب أول(، تم من خالله وضع

 )مطلب ثاني(. من املبادئ التي تقوم عليها عملية تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها الركائز عكست جملة

 11ـ21 ضمون القانون املطلب ألاول: 

، وتحديدا على إثر انضمامها إلى اتفاقية 12لم تولي الجزائر أهمية كبرى ملسألة النفايات إال بداية مع القرن   

ديسمبر  21املؤرخ في  21ـ22، انعكس عنه صدور القانون رقم 213ـ13جب املرسوم التنفيذي رقم بازل بمو 

املتعلق بشروط التنظيف  003ـ33، الذي حل محل املرسوم رقم 8املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 1222

يير النفايات، باعتباره إطارا قانونيا وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها، وهو ما قفزة نوعية في مجال تس

، عكس أهمية موضوع النفايات، وضرورة تنظيمها بالنظر إلى 9مرجعيا خاص بتسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها

تداعياتها وانعكاساتها على حماية وأمن البيئة، حيث حّدد مفهوم النفايات محل القانون بصفة دقيقة، وعالج 

تشمل النفايات املنزلية وما شابهها، أو غيرها من النفايات ألاخرى، كتلك املتعلقة النفايات  مختلف املواضيع التي

الضخمة، النفايات الخاصة، النفايات الخاصة الخطرة، النفايات الناتجة عن النشاطات العالجية، النفايات 

منتج النفايات أو املتسبب بفعل الهامدة، إلى جانب ذلك حّدد مختلف املفاهيم املرتبطة بها، كتحديده ملفهوم 

، وحائزها، تسييرها، جمعها، فرزها، املعالجة البيئية العقالنية للنفايات، تثمينها، إزالتها، 10نشاطه في انتاج النفايات

(، في الوقت الذي استثنى من إطار تطبيقه 0غمرها، ومنشأة معالجتها، )نقلها، عبورها، استيرادها، وتصديرها )الم 

  11املشعة، الغازية، املياه القذرة واملتفجرات غير املستعملة، وحطام الطائرات والبواخر. النفايات

وبالنظر إلى أهمية ظاهرة النفايات، فقد تطرق وتحديدا في الباب الثالث منه إلى النفايات املنزلية، من خالل   

ططات تسيير النفايات املنزلية وما الفصل ألاول املتعلق بجهاز التسيير املنشأ من طرف البلديات والخاص بمخ

شابهها، كما أكد على مسؤولية البلدية في تسيير النفايات املنزلية وما شابهها، في إطار الخدمة العمومية لتلبية 

الحاجات الجماعية للمواطنين املخولة طبقا لقانون البلدية والوالية املعمول به، ضمن نفس السياق فقد تطرق 

عقود الامتياز التي يمكن للبلدية أن تبرمها مع مختلف املتعاملين الخواص في مجال تسيير النفايات القانون أيضا إلى 

                                                           

 .1،  ص 1222ديسمبر  21،  لـ 00ـ الجريدة الرسمية عدد  8 

 منه:" يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها. 2ـ جاء في املادة  9 

 ،  يعد منتج النفايات: " كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في انتاج النفايات.". 0/3املادة  ـ جاء في 10 

 .21ـ  22من القانون رقم  3ـ أنظر املادة  11 
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، حيث جسد القانون رقم 12املنزلية، وفقا للتشريع املعمول به في الجماعات املحلية املتعلق بقانون البلدية والوالية

لتسيير النفايات املنزلية وضرورة تطابقه مع  سلطات رئيس املجلس الشعبي البلدي في إعداد مخطط بلدي 21ـ22

املخطط الوالئي للتهيئة، وأكد على مسؤوليات البلدية في تسيير النفايات املنزلية وما شابهها في إطار الخدمة العمومية 

ختلف املخولة طبقا لقانون البلدية والوالية، إلى جانب تحديده لعقود الامتياز التي يمكن للبلدية أن تبرمها مع م

 املتعاملين الخواص في مجال تسيير النفايات املنزلية، وفقا للتشريع املعمول به على املستويين البلدي والوالئي. 

منه،  00الوكالة الوطني للنفايات في الباب الثامن منه، بموجب املادة  21ـ22وقد أحدث القانون رقم 

، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات 1221ماي  12املؤرخ في  201ـ21نظمت بوجب املرسوم التنفيذي رقم 

، تتولى القيام برقابة وتنظيم كل ما يتعلق 13وتنظيمها وعملها، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

 بنشاط تسيير النفايات وتثمينها، ومعالجتها العقالنية، وإعالم املواطنين بأخطارها وأضرارها، والتدابير الواجب

 مراعاتها بهذا الخصوص.

 11ـ21 رقم لقانون ل تقوم عليها عملية تسيير النفايات طبقابادئ التي املطلب الثاني: امل

منه، على مجموعة من املبادئ التي تقوم عليها عملية  1وبناء على نص املادة  21ـ22ارتكز القانون رقم  

 تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، تمحور في:

 والتقليص من انتاج وضرر النفايات من املصدر. ـ الوقاية

 ـ تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها.

ـ تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك النفايات على مواد 

 قابلة إلعادة الاستعمال أو الحصول على الطاقة,

 ئية العقالنية للنفايات,ـ املعالجة البي

ـ إعالم وتحسيس املواطنين باألخطار الناجمة عن النفايات وأثارها على الصحة والبيئة، وكذلك التدابير املتخذة 

 للوقاية من هذه ألاخطار والحد منها أو تعيضها. 

 كر منها:واستتبع هذا القانون صدور العديد من النصوص القانونية ذات الاهتمام بمجال النفايات نذ

: حيث تم فرض مجموعة من الضرائب على املحالت ذات النشاط 1221للسنة املالية  12ـ21ـ قانون املالية رقم 

الصناعي والتجاري أو الحرفي أو ما شابه ذلك، تتعلق بإنتاج النفايات، يتم تحديدها على مستوى البلدية وبقرار من 

 ملجلس الشعبي البلدي بعد استطالع رأي السلطة الوصية. رئيس املجلس الشعبي البلدي بناء على مداولة ا

منه على ضرورة التكفل  0املتعلق بنفايات التغليف، الذي فرض في نص املادة  001ـ21ـ املرسوم التنفيذي رقم 

بتدوير وتثمين هذا النوع من النفايات الذي حدد كيفيات انشاءه وتنظيمه وسيره وتمويله بمقتض ى املرسوم 

 .211ـ23رقم  التنفيذي

                                                           

 .21ـ  22من القانون رقم  00إلى  11ـ أنظر املواد  12 
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املحدد لكيفيات وإجراءات إعداد املخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره  300ـ20ـ املرسوم التنفيذي رقم 

 ومراجعته

 املتعلق بكيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية. 303ـ20ـ املرسوم التنفيذي رقم 

النظام العمومي ملعالجة نفايات التغليف وتنظيمه  املتعلق بتحديد كيفيات انشاء 211ـ23ـ املرسوم التنفيذي 

 وسيره.

املحدد للقواعد العامة الستغالل تجهيزات معالجة النفايات وشروط قبول هذه  321ـ23ـ املرسوم التنفيذي رقم 

 النفايات على مستوى التجهيزات.

منشأت ومعالجة النفايات وشروط املتعلق بتحديد القواعد العامة لتهيئة واستغالل  ++ـ املرسوم التنفيذي رقم 

 .املنشآتقبول هذه النفايات على مستوى هذه 

املتعلق بكيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، الذي جاء تطبيقا ألحكام  121ـ21ـ املرسوم التنفيذي رقم 

 املتعلق بتسيير النفايات . 21ـ22من القانون رقم  13و 12

املحّدد لقائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، وترميزها ودرجة  223ـ20ـ املرسوم التنفيذي رقم 

 خطورتها.

ضوء قانون  ىعل  ن  نظور التنمية املستدا ة ترشيد تسيير النفايات كانعكاس للبعد البيئي املبحث الرابع: 

 12ـ23

على  22ـ20شرع القانون رقم ضمن إطار ترشيد تسيير النفايات من منظور التنمية املستدامة، أصدر امل  

أساس أن البيئة بمثابة محور رئيس ي وأساس ي لتحقيقي التنمية املستدامة )مطلب أول(، وقد عكس هذا القانون 

 على نحو مفّصل )مطلب ثاني(. ارتباط تسيير النفايات بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامةمدى 

 البعد البيئي اهية التنمية املستدا ة و املطلب ألاول: 

للولج ملاهية التنمية املستدامة والبعد البيئي، يتوجب علينا تحديد مفهوم التنمية املستدامة أوال )الفرع   

 )الفرع الثاني(. للتنمية املستدامة ساس محوريالبعد البيئي كأألاول(، ثم التطرق إلى 

  فهوم التنمية املستدا ة الفرع ألاول:

حول البيئة الانسانية باألمم  2101ستدامة ألول مرة بمؤتمر ستوكهولم سنة برز مفهوم التنمية امل  

املتحدة، والذي جسد الانطالقة الحقيقية لبداية الاهتمام الدولي بالبيئة ضمن منظور تحقيق التنمية الاقتصادية 

الل املوارد الطبيعية مفهوم جديد يسعى إلى تحقيق حياة متنوعة لإلنسان واستغ، باعتباره 14مع الحفاظ على البيئة

، وقد تم التأكيد على نحو رشيد وعقالني مع محاولة إبقاءها لفترة من الزمن بما يضمن احتياجات ألاجيال املقبلة

من قبل اللجنة العاملية املعنية بالبيئة  2130على مفهوم التنمية املستدامة وبرز بصفة قوية ورسمية سنة 

لجدل الدولي حول مفهوم التنمية املستدامة وكيفية الربط بين القضايا الاقتصادية وينبغي إلاشارة إلى أن ا والتنمية،

                                                           
م الاقتصادية ـ لصاق حيزية،  أثر تطبيق القياس املحاسبي للتكاليف البيئية على التنمية املستدامة،  أطروحة دكتوراه،  جامعة الجزائر،  كلية العلو  14 

 .3،  ص 1221/1220والتجارية وعلوم التسيير ،  قسم العلوم والتسيير،  تخصص نقود ومالية،  
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والاجتماعية والبيئية والتي تمثل أبعادها الثالثية، قد تسبب في إحداث خالفات وتنافس كبير حول التعريف ألافضل 

ا ذلك الذي ورد في تقرير لجنة وتشتت التفسيرات، وعلى إثر ذلك تعددت تعاريفها، ولعل من أبرزها وأوسعها انتشار 

، والذي مفاده أن التنمية املستدامة هي :" التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو 15بريت الند

إلاضرار بقدرة ألاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها"، وأنها تهدف إلى "تحقيق الحد ألاعلى من الكفاءة الاقتصادية 

اني ضمن حدود ما هو متاح من املوارد املتجددة وقدرة ألانساق الحيوية الطبيعية على استيعابه مع للنشاط إلانس

ربطها باحتياجات الجيل الحالي وألاجيال القادمة، بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما ال يلحق تهديدا جديا 

اهرة جيلية تحدث عبر فترة زمنية ال تقل عن ظإذن  هي، 16 بالعمليات الطبيعية، واملادية، والكيميائية، والحيوية.".

أبعاد، البعد الاقتصادي، البعد ذات ثالثة سنة،  12إلى  11جيلين فالزمن املقدر للتنمية املستدامة يتراوح ما بين 

 .الاجتماعي، والبعد البيئي

املتعلق  22ـ20من القانون رقم  3التنمية املستدامة بمقتض ى نص املادة املشرع الجزائري قد عرف و   

بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، بأنها :" التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار وحماية 

، ما يعني 17 البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات ألاجيال الحاضرة وألاجيال املستقبلية.

يستدعي الاهتمام ومثلما هو محدد دوليا بكل من النمو الاقتصادي، والاهتمام أن تحقيق التنمية املستدامة 

 باملسائل الاجتماعية، إلى جانب إدماج البعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية.

 للتنمية املستدا ة ساس  حوريالبعد البيئي كأالفرع الثاني: 

هولم خالل مرحلة التسعينات، تم التوصل إلى على ضوء العديد من الندوات املنبثقة عن مؤتمر استك  

قناعة مفادها أن " البيئة والتنمية عمليتان متالزمان" ما يعني أنه ال يمكن الفصل بينهما، باعتبارهما أولوية دولية 

عية ويكمن البعد البيئي للتنمية املستدامة، في الحفاظ والتأكيد والاستمرار في تجديد املوارد الطبيوضرورة عاملية، 

  بهدف تجسيد ألامن البيئي للبشرية حماية.

حيث دعت  2103لقد حظي موضوع البيئة باهتمام عالمي متزايد من قبل الامم املتحدة ابتداء من   

الجمعية العامة خالل مؤتم عالمي حول البيئة إلى ضرورة إيجاد حلول ملشاكل تلوث البيئة، وبغية الحد بما يعرف 

استكهولم سنة البيئية، انعقدت على اعقاب ذلك العديد من املؤتمرات أبرزها مؤتمر بظاهرة دحرجة املشاكل 

، ومؤتمر القمة العاملية للتنمية املستدامة 2111جوان  23، مؤتمر "قمة ألارض" املنعقد بريو ديجانيرو في 2101

قى الاهتمام الدولي أما على املستوى الوطني فقد ال، 18من شهر سبتمبر 1221بجوهانسبورغ الذي انعقد سنة 

                                                           
عن  بل اللجنة غير الحكومية التي أنشأتها ألامم املتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن بريت الند لتقديم تقرير ـ نشر من قـ 15 

 القضايا البيئية

ن أعمال،  جامعة محمد خيضر،  حسونة عبد الغني،  الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية املستدامة،  مذكرة دكتوراه في الحقوق،  تخصص قانو ـ  16 

 .10،  ص1221بسكرة،  

يوليو  12 ؤرخ في،  امل30،  املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة،  جريدة رسمية عدد 1220يوليو  21،  املؤرخ في 20/22ـ قانون رقم ـ  17 

 .0،  ص1220
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بالبيئة وانعكس بدوره على الجانب التشريعي، حيث بادر املشرع الجزائري إلى إحداث أول جهاز مركزي للبيئة ممثال 

 ، 19في " اللجنة الوطنية للبيئة"

 ترشيد تسيير النفايات كانعكاس لتحقيق البعد البيئي في إطار التنمية املستدا ةاملطلب الثاني: 

باط تسيير النفايات بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، من خالل استناد القانون رقم ينعكس ارت  

املتعلق  21ـ22املتعلق بحماية البيئة في إلطار التنمية املستدامة في حّد ذاته وفي حيثياته على القانون رقم  22ـ20

الفصل بين عن املسائل ال يمكن أن يتجسد بعيدا  بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ما يعني أن تحقيق مثل هذه

 محوري البيئة والنفايات باعتبارهما كل متكامل ال يتحقق الواحد منه بعيدا عن ألاخر.  

ال يمكن إذا للبعد البيئي في إطار التنمية املستدامة والذي يكمن في ضرورة الحفاظ على النظام البيئي أن 

ير النفايات، فاملحافظة على البيئة يتطلب ضمان بيئة سليمة خالية من يتحقق بعيدا عن سياسة ترشيد تسي

 النفايات التي تأثر بشكل كبير على التوازن البيئي السليم.

إن ترشيد تسيير النفايات وإعادة تدويرها وتثمينها هو من صميم التنمية املستدامة التي يشكل البعد البيئي   

ف التي يحققها، باعتباره يساهم في معالجة املخلفات العضوية في انتاج إحدى أسسه، من خالل جملة من ألاهدا

ألاسمدة الخالية من امللوثات الخطرة، والحصول على غطاء صحي، الحد من التلوث الناجم من استخدام ألاسمدة 

 الكيمياوية.

 ـ توفير مناصب الشغل.

 13يل املثال كل طن من الورق املعاد تدويره يحمي ـ الحفاظ على موارد البيئة بالنسبة لألجيال القادمة، فعلى سب

شجرة من القطع النتاج ورق جديد، وهو ما يساعد على تجديد الاكسجين في الهواء، وحماية النمط املعيش ي 

من املياه، ومؤخرا  10302للكائنات الحية التي تعتمد في وجودها ومعيشتها على تلك ألاشجار، كما يوفر ما مقداره 

ة في أقل من ساعة ملعالجة أزمة النفايات ياء طريقة لتحويل نفايات البالستيك إلى وقود الطائرات النفاطور العلم

البالستيكية، سيما وأن البالستيك يؤدي وبحسب الخبراء إلى العديد من ألامراض املرتبطة بالسرطان، العقم، 

 20الالتهابات في الحيوانات.

مار حقيقي من شأنه أن يحقق انتاج مواد قابلة لالستعمال، وزيادة الانتاج، ما ـ يشكل تدوير النفايات وتثمينها استث

يحد من إلالقاء العشوائي للنفايات والتقليل من كمياتها وبالتالي التقليل من ألامراض وألاضرار التي يشكلها ذلك على 

 ظهر الجمالي املحيط بالبيئة. الصحة وعلى الطبيعة في آن واحد، بفعل انتشار ألامراض والتلوث، وإلاخالل بامل

 ـ ـ يشكل ترشيد تسيير النفايات مؤشر أساس ي ومحوري لألداء البيئي وبالتالي لتكريس التنمية املستدامة. 

 

 

                                                           

 .11،  املتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة،  الجريدة الرسمية عدد 2103جويلية  21،  املؤرخ في 210ـ03 رقم رسومم ـ 19 
جاجات الشامبوا،  ـ ويتعلق ألامر بالبولي إيثيلين،  وهو أكثر أنواع البالستيك استعماال في العالم لصناعة أكياس التسوق،  ولفائف الطعام الشفافة،  وز  2020

،  على املوقع 23/1/1212التفاصيل،  أنظر:  العلماء  يطورون طريقة لتحويل نفايات البالستيك إلى وقود الطائرات النفاتة في أقل من ساعة،   ملزيد من

 .23/1/1212،  تاريخ الاطالع: arabic.rt.comالتالي: 



 ةعلى التنمية املستدام إلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

125 

 قانون البلدية والوالية كأساس  رجعي لتسيير النفايات على املستوى املحلياملبحث الخا س: 

رجعي ال يستهان به بالنسبة لعملية تسيير النفايات على املستور يشكل قانون البلدية والوالية بدوره أساس م  

)مطلب أول(،  20ـ21رقم والوالية  22ـ22رقم البلدية  املحلي، سواء على مستوى املرحلة السابقة عن صدور قانون 

ماش ى أو ضمن هذه ألاخيرة التي أسست ملرحلة أخرى مغايرة لتسيير النفايات والحفاظ على البيئة، على نحو يت

مع احتياجات املواطنين من جهة، واملرحلة التنموية من جهة أخرى في مجال تسيير النفايات وذلك على ويتكيف 

 اختالف تنوعها ومصادرها )مطلب ثاني(.

  20ـ12رقم والوالية  12ـ11رقم املطلب ألاول: تسيير النفايات في ظل  رحلة  ا قبل صدور قانون البلدية 

بالبيئة اقتصر على املستوى املركزي ولم يمتد إلى املستوى املحلي على الرغم من ان  الاهتمامنشير بأن   

كان قد حث على ضرورة إقحام الجماعات  2101الاعالن الختامي لندوة الامم املتحدة املنعقد بإستكهولم لسنة 

تداء من قانوني البلدية لـ ، إال أن تهميش دور الجماعات املحلية الذي امتد اب21املحلية في عملية حماية البيئة

، 21ـ12، املتعلق بالبلدية، و23ـ12، استمر إلى غاية التسعينات، تاريخ صدور قانون 210123، والوالية لـ 210022

حظيت  حيث، أين عرف مجال الاهتمام بالبيئة وتكريسه على املستوى املحلي منعطفا مغايرا، 24املتعلق بالوالية

تها باهتمام بارز فأضحت سياسة ذات أولوية وطنية تقع على عاتق الدولة كما تم مسألة الاهتمام بالبيئة وحماي

املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  20،22ربطها بالتنمية املستدامة على أعقاب صدور القانون رقم 

املوارد ألاولية ، وترشيد استغالل 3/0، على أساس أن حماية البيئة التي حدد مفهومها في نص املادة 25املستدامة

وضمانها يضمن تنمية مستدامة لألجيال الحاضرة واملستقبلية، وذلك من خالل تكريس النظام البيئي وكيفية 

الحفاظ على املوارد الطبيعية والاستخدام ألامثل لها على أساس مستديم، والتنبؤ ملا قد يحدث للنظم الايكولوجية 

وية يراعي فيها قيود الطبيعة وحدود مواردها، كالحد من إتالف التربة، جراء التنمية، واتباع خطة استراتيجية تنم

استعمال املبيدات، واستخدام ألاراض ي الزراعية واملياه استخداما أكثر كفاءة، الحفاظ على املحيط املائي من 

اخ من ظاهرة امللوثات وتحسين نوعية املياه، الحفاظ على التنوع الحيواني والنباتي من الانقراض، حماية املن

الاحتباس الحراري من خالل عدم املخاطرة بإجراء تغييرات كبيرة في البيئة العاملية من شأنها إحداث تغيير في الفرص 

 ( 3املتاحة لألجيال املقبلة)الم

 

 

 

                                                           
،  حالة الجزائر،  مذكرة ماستر في الحقوق،  كلية الحقوق والعلوم برابز لياس،  غيالس سميرة،  تنظيم املرافق العمومية في مجال حماية البيئةـ  21 

 .13،   ص  1221/1220جامعة عبد الرحمان نيرة،  بجاية،   ، السياسية،  قسم قانون ألاعمال

 .00جانفي  23،  لـ 0،  الجريدة الرسمية عدد 00جانفي  23،  لـ 13ـ00أمر  ـ 22 

 .2101ماي  10،  لـ 33جريدة الرسمية عدد ،  ال2101ماي  10 ـ،  ل03ـ01أمر  ـ 23 

 .2112أفريل  22،  لـ 21،  الجريدة الرسمية عدد 2112أفريل  0املؤرخين في ـ  24 

 .املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة،  املرجع السابق 22، 20القانون رقم ـ  25 
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 20ـ12رقم والوالية  12ـ11رقم  عالجة تسيير النفايات في ظل قانوني البلدية  املطلب الثاني:

رقم )فرع أول(، وقانون الوالية  22ـ22رقم البلدية إليه من خالل قانون البلدية رقم  وهو ما سنتطرق   

 ثانيا )فرع ثان(. 20ـ21

  12ـ11الفرع ألاول: ـ بالنسبة لقانون البلدية رقم 

الذي حل محل القانون  املتعلق بالبلدية 22ـ22ـ القانون رقم صدر القانون البلدي الجديد تحت رقم   

، الذي احتوى وتمحور حول تحديد مسؤولية لجنة الصحة 2112أفريل  0املؤرخ في  23ـ12بق البلدي السا

(، إلى جانب مسؤولية البلدية في السهر على احترام التشريع 02والنظافة وحماية البيئة تسيير النفايات املنزلية )الم 

نفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها على والتنظيم املعمول به بخصوص حفظ الصحة والنظافة العامة في مجال جمع ال

نحو أخر فقد أشر القانون وتحديدا في الباب الثالث منه على املصالح العمومية للبلدية التي تتكفل باحتياجات 

(، كما أشار إلى إمكانية 231املواطنين ال سيما في مجال تسيير النفايات املنزلية والفضالت ألاخرى املشابهة لها )الم 

من نفس القانون  211إبرام عقود الامتياز بهذا الشأن مع الخواص على أن يخضع الامتياز وبموجب املادة البلدية 

 إلى دفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.

  20ـ12رقم الفرع الثاني: بالنسبة لقانون الوالية 

(، وتم إنشاء مصالح عمومية 01حيث حدد القانون مسؤولية الوالي على املحافظة على حماية البيئة )الم   

 والئية تتولى التكفل بالنظافة. 

( بعملية تسيير 210تشكل إذن البلدية بصفتها املسؤولية عن حفظ النظافة والصحة العمومية )الم   

النفايات من خالل جمعها ومعالجتها ، وصرف املياه في إطار إعداد املخطط بلدي لتسيير النفايات املنزلية يتم وضعه 

ى مستوى إعالم املواطنين لإلطالع عليه، ليدرج بعدها على مداوالت املجلس الشعبي البلدي للموافقة عليه، عل

فاملصادقة عليه بموجب قرار من الوالي املختص ، كما تشكل الوالية بدورها جهة مختصة بتسيير النفايات املنزلية 

 عن طريق مصالح أخرى بموجب عقود الامتياز. من خالل مصالحها املعنية املكلفة بالنظافة العمومية، أو 
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 الخاتمة:

على الرغم من الترسانة القانوني التي جسدتها الجزائر من أجل احتواء النفايات، أو على ألاقل التقليل منها   

الحّد من الوضع وفي إطار تحقيق التنمية املستدامة، إال أن السياسة القانونية لتأطير تسيير النفايات لم تتمكن من 

السلبي املرتبط بها، واملتعلق بمظاهرها السلبية و انتشارها العشوائي الذي أخّل باملظهر الجمالي للبيئة، وهو ما 

عكس ضعف ألاداء البيئي نجم عنه العديد من ألامراض التي شهدتها البالد، أخرها وباء كوليرا بالبليدة الذي تفش ى 

 جراء انتشار النفايات. 

رشيد تسيير النفايات، يتطلب مساعي متعددة وإن تضمنتها مختلف النصوص القانونية املرتبطة إن ت  

بتنظيم موضوع النفايات، أو التي شكلت أساسا مرجعيا ملثل هذه املسألة، إال أن ألامر ال يكفي، فمسؤولية تسيير 

 ليب، من أبرزها:النفايات ال تتوقف على الدولة فحسب، بل تمتد إلى جهات أخرى وأليات وأسا

 التوصيات:

ـ إعادة النظر في السياسة القانونية لتأطير النفايات وأليات تسييرها، بتجسيدها على أرض الواقع بدال من إدراج 2

 ترسانة قانونية بفعالية محدودة. 

 متكرر. نحو وعلى إلاعالم وسائل مختلف عبر مكثف بشكل النفايات بمسألة الاهتمام ظاهرة ترسيخ إلزامية ـ 1

 املادي خالل دعمها من تدويرها وإعادة ومرافقتها، النفايات تسيير في والاستثمار واملساهمات التظاهرات تشجيع ـ0

 .واملعنوي 

 النفايات، تسيير لترشيد أي سياسة تكريس في الناجع ألاسلوب باعتباره والعقاب والزجر الردع اسلوب اتباع ـ

 والتقليل من أضرارها. 
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 املعالجة القانونية لتسيير النفايات الطبية في الجزائر

Legal treatment of medical waste management in Algeria 

 د/ اللوش سميرة   أستاذة  حاضرة "أ"

 samira.lallouche@hotmail.fr  -جا عة بو رداس–كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 امللخص:

يعتبر موضوع نفايات النشاطات العالجية بغاية ألاهمية نظرا ملا يمكن أن تلحقه من أضرار بالصحة 

العمومية والبيئة املحيطة كنتيجة لسوء تسيير هذا النوع من النفايات. ولقد أصبحت املؤسسات الصحية 

ية واملعايير الدولية بغية حماية تعي بضرورة تبني أسلوب تسيير النفايات الطبية بطريقة يتماش ى وألاطر القانون

لخطورة النفايات الطبية وتفاقم أثارها وتكاثر مخاطرها على صحة  ونظرا .البيئة وصحة الافراد واملجتمع

املجتمع وسالمة البيئة، فان وضع مخطط لتسيير النفايات الطبية أصبح أمر مستعجل. إال أن الجهود 

مازال محدود ال سيما وأن التكنولوجيا الحديثة في التخلص النهائي منها املبذولة في تسيير النفايات في الجزائر 

 غير معتمد حاليا وإنها بعيدة التطابق ومواصفات املعايير الدولية.

 : النفايات الطبية، البيئة، املخاطر الصحية، املؤسسات الاستشفائية، الصحة.الكلمات الافتتاحية

Abstract : 

 

The issue of waste from therapeutic activities is very important in view of the 

damage it can cause to public health and the surrounding environment as a result of 

mismanagement of this type of waste. Health institutions have become aware of the 

need to adopt a method of managing medical waste in a manner consistent with legal 

frameworks and international standards in order to protect the environment and the 

health of individuals and society. Given the seriousness of medical waste, the 

aggravation of its effects and the multiplication of its risks to the health of society and 

the safety of the environment, the development of a plan for the management of 

medical waste has become an urgent matter. However, efforts made in waste 

management in Algeria are still limited, especially since modern technology in final 

disposal is not currently approved and is far from conforming to the specifications of 

international standards. 

Keywords : Medical waste, environment, health risks, hospital institutions, health. 

 

  قد ة

يشكل التلوث البيئي أكبر عائق في سبيل تحقيق التنمية املستدامة، ومن أهم مصادر التلوث البيئي والتي   

تساهم بشكل مباشر في تلوث البيئة هي النفايات. وتعد مشكلة النفايات من املواضيع املهمة بالنسبة للدول املتقدمة 

 تنظيم آلية التخلص من تلك النفايات. والنامية، ولقد سعت الدول جاهدة لتفعيل تشريعات
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وتعتبر النفايات الطبية من أخطر أنواع النفايات نظرا لتأثيرها الشديد على صحة الانسان والبيئة املحيطة،   

فهي من أكثر الاخطار التي تهدد الافراد واملجتمع بصورة عامة، والعاملين باملؤسسات الصحية بصورة خاصة ملا 

 تسببه من أضرار للبيئة بصفة عامة. أوبئة وملاتحتويه من أمراض و 

تواجه العديد من البلدان تحديات كبيرة فيما يتعلق بتصريف النفايات الطبية والتخلص منها بصورة   

سليمة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الافتقار الى املوارد التكنولوجية واملالية الكافية لضمان التخلص من هذه 

 بطريقة آمنة للصحة البشري والبيئة.النفايات وتصريفها 

ونظرا لخطورة النفايات الطبية وتفاقم أثارها وتكاثر مخاطرها على صحة املجتمع وسالمة البيئة، فان وضع   

مخطط لتسيير النفايات الطبية أصبح أمر مستعجل. وأول خطوة يجب اجراؤها هو وضع مخطط للتسيير على 

د ألاساسية والاستراتيجيات محكمة. وبما أن النفايات الطبية أشد خطر من املستوى الداخلي وذلك بوضع القواع

النفايات العادية، فانه يتطلب للتخلص منها سياسات صارمة لتجنب انتشار الامراض والاوبئة قد تحمل املجتمع 

سسات أعباء جد ضخمة، لهذا يجب البحث عن حلول عملية واستخدام أساليب وقائية، ووضع ضوابط تجبر املؤ 

الصحية التحكم في هذا النوع من النفايات والحد من أخطارها. ويجب إلاشارة الى أن املخاطر الصحية التي تنتج من 

النفايات الطبية ال تقتصر على العاملين بالقطاع الصحي بكافة فئاته املختلفة من ألاطباء واملمرضين وعمال الخدمة 

 اد املجتمع الذين يتعرضون لهذه النفايات أو ألثرها.في املؤسسات الصحية بل قد تمتد لباقي أفر 

ولقد شرعت الجزائر في اصدار نصوص تشريعية بداية من السبعينات في شكل احكام منتشرة في مختلف   

القوانين إلادارية والجنائية واملدنية باإلضافة الى بعض القوانين الخاصة بحماية البيئة، لكن العبرة ليست في كثرة 

 بل في مدى انسجامها وفعاليتها وصرامة تطبيقها في املجال العلمي.النصوص 

وبما أن النفايات النشاطات العالجية يمثل الهاجس الذي يهدد الافراد واملجتمع بصورة عامة والعاملين 

شاطات باملستشفيات بصورة خاصة فإننا نطرح إلاشكالية التالية ماهي أبرز التدابير لضمان تسيير آمن للنفايات الن

 العالجية؟ 

لإلجابة على إلاشكالية املطروحة قسمنا هذه الورقة البحثية الى ثالث مباحث تطرقنا في املبحث ألاول لإلطار 

املفاهيمي للنفايات الطبية وفي املبحث الثاني سوف نعالج مخاطر وطرق معالجة النفايات الطبية أما املبحث الثالث 

 ايات الطبية.نتعرض فيه الستراتيجية تسيير النف

 إلاطار املفاهيمي للنفايات الطبية املبحث ألاول:

إذا كانت النفايات في أصلها هي كل مادة ال يمكن استعمالها اقتصاديا وال يمكن استردادها وال يمكن إعادة   

هذا  وجب التساؤل عن املقصود بالنفاية الطبية وتأسيسا على ذلك سنحاول في 1استخدامها في وقت ما ومكان ما.

إلاطار التطرف الى تعريف النفايات الطبية )املطلب ألاول( ويلي ذلك ابراز مصادر هذا النوع من النفايات )املطلب 

 الثاني( وكذا أنواعها )املطلب الثالث(.

 

                                                           

 .00،  ص 2110فايات،  الدار العربية للنشر والتوزيع،  القاهرة،  أحمد عبد الوهاب عبد الجواد،  التكنولوجيا تدوير الن 1 



 ةعلى التنمية املستدام إلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

131 

 املطلب ألاول: تعريف النفايات الطبية

يكون لدى البعض الاخر  ال يوجد تعريف موحد للنفايات على أساس أنه ما يعتبر نفاية لدى البعض قد  

املتعلق بتسيير النفايات ومعالجتها  21-22قابال لالستهالك أو الاستخدام ولقد ذهب املشرع الجزائري في قانون رقم 

، في الفقرة الثانية من املادة الثالثة في تعريف النفايات بقوله: " كل البقايا 1222ديسمبر  21ومراقبته املؤرخ في 

إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج،   أو منقول يقوم املالك أو الناتجة عن عمليات 

  2الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو ازالته."

و لقد عرفت منظمة الصحة العاملية النفايات الطبية على أنها: " تشمل جميع النفايات الناتجة عن   

الرعاية الصحية، ومراكز البحث واملختبرات، باإلضافة الى ذلك تشمل النفايات الناشئة عن املصادر  مؤسسات

الثانوية أو املتفرقة مثل ما ينتج عن الرعاية الصحية لألشخاص في املنزل )عمليات غسيل كلي وحقن 

  3ألانسولين...(".

نفيذية لقانون الصحة العامة الفرنس ي، ولكنه كما عرف املشرع الفرنس ي النفايات الطبية في الالئحة الت  

على أن: " نفايات الرعاية الصحية هي النفايات  2-2001أطلق عليها نفايات الرعاية الصحية، حيث نصت املادة 

  4الناشئة عن أنشطة التشخيص والرصد والوقاية والعالج أو املسكنات في مجاالت الطب البشري والبيطري".

ة البيئة في الواليات املتحدة الامريكية النفايات الطبية بأنها:" أي مخلفات تنتج عن وعرفت وكالة حماي  

مؤسسة معالجة طبية ويشمل ذلك املستشفيات واملختبرات الطبية ومراكز أو وحدات اجراء التجارب على 

   5الحيوانات، والعيادات الصحي."

ن مزاولة الاعمال الطبية والفندقة، بمختلف أنواع كما أن النفايات الطبية هي "جميع املخلفات الناتجة م  

املنظمات الصحية )كبيرة أم صغيرة(، والتي قد تكون غير خطرة )مشابهة للنفايات املنزلية(، أو خطرة تأتي من قدرتها 

  6على احداث الضرر بالبيئة والافراد من خالل كونها سامة أو معدية أو جارحة."

عموما بأنها أي نفايات صلبة تتولد أثناء الفحص أو العالج أو التلقيح  ويمكن تعريف النفايات الطبية

وتصنف منظمة الصحة  7لإلنسان أو الحيوان، وفي البحوث املتعلقة بذلك أو عند انتاج أو اختبار املواد البيولوجية.

  8واملشعة والصيدالنية وغيرها. العاملية النفايات الطبية ضمن الفئات التالية: النفايات الحادة واملعدية و الباثولوجية

                                                           

 .1222،  لسنة 00الجريدة الرسمية العدد  2 

 .21،  ص 1220تقرير منظمة الصحة العاملية،  إلادارة آلامنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية،  املكتب إلاقليمي لشرق املتوسط،  عمان  3 
4 Article R 1335-1 du décret n 2016-1590 du 24 novembre 2016, mis en vigueur le 1er janvier 2017 qui dispose : « les 

déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif 

ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions 

de la présente section ceux qui :  

-soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on 

sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils 

causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants. »  
5  United states environmental protection agency, guide to pollution prevention for selected hospital waste stream, 2004, 

P. 27. 
 .100،  ص 1223سعد علي العنزي،  إلادارة الصحية،  دار البازوري للنشر والتوزيع،  عمان ألاردن،   6 

7 Who, N. Safe management of wastes from health-care activities, Edited by Y. Chartier ; New York, 2014, P. 77 
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 املطلب الثاني:  صادر النفايات الطبية

تنقسم املصادر املنتجة لنفايات الطبية الى مصادر رئيسية وأخرى ثانوية وذلك حسب الكمية املنتجة   

 وتتمثل فيما يلي:

 أوال: املصادر الرئيسية لنفايات الطبية

 ات الطبية فيما يلي:وتتمثل املصادر الرئيسية املنتجة للمخلف  

 املستشفيات: )املستشفى الجامعي، املستشفى العام ومستشفى املنطقة أو الحي(-

املؤسسات الرعاية الصحية ألاخرى: وتتمثل في: )خدمات الرعاية الطبية الطارئة، مراكز الرعاية الصحية -

الكلى، نقاط إلاسعاف الاولي وعيادات واملستوصفات، عيادات ألامومة والتوليد، العيادات الخارجية، مراكز غسيل 

 السفن، مراكز نقل الدم والخدمات الطبية العسكرية(.

املختبرات ذات العالقة ومراكز ألابحاث: واملتمثل في: )املختبرات الطبية، مختبرات ومعاهد التكنولوجيا الحيوية -

 البليوجية ومراكز البحوث الطبية(.

 مراكز التشريح ومستودع الجثث-

 اث وفحص الحيوانأبح-

 بنوك الدم وخدمات جمع الدم– 

 دور التمريض لكبار السن.-

 ثانيا: املصادر الثانوية للنفايات الطبية:

وقد تنتج هذه املصادر الثانوية بعض نفايات التي تشبه نفايات املستشفى الا أن تركيباتها ستكون مختلفة،  

  9وتتمثل هذه املصادر فيما يلي:

الصحية الصغيرة: وتتمثل في: )مكاتب ألاطباء، عيادات طب الاسنان، املعالجة بالوخز إلابري،  مؤسسات الرعاية -

 املعالجة بالتدليك اليدوي(.

مؤسسات الرعاية الصحية املتخصصة واملنشآت ذات إلانتاج املنخفض للنفايات: واملتمثلة في: )دور النقاهة  -

 رعاية املعوقين(. التمريضية، مستشفيات الامراض النفسية، مؤسسات

ألانشطة غير الصحية التي تشمل على ادخال وريدي أو تحت الجلد: وتشمل: ) دور التجميل لثقب ألاذن والوشم،  -

 مستخدمو العقاقير املحضورة(.

 خدمات الجنائز،  -

 خدمات الاسعاف،  -

 العالج املنزلي.  -

 

                                                                                                                                                                                                 
8 Emmanuel, J.  Compendium  of technologies for treatment/ destruction of healthcare waste, Osaka, UNEP, 2012, P. 

225. 
 .10،  ص 1220محمد السيد ارناؤوط،  طرق الاستفادة من القمامة واملخلفات الصلبة والسائلة،  مكتب دار العربية للكتاب،  القاهرة،    9
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 املطلب الثالث: أنواع النفايات الطبية

فايات الطبية حيث أنها غير مقتصرة على ما ينتج عن املستشفيات ومراكز الصحة وما تعددت أنواع الن 

تشمل من بنوك الدم ومراكز املختبرات وعيادات الاسنان والعيادات البيطرية والصيدليات، بل تمتد الى منازل 

من ألادوات املستخدمة في الافراد وغيرها من ألاماكن التي يمكن أن تستخدم فيها الادوية الطبية والحقن وغيرها 

  10عمليات التطبيب والرعاية الصحية.

باملئة من النفايات الناتجة عن الرعاية الصحية نفايات غير خطرة أو نفايات عامة قريبة  1باملئة الى  01تعتبر

صحية، أما نسبة الشبه بالنفايات املنزلية وهي تنتج غالبا من الوظائف إلادارية والتدبير املنزلي ملؤسسات الرعاية ال

وعموما  11باملئة الباقية من نفايات الرعاية الصحية الخطرة قد تسبب مخاطر صحية متنوعة. 11باملئة الى  22

 تصنف نفايات الرعاية الصحية الى: 

 أوال: النفايات الطبية غير الخطرة

الطعام وألاوراق، وعلب  وهي كل النفايات غير ناقلة للعدوى مثل مخلفات املكاتب والنفايات العامة وبقايا 

البالستيك ومناديل ورقية أو أي ش يء مماثل غير ملوث بمخلفات املرض ى والتي باإلمكان معالجتها من قبل املصالح 

 البلدية.

 ثانيا: النفايات الطبية الخطرة:

ا أو وعرفت النفايات الخطرة بأنها النفايات الناتجة عن ألانشطة الطبية التي بسبب كميتها أو تركيزه 

خصائصها الكيميائية أو الحيوية تسبب خطرا على صحة الانسان وسالمة البيئة، وذلك قد يحدث عند جمعها أو 

  12نقلها أو تخزينها أو معالجتها، لذلك يجب اتباع إلاجراءات السليمة عند التصرف فيها.

ثها بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات النفايات املعدية: وهي تلك النفايات التي تنقل الامراض املعدية نتيجة تلو  -

وهي تعد من املخلفات امللوثة بالدم وسوائل الجسم ألاخرى واملزارع ومخزونات العوامل املعدية التي تخلفها أعمال 

 املختبرات.

ر امللوث نفايات املواد الحادة: والتي يراد التخلص منها بعد العناية باملريض مثل املحاقن واملشارط والزجاج املكسو  -

 والعبوات الزجاجية املستخدمة في التطعيم، وتعتبر ألادوات الحادة امللوثة فئة فرعية من النفايات املعدية.

نفايات املواد الكيمائية: وهي نفايات تشمل على املواد الكيميائية الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة من ألانشطة  -

وهي تستخدم في املؤسسات الصحية مثل املطهرات ومواد التعقيم املستعملة  التشخيصية أو العالجية أو املخبرية

لتنظيف جروح املرض ى أو املواد املستخدمة لتنظيف ألاجهزة الجراحية، املذيبات والاصباغ املستخدمة في معامل 

 الباثولوجي وكذلك املحاليل املنتهية الصالحية.

                                                           
ز أحمد محمود،  املسؤولية املدنية الناشئة عن الاضرار البيئية للنفايات الطبية،  مداخلة في مؤتمر كلية الحقوق جامعة طنطا املوسوم ليزه عبد العزي 10

 . 3, طنطا،  ص 1223أفريل  13الى  10بالقانون والبيئة املنعقد بين 
 .21الصحية،  املرجع السابق،  ص  تقرير منظمة الصحة العاملية،  إلادارة آلامنة لنفايات أنشطة الرعاية 11

12 François-Guy Trébulle, Evolution du droit communautaire des déchets intéressant le secteur de la construction, RDI, 

N 03, du 10/03/2009, p. 21. 
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ت أنسجة وبقايا بشرية مثل مخلفات العمليات من أعضاء الجسم النفايات الباثولوجيا: وهي تتمثل في مخلفا -

 املستأصلة ومخلفات املشيمة في قسم الوالدة، والعينات البشرية في معمل الباثولوجي.

نفايات املواد املشعة: وهي النفايات امللوثة باملواد املشعة الناتجة من ألادوات املستخدمة للكشف عن كل  -

  13واد املشعة التي تستخدم لعالج الامراض السرطانية.الامراض، مثل بعض امل

نفايات مواد الصيدلة: وهي تشمل بقايا املنتجات الصيدالنية املنتهية الصالحية أو الغير املستخدمة مثل الادوية  -

 واللقاحات والامصال الغير املطلوبة والانابيب البالستيكية املستخدمة في توصيل الادوية. 

دن الثقيلة: وهي بقايا مخلفات تحتوي على مواد سامة مثل الزئبق الذي يتدفق عند تكسر بعض نفايات املعا -

  14ألاجهزة الطبية وبعض ألادوات املحتوية على معدن الرصاص بأقسام الاشعة.

ى في بعض ألاحيان تكون نفايات الصيدالنية القديمة خطرة وقد تحتوي عل النفايات الطبية املحتوية على الزئبق: -

 الزئبق. ويستخدم الزئبق بعدة طرق خاصة بالقطاع الطبي منها:

. يوجد الزئبق في أجهزة القياس الطبية مثل أجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة قياس درجة الحرارة وفي الكثير من  

 ألاجهزة املعدية املعوية مثل أنابيب توسيع املريء وأنابيب التغذية.

 التقليدية رغم أن الهيئات التنظيمية فرضت ضوابط على ذلك.. الزئبق في بعض أنواع العقاقير 

. تستخدم بعض مركبات الزئبق في بعض املواد الحافظة ومواد التثبيت والكواشف املستخدمة في املستشفيات وفي 

 بعض املنتجات بما في ذلك اللقاحات.

 ثالثا: نفايات الناقلة للعدوى 

كنها تتحول الى نفايات معدية نتيجة اتصالها بالنفايات السامة ومن وهي في ألاصل نفايات بيئية غير ضارة ل  

أهم هذه النفايات لدينا الوسائل املستخدمة في مخابر تصفية الكلى ومختلف الوسائل ذات الاستخدام الواحد 

  15كوسائل التنفس.

 املبحث الثاني:  خاطر وطرق  عالجة النفايات الطبية

طات العالجية تشكل مخاطر تتعدد مواصفاتها من مخاطر ملموسة وغير ان مختلف أصناف نفايات النشا  

ملموسة، مخاطر الاحاسيس الجانبية، مخاطر العدوى، مخاطر السمية، مخاطر ميكانيكية آلية ومخاطر الامراض 

 لجتها.بمختلف أنواعها وهي كلها احتمال وقوع الخطر منها نتيجة التسيير السيئ، هذا ما يستلزم البحث عن طرق معا

 املطلب ألاول:  خاطر النفايات الطبية

ان املخاطر التي تنتج من النفايات الطبية عديدة ومتنوعة وهذه الاخطار تمس صحة الانسان والحيوان أو   

 تمس عناصر البيئة التي نعيش فيها. ويمكن استخالص هذه املخاطر فيما يلي:

 

                                                           

 .113،  ص 1220،  العدد الثالث عشر،  الجزائر،  خالد محمد بالنور،  النفايات الطبية،  تأثيراتها وكيفية ادارتها،  مجلة املفكر 13 
 .22ليزه عبد العزيز أحمد محمود،  املرجع السابق ص  14
محمد خيضر ميلود نوي،  عديلة العلواني،  تأثير النفايات الطبية على تكاليف املؤسسات الصحية،  مجلة العلوم إلانسانية،  العدد العاشر،  جامعة  15

 .11،  ص 1220بسكرة،  
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 أوال:  خاطر العدوى 

عدية على أي من ألاصناف العديدة امليكروبات املسببة للمرض، ويمكن لهذه يمكن ان تحتوي النفايات امل 

الكائنات املوجودة في النفايات املعدية أن تدخل الى جسم الانسان بواسطة عدة طرق، أهمها الوخز باإلبر أو القطع 

املحتوة في النفايات  باآلالت الحادة أو بواسطة الاستنشاق. وأخطار العدوى نظريا موجودة في الجزئيات الدقيقة

الصلبة واملصالح العالجية املوجودة بها مثل البكتيريا السل والشلل وغيرها من الجراثيم، وزيادة على أنواع عديدة 

 لكن من بين أكثر الامراض شيوعا والتي تأتي بالعدوى نجد: 16من الفيروسات السامة والقاتلة.

والذي ينتقالن من  VHB – VIH" وهما يتعلقان فيروسان هما. التهاب الكبد "ب" ومرض فقدان املناعة "سيدا

 الدم املعدي مثل الذي يتواجد في الحقن بعد استعمالها دون تعقيمها.

. أمراض الالتهابات الاستشفائية وهي فيروسات يصاب بها املريض خالل املدة الاستشفائية التي يقضيها في 

 املستشفى.

والفئران ألنها تحمل الجراثيم وامليكروبات املوجودة في حاويات جمع النفايات . الامراض املتنقلة بسبب الحشرات 

داخل وخارج املنشآت الصحية، فهناك ارتباط بين الامراض املعدية وانتشارها عن طريق الذباب والفئران ومن بين 

 هذه الامراض مرض التهاب امللتحمة والامراض املعوية.

 ثانيا:  خاطر بيئية

يات وطريقة معالجتها اضرار سواء في انها تشكل خطر في تشويه املنظر الجمالي للمنشآت الصحية تشكل النفا  

أو أضرار تنتج عن املعالجة والهدف من معرفة هذه الاضرار هو التحكم فيها من أجل تقليل من أثرها املباشرة وغير 

  17املباشرة على عناصر البيئة وهي ألارض الهواء والاوساط املائية.

ما أن يؤدي تراكم املواد الكيميائية السامة الى تلويث التربة والحد من خصوبتها هذا ما يؤدي الى انتشار ك

املرض وانتقاله من الحيوانات الى البشر وكذلك تلوث املياه الجوفية وانخفاض في نوعية املياه وذلك من خالل 

ند سقوط الامطار فإنها تحمل هذه امللوثات الى ألارض تغلغل املياه الناتجة من تحلل أو تخمر النفايات الطبية، وع

 واملياه السطحية.

ان حرق النفايات الطبية بطريقة خاطئة يؤدي الى تلوث الهواء بالدخان والغازات والرماد، فالحرق غير   

سامة اسمها املناسب لبعض املواد الطبية املصنوعة من البالستيك كاإلبر والقفازات الطبية يسبب في انبعاث مادة 

  18الديوكسين التي يعتبر وجودها في الجو خطرا جدا ويسبب أمراضا خبيثة.

هذا باإلضافة الى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ألاعباء املالية الباهظة التي تتحملها البلديات لجمع  

والاوبئة التي تسببها معظم النفايات ونقلها وفرزها والتخلص منها، وكذلك تكاليف الرعاية الصحية وعالج الامراض 

 النفايات الخدمات الطبية.

                                                           
عة عين الشمس،  علي الباز السيد،  إلادارة البيئية املتكاملة للمخلفات الخطرة باملستشفيات،  رسالة ماجستير،  معهد الدراسات والعلوم البيئية،  جام 16

 .200،  ص 1221القاهرة،  
 .12،  ص1220ي للشرق املتوسط، ،  عمان ألاردن،  تقرير منظمة الصحة العاملية،  إلادارة آلامنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية،  املكتب إلاقليم 17
 .13،  ص 1223صادق العلوي زهرة،  التلوث وحماية البيئة،  مركز البحرين للدراسات والبحوث،  البحرين،   18
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 ثالثا:  خاطر البسيكولوجية ونفسية

ان وجود النفايات يشكل صورة تعكس تدهور الخدمات العالجية الصحية التي تقدمها املؤسسات العالجية  

رضية تقلل من قدرتهم وذلك من خالل انعدام أولويات النظافة والتي تزيد من تخوض املرض ى خاصة ان حالتهم امل

  19على مقاومة الاعراض وخلق القابلية للعدوى.

 املطلب الثاني: طرق  عالجة النفايات الطبية

تتمثل مرحلة معالجة نفايات النشاطات العالجية في إلاجراءات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية أو الحرارية  

تخلص النهائي منها. وهناك إجراءات تتبع في مختلف أساليب التي تغير من مواصفات النفايات بشكل يسمح من ال

 معالجة النفايات تتمثل في تغيير شكل النفايات وابطال العدوى التي بها. وهذه ألاساليب لها طرق لتطبيقها تتمثل في:

ا وهذه الطريقة امليكانيكية: وهي تستعمل لتغيير شكل أو مواصفات الفيزيائية للنفايات لتسهيل التخلص منه -

الطريقة تتمثل في أسلوب الرص لضغط النفايات وتقليص حجمها وأسلوب سحق النفايات من أجل تقسيمها الى 

  20أجزاء صغيرة.

الطريقة الكيميائية: وهي تتم بمختلف أنواع املطهرات واملتمثلة في مركبات الكلور واملركبات الزئبقية واليود  -

املعدية وهذه الطريقة تتطلب مقاييس ومعايير كبيرة للوقاية من أضرارها  والكحول، وذلك من أجل تدمير املكونات

على الافراد والبيئة. كما يستعمل في هذه الطريقة كذلك أسلوب التقطيع والذي يستعمل بإضافة مراحل أخرى 

دة وبعض النفايات للمعالجة كاملعالجة الكيميائية مثال، باإلضافة الى وجود تقنية الكبسلة التي تصلح للنفايات الحا

  21الصيدالنية.

الطريقة الحرارية: وهي الطريقة السهلة إلبطال امليكروبات من خالل درجة حرارة عالية تتلف بروتيناتها واحماضها  -

 وذلك من أجل التخلص من الرماد واملتبقات في حفر تقع خارج املؤسسة الصحية وذلك عن طريق: 22الخلوية،

يات في محارق لكي تتغير الى رماد وذلك باستخدام حرارة عالية وهي الطريقة ألاكثر شيوعا الترميد: وهو حرق النفا -

 نظرا لقدرتها على التخلص من النفايات بشكل تام.

 التعقيم بالحرارة الجافة: وهذه الطريقة تستخدم بالنسبة للنفايات الطبية الخطرة والكبيرة الحجم. -

   23لكهرطسية أو مغنطيس ي كهربائي وهي تتمثل في تقنيتين:الطريقة الاشعاعية وهي الطريقة ا -

املعالجة بأشعة قاما أو الجيمية: باستعمال العنصر الفليزي ذو الفعالية ملعالجة نفايات النشاطات العالجية مع  -

 ضرورة تجديده كل أربع سنوات. 

                                                           
ن باديس قسنطينة،  مذكرة ماجستير،  فياللي محمد ألامين،  التسيير املستدام لنفايات النشاطات العالجية،  دراسة تطبيقية باملركز الاستشفائي الجامعي اب 19

 . 13،  ص 1220كليو العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  جامعة منتوري،  قسنطينة،  
 .11فياللي محمد ألامين،  املرجع نفسه،  ص  20
 .10صادق العلوي زهرة،  املرجع السابق،  ص  21
 .020سعد علي العنزي،  املرجع السابق،  ص  22

23  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, Juillet2001, Allemagne, p.196.  
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ت بعض الدول ألاوروبية والتي تتمثل في املعالجة بالحزمة الالكترونية: وقد اعتمدت هذه الطريقة من قبل تشريعا -

 استعمال معجل خطي لحزمة الكترونية موجهة مباشرة للنفاية. 

عند قيام املؤسسات الصحية بأسلوب املعالجة املسبقة حسب امكانيتهم توجه النفايات املعالجة وغير املعالجة الى 

 مكان.التخلص البيئي منها بغية التخلص منها أو التقليل منها قدر إلا 

 املبحث الثالث: استراتيجية تسيير النفايات الطبية

إلادارة الصحية هو كيفية تسيير نفايات خدمات الرعاية الصحية لتقليل أضرارها  ان التحدي الذي تواجهه 

 ومخاطرها وتأثيراتها السلبية على الفرد واملجتمع بما يضمن تحقيق التنمية املستدامة.

ة بأن تصريف النفايات الطبية والتخلص منها بصورة مستدامة وآمنة هو من تعترف منظمة الصحة العاملي

  24ضروريات املحافظة على الصحة العامة ومسؤولية تقع على عاتق الجميع.

 املطلب ألاول: آلية تسيير النفايات الطبية والتخلص  نها

إيجابية في تقليل مخاطرها،  ان اعتماد أسلوب في تسيير نفايات النشاطات العالجية يؤدي الى انعكاسات  

 وذلك عبر تطبيق املبادئ التي يقوم عليها نظام تسيير نفايات الطبية.

تمر إدارة النفايات الطبية بمجموعة من مراحل سواء داخل املؤسسات الصحية أو خارجها وان طبقت هذه 

 وهذه املراحل هي: املراحل وفق املقاييس العاملية يعد من أهم عوامل نجاح مبدأ التسيير البيئي.

 أوال:  رحلة جمع وفرز ونقل النفايات الطبية: 

من قانون  20وهي تعد من الخطوات ألاولى التي على مجموع املؤسسات العالجية تنفيذها بدقة، فاملادة   

ا الى املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها وضحت مصطلح الجمع بأنه تجميع النفايات بغرض نقله 21-22رقم 

مكان معالجتها، أما الفرز فهو كل العمليات املتعلقة بفصل النفايات حسب طبيعتها وكالهما قصد التوجه 

فتبدأ العملية في جمع النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية في أكياس بالستيكية سميكة وتوضع في  25ملعالجتها.

لجمع ثم تجمع في تعبئة صلبة مغلقة بطريقة محكمة. كل كيس وثيقة ملصقة عليه تتضمن تعريف املنتج وتاريخ ا

أما النفايات السامة فيجب أن تجمع في أكياس صلبة ال يتسرب منها الكلور عند ترميدها ونفس الش يء بالنسبة 

  26للنفايات املعدية القاطعة أو الشائكة التي تجمع في أوعية صلبة مقاومة للخرق ومزودة بنظام الاغالق.

ز النفايات أمر مهم اذ أنها تقلل من نفقات التعامل مع النفايات ومعالجتها والتخلص منها وهذا أما عملية فر  

نظرا للمخاطر الكبيرة التي تشكلها النفايات الطبية الخطرة على الصحة البشري والبيئة، لهذا ينبغي فصلها من 

عليها وتغليفها وجمعها وتخزينها ونقلها املصدر عن النفايات الطبية غير الخطرة ثم التعامل معها ووضع عالمات 

على منع  303-20من املرسوم التنفيذي  23و 20والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة بيئيا. ولقد نصت املادتان 

رص نفايات النشاطات العالجية ووجوب فرزها عند منبع انتاجها، بحيث ال تمزج مع النفايات املنزلية واملماثلة لها 

                                                           

 (.1220قة بتصريف نفايات الرعاية الطبية بصورة آمنة ومستدامة )جنيف،  ملنظمة الصحة العاملية املتعل ألاساسيةمنظمة الصحة العاملية،  املبادئ  24 
 .00،  الجريدة الرسمية العدد 1222ديسمبر  21املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها املؤرخ في  21-22من القانون رقم  20املادة  25
 بتحديد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية.املتعلق  303. 20من املرسوم التنفيذي رقم  20، 20، 21املواد  26
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من نفس املرسوم على الزامية فرز النفايات السامة وتغليفها مع وضع  21بينها. كما نصت املادة  وال تمزج فيما

  27بطاقة عليها تبينها.

بعد الانتهاء من جمع نفايات النشاطات الطبية يتعين الاحتفاظ بها في مناطق التخزين بشكل يتناسب مع   

ق التخزين الصحيحة، فيجب تحديد مناطق التخزين سواء أسلوب معالجتها، من حيث تحديد ألاماكن املناسبة وطر 

أكانت منطقة منفصلة أو غرفة أو مبنى. وتتم مرحلة التخزين املركزي لنفايات خدمات الرعاية الصحية في مدة 

محددة لتفادي الاثار واملخاطر التي قد تحدث وهذا بحسب املناخ والكمية املنتجة بحيث تقدر مدة التخزين ما بين 

 ج النفايات ومرحلة معالجتها.انتا

أما بالنسبة لعملية نقل النفايات التي تعتبر مرحلة حساسة ألنها تتمثل في مجموع عمليات شحن النفايات   

الخاصة سواء معدية والسامة منها أو الحادة والجارحة وتتم داخل املؤسسة الصحية إذا توفرت على وسيلة املعالجة 

ة لذلك يجب توفير عربات وشاحنات مناسبة لنقل النفايات وتكون غير منفذة أو تنقل خارج املؤسسة الصحي

  28للسوائل ملنع تسرب املواد الخطرة الى البيئة وأن تكون سهلة التحميل والتفريغ وكذلك سهلة التنظيف.

 ثانيا: تقنيات  عالجة النفايات الطبية

رة لجعلها أقل خطورة، وهي تعتبر الحلقة ويقصد بها الطرق التي تمكن من تغيير ميزات املواد الخطي  

الحساسة في تسيير النفايات الطبية. وتكون معالجة النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية عن طريق مسار إزالة 

العدوى، وذلك بإضافة مواد كيمياوية تهدف الى ضمان عدم ضرر هذه النفايات ثم يتم بعد ذلك تخزينها عن طريق 

ونفس الش يء بالنسبة للنفايات املتكونة من  29أسابيع ثم تدفن طبقا للتنظيم املعمول به. 3صاها التجميد ملدة أق

  30ألاعضاء الحيوانية الناتجة عن النشاطات الحيوانية التي تعالج بنفس طريقة النفايات املعدية.

داخل املؤسسات الصحية أما النفايات املعدية فهي تخضع للترميد وهو الحرق آلامن للنفايات اما في مرامد   

أو خارجها ضمن مرمد يخدم عدة مؤسسات صحية أو بمؤسسات متخصصة في معالجة النفايات املؤهلة قانونا 

 ملعالجة النفايات الطبية.

كما أن معالجة النفايات يجب أن يتم وفقا لشروط املطابقة ملعايير البيئة وذلك كي ال تتعرض صحة الانسان 

 عدم املساس باملناظر واملواقع ذات ألاهمية الخاصة. والحيوان للخطر وكذلك

 وعموما فان الطريقة املستعملة للتخلص من النفايات الطبية تتمثل:

الحرق وهي الطريقة املستعملة عادة ملعالجة النفايات الطبية والتخلص منها والاحسن ان تكون في محرقة خاصة  -

 ختصة.بالنفايات الطبية يتم تسييرها من طرف سلطة م

                                                           
 املتعلق بتحديد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية. 303. 20من املرسوم التنفيذي رقم  21، 20، 23املواد  27

فائية سليمان عميرات،  عين مليلة،  راوية فجخي،  تكلفة تسيير نفايات النشاط الطبي في املؤسسات الصحية،  دراسة حالة املؤسسات العمومية الاستش 28 

 .01،  ص 1220مذكرة ماستر،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  جامعة العربي بن مهيدي،  أم بواقي،  

 .1222أفريل  3من القرار الوزاري املشترك الذي يحدد كيفيات معالجة البقايا املتكونة من ألاعضاء الجسدية املؤرخ في  20،  3املواد  29 

 املتعلق بتحديد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية. 303. 20املرسوم التنفيذي رقم من  02واملادة  11، 10، 13أنظر املواد  30 
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الدفن: وذلك للتخلص من الكميات الكبيرة من النفايات الطبية وذلك بعد اتباع إجراءات آمنة وذلك لكي ال  -

 يحدث خلل في النشاط البيولوجي في موقع الدفن.

الكبسلة: ويتم ذلك عن طريق وضع النفايات الطبية في صناديق أو علب من مواد بالستيكية عالية الجودة أو  -

 ن الحديد.براميل م

التثبيت أو التخميد: وتستعمل هذه الطريقة بالنسبة لألدوية منتهية الصالحية ويتم بخلطها مع الاسمنت أو الجير  -

 واملاء إلبطال مفعول تلك الادوية. 

 املطلب الثاني:  شكالت تسيير النفايات الطبية

ادية من جراء تداول هذه النفايات ال تزال إدارة النفايات الطبية تواجه مشكالت صحية وبيئية واقتص  

ورغم وجود إلاطار القانوني والتنظيمي ملعالجة النفايات الطبية بالجزائر الا أن هذه املجهودات تظل غير كافية بالنظر 

الى العديد من املشكالت التي قد تحول دون تحقيق تسيير فعال للنفايات الطبية. ويعاني قطاع تسيير النفايات 

 ائر من عدة مشاكل أبرزها:الطبية بالجز 

غياب نظام اعالمي صحي مما أدى الى غياب تكوين للموظفين في مجال الترميز والترتيب الدولي لألمراض وبالتالي  -

  31عدم استخدامها.

عدم احترام تطبيق معايير معالجة النفايات الطبية كأن يتم صرفها أو التخلص منها في مجاري الوديان أو حرقها في  -

 ؤسسات الطبية التي ال تحتوي على مراكز لردم النفايات الخاصة.امل

 خلط جميع أنواع النفايات وتركها في أماكن غير مرخصة لذلك هذا ما يمس بصحة البيئة. -

عدم توفر املستلزمات الرقابة والوقاية لدى العاملين مع وجود غياب للثقافة الوظيفية في التعامل مع النفايات  -

 الطبية.

ياب الاليات التنفيذية لحماية البيئة من خطر التلوث بالنفايات الطبية هذا ما نراه في املواد الصيدالنية املنتهية غ -

  32الصالحية.

عدم وجود دراسات في مجال تسيير النفايات الطبية وتصفيتها وهذا نظرا لعدم توفر احصائيات رسمية يمكن أن  -

 يستند عليها الباحث في هذا املجال.

 ضعف التمويل الازم لتقديم الدراسات الازمة والبحوث لتطوير منظومة تسيير نفايات الطبية الخطرة. -

 عدم وجود أيام دراسية وطرق اشهارية لتوعية املجتمع عن مخاطر النفايات الطبية. -

ية التي تنتجها عدم وجود فرز دقيق للنفايات الطبية مع غياب الاحصائيات الازمة ملعرفة كمية النفايات الطب -

 املؤسسات الطبية.

 ارتفاع أسعار وتكاليف التخلص من النفايات وقلة وجود مناطق صالحة لدفن النفايات  -

                                                           

 .232،  ص 1212،   2،  العدد 0منال سخري،  سياسة إدارة النفايات الطبية بالجزائر،  مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  املجلد  31 

 .02،  ص 1220،  1باحي علي،  النفايات الطبية بالجزائر،  مجلة البيئة والتنمية،  العدد  32 
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ضعف التدريب وقلة الوعي لدى أفراد الفريق الصحي باملؤسسات الصحية باألسلوب السليم لتداول النفايات  -

 الطبية بطريقة آمنة.

 بة للتسيير الفعال للنفايات الطبية مع قلة الوسائل لنقل النفايات الطبية.ضعف املعدات وآلاالت املطلو  -

 الخاتمة 

ان موضوع النفايات الطبية من أهم املواضيع في الوقت الراهن نضرا ملا تكتسبه من أهمية بالغة في جميع   

املشاكل التي مست البيئة  املجاالت خاصة البيئة منها، فقد يشكل التسيير الغير املناسب للنفايات الطبية أخطر 

والصحة العامة. لهذا يستدعي لتسيير النفايات الطبية توجيهات ومعايير وقوانين وسياسات وطنية توجهه وتتابعه 

 داخل مختلف أنواع املؤسسات الصحية.

ر ان التعامل مع النفايات الطبية باملؤسسات الاستشفائية أمر غير فعال وذلك يرجع الى أن أساليب تسيي  

النفايات ال تزال بعيدة التطابق والتجسيد وفق امالءات النظام القانوني ومواصفات املعايير الدولية. كما أن سبب 

 تضخم مشكلة النفايات الطبية وتفاقم أضرارها يكون نتيجة لضعف الرقابة وغياب املساءلة.

 التوصيات

نولوجيا الحديثة للتخلص النهائي من النفايات ضرورة وضع استراتيجية عامة على مستوى الدولة واعتماد التك -

 الطبية.

ضرورة استخدام وسائل الاعالم املقروءة واملسموعة واملرئية من أجل نشر الوعي وإدراك خطورة النفايات الطبية  -

 وأضرارها.

 تبني برامج تكوينية في مجال جمع وفرز املخلفات الطبية وكيفية ادارتها بصفة عامة. -

بالتكوين املستمر لجميع املوظفين في املؤسسات الصحية لزيادة وتطوير قدراتهم في التعامل مع النفايات الاهتمام  -

 الطبية ومعالجتها.
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 إلاطار القانوني لتسيير و عالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البشرية في الجزائر.

The legal Framework for the Management and Treatment of the Curative Activities 

waste that Consist of Human body Organs in Algeria. 
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 امللخص:

ام أولى املشرع الجزائري أهمية كبير للصحة العمومية باعتبارها من أهم العناصر التي يقوم عليها النظ

العام وأمام ارتباط الحق في الصحة بضمان حماية البيئة فإن املشرع الجزائري عمد إلى سن قوانين تكفل 

حماية الصحة والبيئة معا، منها القوانين املتعلقة بتسيير النفايات . وفي هذا الصدد جاءت دراستنا لبيان 

تكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية ومدى إلاطار القانوني الذي يحكم معالجة نفايات ألانشطة العالجية امل

 تبنيه للبعد البيئي والتنموي في هذه املعالجة.

إلاطار القانوني، النفايات، نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية  الكلمات املفتاحية:

 البشرية.

Abstract: 

The Algerian legislator has given great importance to public health as one of the 

most important elements on which the public order is set. Concerning the relation 

between health care and the protection of the environment, the Algerian legislator has 

issued laws that guarantee both together, including those related to garbage 

management. In this regard, our study is introduced to clarify the legal framework that 

governs the treatment of garbage of the medical activities consisting of human bodily 

organs and the extent to which it adopts the environmental and developmental 

dimension. 

Key words: the legal framework, garbage, garbage of the medical activities consisting 

of human bodily organs 

 

  قد ـــــــة:

دعما لحماية الصحة سن املشرع الجزائري قوانين مختلفة تكفل ضمان الوقاية وحماية صحة ألاشخاص    

 قيتها، حيث تسهر الدولة على ضمان الوقاية والحماية والترقية في مجال الصحة. والحفاظ عليها وتر 

تبنى املشرع الجزائري في املقابل لذلك سياسة بيئية قائمة على حماية البيئة في إطار التنمية قد  و   

علق بتسيير النفايات املت22/21املستدامة كرسها من خالل جملة القوانين املتعلقة بالبيئة. من ضمنها القانون رقم 

 . 1ومراقبتها وإزالتها

                                                           
،  مؤرخة في 00،  يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،  جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية رقم 1222ديسمبر  21مؤرخ في  22/21القانون رقم  -1

21/21/1222. 
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قد عمل املشرع الجزائري على وضع نظام قانوني كفيل بالحد من آلاثار السلبية لنفايات النشاطات  و   

العالجية على صحة وبيئة إلانسان، فحسب القانون الجزائري تندرج نفايات النشاطات العالجية ضمن النفايات 

 بوجه عام. 

 ذا الوضع ولتفعيل الحق في الصحة وضمانا للحفاظ على صحة إلانسان وسالمته الجسدية.أمام ه و   

البشرية بوصفها أحد  الجسديةلحماية البيئة آثرنا التعرض إلى نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من ألاعضاء و 

ومعالجتها تقتض ي مراعاة حرمة أصناف نفايات ألانشطة العالجية وأكثرها أهمية كونها تخص البشر بالدرجة ألاولى 

 إلانسان وقدسيته. وفي هذا الصدد يثار إشكال مفاده :

 إلاشكــــــــال الرئيس ي:

هو إلاطار القانوني لتسيير ومعالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية في  ما

 الجزائر؟

 إلاشكال الفرعـــــي:

مدى مراعاة البعد البيئي والصحي في تسيير نفايات النشاطات العالجية املتكونة  ول ح يتفرع عنه إشكال و    

 من ألاعضاء الجسدية البشرية في التشريع الجزائري؟

 إن إلاجابة عن هذا إلاشكال اقتضتنا اعتماد خطة قوامها مبحثين:    

 جسدية البشرية .املبحث ألاول: مفهوم نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء ال

مفهوم النفايات ) املطلب ألاول(،وتعريف نفايات النشاطات العالجية املتكونة  نبين من خالل املبحث ألاول  

 من ألاعضاء الجسدية البشرية ) املطلب الثاني(.

ء إلاطار القانوني لتسيير ومعالجة نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضا ويتضمن املبحث الثاني:

 الجسدية البشرية.

نتعرض من خالله إلى تسيير نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية ومدى 

مراعاته للبعد البيئي والتنموي )املطلب ألاول(، واملعالجة النهائية لنفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء 

 البيئي والتنموي)املطلب الثاني(. الجسدية البشرية ومدى مراعاتها للبعد

 ثم خاتمـــــــــــة املوضوع نحدد من خاللها نتائج هذه الدراسة والتوصيات.

 املبحث ألاول:  فهوم نفايات النشاطات العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البشرية:

لبشرية يتعين معه معرفة تحديد مفهوم نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية ا إن

وإدراك مفهوم النفاية بوجه عام) املطلب ألاول(، ثم بالتبعة له مفهوم نفايات النشاطات العالجية املتكونة من 

 ألاعضاء الجسدية البشرية)املطلب الثاني(.

 ألاول:  فهوم النفايات:  املطلب

على أنه: " يقصد في مفهوم هذا  22/21 ( من القانون 20نص املشرع الجزائري ضمن أحكام املادة الثالثة )

 القانون: 
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النفايات: كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل 

 .2"بإزالتهأو  منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه 

يتضح مفهوم النفاية بوجه عام وبعد التعريف بالنفاية، يتبين بأن العبرة بالوصف القانوني  ومن خالل النص

للفصل بين ما هو نفاية، وما هو غير ذلك بالنسبة لكل املتعاملين أو الحائزين على مواد بصدد التخلص منها، أو 

ة أن املرجع في تحديد املفاهيم ال بقاعدإلزامية التخلص منها، وعليه فالقانون هو املرجع في تحديد مسؤولياتهم عم

 طرق التعامل مع النفايات هو املقاربة القانونية .و 

ويستخلص من صريح هذا النص وضوح تعريف النفاية ودقته بشكل أراد من خالله املشرع ضبط التعريف 

نفاية وهذا ما يجسد سعيه بغية تحديد الالتزامات وبالتبعة لذلك تحديد املسؤوليات بالنسبة لكل املتعاملين مع ال

 لحفظ صحة إلانسان والبيئة بجميع عناصرها.

 :الثاني: تعريف نفايات النشاطات العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البشرية املطلب

تعد نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية أحد أصناف نفايات  

تعريف ، ثم تعريف نفايات النشاطات العالجية)الفرع ألاول(لذي اقتض ى ضرورة النشاطات العالجية، ألامر ا

 نفايات النشاطات العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البشرية)الفرع الثاني(.

 الفرع ألاول: تعريف نفايات النشاطات العالجية:

 22/21رقم  ها في القانون نص املشرع الجزائري صراحة على مصطلح نفايات النشاطات العالجية و عرف

املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ضمن املادة الثالثة منه على أنها: كل النفايات الناتجة عن نشاطاــــت 

 .3الفحص، واملتابعـــة والعالج الوقائــــــــي أو العالجي في مجال الطب البشـــــــــــــــري والبيطري"

ئري على إلزامية ووجوب اعتماد تسيير خاص لنفايات النشاطات العالجية ضمانا وقد أكد املشرع الجزا

بأنه:" 22/21من القانون رقم  23يستفاد من صريح نص املادة  لحماية الصحة العمومية والبيئة معا، وهذا ما

على عاتق يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات العالجية لتسيير خاص، وتكون إزالة هذه النفايات 

املؤسسات املنتجة لها ويجب أن تمارس عملية إلازالة بطريقة يتفادى من خاللها املساس بالصحة العمومية و/أو 

 .4وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم" البيئة.

ديسمبر  21املؤرخ في 303 /20صدر املرسوم التنفيذي  22/21من القانون  23وتطبيقا ألحكام املادة 

وهو يهدف إلى تحديد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية. وقد رتب نفايات النشاطات العالجية في  1220

هي : ـ النفايات املتكونة من ألاعضاء  20/303ثالثة أصناف حسب نص املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي 

 الجسدية.

 النفايات املعدية.

                                                           
 املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 22/21ن القانو  20املادة  -2
 املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 22/21القانون من  20املادة  -3
 .22/21القانون من  23املادة  -4
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 .5النفايات السامة"

ن خالل تعريف النفاية بوجه عام وتعريف نفايات النشاطات العالجية بوجه خاص أن املشرع تولى يتجلى م

تحديد إلاطار القانوني الخاص بمفهوم هذه النفايات وضبطه على وجه الدقة تأكيدا على أهمية هذه النفايات 

املتكونة من ألاعضاء الجسدية وفي املقابل ضمن نفايات النشاطات العالجية  وآثارها على الصحة والبيئة معا.

 البشرية في أصناف نفايات النشاطات العالجية، وفيما يلي نتولى البحث في تعريف هذا الصنف من النفايات. 

 الفرع الثاني: تعريف نفايات النشاطات العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البشرية:

فإن املشرع الجزائري لم يحدد  20/303لتنفيذي واملرسوم ا 22/21بالرجوع إلى أحكام ونصوص القانون 

مفهوم نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية، إنما اكتفى بوضعها ضمن أصناف 

 .21نفايات النشاطات العالجية، وفي املقابل لذلك حدد أوصافها في املادة 

 فإنه: 20/303فطبقا لنص املادة الخامسة من املرسوم 

"توصف بالنفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية كل النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية والنفايات 

 .6الناجمة عن عمليات الخطيفة البشرية الناتجة عن قاعات العمليات الجراحية، وقاعات الوالدة"

لنوع من النفاية لكنه أضاف غير أنه يشار في هذا الصدد إلى أن املشرع الجزائري لم يقتصر على تحديد هذا ا

توضيح املقصود بها ضمن املادة الثانية من القرار الوزاري املشترك بين وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وزير الصحة 

 7والسكان وإصالح املستشفيات، ووزير الشؤون الدينية وألاوقاف.

لبشرية ضمن املادة الثانية من القرار ويقصد بنفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية ا

الوزاري املشترك بأنها ألاعضاء وألاطراف أو أجزاء ألاعضاء، أو ألاطراف وكذا كل عنصر مقتطع من النسيج وبصفة 

 .8عامة كل نسيج من مصدر بشري محصل خالل نشاطات العالج

ة معا، فإن القرار الوزاري ولضمان تحديد املسؤوليات وتأكيدا على ضرورة الحفاظ على الصحة والبيئ

املشترك حدد نطاق تطبيقه ومجال سريانه على كل منتجي النفايات الجسدية أو الحائزين عليها وعلى كل هيئة 

استشفائية و/أو كل مركز تعليم أو بحث الذي يستعمل ألانسجة املتكونة من ألاعضاء البشرية. عالوة على 

  .20/3039سوم املر  21املادة  الصحية بمفهوماملؤسسات 

                                                           
الجية،  جريدة رسمية للجمهورية ،  يحدد كيفيات تسيير نفايات النشاطات الع1/21/1220املؤرخ في  20/303من املرسوم التنفيذي  20املادة  -5

 .   23/21/1220،  مؤرخة في 03الجزائرية رقم 
 .20/303من املرسوم التنفيذي  21املادة  -6
،  مجلة املفكر،  جامعة محمد خيضر،  بسكرة،  العدد -إشارة إلى حالة الجزائر -فكيري أمال،  مخاطر نفايات النشاطات الطبية على الصحة في املجتمع -7

 .101،  ص 1220الث عشر،  الث
، املحدد لكيفيات معالجة النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية،  جريدة رسمية 1222أفريل 23من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  21املادة  -8

 . 1221جوان  22،  مؤرخة في 01للجمهورية الجزائرية  رقم 
 . 1222أفريل 23ؤرخ في من القرار الوزاري املشترك امل 20املادة  -9
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يستخلص من خالل تعريف نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية أنها باألساس 

وقد حدد املشرع املقصود بها ودعمه في ذلك القرار  تعد نفاية، وأنها تقع ضمن أصناف نفايات النشاطات العالجية.

 .1222أفريل 23الوزاري املشترك املؤرخ في 

حظ أن املشرع الجزائري خص هذا النوع من النفايات بأهمية كبيرة ملا لها من أثر على البيئة والصحة ويال 

معا. فحدد نطاق مسؤولية كل متعامل مع هذه النفاية ومن املصدر موضحا املصالح التي تنتج هذه النفاية. وبهذا 

.ومن ثمة خصها بتنظيم 10ألاخطار الناتجة عنهاتتجسد خصوصية هذه النفاية وارتباطها بالنشاط العالجي، واحتمال 

قانوني يتوافق مع خصوصيتها ضمانا ملعالجتها بطريقة تكفل حماية الصحة وتراعي اعتبارات حماية البيئة في إطار 

 التنمية املستدامة وهذا ما يتم بيانه في املبحث الثاني.

اطات العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية املبحث الثاني: إلاطار القانوني لتسيير و عالجة نفايات النش

 البشرية.

نتعرض من خالل هذا املبحث إلى تسيير نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية 

واملعالجة النهائية لنفايات النشاطات العالجية املتكونة من )املطلب ألاول(،  ومدى مراعاته للبعد البيئي والتنموي 

 .املطلب الثاني(عضاء الجسدية البشرية ومدى مراعاتها للبعد البيئي والتنموي)ألا 

تسيير و عالجة نفايات النشاطات العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البشرية و دى  :املطلب ألاول 

 : راعاتها البعد البيئي والتنموي 

العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية  آليات تسيير نفايات النشاطات 20/303بين املرسوم التنفيذي 

البشرية. وبوصف هذه ألاخيرة أحد أصناف نفايات النشاطات العالجية فإنها تخضع لألحكام العامة لتسيير هذه 

النفايات وفيما يلي نوضع كيفية تسيير هذه النفايات )الفرع ألاول( ،ومدى مراعاة البعد البيئي والتنموي في هذا 

 الثاني(.التسيير)الفرع 

  فهوم عملية فرز وجمع نفايات النشاطات العالجية:  :الفرع ألاول 

 فرز نفايات النشاطات العالجية عملية: أوال

فرز نفايات النشاطات العالجية  20/303أوجب املشرع الجزائري باملادة الثالثة عشر من املرسوم التنفيذي 

 .11فايات املماثلة وال فيما بينهاعند انتاجها، فال تمزج مع النفايات املنزلية، والن

عليه فالفرز هو عملية فصل ألصناف النفايات حسب طبيعتها عند مصدر إلانتاج كي تتبع كل واحدة مسار 

التخلص النهائي الخاص بها، ولعملية الفرز عدة فوائد أهمها الحفاظ على سالمة ألافراد وتطبيق القوانين الخاصة 

                                                           
مذكرة   فياللي محمد ألامين،  التسيير املستدام لنفايات النشاطات العالجية،  دراسة تطبيقية باملركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس قسنطينة، -10

 .02،  ص 1220منتوري،  قسنطينة،   جامعة ماجيستير،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 
 .20/303من املرسوم التنفيذي  20 املادة  -11
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 واملساهمة في تخفيض تكاليف التخلص من نفايات ألانشطة العالجية، ات العالجية،بالنفايات، التقليل من النفاي

 . 12املساهمة في الحفاظ على النظافة، ويتم فرز نفايات ألانشطة العالجية عند املنبع باأللوان

في حيث أوجب املشرع باملادة السادسة من ذات املرسوم جمع النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية مسبقا 

أكياس بالستيكية ذات لون أخضر تستعمل مرة واحدة، وبعد الفرز تبقى النفايات العالجية منفصلة خالل جميع 

املراحل، يجب وضع ملصق تعريف للنفايات علـــى كل حاويـــــــة أو كيس يحتوي على املعلومات التالية : اسم املؤسسة 

شخص الذي قام بإغالق الكيس، تاريخ إلاغالق، وزن الوعاء، الطبية، اسم القسم املنتج، نوع النفايات، اسم ال

والفائدة من هذه البطاقة تكمن في القدرة على املتابعة إلادارية في جمع البيانات عن النفايات املنتجة في كل قسم، 

 .13أخطاءللتأكد من أن تغييرا مفاجئا لم يحصل ألي صنف منها، وملعرفة املصدر، ولتحمل املسؤولية في حال وجود 

 التخزين املؤقت ثانيا:

توضع في عربات و أو الحاوية تنقل النفايات إلى غرفة التخزين املؤقت،  بعد الفرز وعند امتالء الكيس، 

مخصصة لذلك، على أن تكون غرف التخزين املؤقت خارج القسم الطبي املعني بهذه النفايات، وعلــى مقربــــــــــــــة منه، 

 وأن يتوافر فيها أيضا لى ضوء الشمس املباشر مع ضرورة أن تكون جيدة إلانارة والتهويةكما يجب أن تعرض إ

 .14كما يجب تنظيفها يوميا حاويات نفايات كبيرة كي ال توضع ألاكياس على ألارض

 التخزين املركز ثالثا:

مع  لتخزين املركزي،تنقل العربات من غرفة التخزين املؤقت إلى غرفة ا بعد أن تتم عملية التخزين املؤقت، 

ضرورة عدم استخدام املصاعد املخصصة للمرض ى والزوار، وضرورة عدم املرور باملستوعبات في البهو العام 

وملوقع التخزين شروط يجب مراعاتها وهي: سهولة دخول مركبات وشاحنات جمع النفايات، باب قابل  الرئيس ي،

ن تكون ألارضيات والجدران ناعمة مقاومة للمياه وسهلة لإلقفال مع عالمة الخطر الدولية للنفايات، يجب أ

التنظيف، مزودة بمصدر مياه و بشبكة للصرف الصحي، إضاءة جيدة و تهوية بواسطة فلتر هواء ودرجة حرارة تحت 

 .15درجة مئوية، أغطية واقية 21

تكونة  ن ألاعضاء الجسدية إدراج البعد البيئي والتنموي في تسيير نفايات ألانشطة العالجية امل :الفرع الثاني

 البشرية:

من خالل التعرض ملرحلة تسيير نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية وبتتبع  

عملية الفرز والجمع لها يتضح أن املشرع الجزائري أخضعها لألحكام العامة لتسيير النفايات العالجية بوجه عام، 

                                                           
،  ومن معها،  أهمية تسيير النفايات الطبية لحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة،  مجلة أفاق للعلوم،  جامعة زيان عاشور،  الجلفة  فضيلة بوطورة -12

 .322،  ص1212،  22،  العدد 21املجلد 
  .20/303سوم التنفيذي من املر  12إلى  20،  واملواد من 20املادة  -13
،  العدد 20مخطارية،  النفايات الطبية وطرق معالجتها،  مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية،  جامعة ابن خلدون،  تيارت،  املجلد  طفياني  -14

 .202،  ص1220ديسمبر  2، 21
وك صحي مسؤول ،  قوة دافعة نحو تحقيق التنمية املستدامة( دراسة حالة إلهام موساوي،  إلادارة السليمة للنفايات الطبية )سل بوشارب الناصر، -15

قرارية سليمان،  والية سطيف،  امللتقى الوطني ألاول حول : الصحة العامة والسلوك  –املؤسسة الاستشفائية املتخصصة في ألامراض العقلية بعين عباسة 

 .23،  ص1223أفريل  11و 12،  يوم:الانسانية،  فسم علم الاجتماع،  جامعة الطارفالصحي في املجتمع الجزائري،  كلية العلوم إلاجتماعية و
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زها باأللوان عند املنبع في أكياس كما ضبط تخزينها وخصها بشروط تضمن حفظ البيئة فأوجب املشرع ضرورة فر 

 والصحة.

ويظهر بجالء اعتماد املشرع في تنظيمه القانوني لتسيير نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من ألاعضاء 

من خالل تبني املبادئ العامة الجسدية البشرية على ألاهداف العامة لحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة 

لحماية البيئة ومن مجملها مبدأ الحيطة والحذر في تسيير هذه النفاية منذ املنبع، ومبدأ إلاعالم من خالل إعالم 

املواطنين وجميع املتعاملين مع هذا النوع من النفاية بمخاطر التلوث وأثر التسيير على الصحة بشكل يبرر معه اتخاذ 

ومبدأ امللوث الدافع من خالل تحديد مسؤولية كل متعامل مع النفاية ليتحمل تبعة املضار  كل سبل الوقاية،

 .16املحتملة على الصحة والبيئة

وبهذا يتضح ضبط املشرع الجزائري لتسيير نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية 

يبرر توافق  ة واعتبارات التنمية املستدامة وهو ماالبشرية بشكل يساهم في التوفيق بين مقتضيات حماية البيئ

 السياسة الصحية مع السياسة البيئية في الجزائر. 

املطلب الثاني: املعالجة النهائية لنفايات النشاطات العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البشرية و دى 

 :  راعاتها للبعد البيئي والتنموي 

ـطرق معالجة نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية  يتم من خالل هذا املطلب تحديد

البشرية) الفرع ألاول(، ومن ثمة التعرض إلى البعد البيئي والتنموي في معالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من 

 (.ألاعضاء الجسدية آلادمية) الفرع الثاني

 العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البشرية الفرع ألاول: طرق  عالجة نفايات النشاطات 

املعالجة هي عملية مصممة لتغيير امليزة البيولوجية ،أو التركيب البيولوجي للنفايات الطبية، بغية تقليل أو 

استئصال الكائنات املمرضة، بحيث ال تعود هذه النفايات تشكل خطرا على ألاشخاص اللذين قد يتعرضون لها، 

عملية املعالجة بشكل صحيح، تصبح النفايات أو املخلفات الناتجة عنها صالحة للتخلص منها في مطمر وبعد إتمام 

صحي بلدي، وقد يستثنى من ذلك رماد املحارق الذي له ميزات خطرة ويجب أن تؤول معالجة النفايات الطبية إلى 

 .17وألابواغ  وسات والبكتيريـــــــــــــا، والفطر،تعقيمها وتدمير جميع أشكال الحياة الجرثومية فيها، بما في ذلك الفير

إلى كيفيات معالجة نفايات النشاطات العالجية والتي  20/303تعرض املشرع الجزائري باملرسوم التنفيذي 

على أن تحدد كيفيات معالجة النفايات املتكونة  11فنصت املادة  حدد مواصفاتها تبعا لكل نوع من هذه النفايات،

اء الجسدية بقرار وزاري مشترك بين الوزير املكلف بالبيئة والوزير املكلف بالصحة إضافة إلى الوزير من ألاعض

 .18املكلف بالشؤون الدينية 

                                                           
ذجا(،  مجلة خالدي عبد الغني ومن معه،  واقع تسيير النفايات الطبية في القطاع الصحي الخاص وأثره على تعزيز التنمية املستدامة )مصحة الرمال نمو  -16

 .223،  ص 1221مارس  02،  22،  العدد 20ي،  املجلد والتنمية املستدامة،  جامعة الواد الاقتصاد
 . 211فياللي محمد ألامين،  املرجع السابق،  ص  -17
 .20/303من املرسوم التنفيذي  11املادة  -18
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على خضوع معالجة نفايات النشاطات العالجية  1222أفريل 23وقد أكد القرار الوزاري املشترك الصادر في 

وذلك مع  20/303ام العامة للمعالجة املقررة باملرسوم التنفيذي املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية لألحك

 مراعاة خصوصية هذه النفاية بوصفها بشرية أدمية .

وقد نص هذا القرار الوزاري صراحة على أن معالجة النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية تتم 

ف إلى ضمان عدم ضرر النفايات املتكونة من ألاعضاء عن طريق مسار إزالة العدوى وذلك بإضافة مواد كيماوية تهد

 .19الجسدية

وبعد معالجة هذه النفاية حدد القرار الوزاري املشترك طريقة املعالجة النهائية والتخلص النهائي من هذه 

وهي معالجة خاصة تبرر حرمة النفس البشرية ومن ثمة حرمة النفايات الناتجة عن  الدفنالنفاية عن طريق 

 .20ط العالجي الخاص بهاالنشا

ومن خالل ما سيق التعرض له وبتحديد إلاطار القانوني ملعالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من 

ألاعضاء الجسدية البشرية يتجلى التنظيم املحكم املضبوط بدقة لهذه املعالجة وفق قالب يتوافق مع خصوصية 

 هذه النفاية وطبيعتها.

البيئي والتنموي في  عالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة  ن ألاعضاء الجسدية البعد  الفرع الثاني:

 آلاد ية:

تضح بأنه يبتتبع إلاطار القانوني ملعالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية 

 اعد ألاساسية وقواعد املعالجة وفق ما.فقد حدد القو 21يتوافق مع أهداف حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة 

يخدم البيئة، إضافة إلى الوقاية من كل أشكال التلوث وألاضرار امللحقة بالبيئة والصحة معا، تدعيم إلاعالم 

والتحسيس بمسؤولية كل متدخل في عملية معالجة هذه النفاية، وبهذا فإن التنظيم القانوني ملعالجة هذه النفاية 

 ة ويحقق أبعاد وأهداف التنمية املستدامة. يخدم حماية البيئ

إن ملعالجة هذا النوع من النفاية أهمية كبيرة لحفظ وسالمة مختلف املتعاملين مع النفاية ذاتها وكذلك 

املواطنين الذين قد يتعرضون لآلثار الناتجة عنها وعلى هذا ألاساس كان غرض املشرع وضع تنظيم محكم لضمان 

هذا فقد حدد وبدقة إلاجراءات الكفيلة بضمان الحماية من التلوث وألاوبئة وحماية تنمية صحية مستدامة ل

يبرر تطبيق قواعد حماية البيئة  والحفاظ على العنصر البشري الذي يعتبر أساس التنمية، وهو ما الصحة العامة،

 .22في إطار التنمية املستدامة

 

 

                                                           
 .1222أفريل 23من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  23املادة  -19
 .1222 أفريل23من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 20املادة  -20
جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية،   ،  يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، 21/20/1220املؤرخ في  20/22من ـ القانون رقم  21املادة  -21

 .12/20/1220، مؤرخة في 30عدد،  
 . 231ق،  ص بفياللي محمد ألامين،  املرجع السا -22
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 خاتمة: 

طار القانوني لتسيير ومعالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة تعرضنا من خالل هذه الدراسة إلى موضوع إلا 

من ألاعضاء الجسدية البشرية في الجزائر، والذي عالجناه ضمن خطة قوامها مبحثين انطوى املبحث ألاول على 

انوني مفهوم نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية واملبحث الثاني تضمن إلاطار الق

لتسيير ومعالجة نفايات النشاطات العالجية املتكونة من ألاعضاء الجسدية البشرية وقد تم بعرضهما الوقوف على 

 وضوح ودقة إلاطار القانوني الذي وضعه املشرع لتنظيم هذا الصنف من النفايات.

ظيم يخدم السياسة وإلى جانب دقة التنظيم القانوني لهذا الصنف من النفايات خلصنا إلى أن هذا التن

الصحية في الجزائر ويجعلها تتوافق مع السياسة البيئية حيث وجه املشرع التنظيم القانوني لخدمة حماية البيئة 

والصحة معا. مما يبرر تحقق ومراعاة البعد البيئي والتنموي في تسيير ومعالجة نفايات النشاطات العالجية املتكونة 

 من ألاعضاء الجسدية البشرية.

ير أنه وعلى الرغم من التنظيم القانوني لهذا النوع من النفايات إال أن الواقع يكشف عن وجود آثار غ

للمعالجة قد تؤدي إلى املساس بصحة وسالمة املواطن من جهة، كما أنها من جهة أخرى تضر بالبيئة بجميع 

 عناصرها.

النفايات يتطلب تدخل قانوني لفرض جزاءات  ـ إلى جانب ذلك فإن إلاطار القانوني الخاص بتسيير ومعالجة هذه

 تترتب على املخالفين ألحكام املعالجة السليمة.

وعليه يتعين في هذا الصدد ضمانا لتفعيل قواعد تسيير ومعالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة من 

والتنظيمي لهذا الصنف من ألاعضاء الجسدية البشرية إقرار قواعد قانونية داعمة كفيلة بضبط الجانب القانوني 

 النفايات يتجاوز من خاللها التضارب في التسيير واملعالجة بين الواقع والقانون.

ـ إعادة تحيين إلاطار القانوني الخاص بتسيير ومعالجة نفايات ألانشطة العالجية بما يحقق حفظ الصحة العامة 

 وحماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة.

ية وفرض جزاء على كل مخالف للقواعد املتعلقة بتسيير ومعالجة نفايات ألانشطة العالجية املتكونة ـ تقرير املسؤول

من ألاعضاء الجسدية البشرية وضبط ذلك بجزاءات تتوافق مع حفظ الصحة والبيئة معا. مع فرض رقابة دائمة 

 ومستمرة على امتداد مختلف مراحل تسيير ومعالجة هذه النفايات.

وعي باملعالجة الصحية آلامنة لهذه النفاية على أن يتم نشر الوعي لدى املواطنين ولكل الفاعلين املتدخلين ـ تنمية ال

 في عملية التسيير واملعالجة.

ـ تنمية الخبرات والاعتماد على املوظفين املؤهلين في عملية تسيير ومعالجة هذه النفاية. ـ الدعم املادي والتقني من 

 لجة بتقنيات تتوافق مع حماية الصحة وتحقيق أهداف حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة. الدولة لضمان املعا

 التوصيات:

/ تفعيل إلاطار القانوني الخاص بتسيير ومعالجة النفايات على اختالف أنواعها بما يحقق حفظ الصحة العامة 2

  والتنظيمات امللحقة به. 22/21ن القانون وحماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة، من خالل تحييــــــ



 ةنوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدامإلاطار القا كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

152 

 ضبط إلاطار التنظيمي القانوني واملؤسساتي للنفايات بدقة./1

/ فرض رقابة دائمة ومستمرة على امتداد مختلف مراحل تسيير ومعالجة هذه النفايات ضمانا لفاعلية الضبط 0

 القانوني لنفايات.

تعامل مع النفايات بما فيهم املواطنين ضمانا للتسيير آلامن لهذه تنمية ونشر الوعي لدى جميع املتدخلين في ال /3

 النفايات. 

 ـتنمية الخبرات و الاعتماد على املوظفين املؤهلين في عملية تسيير ومعالجة النفاية. /1
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 قائمة املراجع:

 : العلمية املقاالت -1

لنفايات الطبية في القطاع الصحي الخاص وأثره على تعزيز التنمية خالدي عبد الغني ومن معه، واقع تسيير ا -

، 22، العدد 20املستدامة ) مصحة الرمال نموذجا(، مجلة إلاقتصاد والتنمية املستدامة، جامعة الوادي، املجلد 

 .1221مارس  02

ات البيئية، جامعة ابن طفياني مخطارية، النفايات الطبية وطرق معالجتها، مجلة البحوث العلمية في التشريع -

 .1220ديسمبر  21،2، العدد 20خلدون، تيارت، املجلد 

مجلة أفاق  فضيلة بوطورة ومن معها، أهمية تسيير النفايات الطبية لحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، -

 . 1212، 22، العدد 21للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، املجلد 

، مجلة املفكر، -إشارة إلى حالة الجزائر -نفايات النشاطات الطبية على الصحة في املجتمع فكيري أمال، مخاطر  -

 .1220جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الثالث عشر، 

 املداخالت العلمية:-2

بوشارب الناصر، إلهام موساوي، إلادارة السليمة للنفايات الطبية )سلوك صحي مسؤول، قوة دافعة نحو تحقيق  -

قرارية –دراسة حالة املؤسسة الاستشفائية املتخصصة في ألامراض العقلية بعين عباسة  –نمية املستدامة( الت

سليمان، والية سطيف، امللتقى الوطني ألاول حول : الصحة العامة والسلوك الصحي في املجتمع الجزائري، كلية 

 .1223أفريل  11و12، يوم:العلوم إلاجتماعية والانسانية، قسم علم الاجتماع، جامعة الطارف

 الرسائل العلمية:  -3

مين، التسيير املستدام لنفايات النشاطات العالجية، دراسة تطبيقية باملركز الاستشفائي الجامعي فياللي محمد ألا -

ابن باديس قسنطينة، مذكرة ماجيستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، 

1220. 

 نصوص القانونية: ال-4

 القوانين:أ(

 ، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها جريدة رسمية1222ديسمبر سنة  21مؤرخ في  22/21رقم  القانون  -

 .21/21/1222مؤرخة في  ،00رقم  للجمهورية الجزائرية

جريدة رسمية  املستدامة،،يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 21/20/1220املؤرخ في  20/22القانون رقم  -

 .12/20/1220،مؤرخة في 30عددللجمهورية الجزائرية، 

 ب(النصوص التنظيمية:

، يحدد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية جريدة 1/21/1220املؤرخ في  20/303املرسوم التنفيذي  -

 .  23/21/1220،مؤرخة في 03رسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

 وزارية:ج(القرارات ال

،املحدد لكيفيات معالجة النفايات املتكونة من ألاعضاء 1222أفريل 23القرار الوزاري املشترك املؤرخ في -

 . 1221جوان  22،صادرة في 01الجسدية، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية رقم 
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 تأثير النفايات الصحية على البيئة.

L’impact des déchets sanitaires sur l’environnement. 

 د/ جمعة حميدة أستاذة  حاضرة قسم "ب"

 h.djama@univ-boumerdes.dz    وجا عة بو رداس    كلية الحقوق بودوا

 امللخص : 

لم تكن مشكلة تلوث البيئة واستنزاف مواردها واضحة ،اذ كانت البيئة قادرة على امتصاص امللوثات 

البيئة ظاهرة قديمة الزمت جود إلانسان على سطح ألارض الا  في إطار التوازن البيئي الطبيعي ،اذ ظاهرة تلوث

أنها لم تكن تلفت إلاخطار فيما مض ى نظرا لقلة امللوثات مع تطور الحياة واملجتمعات وخاصة مع بداية 

الثورة الصناعية وبدخول إلانسان عصر التطور العلمي والتكنولوجي في شتى امليادين ،وبالنظر إلى التأثير 

،أصبحت ظاهرة التدهور التي  ةلتنمية الصناعية والتجارية وخاصة سوء استغالل املوارد الطبيعيالسلبي ل

 تصيب مختلف عناصر البيئة من ماء وهواء ...الخ بارز الوضوح.

 اعليها وحمايتها ،وأصبحت البيئة وما يالحقه ةوفي هذا إلاطار تعالت ألاصوات املنادية بضرورة املحا فض

الدراسات وألابحاث العلمية في مختلف املجاالت بهدف الحد من التدهور او حتى إمكانية من تدهور موضوع 

 التقليل منه.

كما شمل الاهتمام بموضوع البيئة من قبل النظم القانونية املختلفة على املستوى العالمي والوطني 

 اية البيئة. املتعلق بحم 20/22ومنها الجزائر خاصة من خالل قانون التنمية املستدامة رقم 

 النفايات الصحية ، البيئة ، التلوث  الكلمات الافتتاحية:

Résumé : déchets sanitaires. l’environnement. la pollution 
.Le problème de la pollution de l'environnement et de l'épuisement de ses ressources 

n'était pas Clair, car l'environnement était capable d'absorber les polluants dans le 

cadre de l'équilibre écologique naturel. 

Avec le développement de la vie et des sociétés, notamment avec le début de la 

révolution industrielle, et avec l'entrée de l'homme dans l'ère du développement 

scientifique et technologique dans divers domaines, et compte tenu de l'impact négatif 

du développement industriel et commercial, en particulier la mauvaise utilisation des 

ressources naturelles, le phénomène de dégradation qui affecte les différents éléments 

de l'environnement, dont l'eau, l'air, etc., est bien visible. 

Dans ce contexte, les voix appelant à la nécessité de le préserver et de le protéger 

se sont fait entendre, et l'environnement et la dégradation qui s'ensuit sont devenus 

l'objet d'études et de recherches scientifiques dans divers domaines dans le but de 

limiter la dégradation voire la possibilité de le réduire. 

Il comportait également une attention portée à la question de l'environnement par 

divers systèmes juridiques aux niveaux mondial et national, dont l'Algérie, notamment 

à travers la loi de développement durable n°03/10 relative à la protection de 

l'environnement 
Keywords : d’échés sanitaire- l'environnement-la pollution  
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  قد ة :

ل سياسة التنمية املستدامة. بجوهانسبوغ إلى ضرورة انتهاج الدو  1221الى 2101دعي التوجه الدولي من    

لقد كانت املؤسسات الصحية ومازالت تمثل عنصر فعال خدماتي ذات دور هام وحساس نحو إدماج التنمية 

املستدامة على مستواها من خالل تبني سياسة بيئية اجتماعية تضمن املحافظة على البيئة دون إغفال العنصر 

 ني املتأثر بنشاط املؤسسة . البشري من عمال وموظفين وحتى املجتمع املد

تعتبر إدارة النفايات خدمات الرعاية الصحية آلان من املشكالت التي تواجهها مجتمعاتنا خاصة في املدن    

الحضرية ألاكثر تعقيدا ،والجزائر من الدول كغيرها تعاني من مشاكل التلوث خاصة التلوث الناتج عن مؤسساتها 

اتها واملتمثل في نفايات أنشطتها وخدماتها الصحية ولتحقيق الخدمات الاقتصادية الصحية بمختلف أنواعها وتصنيف

والاجتماعية والصحية على املنظومة الصحية العمومية في الجزائر اللجوء إلى استجابات التغيير والتطوير وهذا ما 

ية خاصة مع تزايد مستمر هذه املؤسسات الصح ءاملتعلق باء نشا 232-20من خالل املرسوم التنفيذي رقم  يتجلى

 لكمية النفايات.

 إلاشكالية : ماهي آلاثار الخطيرة لنفايات الرعاية الصحية على البيئة؟ 

 املبحث ألاول:  فهوم النفايات الصحة العمو ية وإلاطار القانوني املنظم لها

املتعلقة بالصحة العامة يتضمن املبحث ألاول املفاهيم املتعلقة بالنفايات بصفة عامة ثم مفهوم النفايات   

 في املطلب ألاول ،ثم نتعرض الى النظام القانوني املعمول به في تسيير النفايات وفقا للمشرع الجزائري .

 املطلب ألاول: تعريف نفايات الصحة العمو ية

 سنتطرق إلى تعريف النفايات ثم النفايات الصحة العمومية.  

لرداءته"و بشكل عام تعرف بأنها مواد ذات قيمة اقتصادية معدومة تعرف النفايات لغة "مانفته من الش يء   

من وجهة نظر صاحبها او منتجها ،كما عرفت "أشياء منقولة ومهملة يريد مالكها التخلص السليم والقانوني منها 

ات تنظيم "إذن فهي تمثل كل املخلفات الصحية الناتجة عن املنازل واملطاعم والفنادق ونفاي1حماية للصحة العامة 

الشوارع والطرقات وألاسواق واملساحات الخضراء وكذا النفايات الصلبة التي تصدر عن إلادارات واملحالت 

 2واملؤسسات العمومية والخاصة التي تتشابه في مكوناتها مع النفايات التي تنتج عن املنازل.

ت الاستشفائية ونفايات النشاطات أما النفايات النشاطات العالجية التي تشمل مفاهيم مصطلحات النفايا  

العالجية التي تشمل العالجات الطبية والنفايات البيوطبية وغيرها فهي "كل النفايات الناتجة عن نشاطات وغيرها 

 3فهي "كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص واملتابعة والعالج الوقائي والعالج في املجال البشري والحيواني

                                                           
ونية لتسيير النفايات املنزلية في للتشريع الجزائري مذكرة ماجستير في القانون العام فرع قانون البيئة .كلية الحقوق والعلوم مخنفر محمد ، ألاليات القان_ 1

 . 21.الصفحة رقم 1223/1221السياسية .جامعة محمد ملين دباغين سطيف سنة 
راسة حالة مركز الردم التقني بورقلة ، شهادة دكتوراه تخصص اقتصاد وتسيير حدة فروحات ، التسيير املستدام للنفايات الصلبة الحضرية في الجزائر د_ 2

 .23/.الصفحة رقم 122البيئة ، جامعة قاصدي مرباح قسنطينة سنة 
 22/21قانون رقم 3
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ملعنون بتقنيات التسيير البيئي السليم للنفايات الطبية والنفايات البيوطبية ضمن خمس .وحسب مؤتمر بازل ا

 مجموعات .

"النفايات هي مواد أو أشياء يجدي التخلص  1/2كما عرفت اتفاقية بازل النفايات بصفة عامة في مادتها   

 4لوطني "منها او ينوى التخلص منها ومطلوب التخلص منها بناءا على أحكام القانون ا

إما في التشريع الجزائري املحلي فقد رتبت نفايات مجموع الهيئات العالجية إلى ثالث أصناف وفق املرسوم 

 النفايات املتكونة من ألاعضاء الجسدية-.303-20التنفيذي رقم 

 النفايات املعدية -

 النفايات السامة-

ناجمة عن قاعات العمليات الجراحية وقاعات الوالدة كل النفايات املتكونة ن من ألاعضاء الجسدية والنفايات ال-2

 وطب النساء.

 النفايات املعدية :توصف جسيمات دقيقة أو على سمات التي تضر بالصحة البشرية.-1

واملخبرية والنفايات التي تحتوي على تركيزات عالية  ةاملتكونة من النفايات والبقايا واملواد الصيدالنية والكيمائي-0

 الثقيلة وألاحماض والزيوت املستعملة واملذيبات.  من املعادن

عرف املشرع الجزائري النفايات "كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة اعم 

تخلص منه او يلزم بالتخلص منه او كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك او الحائز بالتخلص منه او قصد ال

 : كاالتي ته فقد تم تصنيفها قانونابإزال

      النفايات الخاصة الخطرة-

 النفايات املنزلية وما شابهها -

 النفايات الها دة -

يحدد قائمة النفايات النفايات الخطرة حيث تم تصنيفها في  1220وحسب املرسوم التنفيذي الصادر في 

مهما كان نوعها ومصدرها تشكل خطرا على إلانسان وعلى  امللحق الثاني من هذا املرسوم وعلى اعتبار إن النفايات

 البيئة التي يعيش فيها ،كان الزما على السلطات العمومية اتخاذ مجموعة من التدابير منها 

  عالجة النفايات.

إما تسيير النفايات فقد عرفه املشرع الجزائري بشكل عام على أنها كل العمليات املتعلقة بجمع النفايات 

ونقلها وتخزينها وتثمينها وإزالتها بما في ذالك مراقبة هذه العمليات .فاملالحظ إن املشرع لم يعطي تعريف  وفرزها

مباشرا لتسيير النفايات وإنما ذكر جملة املراحل التي تميزيها هذه العملية غير انه عاد في نفس املادة الى الحديث عن 

ا بطريقة تضمن حماية الصحة العمومية والبيئة ابتداء من مرحلة املعالجة العقالنية للنفايات وتخزينها وإزالته

التثمين والتخزين وإلازالة في حين انم رعاة الصحة العمومية والبيئة تقض ي بالضرورة مراعاتها في املصدر بالجمع 

 .والفرز والنقل أيضا

                                                           
4www.basil.int 
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 املطلب الثاني: إلاطار القانوني لنفايات الصحة العمو ية

ئري إستراتيجية قانونية تهدف إلى مواجهة مختلف املخاطر التي تشكلها هذه ألاخيرة سواء وضع املشرع الجزا  

 كانت ناتجة عن النفايات بحد ذاتها أو نتيجة أسوء تسييرها. 

املتعلق بشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجاتها. نصت  33/003املرسوم التنفيذي رقم -2

ولية املجلس الشعبي البلدي بتنظيم نفسه أو بواسطة هيئات البلدية مشتركة أو بإحدى تتحدد مسؤ  1/0املادة 

 املصالح على جمع النفايات الحضرية الصلبة والتي تشمل النفايات املنزلية.

حسب هذا املرسوم فإن جمع النفايات الحضرية الصلبة على غرا ر نفايات التشريح أو التعفن التي ترميها 

لعيادات ومراكز العالج ونفايات املسال خاو حتى الحيوانات يكون تحت مسؤولية املجلس الشعبي املستشفيات وا

 البلدي أو بواسطة هيئات بلدية مشتركة.

: تتم معالجة النفايات الصلبة الحضرية ومعالجاتها حسب ألاساليب التالية ،مفرغة، 11املادة  تكما نص

 الترميد. و ة التفتيت ،مفرغة الحرق ،التسميد أمحروسة ،مفرغة مراقبة ،مفرغة تسميد ،مفرغ

تنص على إلاجراءات املتبعة من أجل اختيار موقع طرح النفايات ومراقباتها وذكر كل  00و 13لدينا املواد 

 الاحتياطات الالزمة.

في  تنص تضيف ضمن هاتين املواد أنواع النفايات الصلبة الحضرية املقبولة وغير املقبولة 00و01أما املادة 

 املفارغ العمومية.

لألسف الشديد لم يحقق إلى حد بعيد هذا املرسوم ألاهداف املسطرة له فلم تستطيع البلدية تسيير 

النفايات الحضرية الصلبة نظرا لعدة أسباب أهمها انعدام الوعي لدى املواطنين من جهة ونقص إلامكانيات املادية 

 ني أكثر صرامة في التطبيق.للبلدية مما جعل املشرع يلجأ إلى بديل قانو 

املتعلق بتنظيم املنشآت املصنفة على صحة إلانسان والبيئة ،أصدر املقنن  13/001املرسوم التنفيذي رقم -

الخطرة أو املضرة بالصحة ثم تاله باملرسوم  تاملتعلق بمنشئا 2100املؤرخ في فيفري  03-/00الجزائري ألامر 

املصنفة والتي قبل تشغيلها وعملها البد أن تخضع إلى ترخيص أو تصريح إما  تاملتعلق باملنشئا 231-33التنفيذي 

من طرف الوزير املكلف بالبيئة أو الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي وفق إجراءات منصوصة حسب كل صنف 

 لتوقيف.ويذكر املرسوم التزامات صاحب املنشاة املصنفة أثناء تشغيلها وأثناء تعرضها للغلق أو لقرار ا

املتعلق بتسيير النفايات ،يعتبر هذا القانون أول إطار قانوني ينظم تسيير النفايات املنزلية،  21-22قانون رقم -1

يهدف إلى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقباتها ومعالجاتها ،على أن ترافق هذه العملية جملة من املبادئ منها 

النفايات من املصدر ،وتنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها وغيرها من  مبدأ الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر 

 املبادئ.

إلى سلطات رئيس املجلس الشعبي البلدي في إعداد املخطط البلدي لتسيير  22/21كما تطرق قانون 

 النفايات املنزلية بشرط إن يكون هذا املخطط مطابق للمخطط ألوالئي للتهيئة.
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ملبادئ التي يرتكز عليها تسيير النفايات ومراقباتها وإزالتها وهي :تثمين النفايات بإعادة : تضع ا1كما نصت املادة 

استعمالها او رسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول باستعمالها على مواد قابلة إلعادة ألاشغال والحصول على 

 الطاقة وكذا املعالجة البيئية العقالنية للنفايات...الخ

إزالتها يجب إن تتم وفقا لشروط املطابقة ملعايير  و على إن معالجة النفايات من خالل تثمينها أ:تنص 22املادة 

البيئية ،ال سيما عدم تعرض صحة إلانسان والحيوان للخطر أو تشكل أخطار على عناصر البيئة أو إحداث إزعاج 

 خاصة.بالضجيج أو بالروائح الكريهة واملساس باملناظر واملواقع ذات ألاهمية ال

: تنشا مخطط وطرق لتسيير النفايات الخاصة يتضمن جرد كميات النفايات الخاصة والحجم 20و21املواد 

إلاجمالي لكمية النفايات املخزنة وأصنافها ويحدد أيضا املواقع ومؤسسات معالجتها، خاصة املرامد املتواجدة على 

بقدرة معالجة النفايات مع اعتبار القدرات املتوفرة مستوى املؤسسات الصحية وأخيرا تأخذ الاحتياطات املتعلقة 

 وكذا ألاولويات املحددة إلنجاز مؤسسات جديدة وفق إلامكانيات الاقتصادية واملالية الضرورية لوضعها حيز التنفيذ.

:تحظر وتمنع استيراد وتصدير النفايات الخاصة الخطرة وتضم ضمنها نفايات خدمات الرعاية  13إلى  10املواد 

لصحية وألادوية وبقايا التصوير إلاشعاعي ،وتضع تراخيص وإجراءات خاصة في كل الحالتين من قبل الوزارة ا

 املكلفة بالبيئة )استيراد وتصدير (

تضع شروط وخضوع إلى إجراءات تهيئة مؤسسات املعالجة لدراسة التأثير على البيئة منها نفايات  31-32املواد 

 الرعاية الصحية.

املتعلق  بحماية  20-30تخص حراسة ومراقبة مؤسسات معالجة النفايات طبقا ألحكام قانون  31-30املواد 

البيئة مع الالتزام بتقديم كل املعلومات للسلطات املكلفة بالحراسة واملراقبة وإجراء خبرة التحاليل لتقيم آلاثار على 

 على البيئة عند الضرورة. الصحة العمومية أو

 املتعلق بتسيير نفايات النشاطات العالجية  404-23 رسوم تنفيذي رقم -

تحدد كيفيات معالجة الشروط التي تعالج بها النفايات الخاصة من نفس  02إلى  10-11حيث تنص املواد 

 الطبيعة وذالك طبقا للتنظيم املعمول به.

 أصناف نفايات الرعاية الصحية املدرجة حيث : فتحدد كيفيات معالجة مختل

 املتكونة من ألاعضاء الجسدية املتعفنة النفايات -

النفايات السامة تعالج وفق الشروط التي تعالج بها النفايات الخاصة من نفس الطبيعة وذالك طبقا للتنظيم -

 املعمول به.

 النفايات املعدية ال بد أن ترمد-

 بنفس طريقة النفايات املعدية.النفايات املتكونة من ألاعضاء الحيوانية الناتجة عن النشطات الحيوانية تعالج -

توضحان أين يتم ترميد النفايات املعدية إما في مرامد داخل املؤسسات الصحية وخارجها ضمن  10-11املواد 

 . 22/21من قانون رقم 31مرامد تخدم عدة مؤسسات صحية وفقا للمادة 
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ات معالجة النفايات وشروط قبول املتعلق بالقواعد العامة لتهيئة واستغالل مؤسس 322-23مرسوم تنفيذي رقم 

 النفايات على مستوى هذه املؤسسات.

 تضع مفهوم مؤسسة معالجة النفايات كل مؤسسة موجهة لتثمين النفايات وتخزينها ومن بينها: 1،0،3املواد 

 مراكز الطمر التقنية للنفايات الخاصة،-

 مراكز مؤسسات ترميد للنفايات الخاصة ،-

 رك مؤسسات الترميد املشت-

 مؤسسات املعالجة الفيزيوكميائية للنفايات-

املتعلق بتسيير  21-22وان شروط إنشاء هذه املؤسسات تخضع ألحكام الباب الخامس من قانون رقم 

 النفايات ومراقباتها و ازالتها.

 2130سنة/ل30/20املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة.، حل محل القانون رقم 20/22قانون رقم - 

في جنوب  1221املتعلق بحماية البيئة ، وجاء القانون الجديد مساندا ملا تم اقراره في إعالن جوهانسبورغ في 

 مادة قانونية تهدف جميعها إلى حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة. 223افريقيا ،وقد اشتمل هذا القانون على 

أن مسؤولية تسيير النفايات املنزلية على عاتق لجنة الصحة  02املادة املتعلق بالبلدية :نصت  22-22قانون رقم -

والنظافة العامة في مجال جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها حيث يتجلى أن مسؤولية تسيير النفايات املنزلية 

باحتياجات املواطنين تقع على عاتق لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة على أن تتكفل املرافق العمومية للبلدية 

في مجال تسيير النفايات املنزلية والفضالت ألاخرى املتشابهة ،والى عقود الامتياز التي يمكن للبلدية أن تبرمها مع 

 الخواص في مجال تسيير النفايات املنزلية. 

مهمتها الرئيسية التكفل املتعلق بالوالية :أشار هذا القانون أنه يتم إنشاء مصالح عمومية والئية  20-21قانون رقم -

 بالنظافة ويطبق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

 الثاني: خطوات و راحل تسيير النفايات الرعاية الصحية املبحث

 إن تسيير نفايات خدمات الرعاية الصحية، تعتبر من أهم املواضيع املطروحة نظرا لخطورتها على البيئة.

 زين نفايات الرعاية الصحية املطلب ألاول :فرز وتوظيب، الجمع و التخ

الفرز: عملية الفرز تعد بمثابة مفتاح التسيير الفعال لنفايات الخدمات الرعاية الصحية واملرحلة ألاكثر أهمية -

لضمان تتبع النفايات الطريق املناسب ملعالجتها والتخلص منها، تتم فرز نفايات الرعاية الصحية بحسب نوعها مع 

 صناف املنبثقة عن تصنيف التشريع والقانون املعمول به.مراعاة خصوصية مختلف ألا 

وكذا نوع املعالجة والتخلص الذي سيطبق عليها ،حيث يتم التعامل بنظام الفصل الثالثي كطريقة تعمل بها 

نفايات خدمات الرعاية الصحية الاعتيادية والشبيهة -إمكانياتها بسيطة وهي: تأي مؤسسة صحية حتى ولو كان

 باملنازل.

 نفايات الرعاية الصحية -

 البساطة والوضوح في أصناف النفايات -:ثناء الفرز البد من إتباع مجموعة من املبادئوأ
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الوقاية والسالمة من خالل عدم مزج النفايات املعدية والخطرة مع مجاالت وحلقات نفايات خدمات الرعاية -

 الصحية العادية .

 الانسجام مع التشريعات املعمول بها.-

 الاستقرار في الزمن حيث تعتبر املعايير مصدر ألاخطار املتكررة.-

 املتابعة لشروط الفرز وتقسيمها باستمرار ضمان النوعية .-

إما بالنسبة لنفايات الرعاية الصحية من املواد الصيدالنية املنتهية الصالحية والنفايات الجسدية فهو ذو 

عدة قطاعات وسلطات كالجماعات املحلية ،مديرية الشؤون الدينية طبيعة خاصة كونه يتبع إجراءات تتدخل فيها 

 ،إدارة مؤسسة الصحة ومديرية حماية البيئة.

بعدما يتم العمل بنظام الفصل الثالثي لنفايات خدمات الرعاية الصحية تأتي عملية توظيب مختلف التوظيب : 1-

ام لها، اظافة إلى عملية الترميز والعنونة املتعارف عليها تللك ألاصناف بمعدات موافقة للقوانين ونظام التسيير املستد

دوليا على تلك التوظيبات ،حيث تعتبر التوظيب الحاجز الفيزيائي بين أصناف نفايات الخدمات الرعاية الصحية 

 ومختلف الجراثيم وامليكروبات وتختلف باختالف أصناف النفايات ومحيطها الذي تتواجد به.

يات الخدمات الرعاية الصحية في حاويات صغيرة وكبيرة الحجم وأكياس الحتواء أحجام وتتمثل توظيبات نفا

 5:امختلف أصنافها ،ولطبيعة نفايات العالج تمتاز معدات التوظيب بخصوصياتها منه

 العالجية،سعة مكيفة مع حجم وكتلة نفايات النشاطات 

 .دتقرار العامل على جمعها وتسهيل نقلها فيما بعضمن حاويات متنقلة لضمان اس نظام التثبيت على الجدران او-

 مقاومة للسحب وغياب مخاطر ارتدادها على حساب مستعمليها.-

 نظام إغالقها وأحكامها مالئم لتركيبها.-

 سهلة.وجود مواضيع القبض وإلامساك لنقلها بكيفية -

على  باإلضافةوائها على مكونات خطرة طبيعتها الصلبة واملقاومة الصدمات والانزالق والقابلة للترميد دون احت-

 عمال املساعدين املكلفون بجمع املخلفات إن يتبعوا جملة من التوصيات املعينة :

 ال ينبغي إزالة ألاكياس دون وضع بيانات عليها -

 ينبغي للعمال استبدال ألاكياس أو العبوات فورا بأخرى جديدة بنفس النوع.-

 ع الفارغة بسهولة في نقطة إدرار النفايات.ينبغي توفير أكياس وعبوات الجم-

الجمع:تعد هذه لعملية هامة وضرورية وذالك ألنها تضمن عدم تكدس تتراكم النفايات في مواقع وأماكن -0

إنتاجها وتساعد على تفادي حدوث مخاطر واثأر غير مرغوب فيها، كالتفاعالت السلبية التي تضر بالصحة العامة، 

تضع إلادارة الصحية جدوال ثابتا لجمع النفايات ن من ألاقسام .حيث يتم إزالة  و ان انلذالك من ألاهمية بمك

النفايات بشكل منتظم من جميع ألاقسام وملنع أي تضارب وتعارض أو إساءة فهم بين عمال النظافة وبين موظفي 

                                                           
5Veronique chaudier-delage l’officiel principaux textes officielles relatifs à la surveillance la prévention des infection 

nosocomiales »volumes4n3 juillet 1999 France p281.  
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الصحية املعدية يفضل عند الكادر الطبي ومن اجل إمكانية إدراك الفرق بين حاويات جمع نفايات خدمات الرعاية 

يجب أن ال تنتقل ألاكياس -يجب جمع النفايات يوميا ونقلها إلى موقع التخزين املركزي املعين.-: 6الجمع مراعاة ما يلي

يجب أن تستبدل الحاويات او ألاكياس فورا بأخرى جديدة من -مالم يكون عليها بطاقة بيان تحدد مكان تولدها .

 مدادات أكياس أو حاويات جديدة في كل املواقع التي تنتج النفايات.يجب توفير إ-نفس النوع.

التخزين :بعد الانتهاء من جمع النفايات خدمات الرعاية الصحية ،يتعين الاحتفاظ بها في مناطق التخزين بشكل -3

ين يتناسب مع أسلوب معالجاتها فيما بعد بالشكل الصحيح ،من حيث تحديد ألاماكن املناسبة وطرق التخز 

الصحيحة، فينبغي تحديد إبعاد مناطق وأماكن التخزين هذه سواء كانت منطقة منفصلة او غرفة مبنى ،وفقا 

الخاصة املرتبطة بمقرات  تلكميات النفايات املتحققة ووتيرة جمعها ،ويمكن تلخيص أبرز أوصاف التخزينيا

 :7يالتخزين فيما يل

 وسهلة التنظيف والتطهير ومجهزة بإمدادات مياه .قاعدة صلبة غير نافذة مزودة بشبكة صرف جيدة -

 يمكن للموظفين املكلفين بمناولة النفايات الوصول اليها بسهولة.-

 مزودة بقفل ملنع دخول ألاشخاص غير املرخصين .-

 منيعة على الحيوانات .-يمكن ملركبات الجمع الدخول اليها بسهولة .-

 إضاءة وتهوية .-

تقع بالقرب من إمدادات معدات النظافة -ن أغذية طازجة ومناطق إعداد الطعام.ال توجد بالقرب من مخاز -

 واملالبس الواقية وأكياس وعبوات النفايات .

وتتم مرحلة التخزين املركزي لنفايات خدمات الرعاية الصحية في كل مرة محددة لتفادي آلاثار واملخاطر التي قد 

 تحدث وهذا بحسب املناخ والكمية املنتجة.

النقل :تعتبر عملية النقل النفايات مرحلة حساسة ألنها تتمثل في مجموع عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة -

سواء املعدية والسامة منها أو الحادة والجارحة ،وتتم داخل املؤسسة الصحية إذا ما توفرت على وسيلة املعالجة 

ات تتم خارج املؤسسة الصحية ،لذالك يجب توفير على مستواها وفي حالة عدم توفرها فإن عملية نقل النفاي

عربات وشاحنات مناسبة لنقل النفايات من منطقة التخزين املركزية ملعالجتها أو التخلص منها سواء داخل املوقع او 

خارجه وأن تكون العربات وشاحنات النقل غير منفذة للسوائل ملنع تسرب املواد الخطرة إلى البيئة املحيطة .حيث 

عدم وجود حواف حادة مما يمكن ان -سهلة التحميل والتفريغ.-غي إن تتسم عربات النقل بالصفات التالية:ينب

 يحدث اضرارا باكيا ساو عبوات النفايات خالل التحميل او التفريغ .سهلة التنظيف 

لى الناقل كذلك يجب إن يكون سائقي الشاحنات على علم بكيفية التعرف في حال انسكاب هذه املواد ويجب ع–

 عدم نقل نفايات خطرة دون الحصول على وثيقة نقل موقعة من موقع استالم النفايات.  

                                                           
 .11.الصفحة 1220.الادارة ألامنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية ، املكتب الاقليمي لشرق املتوسط ، عمان ألاردن 1220منظمة الصحة العاملية _ 6
.معهد الصحة العاملية 21020.الصفحة 1220في فلسطين دراسة الوضع القائم جامعة بيزنت فلسطين  عصام أحمد الخطيب .ادارة النفايات الطبية_ 7

 .واملجتمعة وحدة الصحة البيئية
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معالجة نفايات النشاطات العالجية :بعد ما يتم تصريف ونقل نفايات النشاطات العالجية خارج مقرات -

لعالجية أين يعتمد فيها إلى التخزين املركزي تأتي مرحلة هامة تشكل الحلقة ألاخيرة لتسيير نفايات النشاطات ا

تعطيل امليكروبات والجزيئات الدقيقة الضارة والتخلص من مختلف امللوثات ،وهذا للحد من أثار ومخاطر نفايات 

النشاطات العالجية التي إن لم تعالج وتلقى في ألاوساط البيئية على شكلها تسبب كوارث ومشاكل بيئية وصحية 

 جسيمة.

 وأثار النفايات النشاطات العالجية  املطلب الثاني :  خاطر 

تشكل نفايات النشاطات العالجية مخاطر جسيمة على البيئة، خاصة وإنها تحمل ملوثات بيولوجية   

 وفيزيولوجية أهمها : ةوكيميائي

كلما كان إهمال وتسيير غير متكامل وغير مستدام تمس املخاطر الصحية كل من العمال املكلفين  ألاخطار الصحية:-

بمعالجة النفايات والتخلص منها سواء داخل أو خارج الهيئات العالجية واملجموعات السكانية املحيطة بأماكن 

ومرض -ب–معالجة النفايات خاصة ألاطفال والشيوخ .ومن بين أهم ألامراض شيوعا نجد التهاب الكبد  تمنشئا

 .1223فقدان املناعة حسب منظمة الصحة العاملية.

هي التي تأتي جراء طرق املعالجة والتخلص من النفايات حيث أن مضراتها ذاتية في النفاية وتأثيرها  ة:ألاخطار البيئي-

تتشكل في حدوث التلوث الذي تحدثه ،ومعرفة تلك املضرات وإدراك تحوالتها يساعد املسيرين للنفايات على التحكم 

وغير مباشرة بإمكانها ان تحدث تلوث إما صحي فيها قصد تذليل أثارها السامة على عناصر البيئة بصفة مباشرة 

بتلوث مصادر املاء الباطنية والفوقية أو ما يتغذى عليه املجتمع ،وإما بيئي مترجم في التغيير الحساس للنظام البيئي 

 وتلوث جمالية املواقع.

دهور الخدمات تتجلى في كون تكاثر ووجود النفايات دون تسيير جيد لها يعكس صورة ت ألاخطار النفسية :-

من املخاوف  دالعالجية الصحية التي تقدمها املنشاة الصحية ،من خالل انعدام أولويات النظافة بها مما يزي

 تللنفايات داخل املنشئا8النفسية للمرض ى واملجتمع ،إضافة إلى تزايد التخوفات القائمة على النظرة الاجتماعية 

  .GevaradBERTOLINI2004مبدأ . االصحية املبنية على صالحية هذ

 الخاتمة:

يعتبر موضوع النفايات العالجية وألاخطار التي تحدثه على البيئة من أهم املواضيع التي تهم وتمس كل فئات   

املجتمع ولهذا الغرض ومن اجل بيئة سليمة نقية صحية نلح على مطلب ضرورة املصالح الصحية العمومية ان 

ترجاعها الستعمال ألاكبر قدر منها بهدف التخلص املناسب لهذا النوع من تخفض من إنتاج النفايات وإعادة اس

 النفايات بغية جل املتطلبات وإلاشكاالت البيئة الصحية.

 كما نطالب بضرورة تضافر جهود كل القائمين على الصحة والبيئة من اجل سالمة املجتمع واملحيط.

 

 

                                                           
 شعار امريكي مترجم أي ليس على حساب محيط البيئة الصحية التي نداوي أراضنا فيها ونعالج ضمنها النفايات باساليب ضارة._  8
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 قائمة املراجع و املصادر:

 التشريع:

 .00الجريدة الرسمية رقم  21/21/1221املتعلق بتسيير النفايات املؤرخ في  22/21قانون رقم -

رقم الجريدة  12/20/1220املتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية املستدامة املؤرخ في  20/22قانون رقم -

 .30الرسمية 

 .00الجريدة الرسمية رقم  0/20/1222املتعلق بالبلدية مؤرخ في  22/22قانون رقم -

 . 21الجريدة الرسمية رقم  12/21/1221املتعلق بالوالية مؤرخ في  21/20قانون رقم -

 التنظيم :

 املتعلق بالنفايات الحضرية ومعالجتها. 33/003مرسوم تنفيذي رقم 

 املصنفة وقائمتها. املنشآتاملتعلق  13/001مرسوم تنفيذي 

 املتخصصة:املراجع 

الفعال للنفايات الطبية في ظل ضوابط التنمية املستدامة ،بالتطبيق على دور الادارة الصحية في التسيير -

املؤسسات الاستشفائية الجزائرية .الطالب سراي ام سعد ،تحضيرا رسالة املاجستيير في العلوم الاقتصادية 

 .1222-1221تخصص ادارة اعمال 

جامعي بن باديس قسنطينة.د.خالد بوجعدار التسيير املستدام لنفايات الصحة العمومية ،دراسة حالة املستشفى ال-

 .1223.السنة 21وفياللي محمد ألامين مقال مشترك مجلة الاقتصاد واملجتمع العدد 

السنة  22التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاد العدد -

 ف..جامعة لونيس ي البليدة اعداد هنية شري1221
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 Les déchets de-construction -et -démolition dans la législation Algérienne 
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Résume : 

Les déchets de -construction-et-démolition sont des déchets qui pour certains 

ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Ils 

ne brûlent pas, ne se décomposent pas, ne réagissent pas chimiquement ou 

physiquement, mais qui peuvent nuire à l’environnement ou à la santé humaine en 

entrant en contact avec d’autres matières. Certains déchets de -construction-et-

démolition produits sur le chantier peuvent être réemployés directement sur place 

(ex : remblais) ou recyclés (ex : concassage) pour être ensuite réutilisés sur place ou 

dans des chantiers proches. 

 La première des raisons de bien gérer ses déchets est de ne pas risquer de 

recevoir une amende. 

Gérer les déchets sur chantier et les valoriser est non seulement un enjeu 

environnemental majeur, mais également une responsabilité qui touche 

les professionnels du bâtiment, une autre raison de bien gérer ses déchets est de ne 

pas risquer de recevoir une amende. 
 

 

Introduction 

La construction est l’un des secteurs dans lequel la matière première est le plus 

consommé. Ce domaine cherche à minimiser les rentrées des procès de fabrication, ainsi que 

diminuer autant que possible la consommation de matière première, la consommation de 

l’énergie, les émissions et l’utilisation de l’espace. 

De ce fait il est nécessaire de diminuer les déchets provenant des activités de 

construction et démolition afin de réduire les problèmes de déchet dans une manière effectif 

et productif. 

La gestion des déchets pour un particulier au quotidien est plutôt simple : il suffit de 

jeter ses ordures dans la bonne poubelle, de séparer le plastique du verre ou encore du carton 

et le tour est joué ! 

Mais qu'en est-il pour les déchets de -construction-et-démolition? La construction 

ou la rénovation d’une maison ou même d’un appartement peut en effet engendrer beaucoup 

de déchets. Gravats, emballages en plastique, isolants ou encore produits chimiques ; de 

quelle manière loi algérienne a gérer et encadrée les déchets de -construction-et-

démolition ? 

  Premier titre: 1 : La Règlementation Sur les déchets de-construction-et-démolition 

dans la législation Algérienne 
 Deux éme titre : Traitement et gérance des déchets de construction-et-démolition 

mailto:nabilfrendi@gmail.com
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Premier titre: 1 : La Règlementation Sur les déchets de-construction-et-démolition 

dans la législation Algérienne 
Premier Chapitre: La place des déchets construction-et-démolition de dans la 

législation Algérienne 

Le décret n° 84- 378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, 

d’enlèvement et du traitement des déchets solides urbains est premier texte juridique. Il 

définit la notion de déchets solide urbains, les modalités et la fréquence de la collecte et 

d’évacuation des déchets selon la taille des communes par rapport à leur population 

respective.  

Ensuite il y a la loi 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à 

l'élimination des déchets1 Cette loi a pour objet de fixer les modalités de la gestion, de 

contrôle et de traitement des déchets, sur la base des principe de la prévention et la réduction 

de la production et de la nocivité des déchets à la source; Les déchets au sens de cette loi 

sont classifiés en plusieurs catégorie et les déchets de construction-et-démolition sont 

classés comme des déchets inertes..2  elle dispose dans l’Article 38 ‘ Dans le cadre de son 

plan d’aménagement et de développement et conformément au schéma de gestion approuvé, 

la commune initie toute action et mesure visant l’implantation, l’aménagement et la gestion 

des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes. et donc le législateur 

traite ces déchets avec les déchets ménagers. 

Le décret exécutif n° 06-104 du 29 moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 

fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux. Art. 3. La 

nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, est constituée par les 

listes suivantes3 la liste des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes fixée ‡ 

l'annexe II du présent décret,…dans cette liste tous les déchets inertes sont qualifiées 

comme des déchets non dangereux bien que en réalité beaucoup parmi ces déchets sont 

dangereux. 

Ainsi, que :4 
-le Programme national de gestion des déchets solides municipaux (Progdem), initié par 

le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, est une démarche 

intégrée et graduelle de la gestion de ce type de déchets et s’inscrit en droite ligne dans la 

mise en œuvre de la politique environnementale urbaine. Le Progdem vise à éradiquer les 

pratiques de décharges sauvages, à organiser la collecte, le transport et l’élimination des 

déchets solides municipaux dans des conditions garantissant la protection de 

l’environnement et la préservation de l’hygiène du milieu par notamment la réalisation, 

l’aménagement et l’équipement de centres d’enfouissement technique (CET) dans 

l’ensemble des wilayas. 
- Le Plan national de gestion des déchets spéciaux (Pnagdes) Le Pnagdes est un 

outil de gestion, de planification et d’aide à la décision qui, partant de l’état actuel de la 

situation en matière de gestion des déchets spéciaux dégage des solutions diverses et 
                                                           
1 journal officiel de la république algérienne n°  
2 Article 3  -1 de la  loi 19-01 
3 journal officiel de la république algérienne n° 13 9 du5 mars 2006. 
4Stratégie national  de  la gestion des déchets  https://and.dz/presentation/strategie-nationale-de-la-gestion-des-dechets/ 
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adaptées pour le traitement de ce type de déchets. Le Pnagdes est établi pour une période de 

(10) dix années, Il est révisé chaque fois que les circonstances l’exigent, sur proposition du 

Ministre chargé de l’environnement ou à la demande de la majorité des membres de la 

commission chargée de son élaboration. 

Le Pnagdes a été mis en place sur la base du cadastre national qui découle de 

l’inventaire national des déchets spéciaux. Ce dernier, véritable outil de connaissance et de 

suivi de l’évolution de la production des déchets spéciaux, sert de base à l’élaboration du 

Pnagdes . 

Un bon plan de traitement des déchets de construction en Algérie (tel que le Protocole 

européen de traitement des déchets de construction et de démolition Septembre 2016 
5)contient des informations sur la façon dont seront effectuées les différentes étapes de la 

démolition, les personnes qui se chargeront de cette démolition, les déchets qui seront 

collectés de manière sélective à la source, l’endroit où ces déchets seront transportés et 

comment, la méthode de recyclage, de réemploi ou de traitement final et la manière 

d’exercer le suivi est bien suite.  

Deux IXème chapitre : Des informations générales sur les déchets de construction-et-

démolition 

Le législateur algérienne a défini les déchets de construction-et-démolition comme 

Déchets inertes c'est-à-dire¨ tous déchets provenant notamment de l'exploitation des 

carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ne 

subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en 

décharge, et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments 

générateurs de nuisances, susceptibles de nuire à la santé et/ou à l'environnement.6 

Selon le Dictionnaire de l'environnement, un déchet de chantier désigne un déchet issu 

des travaux de construction, de réhabilitation et de démolition de bâtiments.7 Les déchets 

de construction-et-démolition sont tous les déchets produits par le secteur du bâtiment 

et des travaux publics. Ils sont issus des travaux de construction, de démolition ou de 

réhabilitation de bâtiments. Soumise à une règlementation stricte, l’élimination des 

déchets est, selon le code de l’environnement, de la responsabilité de leurs 

producteurs et détenteurs8. 
 Les déchets de démolition et de construction: gravats et autres décombres 

provenant de la construction, de la démolition, de la rénovation ou de la 

reconstruction de bâtiments ou de parties de bâtiments, en  surface ou en sous-sol. Et 

consiste principalement en matériaux de construction et en terre, y compris les terres 

d'excavation. les déchets de toutes origines et de tous les secteurs d'activité 

économique.9 

                                                           
5 Disponible sur https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/fr/renditions/ 
6  Article 3 – 7  de la  loi 19-01 
7.  définitions du déchet  de chantier https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/construction-et-

travaux-publics-th3/techniques-du-batiment-la-reglementation-administrative-et-les-contrats-43819210/gestion-des-

dechets-de-chantiers-tba236/definitions-du-dechet-de-chantier-tba236niv10001.html 
8Déchets de chantier  https://www.go-aos.io/lexique-btp/dechets-de-chantier 

9 Définition: Déchets de démolition et de construction https://www.tarifdouanier.eu/info/abreviations/635 
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• Les déchets du secteur de la construction ne proviennent pas uniquement des chantiers de 

construction. Sur l’ensemble de son cycle de vie, un bâtiment contribuera plusieurs fois à 

alimenter le flux des déchets du secteur :10 

- déchets de mise en œuvre initiale (en atelier ou sur chantier) 

− Déchets liés à rénovation / maintenance 

− Déchets liés à la démolition 

 Trois chapitre : Type de déchets de-construction-et-démolition 

 La loi algérienne ne définis pas les différents types des déchets de construction et 

démolition. Les différents types de déchets ont été définis dans la Directive cadre déchets 

n°2008/98/CE du 19 novembre 2008, transposée dans le code de l’Environnement français 

dans les articles R541-7, R541-8 et R541-9. L’ADEME a repris (déchet inerte) ou résumé 

(déchets non inertes et déchets dangereux) l’ensemble des éléments de définition, 

notamment dans les fiches techniques « déchets du bâtiment » et « déchets des travaux 

publics » 11 

.1 Les déchets inertes : 

Les déchets inertes sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne 

produisent aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à 

l'environnement (pavés, sables, gravats, tuiles, béton, ciment, carrelage...).12. 

  Les déchets inertes sont des déchets minéraux qui, après stockage, conservent 

intactes leurs caractéristiques physico-chimiques. Il s’agit d’une sous-catégorie de déchet 

non dangereux issu principalement de l'activité de construction. 

 Les déchets inertes ne se décomposent pas et ne sont pas biodégradables. Ils ne 

détériorent pas les autres matières stockées avec eux. Les principaux déchets inertes du BTP 

sont :13 

 Terre 

 Matériaux de terrassements 

 Céramique 

 Béton 

 Parpaing 

 Tuiles 

 Briques 

 Pierres naturelles 

 Gravats 

 Verre 

2-Les déchets dangereux : 

Les déchets dangereux comme leur nom le suggère, contiennent des substances 

toxiques. Dans cette catégorie, on retrouve : 

                                                           
10 Rapport technique - Bâtiments exemplaires Fiche 4.3 : La gestion des déchets du secteur de la construction ; 

RAPPORT TECHNIQUE “BÂTIMENTS EXEMPLAIRES” 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_BATEX_Fiche4.3._Dechets_FR.pdf 
11 www.ademe.fr/dechets-batiment / et www.ademe.fr/dechets-travaux-publics). 
12 Arrêté du 28 octobre 2010 modifié relatif aux installations de stockage de déchets inertes, JO du 16 novembre 2010. 
13La gestion des déchets de chantier https://tracktor.fr/blog/la-gestion-des-dechets-de-chantier 



 ةنوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدامإلاطار القا كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

168 

 Huiles 

 Goudron 

 Hydrocarbures et leurs dérivés 

 Piles 

 Amiante 

 Plomb 

 Appareil et produits contenant du PCB ou des gaz fluorés 

 Bouteilles de gaz 

 Peintures et vernis 

   Une mauvaise gestion des déchets peut en effet entraîner14 : 

 Une pollution de l’air : dégagement de produits toxiques, risques d’incendie, 

production de méthane, etc. 

 Une pollution des sols : contamination par des métaux lourds. 

 Une pollution de l’eau : infiltration dans les nappes phréatiques. 

3- Les déchets non dangereux : 

Les déchets non dangereux (ou déchets non classifiés dans les catégories dangereux ou 

inertes.  anciennement nommés déchets industriels banals , non Ces déchets ont également 

un fort potentiel de réemploi . 

 Deux éme titre : Traitement et gérance des déchets de construction-et-démolition 

Tous les intervenants dans l'acte de construire, sans exception, sont concernés et 

impliqués dans l'élimination des déchets. Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les 

entreprises et industriels font partie d'une chaîne économique et technique. C'est à 

l'ensemble de cette chaîne que revient la responsabilité de gérer le traitement et l'élimination 

des déchets. 15 

trois étapes sont essentielles dans le service des déchets : l’enlèvement et l’élimination. 

L’enlèvement des déchets compte la pré-collecte et la collecte elle-même. L’élimination fait 

référence à la mise en décharge, enfouissement, compostage, et incinération. Et le recyclage. 
chapitre premier : Rôle des acteurs 

La responsabilité de la gestion des déchets de construction et démolition est partagée 

entre les différents acteurs : les producteurs des déchets, les détenteurs des déchets, les 

exploitants d’installations de valorisation ou d’élimination, les utilisateurs.16 

1- Producteurs des déchets 

* la collectivité assure la collecte et le traitement des déchets issus des ménages 

 * le producteur est responsable de la gestion des déchets inertes jusqu’à leur valorisation ou 

élimination finale, 

                                                           
14 Comment sont gérés les déchets quand on prévoit des travaux 

https://www.cmesmat.fr/actualites-conseils/comment-son-geres-les-dechets-quand-on-prevoit-des-travaux 
15 Le cadre réglementaire applicable aux déchets https://www.enviroveille.com/public/fiches_pratiques/fiches-

pratiques.html?cat_id=1&dossier_id=133807&fiche_id=109901 inertes 
16 Ce qu’il faut savoir sur les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) Document opérationnel ; 

gguide_des_installations_de_stockage_de_dechets_inertes.pdf 

uide_des_installations_de_stockage_de_dechets_inertes.pdf 
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2 - Détenteurs des déchets Dès que le détenteur possède les déchets, il a les mêmes 

obligations que le producteur de déchets. 

3 - Exploitants d’installations de traitement des déchets Pour les Installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE), les exploitants des filières de valorisation et 

d’élimination de déchets inertes doivent mettre en place une gestion conforme . 

4 - Utilisateurs des déchets inertes en aménagement ; L’utilisateur des déchets inertes en 

aménagement doit s’assurer que : 

* l’aménagement est autorisé par le document d’urbanisme  

* les déchets servent à des fins utiles .; 

5 - Rôle des élus : Concernant la gestion des déchets, le maire, ou son représentant, peut-

être : 

* maître d’ouvrage de chantiers générant des déchets inertes . 

 * exploitant d’installation de valorisation ou d’élimination . 

* maître d’ouvrage de chantiers valorisant des déchets inertes . 

 Le maire, ou son représentant, est également garant de l’aménagement de son territoire. 

Il délivre, quand il en a la compétence, des autorisations au titre du code de l’urbanisme 

(permis d’aménager, de construire et de démolir ainsi que des déclarations préalables). Dès 

lors que le maire ou son représentant délivre une autorisation au titre de l’urbanisme, il est 

responsable de la conformité des travaux d’aménagement au regard de l’autorisation 

délivrée. Pour cela, il assure les pouvoirs de police qui lui sont conférés. 

 Deux chapitre : Traitement des déchets de construction et démolition 

La gestion des déchets de construction et démolition comprend une succession d’étapes 

standardisées depuis la production du déchet jusqu’à son élimination finale.  

- Tri des déchets  Le tri à la source consiste à mettre en place un système de séparation des 

déchets en fonction de leur typologie, 

.- Collecte et pré-collecte, Le concept de pré-collecte sous-entend toutes les opérations qui 

précèdent la collecte effective des déchets. La collecte des déchets signifie toutes les 

activités de ramassage, de regroupement des déchets afin qu’ils soient transférés vers un lieu 

de traitement.  

-le Transport :Il couvre le déplacement des déchets du site de stockage au site de traitement 

qu’il soit interne ou externe à l’établissement.  

- Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite 

opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. 

Liste non exhaustive d'opérations d'élimination :17 

− Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge) 

− Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de 

boues dans les sols 

− Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles 

étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement) 

− Incinération à terre 

                                                           
17Eric Londot « valorisation » et « élimination » des déchets : le juge européen affine ses définitions, https://blog.landot-

avocats.net/2016/09/06/valorisation-et-elimination-des-dechets-le-juge-europeen-affine-ses-definitions/ 
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− Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine). 

Donc certains déchets ne peuvent être réutilisés ou recyclés ; ils doivent ainsi être 

éliminés dans des installations de stockage.18 

 Trois chapitre : la valorisation des déchets de construction et démolition 

La Valorisation est toute opération dont le résultat principal est que des déchets 

servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin 

particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou 

dans l'ensemble de l'économie. 

1- Le concept de valorisation des déchets de construction et démolition 

La valorisation en matière (réemploi ou recyclage) de déchets du  des déchets de 

construction et démolition présente un potentiel de croissance très important.19 

La condition afin de mieux valoriser les déchets est d’éviter les mélanges. 

Lorsqu’aucune solution de recyclage ou valorisation n’a pu être trouvée, les déchets sont 

classés dans des installations de stockage.20 

La plupart des déchets de produits sont recyclables lorsqu’ils sont issus de la 

fabrication initiale en usine – dans certains cas ils sont réintégrés dans la filière de 

production comme matière première ou valorisés de manière différenciée comme par 

exemple par combustion (déchets propres en quantité maîtrisée). Il n’en est pas toujours de 

même en fin de vie après avoir été mis en œuvre sur chantier (déchets de qualité non est pas 

toujours de même en fin de vie après avoir été mis en œuvre sur chantier (déchets de qualité 

non maîtrisée et souvent mélangés) – dans ce cas de nombreux fabricants ne reprennent pas 

leurs produits. Si le marché ne dispose pas de filière de recyclage, les déchets sont éliminés 

par voie différenciée. 

En ce qui concerne le recyclage dans le bâtiment, le projet DÉMOCLÈS21 a mis en 

lumière de nombreuses pistes d’avancement. Il a identifié 24 types de déchets de second 

œuvre valorisables dans une construction. Tel que : 22 

-Les éléments d’agencement intérieur- 

- Les briques plâtrières-  

-Le verre plat.-  

-Le PVC rigide- 

- Le plâtre 

- les lampes-  

                                                           
18 Déchets de chantier de Travaux Publics : Quels sont-ils et comment sont-ils gérés https://www.go-aos.io/lexique-

btp/dechets-de-chantier 
19 Sylvain LAURENCEAU, Responsable du projet transversal Économie Circulaire - CSTB Une valorisation matière à 

développer 
20 COMMENT MIEUX DÉCONSTRUIRE et VALORISER LES DÉCHETS DU BTP 

guide_comment_mieux_deconstruire_et_valoriser_les_dechets_du_ptp.pdf 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2018- https://www.union-habitat.org/sit 

 https://www.union habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2018- 
21 DEMOCLES est un projet collaboratif ambitieux et inédit dans le secteur du bâtiment qui s’inscrit dans une logique 

d’économie circulaire. Ce projet vise à définir les modalités techniques de mise en œuvre d’une gestion des déchets 

maximisant leur recyclage, dans le respect des équilibres économiques de       

chacun.https://www.democles.org/actualite/lancement-du-projet-democles/ 
2211/guide_comment_mieux_deconstruire_et_valoriser_les_dechets_du_ptp.pdf 

 https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2018- 
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-Les briques plâtrières- 

- le bois. 

Les déchets inertes, leur réutilisation et leur recyclage doivent être encouragés dès lors 

que cela est possible. Cependant, dans certaines conditions techniques et économiques, 

Selon leur nature 23. Il ya des déchets inertes interdits de recycle selon l’ Arrêté du 28/10/10 

relatif aux installations de stockage de déchets inertes :24 

— déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 

— déchets dont la température est supérieure à 60 

— déchets non pelle tables ; 

— déchets pulvérulents ; 

2- Les Avantages et des avantages Des Matériaux Recyclés 

le traitement adéquat des déchets dangereux, peut générer des effets bénéfiques 

considérables en matière de durabilité et de qualité de vie. Elle peut également présenter des 

avantages majeurs pour le secteur de la construction. 

a- les avantages 25 : 

-Réduction L’effet Environnementale : le recyclage peut également prévenir de plus le 

rejet de gaz de serre et de polluants de l'eau dans l'industrie de la construction. Afin de 

diminuer la production des émissions de gaz de serre et de polluants de l'eau, le recyclage 

des déchets de construction peut réduire le besoin d'extraire des matières premières et de 

produire de nouveaux matériaux. 

-Economiser : Le recyclage des déchets de construction peut réduire les couts du projet 

global de construction. Le coût du matériel dans l'industrie de la construction peut être 

considérablement réduit par le recyclage, en utilisant des matériaux recyclés au lieu des 

nouveaux matériaux.  

-Economie de l’Energie : Le recyclage conserve le 95% de l’énergie utilisé pour 

fabriquer des produits en aluminium et en cuivre. Le secteur de la construction est 

également face à contraintes causés par les déchets d'aluminium. Dans l'industrie de la 

construction, les déchets d'aluminium sont des volets cassés, des composantes de fenêtres et 

le cadre de porte. Du fait que l'aluminium est difficile à résoudre par la nature, cela expose 

le problème de l'élimination des déchets. De plus, produire d’aluminium consomme 

également beaucoup d'énergie. C'est parce que l'aluminium est un métal doux qui doit être 

formé à haute température, donc lors de la production il consomme beaucoup d'énergie. 

Généralement, le coût de production de l'aluminium recyclé serait moins cher par rapport à 

l'aluminium primaire car lors de la production on utilise moins l'énergie. 
-Protéger les Sites Décharges : Le recyclage des déchets de construction et de démolition 

peut également réduire le besoin de nouveaux terrains de décharges. Puisque la majorité des 

déchets de construction seront recyclés et qu'il n'y a qu'une petite quantité de déchets 

                                                           
23 Déchets de chantier de Travaux Publics : Quels sont-ils et comment sont-ils gérés  
https://www.go-aos.io/lexique-btp/dechets-de-chantier 
24 (JO n° 265 du 16 novembre 2010) disponible sur  le  site https://aida.ineris.fr/consultation_document/3965 
25 Vural MERCAN Ingénieur en génie civil Recyclage Des Déchets De Construction Et 

Démolition https://www.mekaglobal.com/fr/solutions/recyclage-des-dechets-de-construction-et-demolition: 

 

https://www.mekaglobal.com/fr/produits/composants/systeme-de-recyclage-du-beton
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provenant de l'industrie de la construction, le recyclage bénéfice les sites de décharge. De 

plus, le recyclage réduit le besoin de stockage régulière afin de réduire les coûts des terrains 

de décharge. 
-Créations de L’emploi :Le recyclage crée des opportunités d'emplois et des activités 

économiques dans le secteur de la construction. L’industrie de construction crée plus 

d’opportunité de recrutement car elle contient de nombreux traitement de recyclage à suivre 

par la main-d’œuvre. 

b- Les Inconvénients Du Recyclage : 

-Coûts d'investissement acompte élevés : Le recyclage n'est pas toujours rentable. La mise 

en place d'une nouvelle installation de recyclage des déchets nécessite un grand capital. Les 

coûts comprennent l'achat de différents véhicules, l'amélioration de l'unité de recyclage, 

l'élimination des déchets et des produits chimiques, et la formation de la population locale 

en organisant des programmes et des séminaires utiles. 

-Les sites de recyclage sont souvent non-hygiénique, insécurité et disgracieuse. Les 

endroits où tous les types de déchets sont excavés constituent une bonne toile de fond pour 

la formation d’éruption et la propagation de maladies infectieuses. Les produits chimiques 

nocifs provenant de ces déchets peuvent causer également de danger.  

-Les produits provenant de déchets recyclés ne sont pas souvent durables. : Les 

produits fabriqués à partir de déchets recyclés ne sont pas toujours à bon qualité. Ces 

produits sont presque souvent fabriqués à partir des matériaux réduis, qui sont extrêmement 

utilisés et fragiles, récupérés par des montagnes de déchets. Cela rend les déchets recyclés 

moins durables et moins coûteux. 
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Conclusion : 

Les déchets de construction et démolition constituent un problème grandissant au sein 

de la société algérienne. La plupart des ouvrages de construction contiennent des substances 

qui peuvent se révéler nocives pour l'homme et l'environnement malgré son importance. la 

prise en charge de ces déchets en Algérie reste faible en dépit des textes adoptés. 

 La bonne gestion des déchets de construction et démolition peuvent représente une 

opportunité pour l’économie national. ,le traitement adéquat des déchets, peut générer des 

effets bénéfiques considérables en matière de durabilité et de qualité de vie. 

Recommandation : 

-Consacrer un texte juridique au traitement des déchets de construction et de démolition , et 

qui intégré la gestion des déchets dans l'organisation du chantier et les documents 

contractuels 

- Consacré un plan de gestion des déchets de construction. En l'élaborant avant le chantier, il 

permet au projet de bien préparer la phase de suivi de chantier. Il regroupe l'inventaire des 

déchets et les éléments permettant leur suivi, des procédures et fiches explicatives à 

l'attention des ouvriers ainsi que d'autres documents utiles. 

-Qualification des entrepreneurs pour le recyclage et le tri. Et les transporteurs  des déchets 

de démolition et de construction. 

− Organiser des campagnes de sensibilisation sur l’élimination correcte des déchets 

dangereux,  

- Une approche universitaire est nécessaire, pour traiter et éliminer les déchets de 

construction et de démolition de façon rapide et efficace. 
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 و الكهربائية إلالكترونيةي للنفايات الاجهزة نحو تأطير قانون

Towards a legal framework for electronic and electrical waste 

 د/ عميش وهيبة   أستاذة  حاضرة قسم" أ"

 w.amiche@univ-boumerdes.dzجا عة ا حمد بوقرة بو رداس 

  امللخص:

، إلالكترونية ألاجهزةالتي تستخدم في تصنيع  السامة املوادهو معلوم للجميع أن هناك العديد من  ما

مثل الرصاص الزئبق و الكادميوم تندرج أساسا ضمن النفايات الخطيرة، فهي ترمى في مكبات بطريقة 

الذين يعيشون  ألافراددول النامية منها الجزائر، حيث تؤثر بشكل حاد على صحة العشوائية خاصة في 

الجوفية، لذا بات من  واملياهوبشكل تدريجي على الهواء والتربة  ستمر املبالقرب منها، إضافة إلى تأثيرها 

مخصصة الرسكلة بطريقة آمنة و سليمة وفي مواقع معالجة  الضروري ايجاد وسائل و آليات من خاللها تتم

 لهذا الغرض.

 .تخلص عشوائي الكترونية،أجهزة  البيئة،الصحة،  الالكتروني،التلوث : الكلمات الافتتاحية

Abstract : 
What is known to all is that there are many toxic substances that are used in the 

manufacture of electronic devices, such as lead, mercury and cadmium, which are 

mainly included in dangerous waste. Near it, in addition to its continuous and gradual 

impact on the air, soil and groundwater, so it has become necessary to find a liquid and 

mechanisms through which the recycling is carried out in a safe and sound manner and 

at treatment sites designated for this purpose. 
Keywords: Electronic pollution, health, environment, electronic devices, random 

disposal 

 قد ة: 

بفضل التطور العلمي و التكنولوجي،  ةنظرا لتوسع حجم استخدام الوسائل الكهربائية و ألاجهزة الالكتروني  

مال هذه فقد أصبحت الجزائر سوقا كبيرا لترويج مثل هذه املنتجات و مكبا كبيرا للنفايات التي يخلفها استع

ألاجهزة، أو سوء استعمالها من طرف مستهلكيها، الذي يؤدي ال محالة إلى إتالفها فيما بعد و تحولها إلى مخلفات 

 الكترونية.

فاملستهلك أصبح يتهافت على اقتناء أحدث ما أنتجته الثورة التكنولوجية من معدات و أجهزة كهربائية   

الكهرومنزلية دون وعي منه إلى ما ستؤول إليه ألاجهزة القديمة، التي استغنى  والكترونية، كالهواتف النقالة و ألاجهزة

عنها بعد رميها في مكب القمامة ،هذه ظاهرة نشهدها منذ بداية تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة على الحياة اليومية 

نحو اقتناء أحدث الوسائل و ألاجهزة للمستهلك و تأثير وسائل إلاشهار املختلفة على اختياراته و توجيه الرأي العام 

 التي تسهل عليه حياته.



 ةعلى التنمية املستدام إلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

175 

لكن ما خفي عن رمي مخلفات هذه الاجهزة من مضار على الصحة العمومية و البيئة، يرجع الى انعدام   

ة ثقافة استهالك املنتجات و الاجهزة الكهربائية و اللكترونية و تأثيرها السلبي عند تفاعل مكوناتها السامة و الخطير 

 أحيانا باحتكاكها فيما بينها و تفاعل و تأثير العوامل الطبيعية عليها.

وطاملا أن كل ضرر يلحق باألشخاص أو البيئة يجد مجاال القرار و تدخل القانون الحتواء الاضرار الناتجة   

 عن التخلص من نفايات الاجهزة الاكترونية و الكهربائية ال سيما تلك التي ترمى عشوائيا؟

 نعالج هذه الاشكالية من خالل النقاط التالية:وس  

 _حصر مضمون نفايات الاجهزة الاكترونية و الكهربائية2

 _ التخلص من النفايات الالكترونية1

 و الكهربائية ةاملبحث ألاول:  ضمون نفايات ألاجهزة الالكتروني

صاالت و أنظمة املعلومات، التي ال لقد ازداد مؤخرا حجم استخدام التقنيات الحديثة بفعل تطور تقنية الات  

يمكن الاستغناء عنها و التي تربط بشبكة الانترنيت كوسائط للتواصل و نقل املعلومات ، فال يكاد يخلو أي بيت أو 

مؤسسة من وجود أجهزة الكترونية بمختلف أنواعها و أحجامها، و التي أصبحت اليوم من ألاساسيات ، فقد تزايد 

بسبب زيادة الطلب عليها ، فقد عرف العالم اليوم قفزة نوعية في تطوير مختلف  تنياحجم صناعة الالكترو

التي تتحول في املستقبل القريب الى نفايات الكترونية تهتلك .لكن الطلب  ةالوسائل و الاجهزة الكهربائية و إلالكتروني

و الاخطار التي تدور حولها بفعل  املتزايد على اقتناء هذه الاجهزة قد أدى المحالة الى تضاعف حجم الاضرار 

 الاستخدام املفرط و تهديد البيئة و الصحة معا.

و الكهربائية  ةتستدعي هذه الدراسة جانبا وصفيا يتعلق بتحديد الجانب العلمي لنفايات الاجهزة إلالكتروني

 و آثاره على الصحة البشرية و البيئة.  يمن خالل توضيح مضمون التلوث إلالكترون

 لتحديد آلاليات القانونية ملواجهة أضرارها. لنصل 

 املطلب ألاول: إلاطار املفاهيم للنفايات الالكترونية

و هي تتضمن وسائل سليمة  و مكسورة  ةهي مخلفات املعدات الكهربائية و إلالكتروني ةالنفايات إلالكتروني 

ها في انبعاث مواد سامة منها عند تفاعلها مع ترمى في القمامة أو التبرع بها ملنظمات و هيئات خيرية و تكمن خطورت

أخرى، ويعد املحافظة على البيئة املقصد ألاساس ي الذي تدور حوله فكرة التنمية املستدامة لذا حض ي هذا 

املصطلح بعناية بالغة الاهمية من طرف الهيئات الدولية في شكل مؤتمرات و تقارير تستهدف من ورائها املجموعة 

راتيجية للحفاظ على البيئة و يعود ذلك لسنوات الثمانينات الى اتفاقية الامم املتحدة املتعلقة الدولية وضع است

 1. 1221و اتفاقية باريس للمناخ عام  2130و كذا تقرير مستقبلنا املشترك لعام  2131بقانون البحار عام 

مي و التكنولوجي فقد تحول منظور ونظرا لتفاقم ألاخطار التي ِتذر على البيئة و تنوعها بفعل التطور العل  

املجموعة الدولية و انشغاالتها نحو حماية العناصر الاساسية للبيئة كالهواء و املاء من مخاطر ناجمة عن ملوثات 

بيئية بفعل ألاجهزة و آلاالت الصناعية و الالكترونية على حد السواء حفاظا بذلك على البيئة من جهة و الصحة 
                                                           

  1اتفاقية باريس للمناخ سنة 1221
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بحالة الرفاه الجسدي و العقلي و  2133ى وهو ما عبرت عنه منظمة الصحة العاملية عام البشرية من جهة أخر 

  2الاجتماعي الكامل و ليس مجرد غياب املرض أو العجز

 . ةالفرع الاول: التعاريف املختلفة للنفايات إلالكتروني

 أوال: التعريف الواسع

لكن يفهم منها أنها كل ما يتسبب في تلوث  ةلكترونيفاملتعارف عليه أنه ال يوجد تعريف قانوني للنفايات الا  

 3البيئة من أجهزة الكترونية أو كهربائية أو ما سيحدثه و ال يمكن تدويرها او تدميرها بشكل ال يؤثر على البيئة

ائية :"كل املعدات الكهرب ةيشمل النفايات القانونية أو املخلفات الناتجة عن الاجهزة الكهربائية و إلالكتروني  

أو تعد غير موافقة للتقنيات الحديثة و التي تم اتالفها و  -تلف-املستخدمة و التي تعاني خلال أو كسر ةو إلالكتروني

تحتوي على كميات كبيرة من املواد السامة كالرصاص ، الباريوم، الزئبق ، الكاديوم ،..وهي موجودة في عدة اجهزة 

. ويمكن  4اسيب بأنواعها ، الات الطباعة، الهواتف الذكية، مفاتيحومنتجات نذكر منها: شاشات التلفاز، الحو 

 تصنيفها إلى اجهزة اتصاالت سلكية و ال سلكية ، أجهزة منزلية كمعدات إلانارة، و معدات طبية.

 ةالالكترونيللنفايات و الضيق التعريف الاصطالحي ثانيا: 

و التي  بح صاحبها ال يريدها في مكان ما ووقت ما،تعرفها منظمة الصحة العاملية يكونها:" ألاشياء التي أص

 . " أصبحت ليست لها أهمية أو قيمة

تدويره و رسكلته لم و تعرف أيضا بكونها : " الش يء الذي أصبح ليس له قيمة في الاستعمال، أما إذا أمكن  

 ."5يعد من النفايات

عرفت اتفاقية بازل النفايات  نفايةبر تعتففي هذه الحالة  .إستعماله أو استرجاع بعض مكوناته ما يمكن

 " مواد أو أشياء يجرى التخلص منها أو ينوى التخلص منها "

املتعلق بالتخلص من  20/0/2111املؤرخ في  11/030 رقم الفرنس ي من القانون  2املادة  قد حددتو 

  هذه الاخيرة بكونها: لنفاياتا

ستعمال أو أي مادة على شكل معدات أو منتجات، وبشكل عام أي ، " كل البقايا الناتجة عن النتاج أو التحويل أو الا 

 ."ممتلكات منقولة تم التخلي عنها، أو يعتزم صاحبها التخلي عنها 22ولم يحد التشريع 

مما سبق يفهم أن غالبية التشريعات قد عرفت النفايات دون أن تتعرض لتعريف للنفايات الالكترونية.الامر 

 فات هذه النفايات بكونها نفايات خطيرة.الذي يدعونا لحصر تصني

 

                                                           

  2 كمال بوناب،  تأثير النفايات الاكترونية على البيئة و صحة الانسان ،  مجلة الاصيل للبحوث الاقتصادية و الادارية،  مجلد3،  ع1، 1212، ص203
العلمي الخامس كلية الحقوق ، طنطا  للمؤتمر وليد ابراهيم حفني ،   املسؤولية املدنية املوضوعية عن اضرار التلوث بالنفايات الاكترونية ،  بحث مقدم 0

  1،  ص1223ابريل  10-13
،  املركز الجامعي،  أفلو 1212،  السنة 22،  العدد 20للتخلص من النفايات الخطيرة،  مجلة آفاق علمية،  املجلد  بن عمر الحاج عيس ى،  الطرق البيئية3

 .101، ص  -ألاغواط–
اجستير في العلوم العاصمة ،  مذكرة لنيل  شهادة امل النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية املطلوبة دراسة حالة الجزائر سعيدي نبيهة ،  تسيير1

   01،  ص  1222/1221الاقتصادية ،  جامعة بومرداس ،  
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 في التشريع الجزائري ضمن النفايات الخطيرة ةالفرع الثاني : تصنيف النفايات الالكتروني

التي عرفت النفايات دون أن تورد تعريفا خاصا للنفايات  تاملشرع الجزائري مثله مثل كافة التشريعا   

 انواع النفايات الخطيرة .الالكترونية  التي تعد في الواقع نوع من 

فالنفايات الخطيرة أساس التلوث البيئي بصفة عامة، و هي تضم النفايات الصناعية، الكيميائية 

والبيتروكيميائية.. التي يمكن أن تسبب بالنظر إلى خصائص مكوناتها أخطارا محسوسة على صحة إلانسان أو البيئة 

 6ا أو نقلها أو تصديرها.عند إساءة استعمالها أو معالجتها أو تخزينه

بأنها: "كل النفايات  21-22من قانون رقم  0من املادة  1عرف املشرع الجزائري النفايات الخطيرة في الفقرة 

 الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية املواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو البيئية".

مصطلح النفايات الخاصة التي تمثل: "كل النفايات الناتجة عن النشاطات وهو ما يحيلنا في الواقع نحو 

الصناعية والزراعية العالجية والخدمات وكل النشاطات ألاخرى التي بفعل مكوناتها وطبيعة املواد التي تحتويها ال 

ما شابهها والنفايات يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات املنزلية و 

 7الهامدة".

النفايات الصناعية، فالنفايات الالكترونية هي صنف من أصناف النفايات الخطيرة التي تضم في فحواها 

النفايات الكيميائية والنفايات البيتروكيميائية.. التي يمكن أن تسبب بالنظر إلى خصائص مكوناتها أخطارا محسوسة 

 8عند إساءة استعمالها أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها.على صحة إلانسان أو البيئة 

والذي يحيلنا بدوره إلى النفايات الخاصة  22/21لقد عرف املشرع الجزائري النفايات الخطيرة في القانون   

شاطات ألاخرى التي يقصد بها: "كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية العالجية والخدمات وكل الن

التي بفعل مكوناتها وطبيعة املواد التي تحتويها ال يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط ومعالجتها بنفس 

 9الشروط مع النفايات املنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة".

ة ذات طبيعة خاصة وقد تبنى املشرع الجزائري مصطلح النفايات الخاصة للداللة على أن النفايات الخطير   

بالنظر للمواد السامة التي تحتويها والتي لها أثار وخيمة على البيئة ككل، وهو ألامر الذي يؤكد وجود خصائص 

 وسمات تتميز بها النفايات الخطيرة والتي تقاس بمدى خطورتها وتتمثل في:

و ما يظهر من خالل نص اتفاقية بازل و الكهربائية بكونها نفايات خطيرة و ه ةتتميز نفايات الاجهزة إلالكتروني

بشان التحكيم في نقل النفايات الخطيرة و التخلص منها عبر الحدود و قد الحقت الاتفاقية بروتوكول بشان 

                                                           

،  11ربعون،  البند تقرير مقدم من املدير العام،  النفايات الخطيرة: التخلص املأمون منها ومكافحة املخاطر الصحية،  جمعية الصحة العاملية الثالثة وألا  -6 

 .1،  ص2112مارس 

 .1222/ 21/21الصادر في 00متعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،  ج ر عدد   21/21/1222رخ في املؤ  21-22قانون رقم  -7 

،  11ربعون،  البند تقرير مقدم من املدير العام،  النفايات الخطيرة: التخلص املأمون منها ومكافحة املخاطر الصحية،  جمعية الصحة العاملية الثالثة وألا  -8 

 .1،  ص2112مارس 

 .1222/ 21/21الصادرة في 00،  املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،  ج ر العدد  21/21/1222املؤرخ في  21-22قانون رقم  -9 
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املسؤولية و التعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود. فقد تم حضر نقل 

 .ةجاه الدول النامية بما فيها النفايات إلالكترونيالنفايات الخطرة ال سيما ت

ويوحي مصطلح النفايات للنفايات الخطيرة ذات طبيعة خاصة بالنظر للمواد السامة التي تحتويها والتي تؤثر 

 سلبا على البيئة و الانسان ما يؤكد خطورتها أنها من املواد تتميز بكونها:

شر للحراة مع تكون سريع للغاز الذي ينفجر أو يفرقع بسرعة ضمن أي تتسب في تفاعل نا قابليتها لإلنفجار: -

 ظروف تجريبية محددة، أو ينفجر تحت تأثير الحرارة.

وهي كل نفاية تكون نقطة الومض فيها جد منخفضة، و تكون نقطة الغليان منخفضة  قابليتها لإلشتعال: -

 غط املحيط.أو مستحضر غازي قابل لإلشتعال في الهواء تحت درجة الحرارة وض

 والتي تلتهب بفعل مالمستها ملواد أخرى ال سيما املواد القابلة لإلشتعال .  لهبة: -

وهي التي يمكن أن تسبب في رد فعل التهابي بحكم املالمسة املباشرة أو املستمرة بجلد أو أغشية   هيجة: -

 مخاطية.

د، تؤدي إلى املوت أو أمراض حادة وتكون ضارة باالستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجل ضارة أو سا ة: -

 مزمنة.

: والتي تحتوي على كائنات حية دقيقة والتي يمكن أن تسبب املرض لإلنسان أو الكائنات الحية  عدية -

 ألاخرى.

وهي التي تسبب مخاطر مباشرة أو مؤجلة قادرة على تغيير تركيبة الطبيعة، أو املاء،  خطرة على البيئة: -

  10ة النباتية والحيوانية أو الكائنات الدقيقة.الهواء، التربة أو الثرو

أما فيما يخص مصادر النفايات الخطيرة، وجدت العديد من التصنيفات اختلف قي تحديدها و يتم ذلك بناء 

على معايير معينة، فتم تقسيمها إلى نفايات بيولوجية، نفايات كيميائية، نفايات مشعة، نفايات إلكترونية وهي ما 

لها تعريف محدد بسبب تعدد استعمال آلاالت و الاجهزة الالكترونية،  و التي لم يدرج جال دراستنا .ينحصر فيها م

والتي تتحول الى نفايات ان لم يعد مهم استعمالها لكنها تحتوي على كميات من املواد السامة كالرصاص، الباريوم، 

لفزيون، الكمبيوتر، الحاسوب وتوبعه كالطابعة الكاديوم، الزئبق، وهي تنتج عن مجموعة واسعة من املنتجات: الت

 11.واملاسح الضوئي... كل هذه تصبح نفايات خطيرة والجزء ألاكبر ينتهي بها في البلدان النامية والفقيرة

  ةاملطلب الثاني : آلاثار املترتبة على انتشار النفايات إلالكتروني

ع استعمال الوسائل املبتكرة في سبيل تطوير أساليب سببا في انتشار و توس يكان تطور العلمي و التكنولوج  

للمواطن، فذاع استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة ، مما أسفر عنه تزايد أثره السلبي  ةالحياة لتحقيق الرفاهي

 ةونياملدمر املتمثل في تراكم أطنان من النفايات الالكترونية التي تمثل ما تخلى عنه املواطن من الاجهزة إلالكتر
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والكهربائية التالفة أو تلك التي أصبحت قديمة تكنولوجيا ، وقد اجمعت الدول الاعضاء في جامعة الامم املتحدة من 

لدراسة حجم تزيد هذا النوع من النفايات التي  13/2/1212خالل تقرير صادر عن املنتدى الاقتصادي العالمي في 

. وقد ساهم الابتكار السريع  1212يون طن بحلول عام مل 212أقرت أنه يمكن أن يتضاعف عدد ها ليقارب 

و التكنولوجيا  ةوانخفاض التكاليف في الزيادة الكبرى في الحصول على أكبر قدر ممكن من املنتجات الالكتروني

،  ةالرقمية، مما زاد من تهافت املستهلك في الدول الضعيفة اقتصاديا على استعمال ألاجهزة و املعدات إلالكتروني

. و تشير الدراسات أن النفايات الالكترونية ةكانت النتيجة غير املقصودة هو زيادة كم هائل من النفايات الالكترونيو 

تشكل أسرع تيارات النفايات نموا في العالم ، مما ادى لظهور عدة اشكاالت ، فقد ثار التساؤل حول مدى جدوى أن 

، لكن قبل الحديث عن كيفية التخلص من هذه  ةإلالكتروني يكون للدول تشريع الزامي إلعادة تدوير النفايات

 النفايات وجب تحديد آثارها . 

  ةكأثر سلبي ناجم عن تراكم النفايات الالكتروني يالفرع ألاول : التلوث الالكترون

 ائناتالك بكافة عناصرها سواء على البيئة بسبب تأثيره السلبيأخطر أنواع التلوثات  الالكترونيالتلوث يعد   

في التوازن الطبيعي  اختاللوالتي تؤدي تدريجيا إلى  بصحة الانسانضرار مما يؤدي حتما لإل  الحية و املاء و النبات

الذي  ألامر  .التقني والصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليومو هو نتيجة حتمية للتطور ، عامة لعناصر البيئة

 . من هذا النوع من النفاياتاستوجب تبني سياسة جدية ترمي للتخلص 

 على البيئة ةأوال: تأثير النفايات الالكتروني

وسالمته كونها تحتوي على مواد سامة تضر به  إلانسان على صحةفعليا  الالكترونية خطراتشكل النفايات 

 وبالبيئة .

لذا فهي  ات السامة.فاإللكترونات تحتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية و املعادن و الغاز   

بفعل السلسلة قل تمثل مصدر خطر بسبب تسرب هذه املواد في املاء و الهواء و التربة منتجة تلوثا إلكترونيا ، تنت

 الغذائية أو الاستنشاق إلى الكائن البشري.

رونية باستخدام تتمحور في تلويث التربة و املياه و الهواء السيما عند تصنيع املنتجات الالكت ألاضرار فغالبية   

 على مكونات تضر بالصحة و البيئة. املواده ذاملواد الكيميائية كالرصاص و الزنك و الزئبق حيث تحتوي كل من ه

 ألامر الذي دفع غالبية الدول لتسعى للبحث عن سبل من اجل التخلص منها.

أكبر قدر ممكن من النفايات  لكن السبيل الوحيد للتخلص منها هو اعادة تدويرها فاكثر الدول التي تحوي على

الالكترونية هي الدول العربية بسبب سعرها املنخفض في اقتناء التجهيزات الكهربائية الالكترونية والتي تعد سهلة 

التلف بسبب رداءة نوعيتها أحيانا. مما ينتج عنها الاستنزاف املستمر القتصاد الدولة بفعل انتشار أضرار صحية 

لص منها بسبب انعدام الوعي و الوسائل من جهة و تكاليفها الباهظة من جهة أخرى . لقد وعدم القدرة على التخ

والكهربائية  ةأكدت الدراسات أن أكبر قدر ممكن من النفايات موجود بالدول النامية التي تستورد الاجهزة إلالكتروني

ن على املاء الجوفي و الهواء و التربة ملا بكثرة ، وقد أثبت الدراسات أن الضرر البيئي الناتج عن هذه املخلفات يكو 

 تحتويه من ملوثات و مواد سامة و خطيرة.
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 على الصحة البشرية ةثانيا: تأثير ألاجهزة الكهربائية و الالكتروني

تحوي الكثير من القطع الضارة من بطاريات و غيرها و هي املتسبب  ةلقد ثبت أن املخلفات إلالكتروني  

مرض الحساسية و مختلف انواع السرطانات، و بعض املضاعفات على الجهاز التناسلي  الرئيس ي و الخطير في

وأمراض في نمو ألاجنة لدى النساء الحوامل، و ذلك راجع للمكونات ألاساسية لهذه آلاالت و ألاجهزة الكهربائية 

 كالرصاص ، النيكل، الزرنيخ،...التي تؤثر سلبا على صحة إلانسان. ةوالالكتروني

و الكهربائية تأثر  ةمختلف الدراسات العلمية و الابحاث الى أن املواد التي تتكون منها الاجهزة إلالكتروني ذهبت

 نذكر منها على سبيل املثال: 12بشكل سلبي على الصحة البشرية

الرصاص: الذي يؤثر على الجهاز العصبي و يعمل على بطئ الدورة الدموية في الجسم ، يزيد من مخاطر 

بالكلى و يقلل من الجهاز املناعي في صد البكتيريا كما يؤثر على القدرة العقلية للطفل و زيادة الشعور  الاصابة

 بالخمول و التعب.

يستعمل الرصاص عادة في صناعة البطاريات ال سيما تلك املتعلقة بالحواسيب الالكترونية، لوحات الطباعة 

 و الشاشات بمختلف أنواعها.

يدخل في صناعة املكثفات و رقائق التوصيل  ةمهم في صناعات النفايات إلالكتروني فالكادميوم: هو عنصر 

الصغيرة املوجودة في الاجهزة ،و يوجد في الانابيب املشعة للكاثودية ، يؤثر على الصحة منتجا خلل في الكلى ألنه 

 يترسب فيها و يضعف الجهاز البولي. 

يا الدماغ و التأثير السلبي على الكلى و نمو الجنين، يستخدم في أما الزيبق: يعمل هذا الاخير على تحطيم خال 

صناعة التلفاز و الاجهزة الطبية ، و عند ردمه في الارض قد يتفاعل مع املاء و يصل للنبات و الاسماك مسببا أضرارا 

 م.ال تحص ى ال الصحة ، كما يعد سببا في انتشار عدة أمراض كتحطيم الحمض النووي املوجود في الجس

هذه الاضرار التي ال تعد و ال تحص ى جعلت املجموعة الدولية تتحرك من أجل فرض أساليب للتخلص من 

 هذه النفايات بطريقة آمنة و غير مكلفة.

 و واجهة التلوث الالكتروني ةاملبحث الثاني :الجهود القانونية للتخلص  ن النفايات الالكتروني

يرة بصفة عامة و النفايات الالكترونية بصفة خاصة أهم ما تصبوا تعد وسائل التخلص من النفايات الخط   

الى بلوغه غالبية الدول و يتم ذلك وفقا لتقنيات و أساليب في إدارة وتسيير هذا النوع من النفايات برسكلتها و اعادة 

 ى.تدويرها من جهة و تصديرها و توجيهها نحو الدول النامية باعتبارها مكب النفايات من جهة أخر 

 ةسنسعى من خالل هذه الدراسة لتوضيح ألاساليب املعتمدة في سبيل التخلص من نفايات ألاجهزة الالكتروني

 و الكهربائية باعتبارها من ألاجهزة الخطيرة على الصعيد العالمي و على الخصوص تلك التي انتهجتها الجزائر.
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 طيرةاملطلب ألاول: وسائل و آليات تسيير وإدارة النفايات الخ

تعددت طرق التخلص من النفايات الخطيرة بهدف املحافظة على البيئة و الصحة، نجملها في أساليب آمنة 

وأخرى عشوائية لكن تحديد هذه الوسائل و آلاليات يستوجب توضيح إلاطار القانوني أو الجهود الدولية و القانونية 

 . للتخلص من النفايات الالكترونية باعتبارها نفايات خطيرة

  ةالفرع ألاول: الجهود الدولية للحد  ن انتشار النفايات الالكتروني

إن تحديد مساعي املجموعة الدولية في التخلص من النفايات الالكترونية و الحد من انتشارها يتم وفق أطر 

لكترونية، قانونية و هو الامر الذي يدعونا لبحث أهم النصوص القانونية التي تدعو ملواجهة مشكلة النفايات الا

 لنخلص لدور القانون الجزائري في هذا املجال. 

 أوال: ألاساس القانوني للتخلص  ن النفايات الالكترونية على الصعيد الدولي

و الكهربائية سعت املجموعة الدولية لوضع أحكام قانونية ،  ةبغية التخلص من نفايات الاجهزة الالكتروني 

امج الامم املتحدة ما يعرف بمعاهدة "بال" حول مراقبة حركة نقل النفايات بين فكانت أهم مبادرة ما جاءت في برن

و التي كانت و الزالت محل خالف بين الدول 13 2111و التي دخلت حيز التنفيذ في   2131الحدود و البلدان سنة 

في أضرار للمحيط  بسبب عدم توضيح قواعد النزاهة و الشفافية عند نقل املواد عبر الحدود و ضمان عدم تسببها

 والانسان . فقد توجهت هذه املبادرة للحد من نقل النفايات الخطيرة بسبب:

في بلدان مثل الصين والهند وفي قارات أخرى مثل افريقيا و امريكا الجنوبية ،  الالكترونية املنتجات من بيعاتأن امل -

 و مخاطرها . ةعف حجم النفايات إلالكترونيالقادمة بشكل يؤدي الى تضا أن تزيد بشكل حاد في السنوات حتملي

أصبحت الدول املنتجة للمخلفات الالكترونية ليست بالضرورة مشترية لها فقط، و الدليل هو التخلص من هذا  -

النوع من النفايات في الدول النامية التي أصبحت أكبر مستهلك لهذه الاجهزة الكهربائية الالكترونية. و السبب في ذلك 

 الدول.زايد عدد السكان في هذه يعود لت

طاملا أنه  ال يكلف الكثير في البلد املصدر، تدويرهاإعادة و  النفايات الالكترونيةانعدام أنظمة معالجة و رسكلة  -

لتي تملك االضعيفة اقتصاديا  للدول  ارسكلة خالفالتدوير و ال إعادةمصنع يملك من الكفاءة ما يكفيه من أجل 

استخدامها من جديد ، فعدت  إلعادةشكل تبرعات في  ةإلالكترونيالنفايات كونها مستقبل ات الامكاني القليل من

 .مكب للنفايات الالكترونية الدول هذه 

قد تغير بتعديل أحكام اتفاقية بازل املتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر  ألامر لكن  

حظر على الدول ألاطراف املصنعة تصدير النفايات  حيث 3املادة  من 1،وبموجب الفقرة  2131الحدود سنة 

كما أكدت أحكام اتفاقية  تفتقر إلى توفير الطرق آلامنة للمعالجة وإعادة التدوير، كونهاالخطيرة الى الدول الفقيرة، 

 على ذلك.حظر استيراد النفايات الخطرة ب دول افريقيا ببماكو املتعلقة

                                                           
املرجع السابق،  ص    املواجهة التشريعية ،  آليات الوقاية و الحماية و النضج التقني،  جامعة عين شمس،    د س ن ،  ص  -تداعيات البيئة أمل فوزي،  

23. 13 
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برنامج يرمي لحل مشكلة النفايات  و هو  نامج ألامم املتحدة للبيئة "ستيب"بر  1220عام  أيضا أطلق

 ألامر . و لعل قائمة الدول املنظمة لهذه الهيئةدولة و نحن نأسف لعدم وجود الجزائر ضمن  11إلالكترونية ، يضم 

منها و حتى انعدام  هنا يعود لعدم وعي الحكومة الجزائرية بمضار هذه النفايات و قلة خبرتها في كيفية التخلص

 .ةإلالكتروني النفاياترسكلة  إلعادةالضرورية  إلامكانياتالوسائل و 

حد من كمية النفايات املتراكمة في أوربا، توجهت الدول الاوروبية من خالل قراراتها التوجيهية للعمل على ال

و التي كانت من املفروض أن يمنع قد دعت الى ضرورة الحد من استعمال املواد السامة في الاجهزة الالكترونية و 

 بمواد أخرى.  اكالرصاص و الزنبق مع ضرورة استبداله 1220استعمالها منذ سنة 

إلى دعم  ةأما دول أمريكا الالتينية فقد سعت من خالل مشروع منظمة اليونيدو بشان النفايات الالكتروني

 دولة. 20النمو الاقتصادي و الاجتماعي املستدام في 

أن الكثير من الدول لم توقع على اتفاقية "بال" و هو ما يؤسف فعال. وهو شأن الدول العربية التي لم املالحظ 

تركب املوجة النعدام الوعي لديها بمخاطر النفايات الالكترونية لذا عدت القارة السمراء مكب لنفايات الدول 

 .و الهند و اليابان ناملصنعة كالواليات املتحدة و دول آسيا كالصي

 ثانيا: التأطير القانوني للتخلص  ن النفايات الخطيرة في التشريع الجزائري 

 22/1/1221املؤرخ في  1221/021نص املشرع الجزائري على النفايات الخطيرة في املرسوم التنفيذي   

 1220/223، ثم حدد بموجب املرسوم التنفيذي 14الذي يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة 

 .15قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة 13/1/1220ملؤرخ في ا

يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات  12/2/1221املؤرخ في  1221/21و جاء في املرسوم التنفيذي 

املؤرخ في  1221/22الخاصة الخطرة بموجب املرسوم التنفيذي  ت، ثم نظم املشرع تصدير النفايا16الخاصة 

مستندا في ذلك على ما جاء في املساعي الدولية، حيث باتت ظاهرة التخلص من النفايات الخطيرة  10/2/1221

نقلها الى الدول النامية ذو أثر كبير جعل املجتمع الدولي يتحرك فوضع نص اتفاقية بازل التي دخلت حيز التنفيذ و 

 أهداف تتمثل في :دولة وقد حدد الاتفاقية أربع  230و التي وقعت من طرف  17 2111عام 

 تشجيع الادارة البيئة السليمة للنفايات و التحكم في نقلها عبر الحدود،-

 تشجيع معالجة النفايات بالتخلص منها بقرب مكان مصدرها،-

بموجب التعديالت التي ادخلت  ةمنع نقل غير الشرعي للنفايات الخطيرة. و قد تأكد حضر نقل النفايات إلالكتروني-

" الذي نص  2212املرفق باالتفاقية "باء  ل بازل و اطلق عليها "حضر بازل" ، و هو ما ورد في البروتوكو على اتفاقية 

 2222تلك املصنوعة من الرصاص أو الكاديوم أو الزئبق، و املرفق باء  ءعلى نقل نفايات البطاريات التالفة باستثنا

                                                           

  14 ج ر  01عدد صادر في 1221/1/22  

  15 ج ر عدد 20 صادر في 1220/0/1

  16ج ر  عدد  0  صادر في   1221/2/11

  17 يوسف أو تافات،  التأطير القانوني الدارة انفايات الخطرة من خالل الاتفاقيات الدولية الشارعة،  مجلة معارف،  العدد20،  1221 ، ص11
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املتعلق  2221ات أجهزة الشحن الكهربائي و كذا املرفق باء بما فيها بطاري ةاملتعلق بالتراكيب الكهربائية الالكتروني

ستخدام و ليس إلعادة التدوير بما فيها ألواح الكهربائية املطبوعة املعدة إلعادة الا  ةبالتراكيب الكهربائية الالكتروني

 التخلص منها. و 

  ةاملطلب الثاني: أساليب التخلص  ن النفايات إلالكتروني

ص من النفايات الخطيرة بطريقة آمنة عن طريق اعادة تدويرها و استغاللها من جديد تنحصر آليات التخل  

أو بالتخلص العشوائي منها و هو ما ينتج أضرارا التعد و ال تحص ى ، وقد أقرت اتفاقية بازل آلية تصدير النفايات 

 كوسيلة للتخلص منها. 

 تدويرالفرع ألاول: التخلص آلا ن  ن النفايات عن طريق إعادة ال

هي وسائل و اجهزة غير قابلة لالستعمال مجددا بفعل تلفها ، لذا وجب التخلص منها  ةطاملا ان النفايات إلالكتروني  

تحمل مخاطر كبيرة ، لذا  ةاما بردمها في التربة او بإحراقها ,لكن هذه التقنيات في التخلص من النفايات إلالكتروني

استخراج املعادن العالقة بها و اعادة استخدامها للحد من مخاطرها، من  وجب اعادة تدويرها و تصنيعها من اجل

 تم يمكننا أن نحصر أساليب التخلص آلامن من هذه النفايات في :

 وذلك باستخدام مخازن دائمة تحت سطح ألارض كاملناجم أو مستودعات على شكل خزانات تبنى التخزين :

لى املياه الجوفية، وتقوم لسلطة الحكومية في هذا النوع من تحت سطح ألارض، وتكون عازلة ملنع التسرب إ

طرق التخلص من النفايات الخطيرة باستخدام نموذج خاص تبين فيه البيانات املتعلقة بالنفايات الخطيرة 

يمأل من طرف صاحب النفايات يبين نوع النفايات وكميتها واملواد املكونة منها من أجل تحديد الطريقة 

 ائي منها.للتخلص النه

وكنقطة أساسية وجب احترامها عند استعمال طريقة التخزين وهي اغالق مناطق التخزين بإحكام مع 

التحكم في التصريف ومقاومة العوامل الجوية وألاخذ بعين الاعتبار تركيب نظم كشف الحرائق والتحكم فيها، 

ات عضوية متطايرة ثابتة إلى ألاوساط البيئية ويتعين العمل على تقليل الروائح إلى أدنى حد عن طريق اطالق ملوث

 من خالل استخدام هواء املستودع في عملية الحرق.

  إعادة التدوير: تعد هذه الطريقة أفضل الطرق التي يتم عبرها التخلص من هذا النوع من النفايات

إلنسان، وتعد طريقة والاستفادة منها بشكل كبير، واعادة التدوير يعني انتاج مواد جديدة وصانعة مفيدة ل

جد فعالة للتخلص من ألاضرار التي تتسبب بها النفايات الخطيرة، وتشمل اعادة التدوير أنواع جديدة 

 ومختلفة من النفايات كالنفايات البالستيكية والنفايات الالكترونية.

سياسيات عامة  وهي طريقة للمحافظة على الرأس املال البيئي وفرصة للحديث عن استعادة الطاقة في اطار 

 18 تحقق نموذج النمو.

و التي تعود  ةفإعادة التدوير أهم وسيلة آمنة للتخلص من النفايات الخطيرة و نفايات الاجهزة إلالكتروني

 بالفوائد التالية:

                                                           
ق،  مشكلة النفايات الخطيرة ومعالجتها ، املؤتمر العلمي الخامس" القانون والبيئة"،  كلية الحقوق،  جامعة طنطاء، ص رانا مصباح محسن عبد الرزا -18 

10-00. 
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 و ذلك بالتقليل من مخاطر التلوث البيئي. ةالحد من املخاطر الصحية و البيئية من املخلفات إلالكتروني-

في املحافظة على املوارد الطبيعية: حيث يمكن من خالل عملية التدوير الحفاظ على املوارد الثمينة الاسهام -

، لذا توجهت غلب الشركات  ةو الشحيحة كاملاء و املعادن كالنحاس و الفضة التي تصنع منها الاجهزة إلالكتروني

ائنها اعادة شراء الاجهزة التالفة منها إلعادة العاملية املصنعة ألجهزة الحواسيب و الهواتف النقالة لعرض على زب

 تدويرها و استخدامها كمواد خامة في التصنيع.

في اطار عملية التدوير تبقى قليلة مقارنة مع تلك  ةاملساهمة في الحفاظ على الطاقة: فالطاقة املستخدم-

 أجهزة جديدة .املستخدمة في عملية التنقيب و البحث عن املعادن و املوارد التي تصنع منها 

 ةالفرع الثاني: التخلص العشوائي غير آلا ن  ن النفايات إلالكتروني

كالدول ألاسيوية )الهند و الصين( الى  ةتوجهت أغلب الدول التي تملك عدد كبير من النفايات الالكتروني  

عشوائي من النفايات مواجهة خطر كبير وهو التأثير السلبي على الصحة و البيئة بفعل التخلص غير آلامن و ال

 عن طريق عملية حرق النفايات البالستيكية و مت تفرزه من مواد سامة تلقى في البحار  ةإلالكتروني

 للتخلص منها أما ب: ةحيث تسعى الكثير من الدول املنتجة للنفايات إلالكتروني

ياة بالنسب للثروة السمكية ، فيتم : حيث تعتبر املحيطات موارد عاملية وهي مصدر للحدفنها في البحار واملحيطات -

دفن النفايات الخطيرة التي قد تسبب أضرارا للبيئة عامة، الامر الذي دعى الدول إلبرام العديد من إلاتفاقيات 

للحفاظ على البيئة البحرية وسن قانون من أجل حمايتها ، فأدرجت قوائم تبين النفايات الشديدة الخطورة التي 

حيطات نظرا لبقائها ملدة طويل دون تحلل وتراكمها الحيوي فسميت " بالقائمة السوداء" بسبب يتم حظر رميها في امل

 اتصافها بكونها مواد سامة.

تحرق النفايات الخطرة في أماكن مخصصة لهذا الغرض، في  حيثأو بحرق النفايات التي تتسم بالخطورة : -

ذات القاعدة املميعة والوحدات العاملة بحقن السوائل ووحدات ألافران الدوارة أو في ألافران الشبكية، أو ألافران 

الحرق الثابتة، ويتعين في عملية الحرق على الجهة املنتجة للنفايات الخطيرة تقديم الوثائق ذات الصلة التي تبين 

ل جيد خصائص املواد الخطرة ومنشأ النفايات ورمزها أو مواصفاتها ألاخرى، وكذلك يتعين تعبئة النفايات بشك

 لتفادي حدوث تفاعالت.

و الخطيرة بصفة عامة دفع  ةإن دق ناقوس الخطر للتنبيه بعملية التخلص آلامن من النفايات إلالكتروني

بعض املنظمات الدولية التي تعنى بمسألة الحفاظ على البيئة خصوصا ملنع املؤسسات الساهرة على انتاج 

تحوي على مواد الامريكية و كاليفورنيا لردم أنابيب الكاتودية كونها في الواليات املتحدة  ةالحواسيب إلالكتروني

، رغم رفض الواليات املتحدة الامريكية للتوقيع على معاهدة "بالي" بأندونيسيا حول تحديد النفايات كما سامة

 .19 ةرفضت تحديد املسؤولية على املنتجين و صناع الاجهزة إلالكتروني

                                                           
د  املواجهة التشريعية ،  آليات الوقاية و الحماية و النضج التقني،  جامعة عين شمس،  -تداعيات البيئة–أمل فوزي  أحمد عوض،  النفايات الاكترونية  19 

  .11س ن ،  ص  
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بتصديرها  ةالدول املتقدمة تكنولوجيا الى التخلص من نفاياتها إلالكترونيو مع ذلك فقد توجهت غالبية 

للدول الفقيرة و منحها كهبة لها من اجل تجنب مصاريف اعادة التدوير، الامر الذي يجعل املستهلك لهذه الاجهزة 

عشوائية بدال من يحتفظ بها، و يصبح عرضة ملخاطر قد ال تتحدد بصفة آنية. ليتم التخلص منها فيما بعد بطرق 

 تفكيكها لقطع في ورشات إعادة التدوير أو املعالجة.

 الفرع الثالث: تصدير النفايات الخطيرة آلية للتخلص  ن النفايات الالكترونية

بغية الوقاية من النفايات الخطيرة يتم نقلها عبر الحدود وتسمى هذه العملية بحركة النفايات ويقصد بها    

يات، عبورها، استيرادها، تصديرها"، ومن ثم فهذه العملية تتضمن شحن النفايات الخطيرة كل عملية نقل النفا

 وتفريغها ونقلها وتتباين حركة نقل النفايات الخطرة حسب تحركها داخل الحدود أو عبر الحدود.

اتفاقية لذا توجهت املجموعة الدولية لوضع إطار قانوني ينظم حركة انتقال النفايات الخطيرة لذا ابرمت 

بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي انضمت الجزائر إليها بتحفظ في 

، فنظم املشرع الجزائري عملية نقل النفايات الخطيرة ومنع استرادها بموجب املرسوم التنفيذي رقم 20/1/2113

21-22.20 

لخطيرة وهي الحصول على رخصة تصدير النفايات الخطيرة وقد تجسدت أهم الضوابط لتصدير النفايات ا

تسلم من قبل الوزير املكلف بالبيئة وذلك بعد طلب مقدم من طرف مؤهل والتي تبت فيها لجنة خاصة تدعى لجنة 

 21تصدير النفايات الخطيرة والذي تبع إصدار الرخصة ومراقبتها وسحبها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .02/22/1221صادر في  0املنظم لتصدير النفايات الخطيرة ،  ج ر عدد 20/22/1221املؤرخ في  22-21املرسوم التنفيذي رقم  -20 

ة الحقوق السياسية،  كليمجلة الابحاث القانونية و  21/22قرناش جمال،  تصدير النفايات الخاصة الخطرة في ضوء مستجدات املرسوم التنفيذي  -21 

 .102،  ص1212،   1،  العدد 1العلوم السياسية، جامعة سطيف و 
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 الخاتمة: 

تعد خطر فعلي يهدد العالم اليوم بتأثيره السلبي على مقومات  ةلنفايات إلالكترونيمما سبق يتبين أن ا  

البيئة من جهة و الصحة البشرية من جهة أخرى، لذا بات من الضروري ركب املوجة من أجل فرض الاستهالك 

بحت ال تؤدي نفعا بسبب و ضرورة التخلص من الاجهزة التالفة و التي أص ةالعقالني لألجهزة الكهربائية و إلالكتروني

 تغير التكنولوجيا أو لقدمها.

فانعدام نص قانوني خاص يؤطر هذا النوع من النفايات في القانون الجزائري ماعدا النصوص املتفرقة   

املنصوص عليها سابقا ، و بسبب خطورتها يمكننا اعتبارها بمثابة نفايات خطيرة وهو النص الوحيد الذي يحكم 

ايات و آثارها ال سيما في إطار التخلص آلامن منها اعتمادا على ما جاءت به الدول املتقدمة في املجال تأطير هذه النف

التكنولوجي كدول الاتحاد ألاوربي ، دول أمريكا الالتينية و حتى دول اسيا التي الطاملا عانت من الردم و التخلص غير 

 ة من الحلول :آلامن من هذه النفايات .و على ضوء ما تقدم نقترح جمل

 و يؤطر آثارها بصفة خاصة. ةإصدار نص قانوني يحكم النفايات الالكتروني-

 .  ةضرورة إدراج أحكام تتعلق بإعادة تدوير نفايات ألاجهزة الكهربائية و الالكتروني-

 خطورتها.و التنبيه ب ةتوجيه املجتمع املدني و اشراكه في ضرورة الحفاظ على البيئة من املخلفات الالكتروني-

 .ةتبني مناهج للتوقي من مخاطر النفايات الالكتروني-

و الاجهزة الكهربائية و فرض غرامات مالية  ةوضع ميكانيزمات تتعلق بالتخلص العشوائي من النفايات إلالكتروني-

 على ذلك ، مع ضرورة اشراك الهيئات املحلية .

 .ةخلفات الاجهزة الكهربائية و إلالكترونيتشجيع الدولة على استحداث منشآت خاصة إلعادة تدوير م-

 ضرورة تشجيع التكنولوجيا الخضراء باعتبارها تكنولوجيا نقية .-

 _ تكثيف حمالت الوعي بمخاطر التخلص من النفايات الالكترونية بطريقة عشوائية على حياة إلانسان والبيئة.
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 قائمة املراجع و املصادر:

 قائمة املصادر: -أوال

 القوانين:  -

الصادرة 00املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر العدد  ،21/21/1222مؤرخ في  22/21قانون رقم  -

 .1222/ 21/21في 

في  صادر  0عدد ج ر الخطيرة،لتصدير النفايات  منظم 20/22/1221املؤرخ في  21/22رقم  تنفيذيرسوم م-

02/22/1221. 

الذي يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة  22/1/1221املؤرخ في  1221/021 تنفيذي رقمرسوم م-

 22/1/1221عدد صادر في 01ج ر الخطرة 

 0ج ر عدد  يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة 12/2/1221ؤرخ في م 21/21 تنفيذي رقمسوم مر -

 .11/2/1221صادر في 

قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ج ر  13/1/1220املؤرخ في  20/223 رقم فيذيتن مرسوم-

 1/0/1220صادر في  20عدد 

 _ الاتفاقيات :

 .1221اتفاقية باريس للمناخ سنة -

ر الحدود والتخلص منها املعدلة ( بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عب2131مارس  11اتفاقية بازل ) -

 املتممة.و 

 ثانيا_ قائمة املراجع:

 الكتب : أ _

تقرير مقدم من املدير العام، النفايات الخطيرة: التخلص املأمون منها ومكافحة املخاطر الصحية، جمعية الصحة -

 .2112، مارس 11العاملية الثالثة وألاربعون، البند 

 :ب _ الرسائل وألاطروحات

العاصمة ،  طلوبة دراسة حالة الجزائرالنفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية امل سعيدي نبيهة ، تسيير

 . 1222/1221مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة بومرداس ، 

 ج _ املقاالت :-

أو تافات يوسف، التأطير القانوني الدارة انفايات الخطرة من خالل الاتفاقيات الدولية الشارعة، مجلة معارف، -

 1221، 20العدد

لحاج عيس ى، الطرق البيئية للتخلص من النفايات الخطيرة، مجلة آفاق علمية، املركز الجامعي آفلو ، بن عمر ا-

 .1212،  22، العدد 20الاغواط، املجلد 

على البيئة و صحة الانسان ، مجلة الاصيل للبحوث الاقتصادية و الادارية،  ةإلالكترونيبوناب كمال، تأثير النفايات 

 . 1،1212، عدد 3مجلد

فوزي أمال ،التلوث الالكتروني و آليات الوقاية و الحماية و التحول إلى التكنولوجيا النظيفة ،مجلة دراسات  -

  1220والبحوث القانونية،مارس
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املواجهة التشريعية ، آليات الوقاية و الحماية و -تداعيات البيئة– ةإلالكترونيفوزي أمل أحمد عوض، النفايات -

 عين شمس،  د س ن النضج التقني، جامعة 

مجلة الابحاث  21/22قرناش جمال، تصدير النفايات الخاصة الخطرة في ضوء مستجدات املرسوم التنفيذي -

 1212،  1، العدد 1جامعة سطيف  القانونية و السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،

 د _ املداخالت :

مر ت، بحث مقدم للمؤ  ةإلالكترونين اضرار التلوث بالنفايات حنفي وليد ابراهيم، املسؤولية املدنية املوضوعية ع

 .1223ابريل  13-10العلمي الخامس كلية الحقوق ،طنطا 

رانا مصباح محسن عبد الرزاق، مشكلة النفايات الخطيرة ومعالجتها ،املؤتمر العلمي الخامس" القانون والبيئة"،  -

 كلية الحقوق، جامعة طنطا.

 نية:الالكتروه _ املصادر 

منشور على املوقع  1223أكتوبر  0_ اتفاقية بازل " شراكة ملواجهة التحدي العالمي املتعلق بالنفايات" بتاريخ 

www.basel.int  23:22على الساعة  22/3/1212اطلع عليه بتاريخ. 

 _http://www.rjeem.com  21:22على الساعة  22/3/1212اطلع عليه بتاريخ 

 منشور على املوقع  21/22/1222للبيئة  _ برنامج ألامم املتحدة

www.mercuryconvention.org 20:22على الساعة  21/3/1212اطلع عليه بتاريخ . 
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 تسيير النفايات الصناعية وحماية البيئة: قطاع املحروقات نموذجا

Industrial waste management and environmental protection: the hydrocarbon sector 

as a model 

 أستاذ  حاضر قسم "ب".   بوالخضرة نورة

 boulkhodranora@univ-jijel.dz جيجل.  -جا عة  حمد الصديق بن يحي

 امللخص:

لوطني يعتبر قطاع املحروقات في الجزائر قطاعا إستراتيجيا بإعتباره ألاداة املحركة لباقي إلاقتصاد ا  

واملصدر شبه الوحيد لإليرادات املالية من العملة الصعبة، إال أنه في نفس الوقت يعّد من أكثر القطاعات 

ذات التأثير السلبي واملباشر على البيئة خاصة ما يتعلق بالثروة الحيوانية واملياه الجوفية، نظرا لكثرة 

فات والنفايات الصناعية التي تنتج عن عمليات البح
ّ
ث والتنقيب عن البترول، وصعوبة إعادة ألاحواض املخل

 البترولية إلى ما كانت عليه.  

من أجل ذلك تّم العمل على تسيير النفايات الصناعية في قطاع املحرقات عن طريق تطهير وإعادة   

لنشاطات  تأهيل املناطق امللوثة، في ظل مبادئ الحيطة والوقاية واملحافظة على البيئة وفقا للقوانين املؤطرة

فة بذلك. 
ّ
 املحروقات والتنمية املستدامة وتعزيز دور املؤسسات املكل

 -مبدأ الحيطة في قطاع املحروقات -سلطة ضبط املحروقات -دراسة التأثير على البيئة الكلمات الافتتاحية:

 النفايات الصناعية السائلة والصلبة. 

Abstract : 

   The hydrocarbon sector in Algeria is considered a strategic sector as it is the 

driving tool for the rest of the national economy and the almost only source of 

financial revenues from dollars, but at the same time it is one of the sectors with the 

most negative and direct impact on the environment, especially with regard to 

livestock and groundwater, due to the large number of industrial waste and waste; 

Which results from the search and exploration for oil, and the difficulty of restoring 

the oil basins to what they were. 

  For this reason, work has been done to manage industrial waste in the 

incineration sector by purifying and rehabilitating polluted areas, in light of the 

principles of precaution, prevention and preservation of the environment, in 

accordance with the laws framing fuel activities and sustainable development, and 

strengthening the role of the institutions in charge of this. 

Keywords : Environmental Impact Study - The Hydrocarbon Regulatory Authority - 

The principle of prudence in the hydrocarbon sector - Liquid and Solid Industrial 

Waste  
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  قد ة:

فقطاع الصناعة هو املستهلك الرئيس ي لعدد  البيئة،را على يالصناعة من أكثر ألانشطة إلاقتصادية تأث تعّد 

مع تطوره زادت حدة التلوث فضا القطاع الرئيس ي الذي يحدث تلوثا كبيرا للبيئة يكبير من املوارد الطبيعية وهو أ

 حروقات. ال سّيما في قطاع املالصناعي 

أثار إشكاال  –خاصة ما تعلق منها بالتنقيب والتكرير والنقل  -إذ أن زيادة إلاستثمارات في قطاع املحروقات 

حقيقيا يتمحور حول آلاثار السلبية الكبيرة على البيئة جراء النفايات الصناعية وآلاليات القانونية الكفيلة 

 بمعالجتها؟ 

لى صياغة ترسانة قانونية يهدف من خاللها إلى تحقيق توأمة حقيقية من أجل ذلك عمل املشرع الجزائري ع

بين التفتح على إلاستثمار خاصة ألاجنبي منه في قطاع املحروقات من جهة وبين ضرورة حماية البيئة من النفايات 

ماية البيئة من الصناعية وإخضاع كل املؤسسات العاملة في قطاع املحروقات إلى إلالتزام ببرامج النظافة وألامن وح

جهة ثانية )املبحث ألاول(، كما عمل املشرع الجزائري أيضا على تفعيل وتدعيم دور بعض الهيئات التي تعمل على 

حماية البيئة في قطاع املحروقات ويتعلق ألامر أساسا بوكالتي املحروقات ووكاالت الحوض الهيدوغرافي، باإلضافة إلى 

البيئة )املبحث الثاني(، وهو ما يعكس أهمية هذا املوضوع سواء من الناحية العلمية  املصالح الوالئية املكلفة بحماية

 أو من الناحية العملية.

 حث ألاول: تسيير النفايات الصناعية في قطاع املحروقات.بامل

بار آمن باطن ألارض من خالل حفر  استخراجهاللطاقة على إلاطالق ويتم  ياملصدر الرئيس  املحروقاتعتبر ت

فسعي الشركات النفطية ، تلويث البيئة املحيطةمما ينجم عنه فطية مكلفة جدا تقوم بها الشركات الكبرى ن

لتحقيق الربح يجعلها تغّض الطرف عن تدمير البيئة وتلويثها من خالل مخلفاتها الصناعية ال سّيما في قطاع بحجم 

كات إلى إجراءات بيئية صارمة تهدف إلى حماية قطاع املحروقات في الجزائر، ولهذا كان لزاما إخضاع هذه الشر 

  البيئة والصحة وألامن، بما في ذلك ضرورة تسيير نفاياتها الصناعية.

 النفايات الصناعية في قطاع املحروقات. أنواع واشكال املطلب ألاول:

ها" كما عرفت تعرف النفايات عموما بأنها: "مواد ذات قيمة إقتصادية معدومة من وجهة نظر صاحبها أو منتج

 .1النفايات بأنها: " أشياء منقولة ومهملة يريد مالكها التخلص السليم والقانوني منها حماية للصحة العامة"

بينما عرفها املشرع الجزائري على أنها: " كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل أو إلاستعمال  

م املالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقو 

 .2بالتخلص منه أو بإزالته "

                                                           

،  ص 1212،  سنة  2العدد  1هنية شريف،  "التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر"،  مجلة إلاجتهاد للدراسات القانونية وإلاقتصادية،  املجلد  1 

221. 

 21صادر في  00،  يتعلق بالتسيير الرقابة والتخلص من النفايات،  ج. ر. ع 1222ديسمبر  21مؤرخ في  21 -22من القانون رقم  0طبقا لنص املادة  2 

  .1222ديسمبر 



 ةعلى التنمية املستدام إلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

191 

أما النفايات الصناعية فتعرف بأنها: " أي مادة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة والتي يتم 

خالفا لذلك أي مادة مطروحة تصريفها إنبعاثها أو ترسيبها في البيئة وبحجم أو صيغة تسبب تغييرا في البيئة، و 

مرفوضة أو متروكة غير مرغوب فيها أو مادة فائضة يقصد بها التدوير، إعادة التصنيع، إسترداد أو تنقية بواسطة 

 . 3طريقة محدودة ممكن من خاللها إنتاج املادة وكذلك اي مادة توصف بأنها نفاية عن طريق إلادارة املختصة"

 الصناعية في قطاع املحروقات.  الفرع ألاول: أنواع النفايات

إن الصناعة النفطية تعتبر من أهم أسباب زيادة التلوث في العالم، وتصّنف النفايات عموما إلى نفايات 

خاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، النفايات املنزلية وما شابهها، النفايات الهامدة، وعليه تندرج النفايات 

، أما 4ضمن النفايات الخاصة كما يمكن تصنيف بعضها كنفايات صناعية خطرة الصناعية لقطاع املحروقات

 بالنسبة ألنواع النفايات الصناعية في قطاع املحروقات فيمكن إيراد ما يلي: 

فات النفطية
ّ
 أوال: املخل

 ملياه البحار أو الزيوت البترولية مخلفات النفط  تعّد    
ً
، حيث ئة عموماوالبيمن أكثر املركبات العضوية تلويثا

أو نتيجة تسرب  تتلوث املياه بها نتيجة حوادث الناقالت، أو نتيجة لحوادث تقع أثناء عمليات التنقيب والاستخراج

البترول من خطوط ألانابيب وآلابار املجاورة للشواطئ، أو نتيجة إلقاء السفن للمخلفات البترولية املستعملة في 

 .5و خطأ التحميل، أو نتيجة إلقاء املاء املستخرج مع البترول إلى البحار واملحيطاتاملحركات وأثناء علميات إلانقاذ، أ

 يتعر و يمكن    
ّ
النفط املتراكم في وحدة تخزين النفايات أو الرواسب الزيتية  على أنها فات النفطيةف املخل

أو  فيه بب وجود شوائبستعماله وإعادة تدويره أصبح غير صالح لالستعمال الصناعي النفطي بسإالذي من خالل 

أصبح لزاما على الشركات البترولية  021 -21ة"، وبصدور املرسوم التنفيذي رقم صليألا  خصائصهفقدان 

 . 6التصريح بالنفايات الخاصة الصلبة الناتجة عن نشاطاتها املختلفة

 الغاز املنبعث :ثانيا

نقله من املنبع إلى منتجات نفطية مشتقة إن تكرير املحروقات يقصد بها تحويل النفط الخام الذي يتم    

كالبنزين املستعمل في السيارات، الديزل والشحوم.... ويتضمن التلوث الناجم عن مصانع التكرير وصناعة املنتجات 

البترولية ثاني أكسيد الكربون واملكبات املتطايرة ألاخرى حيث تتأثر املناطق القريبة من مصانع التكرير بشكل كبير 

                                                           

 .201ص ،  1221دار ألامل،  تيي وزو،   دردار،  البيئة في مواجهة التلوث،   يفتحللمزيد حول مفهوم النفايات راجع:   3 

صادر  20،  يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،  ج. ر. ع 1220فبراير  13مؤرخ في  223 -20راجع في ذلك: مرسوم تنفيذي رقم  4 

 .1220مارس  1في 

"التخلص من النفط وحطام السفن"،  الصادرة عن "إلاتحاد  1ورقة املعلومات الفنية رقم للمزيد حول املخلفات النفطية وكيفية التعامل معها راجع:  5 

 "" منشورة على املوقع إلالكتروني التالي:ITOPFدولي املحدود ملالكي الناقالت املعني بالتلوث" ال

https://www.itopf.org/ar/knowledge-resources/documents  
سبتمبر  22ادر في ص 01،  يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة،  ج. ر. ع 1221سبتمبر  22مؤرخ في  021 -21مرسم تنفيذي رقم  6 

1221. 
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ل الدخان املتصاعد من املشاعل والغبار الذي يحدثه، باإلضافة إلى حجم الغاز املصاحب الذي يتم حرقه من خال

  .7على مستوى املكامن البترولية

 الفرع الثاني: أشكال النفايات الصناعية في قطاع املحروقات.

صفية والنقل، وعليه يشمل إلاستثمار في قطاع املحروقات عمليات إلاستكشاف والتنقيب وإلاستخراج والت

فإن هذه العمليات تنطوي على بعض ألاخطاء التي تؤثر بشكل كبير على البيئة إذا لم تراع هذه الشركات معايير 

حماية البيئة، فكثيرا ما يؤدي البحث والتنقيب عن املحروقات إلى تلويث ما يحيط بآبار النفط من هواء ومياه 

 .  8الصلبة وأو السائلة أاملخلفات الغازية ة في قطاع املحروقات ما بين النفايات الصناعيتتباين وأرض، ولهذا 

 أوال: النفايات الصناعية الصلبة

كمخلفات قطاع املحروقات من املواد املعدنية أو املواد العضوية املصّنعة كمخلفات النفط واملواد الصلبة    

ن عمليات تجهيز الخامات ونقل وتداول وتصنيع املنتجات الناتجة عن القطع والترتيب واملواد الفائضة، والتي تنتج ع

والنفايات الناتجة عن التعبئة والتغليف ونواتج عيوب التصنيع ونفايات ناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة وحرق 

ت الوقود، ولهذا يمكن تعريفها بأنها تلك الفضالت الناتجة عن مواد الخام املتبقية بعد التصنيع إضافة إلى املنتجا

 الصناعية غير السليمة الكتلية واملركبة من مواد غير عضوية ، وتنقسم هي ألاخرى إلى قسمين:

 النفايات الصلبة الخاصة: مثل أنابيب البترول التالفة، قارورات الغاز، البراميل..... -

  9النفايات الخاصة الخطرة: كزيوت التشحيم، املذيبات، املياه امللوثة....  -

 الصناعية السائلةثانيا: النفايات 

و التي تظهر خالل عمليات التنقيب وإلاستخراج إذ تنطلق النشاطات النفطية بداية من البحث والتنقيب    

عن البترول حيث يتم املرور على مناطق واسعة خالل هذه العملية ويتم إستعمال كميات كبيرة من املياه، التي 

مح بتلوث التربة واملياه، كما يتم تلويث ألارض املجاورة للبئر نتيجة تتلوث أثناء الحفر تم ترمى إلى الخارج مما يس

 . 10صّب النفايات بها، وكذا خروج املواد املشعة التي تستعمل للحفر وإستقرارها في التربة

كما أن عملية نقل املحروقات سواء نقلها من املنبع إلى مركز النشاط أو التكرير أو إلى التصدير التي تتم إما    

عبر ألانابيب أو الصهاريج أو عبر السفن حيث يمكن أن تتسبب التشققات في أحد خطوط ألانابيب أو الناقالت في 

                                                           
،  مجلة إلاجتهاد للدراسات القانونية وإلاقتصادية،  "فطينجهود الجزائر في حماية البيئة ومكافحة التلوث ال"عبد القادر عبد الرحمان،  بن هودة حساني،   7 

 .301،  ص 1221سنة  3،  العدد 3املجلد 

حماش وليد،  تسيير النفايات الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في املؤسسة  :على البيئةوتأثيراتها السلبية  راجع في مختلف هذه التصنيفات 8 

،  1222صادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  جامعة فرحات عباس،  سطيف،  ائرية،  كلية العلوم الاقتز دراسة ميدانية بمؤسسة ج -الاقتصادية

 .  01 -01،  ص ص  1222

خالل  -حاس ي مسعود–سام،  تسيير النفايات البترولية خالل مرحلة الحفر وإلانتاج "دراسة حالة املديرية الجهوية لسوناطراك قسم إلانتاج أحماحمة ح 9 

ية ،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر تخصص إقتصاد وتسيير بترولي،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم إلاقتصادية التجار 1223 -1221الفترة 

 0،  ص 1221وعلوم التسيير،  

 .301،  ص مرجع سابقعبد القادر عبد الرحمان،  بن هودة حساني،   10 
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تسرب كميات هائلة من النفط إلى الخارج مما يعمل على تدمير الحياة البيئية سواء على ألارض أو في البحار 

 11واملحيطات.

 ثالثا: النفايات الصناعية الغازية

زات املتضمنة أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت ثاني أكسيد الكربون املركبات الهضوية مثل الغا   

 املتطايرة ..... والتي تنبغث إما:

 إحتراق الوقود أو الغاز املستعمل لتشغيل أليات الحفر والتنقيب والضخ ...

 حرق الغاز في الهواء املصاحب لعمليات إلاستخراج من خالل املشاعل

 12ت املصاحبة لعملية تكرير البترول من مصانه التكرير...إلانبعاتثا

 آليات تسيير النفايات الصناعية في قطاع املحروقات.املطلب الثاني: 

عرف املشرع الجزائري تسيير النفايات أنها: " كل العمليات املتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها 

، وعليه فإن عملية تسيير النفايات الصناعية في قطاع 13ه العمليات"ونثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذ

املحروقات تتضمن هدة مراحل كنقل النفايات، الفرز مه الرسكلة، حرق النفايات والتسميد و دفن النفايات في 

لبها غير آمنة .... إال أن فالطرق املتبعة للتخلص من النفايات الصناعية لقطاع املحروقات في غا14مراطز الدفن التقني

وغير سليمة، فمعظم الشركات العاملة في هذا القطاع تتخلص من مخلفاتها إما بالطمر أو الدفن العشوائي وإما 

 بالتفريغ في البحار، إضافة إلى عمليات حرق الغاز في الهواء. 

ات النفطية في البحار.: الفرع ألاول 
ّ
 تفريغ املخلف

فعلى سبيل املثال تستهلك املصافي كميات كبيرة بفعل املخلفات النفطية البيئة املائية إلى ثلوث كبير  تتعرض

نتهاء عملية تكرير النفط يتم التخلص من املياه املحتوية على نسبة كبيرة من امللوثات إما بإرجاعها إمن املياه وبعد 

البيئة على املدى القريب وفي كال الحالتين فان ذلك يسبب إضرارا بالغة ب، أو تركها في مسطحات مائية البحر إلى 

ألاسماك وكائنات الحياة البحرية، فالنفايات الصناعية تلوث املياه السطحية واملياه الجوفية على ، خاصة والبعيد

السواء، إذ أصبح التلوث البحري ظاهرة أو مشكلة عويصة نتيجة النشاط البشري املتزايد وحاجة التنمية 

ألاساسية والتي تتم عادة نقلها عبر املحيط كما أن معظم الصناعات القائمة في  إلاقتصادية املتزايدة للمواد الخام

الوقت الحاضر تطل على سواحل البحار أو املحيطات، ويعتبر النفط امللوث ألاساس ي على البيئة البحرية نتيجة 

  .15لعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في املناطق البحرية أو املحاذية لها

                                                           
 في أهم حوادث التسربات النفطية : عراج 11 

Khaled Abdalla Moh’d Al-Tamimi "The extent to which   international petroleum companies  are committed to corporate 

social responsibility for direct investment and its reflections on developing economies", International Journal of 

Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Vol. IV, Issue 12, December 2016, p 726. 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير،   خالل مرحلة التنقيب،  دراسة حالة حوض بركاوي الجزائرراجع في ذلك: رحمان آمال،  تأثير املحروقات على البيئة  12 

  .12،  ص 1223ملية العلوم إلاقتصادية،  جامعة ورقلة،  

 .1222ديسمبر  21ادر في ص 00املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،  ج. ر. ع  1222ديسمبر  21املؤرخ في  21 -22من القانون رقم  0املادة  13 

 .11 -12راجع في طرق تسيير ومعالجة نفايات الحفر في مؤسسة سوناطراك،  أحماحمة حسام،  مرجع سابق،  ص ص  14 

 راجع في ذلك:  15 
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 الفرع الثاني: الحرق 

حاول املشرع وضع إستراتيجية قانونية وطنية تهدف إلى مواجهة مختلف مخاطر النفايات الصناعية في قطاع 

املحروقات، سواء كانت ناتجة عن النفايات الصناعية في حّد ذاتها أو عن نتيجة لسوء تسييرها، إن الحاجة إلى وضع 

، تأدية نشاطات املحروقاتصناعة النفطية ونفاياتها لتفادي تلوث البيئة عند إجراءات وتدابير ملعالجة مخلّفات ال

، إذ يعتبر الهواء أحد عناصر البيئة التي ي من جميع املخاطر املتعلقة بهابطريقة تّق  فرضت ممارسة هذه النشاطات

حروقات وحرقها وطرح تتعرض إلى تلوث كبير بفعل النفايات الصناعية لقطاع املحروقات وأنشطته، فإستخراج فامل

 الدخان املنبعث منها تعّد مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء. 

في بعض الحاالت يمكن أن يكون حرق النفط املنسكب طريقة ناجحة إلزالة كميات كبيرة من النفط بسرعة، 

ن حرق إال أنه ال ينصح بحرق النفط أو حطام السفن امللوث بالنفط مباشرة على الشاطئ قبل تطويقه، كما أ

 . 16النفط على ألارض في العراء يعمل على إنتشار إلامتصاص في ألارض مما يزيد من حّدة التلوث

ات النفطية.
ّ
 الفرع الثالث: طمر ودفن املخلف

تتكون التربة من العديد من املكونات ألاساسية والتي عند تغيرها أو تغير أحد مكوناتها يحدث تلوث كبير فيها، 

ها وقدرتها على إلانتاج، وتتعرض التربة للتلوث بالنفايات الصلبة أو السائلة املتعلقة بالصناعة مما يؤثر على خصويت

، وعليه تتعرض البيئة 17النفطية مباشرة من خالل تحول ألاراض ي الصحرواية الشاسعة ملكبات عشوائية

ي تحول ألاراض ي ملكبات عشوائية الصحراوية للتلوث بنفايات قطاع املحروقات، سواء من خالل امللوثات املباشرة الت

تتراكم فيها النفايات الصلبة ، أو من خالل الدفن والطمر العشوائي للمخلّفات النفطية من خالل ما يعرف بمدامن 

النفايات مما يسبب تلويثا للمياه الجوفية من جهة ولألرض من جهة أخرى، بفعل هذه البقايا ومخلفات الحفر التي 

 ة مع الزيوت النفطية.  غالبا ما تكون مختلط

يعتبر التخلص من النفايات امللوثة بالنفط في مطامر مخصّصة كمدافن للنفايات من أكثر الوسائل 

املستخدمة شيوعا، وعلى الرغم من أنها حاليا مقيدة بشدة بالتشريعات في العديد من البلدان، إال أنه قد تكون 

، وحيثما كان التخلص املباشر من 18ايات التي يسببها إنسكاب النفطالخيار الواقعي الوحيد للتعامل مع كميات النف

النفايات مقبوال فإن املادة املراد التخلص منها يجب أن يكون محتوى النفط فيها منخفضا لتجنب التلوث البيئي 

يدة بدرجة الثانوي الناتج من التسرب كما يجب أن تكون املواقع املخصصة للتخلص من النفايات امللوثة بالنفط بع

رضية املثقوبة أو املسامية لتجنب مخاطر تلويث املياه الجوفية .   19كافية عن الطبقات ألاأ

                                                                                                                                                                                                 

 .2111محمد منير حجاب،  التلوث و حماية البيئة: قضايا البيئة،  دار الفجر للنشر والتوزيع،   -

مود،  التقييم البيئي للتلوث بالنفط في ميناء البريقة،  رسالة مقدمة لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عزالدين محمود الصابر مح -

 . 1223الستكمال متطلبات نيل درجة املاجستير في تكنولوجيا النقل البحري )حماية البيئة(،  

  ن"،  مرجع سابق، ورقة املعلومات حول: " التخلص من النفط وحطام السف 16 

https://www.itopf.org/ar/knowledge-resources/documents  
 .221هنية شريف،  مرجع سابق،  ص  17 

 للمزيد حول إلانسكاب النفطي وآليات مواجهته،  راجع دليل "إدارة مخلفات إلانسكاب النفطي" املنشورعلى املوقع إلالكتروني التالي: 18 

https://www.posow.org/documentation/POSOW_WasteManagement_Manual_OK.pdf 
  ورقة املعلومات حول: " التخلص من النفط وحطام السفن"،  مرجع سابق،  19 
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 .املبحث الثاني: البعد البيئي لتسيير النفايات الصناعية في قطاع املحروقات

في  تعتبر النفايات الصناعية لقطاع املحروقات من أهم املشاكل البيئية التي تواجه السلطات العمومية

الجزائر، وإزاء ذلك تّم إتخاذ توجهات خاصة من حيث جمع النفايات والتخلص منها وإلاستفادة من بعض مكوناتها 

بحيث أصبح كيفية تسيير النفايات الصناعية يشكل أولوية ويأخذ تطورا مستمرا مما أدى إلى إبتكار أساليب إدارية 

، الجمع والتخلص واملعالجة بطرق تؤمن حماية البيئة وطرق فنية وإقتصادية تضمن القيام بمختلف العمليات

 وتحقق عوائد إقتصادية. 

 املطلب ألاول: الهيئات املكلفة بحماية البيئة في قطاع املحروقات.

تصّنف نشاطات املحروقات ضمن ألانشطة املنطوية على خطورة كبيرة وتأثير سلبي على البيئة، لهذا يحدد 

خطار الصناعية و الطاقوية مجموع ترتيبات وقواعد و/ أو انبعاث الغاز والحريق، وكذا املخطط العام للوقاية من ألا 

، الذي يشتمل على مجموع القواعد وإلاجراءات املطبقة على 20ألاخطار املتصلة بمعالجة املواد املصّنفة مواد خطرة

منشآت أو تجهيزات معالجة ونقل املنشآت أو مجموع املنشآت الخاصة، وال سيما منها املناجم ومقالع الحجارة أو 

 .21الطاقة وال سيما املحروقات

 .1322 -11الفرع ألاول: في ظّل قانون املحروقات رقم 

 أوال:  سلطة ضبط املحروقات

 على أنه:  20 -21من قانون املحروقات رقم  30إذ نصت املادة    

 " تكلف سلطة ضبط املحروقات بالسهر خصوصا على احترام:

- ...................................... 

التنظيم في مجال الصحة وألامن الصناعي والبيئة والوقاية من املخاطر الكبرى وتسييرها، ال سيما في مجال  -

الانبعاثات الجوية وكذا في مجال حماية املياه الجوفية والطبقات التي تحتوي على املياه أثناء ممارسة النشاطات 

 اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية بما في ذلك إلاحالة على الجهات القضائية املختصة،محل هذا القانون، وهذا ب

تطبيق القواعد الفنية التي تضمن سالمة آبار الانتاج والحقن، والوقاية من املخاطر على الصحة وسالمة  -

مراحل حفر آلابار واستغاللها ألاشخاص وحماية البيئة وتسييرها وكذا حماية الطبقات التي تحتوي على املياه خالل 

 والتخلي عنها،

 التنظيم املتعلق باستعمال املواد الكيميائية في إطار  مارسة نشاطات املحروقات.........". -

وعليه تعمل "سلطة ضبط املحروقات" على حماية البيئة عند ممارسة نشاطات املحروقات، من أجل ذلك 

فة بإعداد دراسات التأثير على البيئة، ودراسات ألاخطار وكل دراسة تجري تأهيال أولّيا للمكاتب املتخصصة ا
ّ
ملكل

                                                                                                                                                                                                 
https://www.itopf.org/ar/knowledge-resources/documents  

ار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية املستدامة،  ج. ر.ع ،  يتعلق بالوقاية من الاخط1223ديسمبر  11مؤرخ في  12 -23من القانون رقم  01املادة  20

 .1223ديسمبر  11صادر في  33

 ،  مرجع سابق. طار التنمية املستدامةإخطار الكبرى وتسيير الكوارث في تعلق بالوقاية من ألا امل 12 -23من القانون رقم  03املادة  21 

وكالتي النفط في ضبط قطاع املحروقات الجزائري،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم،  كلية راجع في هذه الهيئات: بوالخضرة نورة،  دور  22 

 .1212تيزي وزو،   -الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة مولود معمري 
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، كما تعمل على تفعيل نظام الابالغ 23مخاطر أخرى، وكذا مكاتب الخبرة املكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني

ألامن الصناعي تتعلق  وتقدير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقطاع املحروقات، وسّن قواعد ومعايير في مجال

، من خالل إصدار ألانظمة 24بصحة وسالمة ألاشخاص وألامن الصناعي وحماية البيئة وفقا ملبدأ التنمية املستدامة 

 . 25والتوجيهات التي تضمن تبليغها عن طريق الوسائل املناسبة

 ثانيا: وكالة " ألنفط" 

تنجز نشاطات املحروقات مع مراعاة تطبيق أفضل  على أن 20 -21من قانون املحروقات رقم  0نصت املادة    

الفنيات واملمارسات الدولية قصد الوقاية والحّد من املخاطر ذات الصلة وتسييرها، كما تستعمل جميع الوسائل 

والحصول على استرجاع اقتصادي أمثل للمحروقات، مع السهر على الحّد من  26من أجل املحافظة على املكامن

 املوارد، وكل ذلك في إطار احترام قواعد حماية البيئة. نسبة استنفاذ هذه

ة بقطاع املحروقات.
ّ
 الفرع الثاني: في ظّل القوانين ذات الصل

إن حماية البيئة عند ممارسة نشاطات املحروقات ال يقتصر فقط على تلك النصوص املتضمنة في قانون 

قة التي تهدف إلى ذات الهدف وهو الوقاية من ، بل هنالك العديد من ألاحكام املتفر 20 -21املحروقات رقم 

 في كل ما يتعلق بنشاطات املحروقات، نذكر منها ما يلي:  27الحوادث والحفاظ على البيئة في إطار مبدأ الحيطة

 ، 28يتعلق بتسيير والرقابة والتخلص من النفايات 21 -22قانون رقم  -2

  29،فة لحماية البيئةعلى املؤسسات املصنّ ق يضبط التنظيم املطبّ  213-20مرسوم تنفيذي رقم  -1

، يحدد نطاق تطبيق محتوى وطرق تطبيق دراسات وموجز التأثير على البيئة 231 -20مرسوم تنفيذي رقم  -0

 1221.30و 1223املعّدل واملتّمم سنتي 

                                                           
 .1221ديسمبر  11ر في صاد 01ج. ر. ع ينظم نشاطات املحروقات،  ،  1221ديسمبر  22مؤرخ في  20 -21من قانون رقم  33طبقا لنص املادة  23
 من املرجع نفسه،    20 -21قانون رقم من  33املادة  24
   املرجع نفسه.من  211املادة  25
نص املادة املكمن هو نطاق جغرافي قد يكون محدودا ببعض آلافاق الجيولوجية،  الذي يحتوي سطحه أو باطنه على املحروقات،  حسب التعريف الوارد في  26

 . من املرجع نفسه 1
قيام املستثمر الذي يقصد به ضرورة يعتبر مبدأ الحيطة من أهم املبادئ العامة لحماية البيئة من ألاضرار التي يمكن أن تنجم عن ممارسة أي مشروع،   27

حلول املمكنة للحد من هذه بدراسة سابقة لتقييم مدى التأثير السلبي ملشروعه الاستثماري على البيئة،  وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار بهدف تقديم ال

في القانون الوطني باملصادقة على الاتفاقيات الدولية كاتفاقية  تكريسه تّم . املخاطر املحتملة أو تأكيد آلاثار املفيدة لحماية البيئة واملشروعات إلانمائية

 ستوكهولم.

 راجع في ذلك: 

ة على اتفاقية ستوكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة،  املعتمدة بستوكهولم في يتضمن املصادق 1220جوان  0مؤرخ في  120 -20مرسوم رئاس ي رقم  -

 .1220جوان  23صادر في  01،  ج. ر. ع 1222ماي  11

 ،  يتضمن التصديق على القوانين ألاساسية لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى1220مارس  21مؤرخ في  212 -20مرسوم رئاس ي رقم  -

 . 1220مارس  11صادر في  23التنظيم ذات الصلة،  ج. ر. ع 

  .1222ديسمبر  21صادر في  00يتعلق بالتسيير الرقابة والتخلص من النفايات،  ج. ر. ع  1222ديسمبر  21مؤرخ في  21 -22قانون رقم  28 

جوان  3صادر في  00ؤسسات املصنفة لحماية البيئة،  ج. ر. ع ،  يضبط التنظيم املطبق على امل1220ماي  02مؤرخ في  213 -20مرسوم تنفيذي رقم  29 

1220  ،   

   يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،  معّدل ومتّمم،  مرجع سابق. 231 -20مرسوم تنفيذي رقم  30 
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توزيع ، يحدد حدود محيط الحماية حول املنشآت والهياكل ألاساسية لنقل و 002 -22مرسوم تنفيذي رقم  -3

  31املحروقات والكهرباء والغاز.

 أوال: وكاالت الحوض الهيدوغرافي

إن الصناعة البترولية الاستخراجية تؤثر على املياه بصورة سلبية حيث تنعكس مباشرة على املياه الجوفية  

خالل عمليات انتاج واملياه السطحية على السواء، نتيجة نفاياتها التي غالبا ما تكون مصدرا ملّوثا ولفترات طويلة، ف

البترول فإن املصدر الرئيس ي للتلوث هو املياه املنتجة التي يجب التخلص منها قبل نقل النفط إلى شبكة ألانابيب، 

بصرفها في املياه السطحية أو إعادة حقنها في ألارض، ولهذا تتقاسم كال من وكالة الحوض الهيدوغرافي ووكالة 

 ملياه في نشاطات املحروقات."ألنفط" صالحية مراقبة استعمال ا

اعترف املشرع لوكالة الحوض الهيدوغرافي الدور الرئيس ي لوكالة الحوض الهيدوغرافي في تحصيل إتاوة املياه:  -1

بالدور الرئيس ي في تحصيل إتاوة املياه من أجل حقنها في آلابار البترولية أو من أجل حقنها في آلابار البترولية أو من 

 أخرى في مجال املحروقات. أجل استعماالت 

 21-21من ألامر رقم  12نصت املادة : 2225تحصيل إتاوة املياه في ظل قانون املالية التكميلي لسنة  -أ

املتضمن قانون املالية لسنة  22 -21من القانون رقم  222املتضمن قانون املالية التكميلي على تعديل املادة 

افية كل في اقليم اختصاصها بجمع إلاتاوة املستحقة على الاستعمال ، لتكلف وكاالت ألاحواض الهيدوغر 1220

بمقابل لألمالك العمومية للمياه من أجل حقنها في آلابار البترولية أو من أجل استعماالت أخرى في مجال 

 . 32د. ج( للمتر املكعب من املياه املقتطعة 32املحروقات، واملحددة بثمانين دينار )

 -20من املرسوم التنفيذي رقم  1نصت املادة : 121 -21ياه في ظل املرسوم التنفيذي رقم تحصيل إتاوة امل -ب 

الذي يحدد كيفيات تطبيق إلاتاوة املستحقة على الاستعمال بمقابل لألمالك العمومية للمياه من أجل حقنها  210

 -:" تتولى وكالة الحوض الهيدوغرافي، على أنه33في آلابار البترولية أو من أجل استعماالت أخرى في مجال املحروقات

 ما يأتي: -منطقة الصحراء

                                                           

حدود محيط الحماية حول املنشآت والهياكل ألاساسية لنقل وتوزيع املحروقات  ،  يحدد1222ديسمبر  11مؤرخ في  002 -22مرسوم تنفيذي رقم  31 

 .  1222جانفي  1صادر في  22والكهرباء والغاز،  ج. ر. ع 

 أراجع     
ّ
  ة بحماية البيئة في قطاع املحروقات:يضا النصوص القانونية التالية ذات الصل

 . 1222ديسمبر  21صادر في  00بتهيئة الاقليم والتنمية املستدامة،  ج. ر. ع  يتعلق 1222ديسمبر  21مؤرخ في  12 -22قانون رقم  -

،  يضبط القيم القصوى ومستويات إلانذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي،  ج. ر. ع 1220جانفي  0مؤرخ في  21 -20مرسوم تنفيذي رقم  -

22. 

 . 1220ماي  11صادر في  03فة لحماية البيئة،  ج. ر. ع يحدد قائمة املنشآت املصنّ  ، 1220ماي  21مؤرخ في  233 -20مرسوم تنفيذي رقم  -

،  يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ املخططات الداخلية للتدخل من طرف املستغلين للمنشآت 1221أكتوبر  12مؤرخ في  001 -21مرسوم تنفيذي رقم   -

  . 1221أكتوبر  12صادر في  02الصناعية،  ج. ر. ع 

 10صادر في  11،  ج. ر. ع 1221،  يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 1221جويلية  11مؤرخ في  21 -21من أمر رقم  12راجع أحكام نص املادة  32 

  .1221جويلية 

الك العمومية للمياه من ،  يحدد كيفيات تطبيق إلاتاوة املستحقة على الاستعمال بمقابل لألم1220مارس  10مؤرخ في  210 -20مرسوم تنفيذي رقم  33 

تنفيذي رقم الرسوم ،  الذي ألغى امل1220أفريل  1صادر في  12أجل حقنها في آلابار البترولية أو من أجل استعماالت أخرى في مجال املحروقات،  ج. ر. ع 

 واملتعلقة 1220من قانون املالية لسنة واملتض 22 -21من القانون رقم  222ـ يحدد كيفيات تطبيق أحكام املادة 1223جوان  11مؤرخ في  201 -23



 ةنوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدامإلاطار القا كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

198 

إحصاء كل املستعملين الذين يقومون باقتطاع املاء في امللك العمومي للمياه من أجل حقنها في آلابار البترولية أو  -

 من أجل استعماالت أخرى في مجال املحروقات،

 قياس أحجام املياه املقتطعة من طرف املستعملين، -

 فوترة املبالغ املستحقة بعنوان إلاتاوة لدى املستعملين وتحصيلها". -

كما يتعين على املستعملين الذين يملكون ويستغلون املنشآت وتجهيزات اقتطاع املياه من امللك العمومي 

 للمياه من أجل حقنها في آلابار البترولية أو من أجل استعماالت أخرى في مجال املحروقات:

ديسمبر من كل سنة مالية لوكالة الحوض الهيدوغرافي "منطقة الصحراء" احتياجاتهم التقديرية  02 تقديم قبل -

 من املياه للسنة املقبلة،

فين بقياس أحجام املياه املقتطعة إلى منشآت عّد اقتطاع املياه، -
ّ
 تسهيل وصول أعوان الوكالة املكل

كون ويستغلون منشآت وتجهيزات اقتطاع املياه من تكون الفوترة جزافية بالنسبة للمستعملين الذين يمل

، على أن 34امللك العمومي للمياه من أجل حقنها في آلابار البترولية أو من أجل استعماالت أخرى في مجال املحروقات

 .35( أشهر0تكون هذه فوترة املبالغ املستحقة على املستعملين بعنوان هذه إلاتاوة كل ثالثة )

من املرسوم التنفيذي  0في مطتها  1تنص املادة : 321 -24ياه في ظل املرسوم التنفيذي رقم تحصيل إتاوة امل -جـ

 على أنه: ضمن تعديل القانون ألاساس ي النموذجي لوكالة الحوض الهيدوغرافيتيالذي  021 -23رقم 

لعمومية الطبيعية " تكلف وكالة الحوض الهيدوغرافي بتسيير نظام إلاتاوات املؤسسة بعنوان استعمال ألامالك ا

ة إليها....."، 
ّ
 للمياه املوكل

ينظم نشاطات املحروقات  20 -21في فقرتها الرابعة من قانون رقم  113نصت املادة  صالح وزارة البيئة:  -ثانيا

على ما يلي:" تقوم املصالح املختصة إقليميا املكلفة باألمن الصناعي وحماية البيئة بإثبات أي انتهاك لألحكام 

من هذا القانون أو بمتطلبات رخصة الاستغالل  22انونية والتنظيمية املتعلقة باملسائل املنصوص عليها في املادة الق

 الصادرة عن الوالي، ثم نبلغ إعذارا للشخص املقصر لتدارك الوضع.

غرامة يومية وإذا لم يقم الشخص املقصر بالتصحيحات الالزمة في غضون املهلة املحددة في إلاعذار، فإنه يخضع ل

د.ج( يبدأ سريانها بنهاية هذه املهلة بتدارك الوضع، يعلق أو يسحب الوالي رخصة 2220222قدرها مائة ألف دينار )

 الاستغالل". 

 املطلب الثاني: العقوبات املترتبة عن سوء تسيير النفايات الصناعية في قطاع املحروقات.

نفط" من خالل صالحياتهما املتعددة على على ضبط تعمل كال من "سلطة ضبط املحروقات" و "وكالة أل

قطاع املحروقات وضمان حمايته من كل املمارسات التي من شأنها املساس بالبيئة، إذ خول لهما املشرع توقيع 

                                                                                                                                                                                                 
جال املحروقات،  ج. ر. باإلتاوة املستحقة على الاستعمال بمقابل لألمالك العمومية للمياه من أجل حقنها في آلابار البترولية أو من أجل استعماالت أخرى في م

 . 1223جوان  10صادر في  32ع 

يحدد كيفيات تطبيق إلاتاوة املستحقة على الاستعمال بمقابل لألمالك العمومية للمياه من أجل حقنها في  210 -20من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  34 

   مرجع سابق. ، آلابار البترولية أو من أجل استعماالت أخرى في مجال املحروقات

 املرسوم التنفيذي نفسه. من  1املادة  35 
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بعض العقوبات فيما يتعلق بتسيير النفايات الصناعية املتمثلة أساسا في حرق الغاز في الهواء، وإعادة املواقع إلى 

 ا ألاصلية. حالته

 الفرع ألاول: العقوبات التي تقررها وكالة "ألنفط". 

 رخصة حرق الغاز املمنوحة  ن طرف وكالة "ألنفط":  -أوال

إن الرخصة الاستثنائية لحرق غاز نشاطات املنبع التي تمنحها التعريف برخصة حرق الغاز في نشاطات املنبع:  -1

طبيعي في الهواء، مقابل تسديد رسم خاص غير قابل للحسم للخزينة وكالة "ألنفط" تتعلق بعملية حرق الغاز ال

د.ج( لكل متر مكعب عادي من الغاز املحروق، طبقا لنص  21222العمومية، قدره اثنا عشر ألف دينار جزائري )

 ينظم نشاطات املحروقات.  20 - 21 من قانون رقم 122املادة 

ة كل سنة مدنية من طرف " الوكالة الوطنية لتثمين موارد يّتم تقييس التعريفة املذكورة أعاله في بداي

املحروقات" على أساس مؤشر أسعار الاستهالك الذي تنشره الهيئة العمومية املسؤولة عن نشر هذا املؤشر في 

الجزائر، كما يتم التصريح بالرسم على حرق الغاز وتسديده لدى ادارة الضرائب من قبل ألاطراف املتعاقدة على أال 

جانفي من السنة املوالية للسنة التي أحرقت خاللها كميات الغاز، أما فيما يتعلق بالشروط التي تمنح  02يتجاوز 

بموجبها وكالة "ألنفط" الرخص الاستثنائية لحرق الغاز والعتبات املقبولة وشروط تعريف خصائص املناطق النائية 

من قانون  123ن طريق التنظيم حسبما نصت عليه املادة أو املعزولة وكذا كيفيات تطبيق مختلف هذه ألاحكام ع

 36. 20 -21املحروقات رقم 

الغرامات املالية هي عقوبة تمّس الغرا ات املالية التي توقعها وكالة "ألنفط" نتيجة حرق الغاز في الهواء:  -2

لرئيس ي في مخالفة النصوص الذمة املالية للمتعامل مرتكب املخالفة، فإذا كانت ألارباح املالية تعتبر السبب ا

 القانونية املعمول بها، فالعقوبة املالية تعّد الوسيلة الفعالة ملواجهة مثل هذه املخالفات.

من قانون  213في حالة حرق الغاز بدون الحصول على رخصة وفقا للمادة غرا ة حرق الغاز بدون رخصة:  -أ

من  122رخصة لدفع الرسم املحدد في املادة  ، تخضع الكميات التي تّم حرقها دون 20 -21املحروقات رقم 

( من الغاز NM3د.ج( لكل ألف متر مكعب عادي ) 210222القانون نفسه، واملقدر باثني عشر ألف دينار )

 . 37( في املائة%12املحروق، مضاف إليه تطبيق نسبة خمسين )

ميات تفوق الكميات املرخص بها في حالة حرق الغاز بك غرا ة حرق الغاز بكميات تفوق الكميات املرخص بها: -ب

، تخضع الكميات التي تّم حرقها دون رخصة لدفع 20 -21من قانون املحروقات رقم  213طبقا لنص املادة 

د.ج( لكل ألف متر  210222من القانون نفسه، واملقدر بإثني عشر ألف دينار ) 122الرسم املحدد في املادة 

 . 38( في املائة%12ف إليه تطبيق نسبة خمسين )( من الغاز املحروق، مضاNM3مكعب عادي )

                                                           
الوكالة الوطنية لتثمين موارد "،  يحدد شروط منح 1220نوفمبر  10املؤرخ في  322 -20يذي رقم املرسوم التنفساري املفعول إلى غاية ذلك يبقى  36

 21صادر في  00)ألنفط( رخصة استثنائية لحرق الغاز والعتبة املقبولة وشروط التعريفات الخاصة في املناطق النائية أو املعزولة،  ج. ر. ع  "املحروقات

 . 1220ديسمبر 
 ينظم نشاطات املحروقات،  مرجع سابق.  20 -21قانون رقم  من 120املادة  37
  من املرجع نفسه. املادة نفسها 38
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 : العقوبات التي تقررها سلطة ضبط املحروقات.الفرع الثاني

تعمل "سلطة ضبط املحروقات" على توقيع عقوبات مالية على املخالفين لألحكام القانونية املتعلقة بحماية 

 البيئة بما فيها حرق الغاز دون رخصة.

 نوحة  ن طرف سلطة ضبط املحروقات: رخصة حرق الغاز املم -أوال

دون غيرها، وهي تلك العملية  يتعلق ألامر بتراخيص استثنائية لحرق الغاز فيما يتعلق فقط بنشاطات املصّب  

، فبحسب ألاصل يمنع حرق الغاز وتنفيسه، غير أنه واستثنائيا يمكن منح املتمثلة في حرق الغاز الطبيعي في الهواء

قبل "سلطة ضبط املحروقات" بطلب من املتعامل في نشاطات املصّب أو من صاحب  ترخيص بحرق الغاز من

 . 39الامتياز

 : 40أحكام الترخيص بحرق الغاز فيما يتعلق بنشاطات املصّب  -1

يطلب الترخيص بحرق الغاز إما من طرف متعامل في نشاطات املصّب وإما من صاحب الامتياز، يقصد بهذا ألاخير  -

قل بواسطة ألانابيب، أما متعامل املصّب فهو كل شخص طبيعي أو معنوي، ما عّدا صاحب الامتياز حامل امتياز الن

  .41يمارس أحد نشاطات املصّب 

يمكن لـــ "سلطة ضبط املحروقات" منح ترخيص بتنفيس الغاز، على سبيل الاستثناء أثناء ممارسة نشاطات النقل  -

يتضمن هذا الطلب وصفا لألعمال املزمع إنجازها وكذلك الوسائل بواسطة ألانابيب، بطلب من صاحب الامتياز و 

 . 42والترتيبات التي يتعين استعمالها للوقاية من املخاطر على ألاشخاص وعلى البيئة وعلى املمتلكات

ال تخضع عمليات حرق الغاز التي يلجأ إليها حتما ألسباب السالمة لطلب إذن مسبق، ومع ذلك يجب إرسال تقرير  -

 .43( أيام بعد الانتهاء من عملية حرق الغاز22" سلطة ضبط املحروقات" على سبيل التسوية في غضون عشرة ) إلى

من  202تراقب "سلطة ضبط املحروقات" عمليات حرق الغاز وكذلك الكميات التي تّم حرقها، طبقا لنص املادة  -

 . 20 -21قانون املحروقات رقم 

يتعين تسديد رسم غير قابل للخصم من طرف كل ق على نشاطات املصّب: الرسم الخاص بحرق الغاز املطبّ  -2

متعامل مصّب أو صاحب امتياز لقيامه بحرق الغاز بعد حصوله على ترخيص بذلك من طرف "سلطة ضبط 

تخضع عمليات حرق الغاز لدفع رسم  20 -21من قانون املحروقات رقم  122املحروقات"، فطبقا لنص املادة 

                                                           
 ينظم نشاطات املحروقات،  مرجع سابق. 20 -21من قانون رقم  213طبقا لنص املادة  39

من قانون املحروقات  -املطة الرابعة -1املادة  تنقسم أنشطة املحروقات إلى قسمين: نشاطات املنبع ونشاطات املصّب،  أما نشاطات املنبع فتعرف نص 40 

،  تشمل هذه النشاطات على وجه الخصوص الفصل والتجزئة واستغاللهانشاطات التنقيب والبحث عن املحروقات وتقديرها وتطويرها  بأنها: " 20 -21رقم 

 والضغط والتجميع والتوزيع والتخزين في عين املكان ووسائل تصريف املحروقات،  كما 
ّ
ي عن املواقع أنها تشمل نشاطات تسيير هذه العمليات وكذا التخل

في حالة النشاطات في البحر تشمل نشاطات املنبع أيضا الدعائم العائمة وخاصة تلك املتعلقة بتخزين الغاز وشحنه وتمييعه عند ،  وإعادتها إلى حالتها ألاصلية

غاز الطبيعي،  فصل غازات البترول املميع،  التكرير البتروكيماويات،  إنتاج الغاز الصناعي..... حيث الاقتضاء"،  أما نشاطات املصّب فتشمل أنشطة تمييع ال

نشاطات النقل بواسطة ألانابيب والتكرير والتحويل بما فيها صنع  بأنها: " 20 -21من قانون املحروقات رقم  -املطة الخامسة - 1عرفها املشرع في نص املادة 

  ."لزيوت املستعملة والتخزين والتوزيعاملزلقات وتجديد ا
  املرجع نفسه.من  22/ 213املادة  41
  ينظم نشاطات املحروقات،  مرجع سابق.  20 -21قانون رقم من  21/ 213املادة  42
   يتظم نشاطات املحروقات،  مرجع سابق. 20 -21القانون رقم من  211حسبما تنص عليه املادة  43
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( د.ج لكل ألف متر مكعب عادي من الغاز املحروق، 210222ل للخصم قدره اثنا عشر ألف دينار )خاص، غير قاب

 :  44مع مراعاة ألاحكام التالية 

في بداية كل سنة مدنية، من قبل "الوكالة  -املشار إليها أعاله - 122يتم تقييس التعريفة املنصوص عليها في املادة  -

"، على أساس مؤشر أسعار الاستهالك الذي تنشره الهيئة العمومية املسؤولة عن الوطنية لتثمين موارد املحروقات

 نشر هذا املؤشر في الجزائر .

يحسب مبلغ الرسم على أساس الكميات املحروقة خالل سنة مدنية معينة والتعريفة الخاضعة للتقييس املتعلقة  -

 .45وقات" فيما يخص نشاطات املصّب بالسنة املعنية، والتي يتم تبليغها من قبل "سلطة ضبط املحر 

يتم التصريح بالرسم على حرق الغاز وتسديده لدى إدارة الضرائب من قبل متعامل املصّب في اطار نشاطات  -

جانفي من  02املصّب، أو من قبل صاحب الامتياز في اطار نشاط النقل بواسطة ألانابيب، وذلك في أجل ال يتجاوز 

 -21من قانون املحروقات رقم  121احرقت خاللها كميات الغاز، حسبما قررته املادة السنة املوالية للسنة التي 

20. 

ي عن املواقع وإعادتها إلى حالتها ألاصلية
ّ
 ثانيا:  راقبة "سلطة ضبط املحروقات" للتخل

يلتزم كل شخص يمارس نشاطات املحروقات باحترام أفضل املمارسات من أجل الوقاية من أية مخاطر أو 

ر قد تلحق باألشخاص أو باألمالك أو باملنشآت أو بالبيئة، في حال عدم احترام هاته إلاجراءات الوقائية وإحداث أضرا

أضرار بالبيئة، يلزم كل شخص كان سببا في حدوث هذا الضرر نتيجة ممارسة نشاطات املحروقات بتنفيذ العمليات 

 . 46لية، وإال التزم بالتعويض عند استحالة ذلكالالزمة لحماية البيئة وإعادة املواقع إلى حالتها ألاص

تقوم "سلطة ضبط املحروقات" في إطار امتياز النقل بواسطة ألانابيب، بمراقبة عمليات التخلي عن املواقع 

بالتعاون مع مصالح الوالية املختصة إقليميا، إذ يقوم صاحب الامتياز على نفقته  47واعادتها إلى حالتها ألاصلية

ي عن املواقع وإعادتها إلى حالتها ألاصلية. ولهذا الغرض، يجب عليه رصد وتحت مسؤولي
ّ
ته، بعمليات التخل

 .48الاعتمادات، لكل سنة مدنية ابتداء من انطالق عملية الاستغالل

                                                           
من قانون املحروقات  121ناك بعض الحاالت التي تستثنى من دفع الرسم الخاص بكميات الغاز املحروق حسبما نصت عليه املادة تجدر الاشارة إلى أنه ه 44

  ،  واملتمثلة فيما يلي:20 -21رقم 

 ثناء إنجاز النموذج، أثناء تنفيذ نشاطات البحث واثناء الاختبارات التجريبية الخاصة بالبئر الاستكشافية و/ أو عمليات التحديد وكذلك أ -

 خالل مرحلة انطالق منشآت جديدة لفترات ال تتجاوز الحدود التي وضعتها "سلطة ضبط املحروقات"،  -

 في املناطق التي تنعدم فيها أو تفتقر للمنشآت التي تسمح باستعادة و/ أو صرف الغاز،   -

 21: " تبقى املنشآت واملعدات التي تم إنجازها قبل 20 -21من قانون رقم  101ادة في املنشآت التي تكون محل أشغال املطابقة عمال بأحكام نص امل -

 خاضعة إللزامية املطابقة حسب الشروط املحددة عن طريق التنظيم". 1221جويلية 
  ينظم نشاطات املحروقات،  مرجع سابق. 20 -21قانون رقم من  122طبقا لنص املادة  45
 ينظم نشاطات املحروقات،  مرجع سابق.    20 -21من قانون رقم  212املادة  46
ي عن املواقع وإعادتها إلى حالتها ألاصلية وتكلفته جزءا ال يتجزأ من مخطط انجاز واستغالل نظام النقل بوا 47

ّ
سطة ألانابيب،  يجب أن يكون برنامج التخل

 جع سابق. ينظم نشاطات املحروقات،  مر  20 -21من قانون رقم  233حسبما تنص عليه املادة 
  ينظم نشاطات املحروقات،  مرجع سابق.  20 -21قانون رقم من  22/ 230املادة  48
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يدفع مبلغ هذه الاعتمادات في حساب بنكي يفتحه صاحب الامتياز الذي يتكفل بتسييره من أجل الاضطالع   

ي عن املواقع وإعادتها إلى حالتها ألاصلية عند انقضاء الامتيازتحت مسؤوليته، 
ّ
، يعتبر مبلغ 49بعمليات التخل

 .50الاعتمادات الذي يتم دفعه تكلفة استغالل للسنة املالية املعنية

 الخاتمة: 

متعلقة بتدهور البيئة وباستنزاف املوارد الطبيعية الناتج عن وتحديات حقيقية تواجه الجزائر مشاكل 

كوارث بيئية وخيمة يصعب  -في الكثير من ألاحيان-ات النفطية، إذ ينجم عن إلاستثمار في قطاع املحروقات ستثمار الا 

تدارك أثارها على البيئة، هذا ما دفع باملشرع الى إستحداث آليات قانونية كفيلة بحماية البيئة أثناء ممارسة 

املتضمن حماية البيئة في إطار  22 -20انون رقم مختلف أنشطة املحروقات خاصة التنقيب، سواء في ظّل ق

 .  20 -21التنمية املستدامة أو في ظّل قانون املحروقات رقم 

 من خالل هذه الورقة البحثية وصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:

التي تقتض ي النظر في  إن موضوع النفايات الصناعية الناجمة عن قطاع املحروقات من أهم مواضيع الساعة -

مقارباتها املختلفة، خاصة القانونية منها وضرورة وجود النصوص القانونية الكفيلة بالتحكم ألامثل في تسيير هذه 

 النفايات، 

ة به مكفول، إذ تعمل السلطة العامة من أجل  -
ّ
إن البعد البيئي في قانون املحروقات أو في القوانين ذات الصل

 فايات الصناعية النفطية ومعالجتها، النهوض بتسيير الن

ال ينبغي إلاكتفاء بالنصوص القانونية وإصدراها بل ينبغي أن يتم العمل على تطبيقها بكل صرامة وجّدية في  -

 مواجهة الشركات النفطية التي تسعى إلى تحقيق الربح على حساب حماية البية واملحافظة عليها، 

 ة: وعليه يمكن تقديم التوصيات التالي

ضرورة التقليل من آلابار النفطية ذات الطاقة إلانتاجية الصغيرة والتي تقوم بطرح مخلفات سائلة بدون أية  -

 معالجة وبالتالي يكون ضررها على البيئة املجاروة أكثر من فائدتها، 

 روة املياه الجوفية. ضرورة تزويد جميع آلابار والحقول البترولية بأدوات معالجة للمخلفات السائلة حفاظا على ث -

ضرورة خضوع جميع مناطق إستغالل املحروقات ملراقبة دورية من طرف وكالتي املحروقات، للتأكد من مدى  -

 مطابقتها لدراسات ألاخطار ودراسات التأثير البيئي،  

رواسب واملخلفات ضرورة إلزام الشركات العاملة في قطاع املحروقات بما فيها شركة سوناطراك على إعادة تدوير ال -

 الخاصة بها.

  

 

                                                           
  املرجع نفسه.من  21/ 230املادة  49
ي عن املواقع وإعادتها إلى حال 50

ّ
ته ألاصلية يحدد عن طريق التنظيم،  فيما يخص امتياز النقل بواسطة ألانابيب،  كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخل

 واملراجعة الدورية لهذه التكلفة،  وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها.

 . املرجع نفسه من 231و 20/  230راجع في ذلك كال من املادتين 
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 قائمة املراجع و املصادر:

 باللغة العربية: 

 الكتب:

 .1221دار ألامل، تيي وزو، دردار، البيئة في مواجهة التلوث،  يفتح -2

 .2111محمد منير حجاب، التلوث زحماية البيئة: قضايا البيئة، دار الفجر للنشر والتوزيع،  -1

 املقاالت العلمية: 
، إلاقتصادية للدراسات القانونية و الاجتهاد جلة نية شريف، "التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر"، ه -2

 .221، ص 1212، سنة  2العدد  1املجلد 

 جلة ، "فطينجهود الجزائر في حماية البيئة ومكافحة التلوث ال"عبد القادر عبد الرحمان، بن هودة حساني،  -1

 .301، ص 1221سنة  3، العدد 3، املجلد الاقتصادية ات القانونية و للدراس الاجتهاد

 الرسائل الجا عية: 

 ألاطروحات:

بوالخضرة نورة، دور وكالتي النفط في ضبط قطاع املحروقات الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  -

 .1212علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 املذكرات:

  ذكرات املاجستير: 

رحمان آمال، تأثير املحروقات على البيئة خالل مرحلة التنقيب، دراسة حالة حوض بركاوي الجزائرمذكرة مقدمة  -2

 .1223لنيل شهادة املاجستير، ملية العلوم إلاقتصادية، جامعة ورقلة، 

لنفط في ميناء البريقة، رسالة مقدمة لألكاديمية عزالدين محمود الصابر محمود، التقييم البيئي للتلوث با -1

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلستكمال متطلبات نيل درجة املاجستير في تكنولوجيا النقل البحري 

 . 1223)حماية البيئة(، 

  ذكرات املاستر: 

ج "دراسة حالة املديرية الجهوية أحماحمة حسام، تسيير النفايات البترولية خالل مرحلة الحفر وإلانتا -2

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر تخصص 1223 -1221خالل الفترة  -حاس ي مسعود–لسوناطراك قسم إلانتاج 

 . 1221إقتصاد وتسيير بترولي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم إلاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، 

دراسة  -ناعية كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في املؤسسة الاقتصاديةحماش وليد، تسيير النفايات الص -1

صادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، ائرية، كلية العلوم الاقتز ميدانية بمؤسسة ج

 .1222، 1222سطيف، 

 املواقع إلالكترونية:

د ملالكي و ، الصادرة عن "إلاتحاد الدولي املحد"السفنالتخلص من النفط وحطام " 1ورقة املعلومات الفنية رقم  -2

 على املوقع إلالكتروني التالي:"" منشورة ITOPFالناقالت املعني بالتلوث" 
https://www.itopf.org/ar/knowledge-resources/documents  

 دليل "إدارة مخلفات إلانسكاب النفطي" املنشورعلى املوقع إلالكتروني التالي: -1
https://www.posow.org/documentation/POSOW_WasteManagement_Manual_OK.pdf 
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 وذجا''مرسكلة النفايات وتحديات التمويل ''ساورة نت أن

 د/عمراني  صطفى  

 قسم خزينة بلدية بشار  فتش

  لخص

الاقتصادي، املتمثل في خلق  تتجاوز فوائد رسكلة واسترجاع النفايات الحفاظ على البيئة إلى الحل

 فرص استثمارية ووظيفية و توفير مواد خام ملختلف الصناعات، إضافة إلى تخفيض كلفة النظافة.

تأتي هذه الورقة البحثية لدراسة أثر قرار التمويل )اختيار مصادر التمويل املناسبة( على املشاريع   

يع. وفي إسقاط لهذه الدراسة على حالة مؤسسة الاستثمارية، ودوره في استمرارية ونجاح هذه املشار 

ساورة نت خلصنا إلى بعض النتائج التي تؤكد في مجملها على ضرورة ترشيد قرار التمويل، وذلك عن 

طريق تحليل علمي ودقيق للبدائل التمويلية املتاحة، ودراسة تأثيره على املشاريع الاستثمارية خاصة فيما 

 ية.يتعلق بإنشاء املؤسسات املحل

تثمين النفايات، الرسم العقاري ورسم التطهير، الرسم السنوي على السكن، : الكلمات املفتاحية  

 مصادر التمويل، الاستثمارات املحلية

Résumé  
Les avantages du recyclage et de la valorisation des déchets vont au-delà de 

la préservation de l'environnement et de la solution économique de création 

d'opportunités d'investissement et fonctionnelles et de fourniture de matières 

premières pour diverses industries, en plus de réduire le coût de l'hygiène. 

Cette étude vise à étudier l’effet de la décision du financement sur les projets 

d’investissement et son rôle à la continuité et la réussite de ces projets. On a 

appliqué cette étude sur la société Saoura-Net conseils services, on a obtenu 

quelques résultats, parmi eux : la nécessité de rationaliser la décision du 

financement à travers des analyses scientifiques et précisément aux alternatifs de 

financement disponibles et d’étudier leur impact probable sur les projets, surtout 

ceux qui concernent l’institution locales. 

 Mots clés :Valorisation des déchets, Taxe Foncière et Taxe D’assainissement, 

Taxe Annuelle D'habitation, Sources de Financement, Investissements Locaux 

 : قد ة 

يعد الاستثمار في البنى التحتية وبالخصوص ما يسمى فروع الكتلة الحيوية )تثمين استعادة النفايات( والذي 

، حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية 12021-1222هو مدرج ضمن البرنامج الوطني للطاقات املتجددة 

                                                           

 11222من الحصيلة الوطنية إلنتاج الكهرباء. إن إنتاج  ٪10 لحصة من الطاقات املتجددة بنسبة 1202بالوصول في آفاق  سيسمح تحقيق هذا البرنامج 1 

. 1223مرات الاستهالك الوطني لسنة  3من حجم الغاز الطبيعي،  أي ما يعادل  مليار متر مكعب 022 بادخار من الطاقات املتجددة،  سيسمح  ميغاواط

ث و التطوير مثل مركز البحث وتدعيما لهذا البرنامج أنشأت الحكومة الجزائرية " املعهد الجزائري للبحث والتطوير للطاقات املتجددة" وكذا شبكة مراكز للبح
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اعتباره املورد ألاساس ي والوحيد لتمويل خزينة الدولة والاجتماعية، والسبيل ألامثل للتخلص من قطاع املحروقات ب

 واملشاريع التنموية.

إال أن تمويل مشروعات البنية التحتية يمثل عبئا ماليا على نفقة الخزينة، وذلك بسبب عدم تمكن موازناتها 

بهدف تخفيف من استفاء الحاجيات التمويلية الخاصة بها، خاصة في ظل الانخفاض الحاد في أسعار البترول. و 

 الضغط عنها واقتراح حلول قانونية لتمويل الاستثمار في البنى التحتية في ظل ألاوضاع إلاقتصادية الراهنة.

إن قرار التمويل و البحث عن مصادر التمويل املناسبة ألي مشروع يعد من أهم املواضيع التي تواجه مسير 

ة، وهذا القرار سيؤثر في النهاية على نجاح املشروع في املستقبل املشاريع واملستثمرين في ظل محدودية البدائل املتاح

 وعلى استمراريته.

تأتي هذه الدراسة لتجسد دراسة واقعية وميدانية ملؤسسة النظافة ساورة نت، في إطار حماية البيئة 

ئر إلى تعزيز إلاطار والاستثمار في الطاقة املجددة ضمن فرع الكتلة الحيوية )تثمين استعادة النفايات( لجأت الجزا

القانوني و املؤسساتي في هذا القطاع، وذلك من خالل استحداث مؤسسات عمومية محلية مكلفة بجمع النفايات 

وتزين املحيط ومن ثم إنشاء املؤسسات العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات بهدف استرجاع و رسكلة 

 .2اياتالنفايات تحت إشراف الوكالة الوطنية للنف

ألامر الذي دفع املصالح املحلية )البلدية والوالية( إلى التفكير بإنشاء هذا النوع من املؤسسات بهدف التخلص 

من النفايات املنزلية والتغلب عليها بوسائل حديثة، ودفع الحركة التنموية في إطار ما يسمى تشجيع الاستثمار املحلي، 

 . 5.طار آليات تحقق هذه ألاخيرة، في إ4املستدامة 3بغية تحقيق التنمية

تذليل املعوقات القانونية و إلادارية، بهدف تعزيز الاستثمار ألاجنبي ل ربط عناصر املوضوع من حيث بيوفي س

...وتحديات 6''رسكلة النفاياتإشكالية امللتقى، ارتأينا البحث في موضوع:بصفة عامة والوطني بصفة خاصة و 

                                                                                                                                                                                                 
اقة الشمسية. املوقع والتطوير للكهرباء و الغاز،  الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة،  مركز تطوير الطاقات املتجددة و وحدة تطوير معدات الط

 .02/22/1220،  تاريخ زيارة املوقع،  ANDIالاستثمارالرسمي للوكالة الوطنية لتطوير 

،  00،  املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها وعملها،  الجريدة الرسمية،  عدد  1221ماي  12املؤرخ في  201-21سوم التنفيذي ملر 2 

 .1221ماي  10املؤرخة 

 املشاريع أو البرامج لتلك العاكسة املرآة هي ةاملحلي التنمية فإن القطاعات،  ملختلف الوطنية واملشاريع البرامج مجموعة في تتمثل الوطنية التنمية كانت إذا3 

،  مذكرة ماجستير في القانون العام،  جامعة أبي بكر -دراسة حالة البلدية-املحلي. شويح بن عثمان،  دور الجماعات املحلية في التنمية املحلية املستوى  على

 .03،  ص: 1222-1222و العلوم السياسية،  ،  كلية الحقوق تلمسان بلقايد
هي إلاهتمام بذوي يعرفها املختصون:" الاعتماد على املكونات الذاتية و ليس على مكونات و مقدرة آلاخر"، أما البعض ألاخر فيرى بأن التنمية املستدامة ف4

ل املقبلة على تحقيق إحتياجاتها املوارد املحدودة،  بخالف من يدعى أن التنمية املستدامة و هي تحقيق احتياجات ألاجيال الحالية دون املساس بقدرة ألاجيا

راه في العلوم الخاصة. العايب عبد الرحمن،  التحكم في ألاداء الشامل للمؤسسة إلاقتصادية في الجزائر في ضل تحديات التنمية املستدامة،  رسالة دكتو 

 ،  ص:أ.1222-1222تسيير،  إلاقتصادية،  جامعة فرحات عباس سطيف،  كلية العلوم إلاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم ال

نساق النسق الجزئي يرى البعض أنه يجب أن تتكامل أربعة عناصر لتحقيق التنمية املستدامة و املتمثلة فيما يعرف باألنساق الجزئية،  وما يهمنا في هذه ألا5 

ألاعوان  يواجهها التي للمشاكل الخاصة يهتم بالحلول  النسق السياس ي. لإلقليم و الذي يساهم بفاعلية في جذب و استقطاب و ارتباط املوارد و ألاصول 

 املادة مستمرة بطريقة إلاقتصادي يوزع بينما النسق الاجتماعي،  والتثمين والتقييم املقاولة روح إنتاج إعادة فيضمن النسق الاجتماعي الثقافي أما املحليون، 

 إسطمبولي جامعة الراشد،  والحكم املحلية التنمية حول  الدولي امللتقى خالل قدمت مداخلة أمقران،  محمد إلاقليم. زرلي عناصر شرايين في الحيوية

 .1221أفريل  10-10يومي  خالل بمعسكر

بشأن تعزيز حركية التنمية املحلية  ، يندرج هذا ضمن ما خلص إليه محور اجتماع الوزير ألاول عبد املالك سالل باملسؤولين ألاولين للجماعات املحلية6 

ويتعلق ألامر بكل من قطاع  .1221جويلية  11خالل آخر مجلس الوزراء الذي عقد في  ، دا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةتجسي
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البلدية في الوالية و والذي بدوره يطرح إلاشكالية التالية: ما مدى مساهمة إيرادات ، ساورة نت أنموذجا''–التمويل

 :؟ و لإلجابة على إشكالية املوضوع اخترناتمويل الاستثمار املحلي

 . بالنسبة إليرادات الوالية و البلدية كل من الرسم العقاري ورسم التطهير، والرسم السنوي على السكن.2

 لبلدية بشار.سبيل املثال ساورة نتعلى دراسة حالة  ر املحلي. بالنسبة لالستثما1

ولعل هذا ما سنركز عليه في هذه الورقة البحثية، في وقت يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار 

إلى محورين، نظري و تطبيقي، نتناول في شقه  البحث ، وعليه سوف نقسم موضوعفي ألاسواق الدولية املحروقات

وقبل هذا نقدم موجز مقتضب حول كل من فاعلية ودور مؤسسة ساورة نت في ترقية الاستثمار املحلي، ري النظ

خاصة في الشق املتصل بالدراسة، أما في الجانب التطبيقي نقوم بدراسة تحليلية للرسم  مؤسسة ساورة نت

والرسم السنوي على السكن شار، العقاري ورسم التطهير من حيث املعاينة و التحصيل على مستوى خزينة بلدية ب

بمدى إمكانية إصدار قرار يقض ي بتمويل هذا املشروع من خالل الحلول املتعلقة  اقتراحثم على مستوى الوالية، 

 . هذين الرسمين

 الجانب النظري املحور ألاول: 

 . تثمين استعادة النفايات1

َن  :التثمين في اللغة 1.1 مَّ
َ
ن، ،مصدر تفعيل مشتق من ث ويقصد بها أيضا  7،ستحق به الش يءيما ، وهو تثميًنا يثّمِ

، ويندرج ضمن هذا الشأن التقويم بمفهومه الشمولي، بمعنى عملية أكسبه قيمة زيادة على قيمتهأي ، ء الش يءثراإ

 . 8تثمين الش يء بعناية ابتغاء التأكد من قيمته

: '' كل 9، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها21-22من القانون  20عرفها املشرع الجزائري في املادة  النفايات: 1.2

البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال و بصفة أعم كل مادة   أو منتوج وكل منقول يقوم 

 املالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته.''

:'' كل العمليات 21-22فقد عرفها املشرع في نفس املادة من القانون  :10رسكلة النفايات أ ا بالنسبة ملصطلح 3.1

، يعتبر املشرع تثمين 21-22من القانون  21الرامية إلى استعمال النفايات أو رسكلتها أو تسميدها''، أما في املادة 

 يير النفايات ومراقبتها وإزالتها على املبادئ آلاتية:النفايات من أهم املبادئ التي يرتكز عليها تسيير النفايات:'' يرتكز تس

                                                                                                                                                                                                 
وهو ''،  استغاللهاثروة اقتصادية ينبغي :'' وقطاع السياحة ''، تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفالحي:'' الفالحة،  حيث قدم وزير القطاع عرضا حول 

الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية :'' عنوان عرض وزير تهيئة إلاقليم والسياحة والصناعة التقليدية،  فيما قدم وزير الصناعة واملناجم عرضا تحت عنوان

تثمين املوارد النظيفة للجماعات املحلية في سياق :'' كما قدم كل من وزير املالية ووزير السكن والعمران واملدينة عرضين على التوالي تحت عنوان.''الوطنية

و في الحقيقة تعد محاور هذا إلاجتماع أليات ناجعة من أجل بعث انطالقة  .''السكن وإلاطار املعيش ي للمواطن رهانات وآفاق'' و'' الصرامة في تسيير امليزانية 

قدم نووزير السكن والعمران واملدينة،  و الذي بدوره فتح املجال لكي  وزير املاليةنتباهي عرض و ما لفت إ .جديدة لالقتصاد الوطني وتحقيق التنمية املستدامة

 .الورقة البحثيةهذه 

 .1هـ،  ص:2300أحمد عبد العزيز العميرة،  التثمين العقاري،  مجلة القضائية،  العدد الثالث،  محرم 7 

 .11،  ص:1220/22راتيجية،  دار خالد اللحياني للنشر و التوزيع،  إلادارة و إلادارة إلاست أحمد جالل جمال،  مبادئ في8 
. 1222ديسمبر  21،  بتاريخ 00،  يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وإزالتها،  جريدة الرسمية،  عدد 1222ديسمبر 21،  بتاريخ 21-22قانون رقم 9

 الضخمة،  النفايات الخاصة،  النفايات الخاصة الخطرة،  النفايات الهامدة...إلخ باإلضافة إلى تعريف: النفايات املنزلية و ما شابهها،  النفايات
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تثمين النفايات بإعادة استعمالها، أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك النفايات،  -...-

 ...''-على مواد قابلة إلعادة الاستعمال أو الحصول على الطاقة. 

 نظيف وجمع النفايات املنزلية. تعريف  وجز ملؤسسة ساورة نت املكلفة بت2

النشأة والاختصاص: نشأة املؤسسة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات  201

واملتضمن إنشاء مؤسسة عمومية  21/20/1223املحلية ووزير املالية ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، بتاريخ 

ي مكلفة بتنظيف و جمع ونقل النفايات املنزلية و تزين املحيط بوالية بشار، حيث والئية ذات طابع صناعي وتجار 

 . 11تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة وتوضع تحت وصاية والي والية بشار

من قانون الوالية، يمكن للوالية:'' أن تنش ئ قصد تلبية الحاجات  23فقرة  232وانطالقا من املادة 

 ة ملواطنيها بموجب مداولة املجلس الشعبي الوالئي مصالح عمومية والئية للتكفل على وجه الخصوص:الجماعي

 بالنظافة و الصحة العمومية ومراقبة الجودة ...إلخ'' -

 تقوم هذه املؤسسة بالتنسيق مع املصالح املختصة وفي حدود اختصاصها إلاقليمي بجملة من املهام أهمها:

 احات الخضراء و تسييرها.إنشاء وتهيئة املس -

 استعمال وتطوير تقنيات الفرز النوعي للنفايات املنزلية بهدف تثمينها وتقليص النفايات املوجهة للردم. -

 استخدام التكنولوجيات الحديثة لتثمين مؤهالت املؤسسة. -

 أو رسكلتها   أو تسميدها.مراقبة جميع مراحل التعامل مع النفايات أثناء التخلص منها بهدف إعادة استخدامها  -

إعداد وتنفيذ نظام متكامل لتسيير النفايات وفق املعايير الدولية، وتكييفه حسب املخطط التوجيهي لتسيير  -

النفايات لوالية بشار، باإلضافة إلى وضع نظام مناوبة يضمن استمرارية الخدمات املقدمة من طرف املؤسسة في 

 ألاعياد واملناسبات. 

مؤسسة الساورة نت مؤسسة عمومية ذات طابع مزدوج، صناعي تجاري، فهي تخضع  وتسيير املؤسسة:تنظيم  2.2

للقانون العام والخاص في الوقت نفسه. يشرف على إدارتها و تسيرها مجلس إدارة يترأسه والي والية بشار، ويديرها 

 مدير.

شعبي الوالئي أو ممثله عضوا، منتخب من ويتشكل مجلس إلادارة من: الوالي أو ممثله رئيسا، رئيس املجلس ال

املجلس الشعبي الوالئي عضوا، املدير املكلف بالتنظيم و الشؤون العامة عضوا، املدير املكلف باإلدارة املالية عضوا، 

 املدير املكلف بالبرمجة وامليزانية عضوا، املدير املكلف بالبيئة عضوا، املدير املكلف بالصحة والسكان عضوا، املدير 

املكلف باملوارد املائية عضوا، املدير املكلف بالنقل عضوا، املدير املكلف بالصناعة واملناجم عضوا، املدير املكلف 

                                                                                                                                                                                                 
على الصفة  فنحن نتفق مع ما ذهب إليه ألاستاذ أحمد جالل جمال في قوله: ''... وملا كان التثمين ينضوي تحت مفهوم الحكم و كان مصطلح الش يء يقتصر 10 

حكم الصادر على قيمة ألاشياء،  أو املوضوعات،  أو املواقف أو السلوكات أو ألاشخاص،  استنادا إلى معايير و محكات املادية و املعنوية معا،  كان التقويم هو ال

 .11معينة. و عليه اعتبرت الغاية شرطا أساسيا تقف عليه عملية التثمين... ''. أحمد جالل جمال،  املرجع السابق،  ص: 

،  املحدد لشروط إنشاء وتنظيم سير 21/20/2130،  املؤرخ في 30/122رقم القرار،  هو أحكام املرسومألاساس القانوني الذي يستند إليه هذا 11 

 .2130مارس  11،  بتاريخ 21،  الجريدة الرسمية،  عدد 22فقرة  20املؤسسة العمومية املحلية،  ال سيما املادة 
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باألشغال العمومية عضوا، مدير املؤسسة العمومية الوالئية للتسيير ومراكز الردم التقني للنفايات املنزلية لوالية 

ميا أو من يمثلهم أعضاءا، رئيس املجلس الشعبي البلدي املنتخب من بشار عضوا، رؤساء الدوائر املختصون إقلي

 طرف نظرائه عضوا.

مؤسسة ساورة نت في ترقية الاستثمار املحلي: باعتبار مؤسسة ساورة نت مؤسسة عمومية ذات طابع  فاعلية 001

طريق ما تشرف عليه من  صناعي تجاري، أسند لها تسيير مرفق عمومي، فهي تقوم باملشاركة في تنمية الاقتصاد عن

وحدات اقتصادية التي تتولى كل منها تنفيذ مشروع اقتصادي يتمثل في نشاط صناعي أو تجاري أو مالي أو زراعي أو 

، بحيث تقوم املؤسسة وفق املهام املنوطة بها بتنفيذ البرنامج 12عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط إلاقتصادي

ث يتعين عليها القيام بعمليات النظافة يوميا لألحياء و الشوارع الرئيسية، املسطر من طرف مجلس إلادارة، حي

وتجميع النفايات من شتى املزابل املخصصة لذلك و توجيهها ملراكز الردم التقني. استخدام التكنولوجيات الحديثة 

إلى املراكز املتخصصة من ملراقبة النفايات من أجل فرزها وإعادة تصنيعها كالنفايات البالستيكية وغيرها ونقلها 

أجل الاستفادة منها، استحداث رقم أخضر في الحاالت الاستعجالية تحت تصرف املواطن من أجل التبليغ على 

 .13أماكن النفايات في الوسط العمراني

 ساورة نت عتاد مؤسسة 301

 شاحنة من نوع إيسيزي لنقل النفايات املنزلية. 21 -شاحنة من نوع سونا كوم.  11 -

 23 -شاحنات ذات الوزن الثقيل من نوع هينو. 23 -شاحنات ذات الوزن الثقيل من نوع ميتسيبيتش ي. 20 -

 سيارة من النوع املتوسط لنقل النفايات املنزلية وتزين املحيط.  SNVI .- 21شاحنات للسقي من نوع سنفي 

 . الجدوى الاقتصادية للمشروع3

الحفاظ على  -و الحل الاقتصادي ألامثل، ألن من بين فوائده، يعتبر مشروع استرجاع وتثمين النفايات ه

إحالل -خلق فرص استثمارية بسبب توافر املواد الخام محليا، -تخفيض ميزانية عقود النظافة، -البيئة من التلوث، 

 بعض املنتجات البديلة.

وذلك تطبيقا للمبدأ  14يةكما يعتبر مشروع استرجاع وتثمين النفايات من أهم مبادئ ترشيد النفقات العموم

القائل:'' تلبية إحتياجاتنا الذاتية من خالل املصادر املحلية''، وبالتالي التقليل إلى الحد ألادنى من شراء واستهالك 

سلعة جديدة. وهذا التوجه بحد ذاته يعتبر ترشيدا لإلستهالك، وتتلخص أهم مبادئ إعادة استرجاع وتثمين 

 :15بالنقاط الخمس التاليةالنفايات واملصادر املحلية 

                                                           

 .123،  ص،  1222وعات الجامعية،  فريجة حسين،  شرح القانون إلاداري دراسة مقارنة،  ديوان املطب12 

لبيئة إال بعد أخذ رأي في بعض الدول يلزم القانون الهيئات املختصة بحماية البيئة على املستوى املركز أو املحلي،  بعدم اتخاذ قرار في املسائل املتعلقة با13 

 .211،  ص،  1223اعات املحلية في حماية البيئة،  دار هومه،  الجزائر،  ،  أنظر أحمد لكحل،  دور الجمالجمعيات ألاكثر تمثيال و املعروفة في هذا املجال

،  بخصوص ترشيد النفقات العمومية،  املوجهة إلى كافة أعضاء 1220جوان  10بتاريخ  111وهو ما يتوافق مع مضمون التعليمة الوزارية رقم 14 

ار مواجهة الصعوبات املرتبطة بانخفاض املوارد املالية جراء إنهيار أسعار املحروقات في السوق الحكومة،  والتبليغ الواسع إلى السيدات و السادة الوالة،  في إط

 الدولية.

 بالتصرف،  جورج كرزم،  تدوير النفايات و املصادر املحلية،  مقال غير منشور.15 
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 تقليل الاستهالك. -

 إعادة الاستعمال بشكل عام. -

 إعادة الرسكلة في نفس النظام. -

 إصالح ألاشياء بهدف إعادة استعمالها. -

 إعادة استعمال النفايات.   -

لة في إطار تثمين استرجاع النفايات و الحفاظ على البيئة، باعتبار هذا ألاخير منجم ذهب، تأتي استجابة الدو 

ما بين  مركز الردم التقنيبهدف تفعيل مشاريع استثمارية هدفها خلق مناصب عمل، تم تعزيز مؤسسة ساورة نت ب

ساورة نت. وفي هذا الصدد صرح ذات املسؤول بأن مركز  حسب مدير املؤسسة املحلية البلديات بجنوب بشار،

طن من  202بلديتي بشار والقنادسة موزعة حسب طن من النفايات ل 022الردم التقني للوالية يستقبل أزيد من 

طن من نفايات مختلفة على غرار الخشب والباقي  02طن من نفايات البالستيك، باإلضافة  22و  نفايات الورق

 عبارة عن مخلفات البنايات والحديد...إلخ. 

بشار النفايات لبلديتي تشغيل هذه املنشأة البيئية لوضع حد إلشكالية معالجة وتخزين مختلف كما يأتي 

ما بين البلديات الواقع جنوب بشار، وبجوار منجم الفحم القديم بوحدات  الردم التقني وقد زود مركز  والقنادسة،

يتربع  وسيسمح هذا املركز الذيملعالجة وتفتيت مختلف أنواع النفايات تماشيا مع املقاييس الوطنية لحماية البيئة،

مليون دج، من خالل أدراجه 312قيمته الـ تطلب إنجازه إستثمارا عموميا فاقت ارا والذيعلى مساحة ثالثون هكت

سنة 11 املدمج خاللمكعب بالتسيير اليومي  متر 0م 1220222 طاقة استيعاب كل واحد منهاتبلغ ألاربعة التي 

مائة منصب شغل دائم، حوالي اري و تج تشرف عليها مؤسسة ذات طابع اقتصاديالقادمة، وتوفر هذه املنشأة التي 

ميدان جمع ومعالجة النفايات واملواد مؤسسات مصغرة أنشئت ضمن أجهزة دعم التشغيل في  وتنشط رفقة ثماني

و يتيح تشغيل املركز التقني للردم الجديد، غلق  .الزجاج والخشب وغيرهاغرار البالستيك و  على للرسكلة،القابلة 

 الحالية بالبليدتين سيما منها تلك املتواجدة ببشار واملمتدة على مساحة مئات الهكتارات، حيثاملراقبة  للمفارغ

غلق هذه املفرغة في كما سيساهم مشاريع عمومية جديدة،سيستغل إلنشاء  سيتم استعادة الوعاء العقاري الذي

 ا للتوضيحات املقدمة من مسؤوليإستنادبشار الجديد، حل مشكل تلوث الهواء املالحظ حاليا بمحاذاة حي 

  .16القطاع

وفي هذا إلاطار، نتطرق كذلك ملشروع استرجاع الورق على مستوى إلادارات العامة و التي بدأت كمرحلة 

الصدد تجميع أولية على مستوى وزارة البيئة و تهيئة إلاقليم لواليتي وهران وسيدي بلعباس، حيث سجل في هذا 

                                                           

 .1220نوفمبر  20-3-0يام متفرقة،  زيارات ميدانية ملؤسسة ساورة نت،  ومقابلة مسؤولي و عمال املؤسسة،  تاريخ الزيارة أل 16 
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غ في اليوم للموظف الواحد، والهدف من هذه 10طن من نفايات الورق منذ بداية العملية أي ما يعادل  20

 .17العملية هو إعادة عملية تصنيع جديدة و فوائد أخرى إقتصادية

وبهدف الاستفادة الاقتصادية من مشروع استرجاع وتثمين النفايات، يجب الاستفادة من تجارب الدول 

لرائدة في هذا املجال على غرار إمارة أبوظبي، والتي أنشئت مؤسسات صغيرة مرافقة للمركز التقني للردم بهدف ا

حيث تفرز املخلفات وتفصل إعادة استخدام منتج أو سلعة أو مادة معدنية كمدخالت لعمليات إنتاجية أخرى، 

ب الصغيرة حيث يعاد تصنيعها إلى منتجات مكوناتها كل على حدة، وترسل املخلفات املعدنية إلى مصانع الصل

أما ألاوراق وبقية املواد  ،جديدة، وكذلك املخلفات الزجاجية يعاد استخدامها لصناعة أنواع رخيصة من الزجاج

السليلوزية فتجمع وترسل إلى مصانع الورق الصغيرة لصناعة صناديق التغليف وأوراق الكربون، وتعتبر صناعة 

 .18ماد عضوي إحدى طرق التخلص من النفاياتتحويل القمامة إلى س

 . املشاكل التقنية واملالية التي تعاني  نها  ؤسسة ساورة نت4

ال يخلو أي مشروع استثماري من املعوقات املالية أو التقنية أو الادارية...إلخ، وباعتبار موضوع البحث ينحصر 

تقنية فقط، والتي اطلعنا عليها عمال ومسؤولي في مصادر تمويل املشروع سوف نركز على املشاكل املالية وال

 املؤسسة من خالل املقابالت والزيارات امليدانية. 

املشاكل املالية: من خالل الزيارات امليدانية واملقابلة مع عمال ومسؤولي مؤسسة ساورة نت، تتلخص املعوقات  203

ني منها املؤسسة من أجل توفير آلاالت واملعدات الالزمة املالية لهذه ألاخيرة في النقص الحاد للموارد املالية التي تعا

لتوفير خدمة عمومية محلية ترقى إلى تطلعات املواطن. باإلضافة إلى ألاعباء املالية ألجور عمال املؤسسة، ففي 

نظم عمال مركز الردم التقني ببشار، وقفة احتجاجية سلمية أغلقوا من خاللها أبواب املركز،  21/21/1220

 
ّ
قوا الفتات تنديدا بالوضعية الصعبة التي يعيشونها بسبب عدم تلقيهم ألجورهم العالقة منذ ستة أشهر، وغياب وعل

 .أدنى ظروف العمل

                                                           

 .02/22/1220،  تاريخ زيارة املوقع،  ANDIاملوقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير إلاستثمار17 

 في ضوء أن إلا و نفايات الهدم  عادة تدوير الزيوت والبالستيك وإلاطاراتإل مشاريع حيوية في هذا الصدد ننوه بتجربة إمارة أبوظبي بتبنيها 18 
ً
مارة تحتّل خصوصا

 في إنتاج النفايات،  مقارنة بعدد السكان،  تلتها أميركا واستراليا
ً
 عن .املركز ألاول عامليا

ً
،  فضال

ً
 ونصف املليار درهم سنويا

ً
 122وتخسر إمارة أبوظبي مليارا

،  ويبلغ املعدل اليومي إلنتاج النفايات ف
ً
ها مطامير النفايات سنويا

ّ
 و 00ي إمارة أبوظبي فدان هي املساحة التي تحتل

ً
  130ألفا

ً
  .طنا

 بسبب عدم قابليتها  0,0إنتاجية قدرها  ةبطاقيعمل مصنع الخليج للمطاط  مصنع املطاط   
ً
 بيئيا

ً
طن في الساعة،  حيث إن إلاطارات املستهلكة تشكل خطرا

 من خالل تحويلها إلى منتجات ذات قيمة سوقية صنع يتخلص من إلاطارات املست،  باإلضافة إلى أن املللتحلل،  إضافة إلى خطر اشتعالها
ً
هلكة الخطرة بيئيا

 .  وصديقة للبيئة بطرق حديثة وتكنولوجيا متطورة ضمن أعلى املواصفات العاملية

ويعتبر بمثابة عالمة فارقة في  يعد أكبر مصنع إعادة تدوير ملادتي البالستيك والعبوات البالستيكية املستعملة في إلامارات العربية املتحدة،  مصنع البالستيك   

 في اليوم الواحد ) 12مجال صناعة إعادة التدوير في الدولة. ويساوي إجمالي الطاقة إلانتاجية للمصنع عند تشغيله بالكامل 
ً
 لكل خط في اليوم 11طنا

ً
 (.طنا

 من نفايات الهدم والبناء،  بينما تعالج  1222على معالجة  تمتلك الكسارة في العين القدرة،  كسارتي البناء والهدم في أبوظبي والعين نفايات الهدم
ً
طن يوميا

،  إضافة إلى إنتاج مجاميع من أحجام مختلفة يتم بيعها ألعمال الطرق وشركات البناء. أما املرتجعات املكونة من  22كسارة أبوظبي ما يقارب 
ً
آالف طن يوميا

 .صحي،  وإن املواد القابلة للتدوير مثل الخشب،  الحديد،  البالستيك فيتم إعادة استخدامهاجزيئات الغبار فيتم استخدامها كغطاء في املطمر ال

نتاج كما يتم إعادة تدوير الزيوت املستعملة من خالل مصنع ديور إلعادة تدوير الزيوت املستعملة والذي يعمل على معالجة الزيوت املستعملة إل  تدوير الزيوت

 من التخلص منها باعتبارها نفايات خطرة،  وذلك وفق املعايير العاملية والشروط البيئيةزيوت جديدة بطريقة آمنة وسل
ً
 للسماد، باإلضافة إلى  .يمة بدال

ً
 مصنعا

 . ومحرقة للنفايات الطبية ومحرقة الحيوانات النافقة
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املشاكل التقنية: من أهم ألاسباب التي تعاني منها املؤسسة هو نقص الهياكل والفروع التابعة للمؤسسة، ألنه  103

مية واملؤسسات الصناعية زاد مشكل تراكم النفايات، باإلضافة إلى غياب كلما زاد عدد السكان واملرافق العمو 

على حد قول عمال  وحتى التلقيح إلاجباري هم محرومين منهوالعالجية بالنسبة لعمال النظافة وسائل الحماية 

املاء قال  ، ما يجعلهم عرضة لعديد ألامراض باعتبارهم يشتغلون وسط النفايات والروائح الكريهة، وحتىاملؤسسة

 .العمال بأنه غير موجود باملركز

 خاتمة املحور النظري   

من خالل ما تقدم، نستطيع الجزم بأن الاستثمار في تثمين استعادة النفايات من بين الاستثمارات املحلية التي 

تراجع موارد الدولة يجب أن تحظى بالدعم املحلي، والوطني خاصة في شقه التقني و املالي، إال أن هذا ألاخير و في ظل 

جراء انخفاض أسعار املحروقات، كان البد على الدولة بصفة عامة والجماعات املحلية بصفة خاصة البحث عن 

البدائل املتاحة لتمويل مثل هذه املشاريع، وباعتبار الرسم العقاري ورسم التطهير، والرسم السنوي على السكن، 

والوالية، نتناول في املحور الثاني من هذه الدراسة، إمكانية إصدار قرار من بين الضرائب املحصلة لفائدة البلدية 

 يقض ي بتمويل مشروع تثمين واستعادة النفايات من خالل هذين الرسمين.

 املحور الثاني: الجانب التطبيقي

يات إن مشاريع استرجاع و تثمين النفايات أصبحت من أهم املشاريع، التي دخلت حيز العمل وتعتبر من أولو 

أجندت الدولة، وتتلخص هذه املشاريع في تقليص حجم النفايات الناتجة وحماية املوارد والثروات الطبيعية، وإيجاد 

ولهذه ألاسباب يجب البحث عن مصادر التمويل املناسبة فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا املجال. 

املشاريع واملستثمرين في ظل محدودية البدائل املتاحة، للمشروع، والذي يعد من أهم املواضيع التي تواجه مسير 

 وهذا القرار سيؤثر في النهاية على نجاح املشروع في املستقبل وعلى استمراريته.

 وفي هذه الورقة البحثية نحاول تقديم اقتراح مصدر تمويل بما يناسب هذه املشاريع.

  ن حيث طبيعة هذه املصادر: -

 ات، والتزايد، والاستقرار.بالثبتتميز هذه املصادر، 

  ن حيث طبيعة املشروع: -

 باعتبار مشروع '' رسكلة النفايات'' يقع على عاتق كل من البلدية والوالية

  ن حيث ارتباطها بميزانية الجماعات املحلية -

 الرسم العقاري ورسم التطهير تابع مليزانية البلدية.

 يةالرسم السنوي على السكن تابع مليزانية الوال 

 :19.الرسم العقاري ورسم التطهير1

نضم املشرع أحكام الرسم العقاري ورسم التطهير ضمن الباب الخامس من قانون الضرائب املباشرة 

، تحت عنوان الضرائب املحصلة لفائدة البلديات دون سواها، 100إلى املادة  133والرسوم املماثلة، من املادة 
                                                           

 .1220ب،  قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة،  وزارة املالية،  املديرية العامة للضرائ19 
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م العقاري، لينقسم هو آلاخر بدوره إلى فصلين، ينضم ألاول منه الرسم مخصصا بذلك الباب الفرعي ألاول للرس

من نفس القانون، أما الفصل الثاني يتناول أحكام  102إلى املادة  133العقاري على املمتلكات املبنية من املادة 

اب الفرعي الثاني ح، أما بخصوص الب 102د إلى املادة  102الرسم العقاري على امللكيات غير املبنية من املادة 

 ، فتناول أحكام رسم التطهير. 100إلى  100الذي يضم املواد 

 الرسم العقاري ينقسم بدوره كما تقدم إلى: 1.1

 املبنيةامللكيات على  العقاري  الرسم 1.1.1

ق على امللكيات املبنية املوجودة ف ،يعتبر الرسم العقاري على امللكيات املبنية رسم سنوي  وق التراب ُيطبَّ

القطع ألارضية ، املحالت ذات الاستعمال السكني على: خصوصا . ويطبق ذلكةمهما كانت وضعيتها القانوني الوطني،

 20الفناءات... الخ التي تشكل ملحقا للملكيات املبنية، كالحدائق و

ملماثلة، حسب ما نضمه املشرع ضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم الرسم العقاري لدينون أما امل

يستحق الرسم العقاري لسنة كاملة، على املساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاريخ أول يناير من السنة، من 

أو غير املبنية عند هذا التاريخ. وفي غياب أي حق ملكية أو حق مماثل فإنه  املبنيةأو حق مماثل،  امللكيةصاحب حق 

في حالة وجود رخصة أو حق امتياز لشغل ألامالك العامة  عقاري.السعي لدفع الرسم ال امللكيةيتعين على شاغل 

 للدولة، يسدد املستفيد من الترخيص أو صاحب حق الامتياز الرسم املستحق.

 .21املستحقمن السكن الرسم  املستفيدبالنسبة للسكنات بصيغة البيع باإليجار، يسدد 

 (TFPNBالرسم العقاري على امللكيات غير املبنية) 2.1.1

ريبة ضوهو  213222ذا الرسم تم نقله من القانون الفرنس ي و ادخل في القانون الجبائي الجزائري عام ه

أو باسم املؤجر    نتفاع إلا سنوية يفرض على جميع امللكيات غير مبنية بصفة عامة ويكون ذلك باسم املستفيد بحق 

 .يجارإلا في حالة 

 رسم التطهير هو آلاخر ينقسم إلى: 2.1

 م رفع القما ات املنزليةرس 1.2.1

يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات املنزلية، رسم سنوي لرفع القمامات املنزلية 

 مطبقة على كل امللكيات املبنية.

يتحمل الرسم املستأجر الذي يمكن  نويا رسم خاص برفع القمامات املنزلية باسم املالك أو املنتفع.سيؤسس 

 23ف مع املالك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنيةأن يكل

                                                           
،  جريدة 1221،  املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 1221يوليو سنة  10،  مؤرخ في 22-21من أمر رقم  3معدلة بموجب املادة  133أنضر املادة 20

 .1221يوليو  10،  بتاريخ 32رسمية،  العدد 

 .1220-22-20املوقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب،  تاريخ تصفح املوقع 21 

ر في العلوم إلاقتصادية،  ملير عبد القادر،  الضرائب املحلية و دورها في تمويل ميزانية الجماعات املحلية دراسة تطبيقية مليزانية بلدية أدرار،  رسالة ماجستي22 

،  السنة 1223-20-12يخ املناقشة،  تخصص: إقتصاد و إدارة أعمال،  جامعة وهران،  كلية العلوم إلاقتصادية وعلوم التسيير و العلوم التجارية،  تار 

 .13،  ص:1223-1220الجامعية 
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تحدد الرسوم ، دج على كل محل ذي استعمال سكني 20122دج و 2222ما بين : يحدد مبلغ الرسم كما يلي

البلدي وبعد اطالع  املطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس املجلس الشعبي البلدي، بناء على مداولة املجلس الشعبي

 رأي السلطة الوصية.

 24الرسم الخاص بتصريف املياه غير صالحة للشرب 2.2.1

يحّصل من طرف مؤسسة توزيع املياه التي تحصل و تدفع قيمة هذا الرسم إلى القابض البلدي، أما قيمته 

 من فاتورة الاستهالك. %22فهي 

 2215-2214 -2213-1212-2211:  بلغ إلاثبات للرسم العقاري و رسم التطهير لسنوات 21الجدول رقم 

 السنة

 املنطقة

 الفرعية

1221 1223 1220 1221 1222 

 عدد

 املواد

 مبلغ إلاثبات

 دج

 عدد

 املواد

 مبلغ إلاثبات

 دج
 عدد املواد

 مبلغ إلاثبات

 دج
 عدد املواد

 مبلغ إلاثبات

 دج
 عدد املواد

 مبلغ إلاثبات

 دج

 أول نوفمبر
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1
0
0

 

2
1
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3
0
03
0
2

 

3
1
0
0

 

2
1
03
3
0
03
0
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0
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1

 

2
0
00
2
0
00
1
1

 

0
0
3
1
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0
00
2
0
00
1
1

 

0
2
0
1

 

2
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00
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02
2
0

 

 الدبدابة
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0
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2
0
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1
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0
00
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2
1
1
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بشار 

 الجديد
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بشار وسط 

 + لطفي
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 املصدر: من إعداد الباحث استنادا على الوثائق املتاحة لدى مكتب التحصيل، لخزينة بلدية بشار.

، لبلدية بشار 1221-1223-1220-1221-1222مبلغ إلاثبات لسنوات املالية  21دول رقم يوضح الج

لإلشارة فقط مبلغ إلاثبات هو املبلغ الثابت تحصيله الصادر عن مصالح  25حسب املناطق الفرعية التابعة لها

                                                                                                                                                                                                 

 .1220-22-20املوقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب،  تاريخ تصفح املوقع 23 

 .1220-22-20املوقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب،  تاريخ تصفح املوقع 24 
 ة الضرائب لوالية بشار كتالي:تظم بلدية بشار أربع مناطق فرعية وهي مقسمة حسب مديري25

 .232222. املنطقة الفرعية ألاولى: أول نوفمبر و رمزها 2
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سنة، أما بالنسبة لعدد املديرية الوالئية للضرائب عن طريق الجدول العام للرسم العقاري ورسم التطهير حسب كل 

املواد فهو مجموع العقارات الخاضعة للرسم العقاري ورسم التطهير، حسب الرقم التعريفي الضريبي لكل عقار 

حسب كل منطقة كما هو موضح في الجدول، ما يمكن استخالصه من الجدول أعاله الزيادة املعتبرة في مبلغ 

 0001310323: 1221دج، ليصبح في سنة  0201100202لغ مجموع مبلغ إلاثبات ب 1222إلاثبات، ففي سنة 

. وهو ما يثبت أن الرسم 1221دج في سنة  2200100311دج، وزيادة قدرها  200010030دج بزيادة قدرها 

 العقاري ورسم التطهير ثروة ثابتة، متزايدة، ومستقرة يجب استغاللها.   

 تحصيل الرسم العقاري ورسم التطهير واقع 3.1

بالجزائر،  %76, 1، 2113لة الرسم العقاري ورسم التطهير ضعيفة إذ بلغت نسبته سنة تعد حصي

الرسم على امللكيات املبنية و %26,6، منها  %28,3وباملقابل نجد نسبة الرسم العقاري بفرنسا عن نفس السنة

 نة بلدية بشار. ذا ما سجلناه بدورنا في مكتب التحصيل لدى خزيوه 26 الرسم على امللكيات غير مبنية1.7%

 2211-2215: حصيلة تحصيل رسم التطهير )رفع القما ة املنزلية( لتطبيق 22الجدول رقم 

 %نسبة التحصيل  املبلغ املتبقي دج املبلغ املحصل دج مبلغ التحصيل دج السنوات

 2020 1103000332 2330021 1002110312 1221تطبيق 

 2022 1002210122 010112 1002110312 1220تطبيق 

 الباحثاملصدر: من إعداد 

بموافاة مديرية البيئة  ،على غرار بلديات الوطن بلدية بشارتم إعداد هذا الجدول بناءا على ما قامت به 

التي تقدم خدمة جمع النفايات  ،بنسخة من املداولة التي تحدد فيها رسم النفايات على املنازل واملحالت التجارية

يبة جمع القمامة سنويا باسم مالك البناية أو املنزل أو باسم مستغل البناية و تدفع هذه املنزلية، ويتم تحديد ضر 

الضريبة من طرف املستأجر، كما تم توجه نفس إلارسالية إلى أمين خزينة البلدية، وفي هذا إلاطار كلفني أمين خزينة 

وتطبيق  1221صة بتطبيق لسنة بلدية بشار أي مكتب التحصيل بإعداد حصيلة مالية لدى مصالح البلدية خا

، وهو ما 1220بالنسبة لتطبيق %2022، و1221بالنسبة لتطبيق %2020فكانت النسب كتالي: ،1220لسنة 

وفي هذا الشأن عزز والي والية بشار بمراسلة  ذه ألاموال لصالح خزينة البلدية.يعكس الصورة السلبية لتحصيل ه

في إطار متابعة التحصيل الجبائي للرسم السنوي على رفع النفايات  رؤساء البلديات تحت إشراف رؤساء الدوائر 

 .27املنزلية

                                                                                                                                                                                                 

 .232221. املنطقة الفرعية الثانية: الدبدابة و رمزها 1

 .232220. املنطقة الفرعية الثالثة: بشار الجديد و رمزها 0

 .232223. املنطقة الفرعية الرابعة: بشار وسط + لطفي و رمزها 3

 .31ير عبد القادر،  املرجع السابق،  ص: مل26 

 املنازل و املحالتو في هامش إجتماع والي الوالية مع ألاعضاء التنفيذين أمر رؤساء البلديات بعمليات إحصاء لعقارات البلديات و الشروع في إعذار أصحاب 27 

الة ملفاتهم على العدالة،  وهذا حسب قوله ضمن ما يندرج في إطار آلاليات و مختلف العقارات التابعة للبلديات املتأخرين عن تسديد حقوق إلايجار قبل إح

الاقتصادية في   كيتهاالجديرة بالتنفيذ و التي أمر بهار وزير الداخلية و الجماعات املحلية نور الدين بدوي من أجل تنمية و تحسين تحصيل إلاتاوات و بعث حر 

 إطار الاجتماع ألاخير.
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 )SERIE H N° 12) الرسم العقاري ورسم التطهير حسب قائمة : وضعية تحصيل23الجدول رقم 

 الباحثاملصدر: من إعداد 

تسمى  situation de l'apurement des produits constatesتم إعداد الجدول بناءا على الوضعية 

تعد هذه الوضعية كل ستة أشهر من طرفنا نحن مكتب التحصيل لدى خزينة بلدية  )SERIE H N° 12باختصار )

بشار، تحتوى على مجموعة أعمدة، مجموع املبالغ السابقة، مبلغ التحصيل، الباقي بدون تحصيل، نسبة 

تحصيل مبالغ الرسم العقاري ورسم التطهير، وكأن املبلغ  التحصيل، ما يمكن استخالصه من الجدول انعدام

للسنة  %0,004و 1220للسنة املالية  %0,020املتبقي هو نفسه مبلغ املعاينة، ونسبة التحصيل توضح ذلك، 

 .1220و 1221بالنسبة للسنوات املالية  %0,002و  %0,005، 1223املالية 

 .الرسم السنوي على السكن2

 00، واملستحدث بموجب املادة 1220مايو  02الصادر بتاريخ 28، 202-20فيذي رقم يهدف املرسوم التن

،إلى تحديد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن، وفي هذا الجدول نوضح 29 1220من قانون املالية لسنة 

 الفرق بين الرسمين كتالي:

 الرسم السنوي على السكن الرسم العقاري ورسم التطهير 

املكلف 

 ريبةبالض

صاحب امللكيات املبنية أو امللكيات غير 

 املبنية

 صاحب العقارات بنوعيها السكني والتجاري 

املكلف 

 بالتحصيل

 شركات توزيع الكهرباء والغاز عن طريق فواتير الغاز أمين خزينة البلدية

يحسب من طرف مصالح الضرائب حسب ما  قيمته

 نص عليه قانون الضرائب

 والرسوم املباشرة

 كنات الواقعة خارج مقر الدائرة:الس

 دج ذات طابع سكني022 -

 دج ذات طابع تجاري  2122 -

 السكنات الواقعة داخل مقر الدائرة:

 دج ذات طابع سكني022 -

 دج ذات طابع تجاري 1322 -

                                                           

،  يحدد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن،  1220مايو سنة  02املوافق  2300شعبان عام  10املؤرخ في  202-20رقم  املرسوم التنفيذي28 

 .1220يونيو  1،  بتاريخ 00الجريدة الرسمية،  عدد 

 .1220ديسمبر  11،  بتاريخ 03،  الجريدة الرسمية،  عدد 13/21/1221،  مؤرخ في 1220،  املتضمن قانون املالية لسنة 22-21قانون رقم 29 

 

يةالسنة املال دج مجموع املبالغ السابقة  صلاملبلغ املح   

دج   

يل الباقي بدون تحص  

 دج

 نسبة التحصيل
% 

2010 322.099.590 6.454.109 315.645.481 0,020 

2013 315.356.353 1.229.545 314.126.808 0,004 

2011 301.109.481 1.436.858 299.672.623 0,005 

2016 312.541.789 648.284 311.893.505 0,002 
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الحساب 

 الخاص

 إليداع الرسم

الضرائب املباشرة خاص  210-122

 بالبلدية لوحدها دون سواها

لخاص إلعادة الاعتبار املسمى الصندوق ا 223-021

 للحظيرة العقارية لبلديات الوالية

 الوالي رئيس املجلس الشعبي البلدي آلامر بالصرف

 الخاص بالرسم السنوي على السكن حصلاملبلغ امل 1.2

 : املبلغ السنوي الخاص بالرسم السنوي على السكن24الجدول رقم 

عدد املواد
 

)أ(
باعتبار عقارات بلدية  

 بشار
 ر عقارات بلدية بشارباعتبا

عدد املواد
 

ب(
(

العقارات املؤجرة من طرف  

 بلدية بشار
 تجارية %30 سكنية 02% سكنية %222

3
2
1
3
1

 

مبلغ الرسم 

ج
د

 

العملية 

 الحسابية

مبلغ الرسم
 

ج
د

 

 العملية الحسابية

(2) 

مبلغ الرسم
 

ج
د

 

 العملية الحسابية

(1) 

1
0
2

 

 الرسم 
مبلغ

ج
د

 

 (0العملية الحسابية )

0
2
2

 

32131×

022= 

13003101

22 

0
2
2

 (32131×02%)

×022 

 =2002330332 

1
3
2
2

 
(32131×02%)×

1322 =

1101210232  

1
3
2
2

 

102×1322=

100230222 

   دج  3301000332(= 0(+)1(+)2املـجـمــوع )

 الباحثاملصدر: من إعداد 

لنسبة لعدد املواد )أ( فهو مجموع املبالغ املحصل عليها في الجدول أعاله تثبت مدى أهمية هذه ألاخيرة، با

العقارات الخاضعة للرسم العقاري ورسم التطهير، حسب الرقم التعريفي الضريبي لكل عقار حسب كل منطقة كما 

، أما عدد مواد )ب( مجموع العقارات املؤجرة من طرف بلدية بشار، 22هو موضح في الجدول أعاله والجدول 

دج نص 10322022دج واملبلغ 022022بلدية بشار، أما بالنسبة ملبلغ الرسم متواجد لدينا لدى مكتب التحصيل ل

، املتعلق بتطبيق الرسم السنوي على السكن، أما 202-20من املرسوم التنفيذي رقم  20عيها املشرع في املادة 

بة للرسم بالنسبة للمجموع املحصل عليه في الجدول أعاله وهو تقريبا نفس مبلغ إلاثبات املحصل عليه بالنس

 .22العقاري ورسم التطهير في الجدول رقم 

 ناتج الحاصل بعد جمع مبلغ الرسم العقاري ورسم التطهير و الرسم السنوي على السكنال. 0

نحصل على املبالغ إلاجمالي للسنة املالية  23و  22اعتمادا على الجدول رقم  1221بالنسبة للسنة املالية  200

 دج  21203230210022=  3301000332022+  0103320310022كتالي:  1221

أعاله،   20، باحتساب املبلغ املتبقي بدون تحصيل حسب الجدول 1220بالنسبة لرصيد السنة املالية  100

، 23باإلضافة إلى املبلغ املتحصل عليه من الجدول  1220واملتعلق بالرسم العقاري ورسم التطهير لسنة املالية 

 يكون الناتج كتالي:

 دج 00203020131022=  3301000332022+  02203100121022

و هو ما يعبر عنه باألحرف ) ثالثة مائة و ستون مليون و أربعة مائة و ستون ألف و تسعة مائة و خمسة وثمانون 

 دينار(
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 خاتمة املحور التطبيقي  

الرسم السنوي للسكن  من خالل ما تقدم، نستطيع الجزم بأن الرسم العقاري ورسم التطهير، باإلضافة إلى

من بين الضرائب املباشرة املحصلة لفائدة البلدية والوالية، معول عليهما كآلية من بين آلاليات الفعالة للنهوض 

باملشاريع الاستثمارية املحلية، خاصة إذا ما تم استغاللهما كمورد مالي هام وبديل عن إلاعانات املمنوحة من طرف 

دج سنويا  21203230210022لتي يمكن أن تجنيها الجماعات املحلية والتي تصل إلى مبلغ الدولة، مقارنة باملبالغ ا

بصفة ثابتة ومتزايدة ومستقرة أما إذا ما تم احتساب الرصيد املتبقي للسنوات السابقة فقد يصل املبلغ إلى 

 .23، 21، 22دج و هو ما تم إثباته من خالل الجداول أعاله،  00203020131022

ا ألاساس، يمكن أن يكون كل من الرسم العقاري ورسم التطهير، والرسم السنوي للسكن. كمصدر وعلى هذ

 تمويل للمشاريع الاستثمارية املحلية، السيما '' رسكلة النفايات''. 

 :الخاتمة

 من خالل هذا البحث خلصنا إلى النتائج التالية.

لتجار والة الجمهورية، التدخل لتحويل تسيير املئات من اتحاد امن خالل هذا البحث نتفق مع ما دعا إليه  أوال:  

بغية إعادة إحيائها من جديد والاستفادة من  ،ألاسواق املهملة واملغلقة ومنحهم إياها عن طريق كرائها لفائدة التجار

إيجاد مداخليها التي ستصب لفائدة البلديات والواليات، تماشيا وقرارات وزارة الداخلية التي حثت على ضرورة 

 د.مداخيل ومصادر تمويل إضافية ملواجهة املرحلة الاستثنائية التي تمر بها البال 

: نحن بدورنا ندعوا الجهات العليا للجماعات املحلية لوالية بشار، من خالل هذا البحث بإعادة النظر في ثانيا  

فة إلى الرسم السنوي على السكن، ومنح املبالغ الجد معتبرة واملحصل عليها من الرسم العقاري ورسم التطهير باإلضا

املوافقة على تحويل هذه املبالغ أو نسبة منها كمصدر تمويل للمشاريع الاستثمارية املحلية، خاصة ما تعلق منها 

برسكلة النفايات والتي تتجاوز فوائدها الحفاظ على البيئة، إلى الحل الاقتصادي املتمثل في خلق فرص استثمارية، 

 فير مواد خام ملختلف الصناعات.ووظيفية وتو 

وفرز النفايات تعد ثقافة عاملية ويقاس عليها تقدم الدول وتحضرها، وهو ما يستوجب أن يتم  تثمينإعادة : ثالثا  

الجزائر بصفة عامة ومنطقة بشار بصفة خاصة توعية املجتمع بأهمية إعادة التدوير، ال سيما أن ثقافة الفرد في 

ئمة على إعادة استخدام ألافراد ملشترياتهم والاستفادة منها، إضافة إلى إلاسراف في عمليات استهالكية، وليست قا

 .الشراء، كما أن ثقافة فرز النفايات ليست موجودة عند ألافراد

ضرورة تحمل الجهات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني مسؤوليتها املجتمعية وتحديدا في مجال التوعية رابعا:   

 ضرورة تضمين املناهج التربوية املبادئ وآلاليات الخاصة بفرز بأهمية إ
ً
عادة التدوير، وأن يكون منهج حياة، مؤكدا

 .النفايات وإعادة التدوير

: يجب إرساء ثقافة حضارية في تأسيس الضريبة وتحصيلها، من خالل منظومة جبائية مقنعة لكل الفئات خا سا  

دات كبديل حقيقي ودائم لتمويل خزينة الدولة، وبعث مشاريع استثمارية الخاضعة لها، وتتكيف مع جميع املستج

 هامة. 
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 التوصيات:

/ إعتماد مبالغ الرسم العقاري ورسم التطهير كمصدر تمويل للمشاريع الاستثمارية املحلية، خاصة ما تعلق منها 2

 ادي املتمثل في خلق فرص استثمارية.برسكلة النفايات والتي تتجاوز فوائدها الحفاظ على البيئة، إلى الحل الاقتص

/ ضرورة إيجاد مداخيل ومصادر تمويل إضافية ضمن موارد الجماعات املحلية ملواجهة املرحلة الاستثنائية التي 1

 تمر بها البالد.

/التوعية بأهمية رسكلة النفايات وتضمين ذلك ضمن املناهج التربوية، ووسائل إلاعالم وتشجيع آلاليات الخاصة 0

 .رز النفايات وإعادة تدويرهابف

/ إرساء ثقافة حضارية في تأسيس الضريبة وتحصيلها، من خالل منظومة جبائية مقنعة لكل الفئات الخاضعة 3

 لها، وتكيفها مع جميع املستجدات كبديل حقيقي ودائم لتمويل خزينة الدولة، وبعث مشاريع استثمارية هامة.
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 البلدية وحماية البيئة تنميةر في ة ورسم التطهييالبيئ  ساهمة الرسوم

Contribution of environmental fees and sanitation fees to the development of the 

municipality and the protection the environment 

 طالب دكتوراه  زيان عبداملالك

 boumerdes.dz-m.abdelmalek@univ جا عة أ حمد بوقرة بو رداس

 امللخص:

إبراز مساهمة الرسوم البيئة و رسم التطهير في تعزيز إيرادات البلدية وبالتالي  تهدف هذه املداخلة إلى

على  و على هذا ألاساس تنبع أهمية املداخلة كونها تسلط الضوء املساهمة في تحقيق التنمية وحماية البيئة

خالل التعريف باملوضوع تتضح لنا معالم  من أهم الرسوم املرتبطة بالبيئة والعوائد املخصصة منها للبلديات

من تحقيق الغاية املرجوة من إقرار هذه  هذه املداخلة وهي حول مدى تمكن املشرع الجزائري لإلاشكالية 

الرسوم، بإسناد تحصيلها إلى مديريات مختلفة تتطلب تنسيق وتعاون تام فيما بينها، وقد توصلنا إلى نتائج 

من تحقيق  البلديةتبطة بالبيئة دور بارز في إنعاش خزينة البلدية حتى تتمكن للضرائب املر هامة منها: أن 

غير أنه توجد صعوبات متعددة تمنع من  التنمية، تحقيقالبيئة و حماية ألاهداف املسطرة املتعلقة ب

ايات الاستغالل ألامثل وفي الوقت املناسب لهذه املوارد، وفي انتظار تحسن قدراتنا على معالجة مختلف النف

واعادة استغاللها حسنا فعل املشرع حين سمح بتصدير النفايات الخطرة عوض اللجوء إلى حرقها ، وبالتالي 

التخفيف من التكاليف وتوفير موارد مالية إضافية تدعم حماية البيئة وملا ال يكون للبلديات املعنية نصيب 

 منها مستقبال.

 البلدية، حماية البيئةتنمية  تصدير، م املرتبطة بالبيئة،رسم رفع القمامة، الرسو  الكلمات املفتاحية :
Abstract : 

This intervention aims to highlight the contrition of environmental fees and the 

sanitation fee to enhancing the municipality’s revenues and thus contribute to 

achieving development and protecting the environment. On this basis the importance 

of the intervention stems as it sheds light on the most important fees related to 

environment and the revenues allocated from them to municipalities through the 

definition of the subject. the features of the problem are clear to us .this intervention is 

about the extent to which the Algerian legislator has been able to achieve the desired 

goal of approving these fees, by assigning their collection to different directorates that 

require full coordination and cooperation among them, and we achieved significant 

results, including 

However, multiple difficulties prevent an optimal and timely exploitation of 

these resources, and while waiting for the improvement of our capacities to treat the 

various wastes and to re-exploit them, the legislator did well by authorizing the export 

of hazardous wastes instead of resort to burning it, thus reducing costs and providing 

additional financial resources that support the protection of the environment and why 

The municipalities concerned will not have a share in the future. 
Key words: garbage removal fee, environmental-related fees, export, municipality 

development, environmental protection. 
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  قد ة:

الثالثة )البحرية، الجوية،  يتميز القرن العشرين بأنه قرن التوبة والعودة إلى الاهتمام بالبيئة بمكوناتها

اليابسة( التي تضررت جراء ألانشطة الصناعية والتكنولوجية الساعية لتحقيق رفاهية الفرد ، هذا ألاخير الذي 

أعاد التفكير في الوسائل وألاليات التي تسمح بالحفاظ على البيئة منها إعادة استغالل النفايات بإعتبارها أحد 

للبيئة، بالتقليل منها و إعادة استغاللها نظرا لقيمتها إلاقتصادية، ومنه الحفاظ على املوارد  العوامل الرئيسية امللوثة

 من النضوب وتركها لألجيال القادمة.

و العمل على إشراك الفرد وممارس ي ألانشطة املضرة أو قد تضر بالبيئة من خالل الجباية البيئية كوسيلة   

 س الوقت أداة إلصالح هذه ألاضرار وفقا ملبدأ امللوث يدفع.للوقاية من إلاضرار بالبيئة و في نف

ال يخفى عن أحد بأن الجزائر تعاني من تدهور بيئي كبير ساهم فيه كل من ألافراد من خالل الرمي   

العشوائي لنفاياتهم في كل مكان وفي أي وقت، والناشطين الاقتصاديين من خالل املخلفات والغازات امللوثة للجو 

ه املستعملة امللوثة للمجاري املائية واملياه الجوفية و مياه البحر، يضاف إليهم التجار والحرفيين، ألامر الذي وامليا

دفع باملشرع إلى إقرار جملة من إلاجراءات تسمح بالوقاية من ألاضرار البيئية والتقليل منها إلى أدنى املستويات 

ا الوالئية، و إقرار نظام الرخصة والتصريح ملمارسة نشاط قد بضر وحماية البيئة، كإحداث وزارة للبيئة ومديرياته

بالبيئة أو ما يعرف بالضبط البيئي، فرض الجباية البيئية كأداة للمساهمة في حماية البيئة وتمويل خزينة البلديات 

 ببعض الرسوم املرتبطة بها بنسب متغيرة.

وم املرتبطة بالبيئة والعوائد املخصصة منها للبلديات على أهم الرس كونها تسلط الضوءتبرز أهمية املداخلة  

 والصعوبات التي تعيق تحقيق ألاهداف املرجوة منها، مع إقتراح بعض الحلول املناسبة.

تهدف هذه املداخلة إلى إبراز مساهمة الرسوم البيئة و رسم التطهير في تعزيز إيرادات البلدية و بالتالي  

  من خالل تعبئة جميع املوارد و الرشادة في استغاللها. حماية البيئةاملساهمة في تحقيق التنمية و 

من خالل ربط النصوص القانونية ومتابعة مسار الرسم من تاريخ إقراره إلى  وهذا بإتباع املنهج التحليلي  

 البيئة.غاية وصوله إلى خزينة البلدية، وأثر ذلك في تعزيز موارد البلديات وبالتالي تحقيق التنمية وحماية 

في ظل الصعوبات املالية وإلادارية التي تعرفها  عظم البلديات في فاإلشكالية التي نقترحها في هذا إلاطار هي: 

الجزائر إلى أي  دى يمكن للرسوم املرتبطة بالبيئة ورسم التطهير املساهمة في تعزيز  الية البلدية حتى تؤدي 

  يئة؟الدور املنوط بها لتحقيق التنمية وحماية الب

 و لإلجابة عن ذلك نقترح الخطة التالية:

 املبحث ألاول: إلاطار املفاهيمي للبيئة والجباية البيئية 

 املبحث الثاني: مستحقات خزينة البلدية من الجباية البيئة و دورها في تحقيق التنمية املحلية 

 املبحث الثالث: صعوبات تعبئة الرسوم املرتبطة بالبيئة محليا 
 

 



 ةإلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدام ل:كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حو 

223 

 ول: إلاطار املفاهيمي للبيئة والجباية البيئيةاملبحث ألا 

في هذا املحور نتناول بعض املفاهيم املرتبطة بالبيئة بإيجاز منها تعريف البيئة واملصطلحات املرتبطة بها، 

 والجباية البيئية كأداة فعالة لحماية البيئة.

 تعريف البيئة  -21

املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  22-20قم من القانون ر  3عرف املشرع الجزائري البيئة في املادة 

والجو واملاء وألارض وباطن ألارض  بأنها:" البيئة تتكون: من املوارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء 1املستدامة

ر واملعالم والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه املوارد، وكذا ألاماكن واملناظ

الطبيعية". نالحظ أن املشرع في هذه املادة لم يتطرق إلى البيئة الصناعية وما تضمه من قرى ومدن ومصانع و البيئة 

 إلاجتماعية كاملدارس الجامعات وأماكن العبادة وما يربطها من طرق اتصال و تواصل.

  Ecologieالبيئة و إلايكولوجيا   -22

علم البيئة فرع  ن علم ألاحياء يدرس للغة و املصطلحات العلمية " يقصد باإليكولوجيا في معاجم ا 

إذ تعد البيئة أحد حيث يستغرق مفهوم إلايكولوجيا معنى البيئة ويشمله،  2"العالقات بين الكائنات الحية وبيئتها

 . بإعتبارها فرع  ن فروع ألاحياء 3املكونات ألاساسية ملفهوم إلايكولوجيا

 التلوث البيئي  -23

كل تغيير  باشر أو غير  باشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل بأنه: "  224-20من القانون  23ه املادة عرفت

يحدث أو قد يحدث وضعية  ضرة بالصحة وسال ة إلانسان والنبات والحيوان والهواء والجو وألارض 

 " واملمتلكات الجماعية و الفردية

  Ecosystemالنظام البيئي -24

وحدة أو قطاع معين من الطبيعة، يشكل بما يحتويه من عناصر حية نباتية النظام البيئي عبارة عن 

نظام  وسطا حيويا تتعايش فيه عناصره وموارده في -ماء هواء تربة وباطنها –حيوانية، وعناصر وموارد غير حية 

 .5ج طبيعي ثابت ومتوازن تحكمه القدرة إلالهية وحدهامتكامل وتسير على نه

بيئي على أنه: " مجموعة من العناصر التي تعمل بشكل مترابط ومتكامل فيما بينها في منطقة ما كما يعرف النظام ال  

ويكون النظام كبير جدا كالبحار و يكمن أن يكون صغير جدا مثل نبة صغيرة في  بما في ذلك الكائنات التي تعيش فيها

                                                           

 30العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة،  1220يوليو  21مؤرخ في  22-20رقم  قانون  1 

 .1220يوليو  12مؤرخة في 
2  Le DICTIONNAIRE (Français-Arabe) Dictionnaire général, Linguistique Technique, et Scientifique, 2éme édition 

2004, Dar AL-KOTOB AL-ILMIYA, Beyrouth-LIBAN, P293. 
إلاسالمية،  دار  داود الباز،  حماية السكينة العامة معالجة ملشكلة العصر في فرنسا ومصر،  الضوضاء دراسة مقارنة في القانون إلاداري البيئي والشريعة 3

بوزيدي بوعالم،  أطروحة  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،  ألاليات القانونية  أشار إليه 20، ، ص 2113القاهر ة،   النهضة العربية،

 .20،  ص 1223-1220جامعة أبي بكر بلقايد،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،   -دراسة  مقارنة–للوقاية من تلوث البيئة 

 .املرجع السابق 4 

 .20، صاملرجع السابقداود الباز،    5 
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علـى أنـه "  الرابعةفي مادتـه  7لتنمية املستدامةاملتعلق بحماية البيئة في إطار ا 22-20كما عرفه قانون ،  6أرض ما"

هـو  جموعـة دينا يكية  شكلة  ن أصناف النباتات و الحيوانات و أعضاء  ميزة و بيئتها غـير الحيـة و الـتي 

 ".  حسـب تفاعلـها

  بدأ امللوث الدافع -25

لحماية  8أحد املبادئ ألاساسيةوث( أو ما يعرف بــ )مسؤولية املل الدافع ) امللوث يدفع(يعتبر مبدأ امللوث   

ركن أساس ي في القانون البيئي الدولي والوطني، وبه تتقرر مسؤولية محدث الضرر، فقد صاغت البيئة من التلوث 

 9العديد من إلاعالنات واملعاهدات الدولية هذا املبدأ بعبارات تنطوي على مضامين متقاربة وإن اختلفت في الصياغة

من  ،أو ما يعرف بقمة ألارض 2111على أهمية املبدأ في مؤتمر ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة  ، وقد جرى التأكيد

: " ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليف البیئیة داخليا ينص علىالذي  20خالل املبدأ 

تحمل من يملسؤول عن التلوث هو من قتصادية آخذة في الحسبان النهج القاض ي بأن يكون األادوات إلا واستخدام

 . 10"نلييالدو  والاستثمار مراعاة على النحو الجوانب للصالح العام ودون إلاخالل بالتجارة  إيالء املبدأ مع حیث

في الفقرة  11املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة 22–20 رقم املشرع الجزائري في القانون وتبناه  

يتحمل كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر التي تنص على: " 20ة السابعة من املاد

 .بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية  ن التلوث و التقليص  نه و إعادة ألا اكن و بيئتها إلى حالتهما ألاصلية"

على البيئة ومكافحة  فهو مبدأ يكفل التكامل بين السياسات إلاقتصادية والبيئية الرامية إلى الحفاظ  

 من خالل املوازنة بين حرية التجارة والصناعة و حماية البيئة في آن واحد، واملكرسين دستوريا.  12التلوث

 الجباية البيئية -21

، ورغم أن هذا للخزينة العمومية)امليزانية العامة للدولة( كأداة تمويل أساسا السياسة الجبائيةتستعمل 

سياسة ول العام للدولة التي أصبحت تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على الحلتل تبعاأنه تغير  إاليزال قائما،  ال الدور 

الرسوم الغرض منها تحميل املسؤولية  من على الوضع البيئي وذلك بوضع مجموعة أخيراو  ةجتماعيوإلا ة إلاقتصادي

 .ألصحاب ألانشطة امللوثة
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 املرجع السابق. 7 
لوقائي،   مبدأي إلاعالم و املشاركة،  مبدأ الوقاية ،  مبدأ يقوم قانون حماية البيئة على عدة مبادئ: مبدأ امللوث يدفع،  مبدأ التنمية املستدامة،   املبدأ ا  8

بيولوجي،  وهي مبادئ الحيطة،  مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح ألاضرار،  مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية،  مبدأ الاستبدال،  مبدأ املحافظة على التنوع ال

 تشكل جوهر حماية البيئة.

،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان،   ألاردن،  1القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع التشريعات البيئة،  ط   عبد الناصر زياد هياجنة،  9 

 .03ص: ، 1221

 .302ص: 1222الجزائر،   للنشر والتوزيع،    ،  دار الخلدونية 2ط،  حميدة جميلة،  النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه،   10 

 ،  املرجع السابق.22 – 20قانون رقم   11 

 .233( عدد خاص ،  ص 22( العدد )20،  املجلد )JEGحروش ي جلول،  تطور إستخدام الضرائب البيئية في الجزائر،   12 
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  كونات الجباية البيئية –أ 

املكلف،  دون مقابل أو نفع خاص يستفيد منه سنوية تدفع جبرية مالية اقتطاعاتهي  :الضرائب البيئية  -21

 امللوثة . ةنشطالضريبة على ألاكاملكلف الذي قام بنشاط ألحق أو يلحق مستقبال ضرر بالبيئة،  يدفعها

تقدمها له  خاصةخدمة مقابل  ستفيدجبرية يدفعها امل محددة مسبقا، نقدية تعريفاتهي  الرسوم البيئية :  -22

هي مجموعة من و  ، 13لرسم على الوقودكا املطلوبة أي تتسم بخاصية التكرار الخدمة قدمتدفع كلما تالدولة، و 

الرسوم الغرض منها هو تحميل مسؤولية التلوث ألصحاب ألانشطة امللوثة وإشراكهم في تمويل التكاليف التي 

رتكز على قاعدة أساسية مفادها الذي يحدث أكثر ضررا بيئيا تتطلبها عملية حماية البيئة، حيث أن مبدأ الجباية ي

 .هو من يدفع ضرائب أكثر

من خدمات  من الدولة إسفادهنقدية ذات قيمة رمزية يدفعها املكلف لقاء ما  اقتطاعاتهي  :ألاتاوى البيئية -23

 . الاستهالك فرض إتاوة تتناسب وحجمحيث ت التزود باملياه الصالحة للشربتحدد بنسبة مئوية معينة، ك

 أهداف الجباية البيئية: -ب

 املساهمة في مكافحة التلوث والحد من ألانشطة الخطرة وامللوثة وال سيما املؤسسات املصنفة، -22

ضمان بيئة صحية لكل شخص في املجتمع طبقا لالتفاقيات واملواثيق الدولية وهو ما كرسه التعديل  -21

 منه. 03، في املادة 1212ولسنة  14 1220الدستوري لسنة 

 وقاية البيئة من النشاط إلانساني الضار، -20

 تدعيم املوارد املخصصة لحماية البيئة التي تتطلب مبالغ كبيرة، -23

 تدعيم خزينة البلدية بموارد مالية ملساعدتها في تحقيق التنمية محليا، -21

 التشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/ أو الخطرة، -20

 .15هوم التنمية املستدامةاملساهمة في تجسيد مف  -20

 املبحث الثاني:  ستحقات خزينة البلدية  ن الجباية البيئة و دورها في تحقيق التنمية املحلية

هناك رسوم تعود كليا لخزينة البلديات، وأخرى مرتبطة بالبيئة تعود بنسب متغيرة بالتناقص من سنة إلى 

 أخرى إلى خزينة البلديات، نتناولها تباعا كما يلي:

 الرسوم التي تعود للبلديات دون سواها -أ

 وهما رسم التطهير ورسم رفع القمامة

 

                                                           
هدفه ،  حروش ي جلول،  املرجع  باملئة من عائداته تذهب لصيانة الطرق،  فهو مورد مالي هام لحماية البيئة حيد عن 12رسم  مقرر لحماية البيئة  لكن  13

 .210السابق،  ص 
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  الدستوري،  يتضمن التعديل 1220مارس  0املوافق  2300جمادى ألاولى عام  10مؤرخ في  22-20قانون رقم  14

،  1212ديسمبر  02املوافق  2331جمادى ألاولى عام  21في مؤرخ  331-12،  املعدل بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 1220مارس  0مؤرخة في  23العدد 

 . 1212ديسمبر  02مؤرخة في  31العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .231حروش ي جلول،  املرجع السابق ،  ص   15
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 رسم التطهير -1

مجال دراستنا وبالتالي رسم  منالذي يعرف صعوبات كثيرة ليست  لرسم العقاري يلحق بارسم التطهير عادة   

زائري أحكام رسم التطهير رسم يخص الصب في املجاري املائية نظم املشرع الج وهو التطهير يعرف نفس الصعوبات،

( من الباب الخامس من قانون الضرائب املباشرة والرسوم 100إلى  100ضمن الباب الفرعي الثاني ) املواد من 

الضرائب املحصلة للبلديات دون سواها، والذي يعتبر من بين آلاليات الفعالة لتحقيق التنمية  عنواناملماثلة تحت 

مديرية الضرائب  سل منالعامة لرسم التطهير ال تر أن الجداول  ، كما نشيرتغاللهاساملستدامة خاصة إذ ما أحسن 

 .إلى مصالح خزينة البلدية في السنة التطبيقية الفعلية وإنما تأتي متأخرة بسنة أو سنتين

 رسم رفع القما ة املنزلية - 2

سنوي عن رفع القمامة املنزلية و سس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامة املنزلية رسم أ  

، بإسم املالك أو املنتفع، يمكن أن يتحمل املالك واملستأجر بالتضامن مبلغ الرسم 16يطبق على كل امللكيات املبنية

 كما يلي: 18، يحدد مبلغ الرسم 17السنوي 

كل دج عن  23222ودج  3222السكني، ما بين  لالستعمالكل محل  عندج  1222د ج و  2122ما بين  

 التجاري، الحرفي، املنهي، أو ما شابهه، لالستعمالمحل مخصص 

دج  11222بين ما ة للتخييم واملقطورات،أدج عن كل أرض مهي 11222دج و  22222ما بين  

الصناعي أو التجاري، أو الحرفي أو ما شابهه ينتج كمية من  لالستعمالدج عن كل محل مخصص  201222و

 كورة أعاله. النفايات تفوق ألاصناف املذ

طبق في كل بلدية، بقرار من رئيس املجلس الشعبي البلدي، بناء على مداولة الذي ييحدد هذا الرسم    

 19باملئة من مبلغ الرسم املطبق على رفع القمامة 21في حدود  تعويضيمنح  موافقة الوالي،املجلس الشعبي البلدي و 

مع النفايات في املصدر وتحويلها مباشرة للجهة املعنية ) إعادة ، للتشجيع على جلبلديات التي تمارس عملية الفرز ل

 التدوير، الحرق، الردم( بتوفير حاويات مخصصة لكل صنف من القمامة وفقا ألشكال وألوان محددة.

 رسوم بيئية تعود للبلديات بنسب  عينة –ب 

إذ وضع حيز التطبيق إطار تأسيس ي  ترتكز إلايرادات الجبائية البلدية على بعض الرسوم املرتبطة بالبيئة،   

، حيث أسست عدة رسوم بيئية بهدف حفظ وحماية البيئة، 20 2111وقانوني للجباية البيئية في قانون املالية لسنة

وتعزيز إيرادات الجباية املحلية بموارد إضافية بتخصيص نسب محددة منها لفائدة خزينة البلديات وصندوق 

                                                           

 . 1212ائب،  سنة قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  وزارة املالية،  املديرية العامة للضر  100املادة  16 

 مكرر،  نفس املرجع. 100املادة  17 

 ،  نفس املرجع. 1مكرر  100املادة   18 

 ،  املرجع السابق.3مكرر  100املادة   19 

،  الجريدة الرسمية 2111،  املتضمن قانون املالية لسنة 2112ديسمبر سنة  23املؤرخ في املوافق  11- 12من القانون قانون رقم  220املادة  20 

 2320رمضان عام  0املؤرخ في  03-10،  و املرسوم التنفيذي رقم 2112ديسمبر  23مؤرخة في  01للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 

لجزائرية ،  املتعلق بطرق تطبيق الرسم على ألانشطة امللوثة أو الخطيرة على البيئة،  الجريدة الرسمية للجمهورية ا2110املوافق أول مارس سنة 

 .2110مارس  0مؤرخة في  23الديموقراطية الشعبية العدد 
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ملحلية الذي وجد ملساعدة البلديات التي تواجه صعوبات مالية. فإلى غاية سنة الضمان و التضامن للجماعات ا

( رسوم بيئية عن طريق قوانين املالية تستفيد منها البلديات، تحصليها من إختصاص 20أسست ستة) 1212

 الدولة: 

 21الخطرة /أو رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و  -22

ليخفض إلى  % 11دج لكل طن مخزن يقدر العائد منها للبلديات ب 02222ي بحدد هذا الرسم التحفيز   

. تعود معاينة الحقوق و إعداد الجداول الضريبية إلى 1212من قانون املالية لسنة  31بموجب املادة  20%

املكلفين إختصاص مصالح مديرية البيئة للوالية بالتنسيق مع مخابر املرصد الوطني للبيئة و التنمية املستدامة 

بتحديد املعامل املضاعف تبعا ملعدل تجاوز حدود القيم للتلوث، و تعود صالحية تحصيلها إلى قابض الضرائب 

 .ملديرية الضرائب، لكن عوائد هذا الرسم تكاد تكون منعدمة لعدم التصريح من طرف املكلفين

خاصة الخطرة و لتفادي اللجوء إلى والجدير بالذكر أنه في ظل عدم توفر آلية تسمح باستغالل النفايات ال 

وهو التوجه الذي  22عمليات الحرق وما تسببه من تلويث للجو ناهيك عن تكاليف الحرق، سمح املشرع بتصديرها

يجسد التقييم إلاقتصادي للنفايات وحسن تسييرها واستغاللها، مما يسمح بربح موارد مالية إضافية لحماية البيئة 

 وتحقيق التنمية.

ث على التخلص  ن  خزون النفايات الناجمة عن العالج الطبي أو البيطري و /أو البحث الحرسم  -21

  23املشترك

دج للطن، يضبط الوزن وفقا لقدرات العالج  13222يحدد هذا الرسم التحفيزي بسعر مرجعي يقدر ب  

 % 12ليخفض إلى  % 11وأنماطه في كل مؤسسة معنية أو عن طريق القياس املباشر يقدر العائد للبلديات منه ب 

 .1212من قانون املالية لسنة  12طبقا للمادة 

 

 

 

                                                           
،  الجريدة 1221،  املتضمن قانون املالية لسنة 1222ديسمبر سنة  11املوافق  2311شوال عام  0املؤرخ في  12 – 22من القانون رقم  120املادة  21

املؤرخ في  21-23رقم  من ألامر  30،  املعدلة و املتممة باملادة 1222ديسمبر  10ة في مؤرخ 01الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 

،  1223مؤرخة في يوليو  31،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد1223لسنة  التكميلي ،  املتضمن قانون املالية1223يوليو سنة  13املوافق 

،  الجريدة 1223قانون املالية لسنة  املتضمن ، 1220ديسمبر سنة  10املوافق  2301ربيع الثاني عام  3خ في ؤر امل 22-20قانون رقم ال  من 01وباملادة 

ربيع الثاني  23املؤرخ في  23-21رقم من القانون  31،  و باملادة 1220ديسمبر  13الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية العدد مؤرخة في 

ديسمبر  02مؤرخة في  32،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 1212،  املتضمن قانون املالية لسنة 1221ديسمبر  22املوافق 2332عام 

1221. 
،  الجريدة 1212،  املتضمن قانون املالية لسنة 1212ديسمبر  02املوافق 2331جمادى ألاول عام  20املؤرخ في  20-12من القانون رقم  211املادة  22

 .1212ديسمبر  02مؤرخة في  30رسمية للجمهورية الجزائرية العدد ال
قانون من ال 00وباملادة ،   ،  املرجع السابق 21-23رقم  ألامر من  30،  املعدلة و املتممة باملادة املرجع السابق ،  12– 22رقم  قانون المن  123املادة  23

،  املتضمن قانون 1212ديسمبر  02املوافق 2331جمادى ألاول عام  20املؤرخ في  20-12ن رقم قانو من ال 210،  وباملادة ،  املرجع السابق 22-20رقم 

 .1212ديسمبر  02مؤرخة في  30،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 1212املالية لسنة 
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  24الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي املصدر الصناعي -20

من قانون املالية لسنة  220يحدد هذا الرسم بالرجوع إلى املبلغ ألاساس ي السنوي املحدد بموجب املادة    

حسب معدل تجاوز القيم املحددة،  1و  2عف الذي يتراوح بين و املعامل املضا 25) املعدلة و املتممة(2111

من قانون املالية  210طبقا للمادة  %20من عائدات هذا الرسم للبلديات لتخفض إلى  % 11تخصص نسبة 

 .1212لسنة 

  26الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي -23

التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم املحددة، يحدد هذا وفقا لحجم املياه املنتجة وعبء    

من عائداته للبلديات  % 12تخصص نسبة تقدر ب  تستخدم فيها تقنيات التطهير والسالمة البيئية،و ألاجهزة التي 

 .1212سنة  % 03ليخفض إلى 

 ) ألاطر املطاطية(27الرسم على العجالت الجديدة املستوردة -25

، يطبق هذا الرسم فقط على العجالت الجديدة املستوردة 1221قانون املالية لسنة  من 13طبقا للمادة   

دج لكل إطار للوزن الثقيل.  012دج، ومبلغ  312ويحدد مبلغ الرسم عن كل إطار خاص بالسيارات الخفيفة ب

ت من عائدات من هذا الرسم للبلديات ليحول إلى صندوق التضامن والضمان للجماعا % 01تخصص نسبة 

 .1212املحلية طبقا لقانون املالية لسنة 

  28الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم املستوردة أو املصنعة  حليا  -21

من عائدات هذا  % 12دج عن كل طن مستورد أو مصنوع وطنيا، تخصص نسبة  00222يحدد ب   

 .1212نة من قانون املالية لس 10بموجب املادة  % 03الرسم للبلديات لتخفض إلى 

 املبحث الثالث: صعوبات تواجه تعبئة الرسوم املرتبطة بالبيئة  حليا

وزيادة ألاعباء الناتجة عن زيادة  البلديات من صعوبات مالية ناتجة عن قلة املوارد املالية أغلبتعاني    

مما  حيث إلامكانيات الكثافة السكانية وزيادة حاجاتهم وتنوعها وتطورها، يضاف إليها التفاوت بين البلديات من

                                                           
 – 20من القانون رقم  03،  املرجع السابق،   وباملادة 21-23م رق ألامر من  30،  املعدلة و املتممة باملادة 1221من قانون املالية لسنة  121املادة  24

،  املحدد لكيفيات تطبيق الرسم 1220سبتمبر  10املوافق  2313رمضان عام  21املؤرخ في  022-20،  املرجع السابق،  واملرسوم التنفيذي رقم 22

 . 1220أكتوبر  0مؤرخة في  00ورية الجزائرية العدد الجريدة الرسمية للجمهالتكميلي على التلوث الجوي ذي املصدر الصناعي،  
 ،  املرجع السابق.11 -12قانون رقم  25
،  املرجع 21-23رقم  من ألامر  30،  املعدلة و املتممة باملادة 30الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  1220من قانون املالية لسنة  13املادة  26

 10املوافق  2313رمضان عام  21املؤرخ في  022-20،  املرجع السابق،  واملرسوم التنفيذي رقم 22 – 20قانون رقم من ال 01السابق،   و باملادة 

 0مؤرخة في  00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ،  املحدد لكيفيات تطبيق الرسم التكميلي على املياه ذات املصدر الصناعي،  1220سبتمبر 

 . 1220أكتوبر 

،  الجريدة 1220،  املتضمن قانون املالية لسنة 1221ديسمبر  02املوافق 2310ذي القعدة عام  11املؤرخ في  20-21رقم من القانون  02املادة  27 

سابق،   واملرسوم ،  املرجع ال21 - 23من ألامر رقم  30املعدلة و املتممة باملادة  ، 1221ديسمبر  02مؤرخة في  31الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

،  املحدد لكيفيات  اقتطاع  و إعادة  دفع  الرسم على ألاطر املطاطية   1220أبريل  12املوافق  2313ربيع الثاني عام  0املؤرخ في  220-20التنفيذي رقم 

 . 1220أبريل  11مؤرخة في  10،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد الجديدة املستوردة و/ أو املصنعة محليا،  
قانون رقم من ال 00،  املرجع السابق،   وباملادة 21 – 23من ألامر رقم  30،  املعدلة و املتممة باملادة ،  املرجع السابق12-22قانون رقم من ال 02املادة  28

 ،  املرجع السابق.23-21رقم من القانون  13،  10،  12،  املرجع السابق،  و املواد 220-20،  واملرسوم التنفيذي رقم ،  املرجع السابق20-22
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فكيف لبلدية عاجزة عن دفع أجور عمالها أن تفكر في يجعلها تكتفي بالتخصيص املالي الذي تمنحه لها الدولة، 

 حماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة؟ 

وإنما تعود جزئيا البلديات ال تملك سلطة جبائية وإن كانت هذه الرسوم مخصصة لها  كما هو معلوم فإن 

دولة، فمركزية الجباية تهدف إلى ضمان املساواة بين الجماعات املحلية والتوزيع العادل للعائدات الجبائية لل

لتحقيق تنمية جهوية منسجمة، كما ثبت أن تحصيل الضرائب والرسوم التابعة للجباية املحلية من طرف الدولة 

يرادات الجبائية التابعة لخزينة البلدية تبقى بينما نسبة تحصيل إلا  % 12أكثر جدوى إذ تصل نسبة تحصيل تفوق 

 ، وذلك للصعوبات التالية:29% 22030و  1012تترواح بين  إذضعيفة 

املحليون لتعبئة الجباية املحلية التي تدخل ضمن صالحياتهم يتجلى ذلك  نتخبون الذي يوليه امل الاهتمامقلة   -22

رفع القمامة املنزلية، رسم مبلغ  حديد وتحصيلمن أجل تمن خالل التأخر في عقد مداوالت املجلس الشعبي البلدي 

لم يشهد أي تحيين نوعي، حيث أن معظم البلديات لم تقم بإعداد مداوالت في هذا  و الذيأو تحيين تعريفاتها، 

 املجال والسيما املحالت التجارية التي بقي سلم للتعريفات القديمة ساري املفعول مما ترتب عنه تفويت مبالغ هامة

يضاف إليها أن خزينة البلدية املكلفة بتحصيل إلايرادات املحلية غير مزودة بالقدر الكافي من ، عن خزينة البلدية

 ،... التأطير والتجهيزات والبرمجيات

بالنسبة للرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/ أو الخطرة عائداتها لخزينة البلدية  -21

يفة و شبه رمزية ألن مصالح املديرية الوالئية للبيئية ال تقوم بالتدقيق في التصاريح التي يقدمها تترواح بين الضع

املكلفون في نهاية السنة، مكتفية بتصفية هذا الرسم، أما مصالح الضرائب تقوم بتحصيل هذا الرسم وإيداعه لدى 

من قانون املالية  120الفة بذلك نص املادة وبالتالي عدم تحويل حصة البلدية من هذا الرسم مخ 30خزينة الوالية

إذ ال تقوم مصالح الضرائب بإدراج عائدات هذا الرسم في بطاقات الحساب الخاصة  31املعدل 1221لسنة 

باملبالغ املحصلة لصالحهم. مما يعني غياب التنسيق بين املصالح املعنية بهذا  ابالبلديات املعنية ، وال تشعر مسؤوليه

 في تفسير القانون.الرسم والخطأ 

الحث على التخلص من مخزون النفايات الناجمة عن العالج الطبي أو بالنسبة للرسم التحفيزي الخاص ب  -20

في أحيان كثيرة ال يعبأ هذا الرسم من طرف مديريات البيئة املعنية لعدم تمكنها من  البيطري و /أو البحث املشترك

نازعات املتعلقة بحجم النفايات. ألن املستشفيات والعيادات الطبية معرفة حجم وكمية النفايات، يضاف إليها امل

تبرم عقود مع شركات متخصصة لترميد) حرق( هذه النفايات وهو إجراء ال يعفي املعنيين من دفع هذا الرسم الذي 

 املعنية.يحسب بوزن النفايات عند إخراجها من املخزن، وبالتالي تفويت موارد مالية هامة على خزينة البلدية 

بالنسبة للرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو املصدر الصناعي، والرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات   -23

املصدر الصناعي لم تسجل أية تعبئة لهذين الرسمين لعدم توفر أجهزة لقياس معدل التلوث، طبعا لعدم استيرادها 

                                                           

 .211ص  1212التقرير السنوي ملجلس املحاسبة لسنة  29 

 .212،  ص 1212التقرير السنوي ملجلس املحاسبة لسنة 30  

 ،  املرجع السابق. 12-22قانون رقم  31 
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ع مراكز البحث الجامعية؟ منها ربط الباحث بالواقع وإيجاد الحلول والسؤال الذي يطرح ملاذا ال تبرم عقود شراكة م

املناسبة بإمكانيتنا الوطنية، ومنها التقليل من التبعية للخارج  و الحفاظ على مواردنا املالية، وفي هذا إلاطار نشير أن 

خرى كالسويد توصلت أن بعض الدول كأملانيا عالجت مشاكل نفاياتها وأصبحت تعدها من املوارد الناضبة، ودول أ

وتحقق منها عائد اقتصادي يضاهي مداخيل البترول، هذه النتيجة املنطقية للبحث العلمي  اأصبحت تستورده

 املستمر، وتعبئة الجميع لحماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة من خالل تثمين النفايات. 

ملطاطية( والرسم على الزيوت والشحوم املستوردة بالنسبة للرسم على العجالت الجديدة املستوردة) ألاطر ا  -21

 وتحضيرات الشحوم املستوردة أو املصنعة محليا

فإن املعاينة والاقتطاع من القيم للكميات املستوردة أثناء عمليات الاستيراد تعود إلى مصالح الجمارك،     

لها في الوقت املناسب، أما أثناء لكن ال تنسق مع مديرية البيئة بشأن التحصيالت الفعلية حتى تحسن استغال

عمليات إلانتاج فإنه يقع على عاتق الخاضعين لها إيداع لدى قابض الضرائب كشف بكميات العجالت املسلمة 

للتوزيع وإعادة تسديد في نفس الوقت املبلغ الكلي للرسوم املحصلة، لكن يطرح إشكال آخر يعيق استغالل مديرية 

يتمثل في عدم إحترام آجال التصريحات يضاف إليها غياب التنسيق مع مديرية  البيئة له في الوقت املناسب

 الضرائب مما يؤثر في عدم مراقبة مدى إحترام املعايير البيئية. 

الخالصة أن تدخل عدة أطراف لتسيير الجباية املرتبطة بالبيئة وتوزيع حصص البلديات املخصصة لها وفي  

هياكل املتدخلة بخصوص تقديم البيانات تبادل املعلومات، ال يسمح باإلسهام في ظل انعدام التنسيق بين مختلف ال

 تعزيز املردود ألامثل املتوقع من الجباية البيئية التي تعود للبلديات، ناهيك عن املبالغ املهدورة.

وث من خالل ما لوحظ من لغط وتأفف من طرف شركات التأمين التي أوكلت لها مهمة تحصيل ضريبة التل  

قانون املالية لسنة  03و امللغاة بموجب املادة من 32 1212من قانون املالية لسنة  33املقررة بموجب املادة 

على السيارات و آلاليات املتحركة، ورغبة هذه الشركات في الحصول على عمولة مناسبة ال غير نتمنى أن ال  121233

 يكون هناك هدف آخر من وراء مثل هذه التصرفات.

 ة:الخاتم

حماية البيئة تعد مسألة ذات بعد دولي وتشكل أولوية قصوى لضمان حياة كريمة للبشرية في بيئة سليمة، 

، تعتبر الرسوم البيئة أحد مكونات الجباية البيئية وهي آلية مالية في يد إلادارة تفعل في يفإلى جانب الضبط البيئ

مللوث يدفع، تفرض على امللوثين للبيئة من سكان وتجار إطار أحد املبادئ ألاساسية للقانون البيئي وهو مبدأ ا

وصناعيين وحرفيين وتعود حصة منها للبلديات بنسب متغيرة تنازليا لتساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية 

املستدامة، غير أن عوائد هذه الرسوم تعرف صعوبات في تحصيلها وتحويلها إلى خزينة البلديات في أوانها مما يؤثر 

 لبا على السير الحسن لهذا الكيان، و يعيقه عن أداء مهامه وتحقيق أهدافه. س

 

                                                           

 ،  املرجع السابق.23-21قانون رقم  32 
 ،  املرجع السابق.20-12قانون رقم  33
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 وعليه فقد توصلنا خالل الدراسة إلى النتائج والاقتراحات التالية: 

 أوال: النتائج

من تحقيق ألاهداف املسطرة  البلديةللضرائب املرتبطة بالبيئة دور بارز في إنعاش خزينة البلدية حتى تتمكن  -10

 التنمية، تحقيقالبيئة و حماية قة باملتعل

 توجد صعوبات متعددة تمنع من الاستغالل ألامثل وفي الوقت املناسب لهذه املوارد، -10

حسنا فعل املشرع حين سمح بتصدير النفايات الخطرة عوض اللجوء إلى حرقها في ظل عدم توفر تقنية  -10

مالية إضافية تدعم حماية البيئة وملا ال يكون  تسمح باستغاللها، وبالتالي التخفيف من التكاليف وتوفير موارد

 للبلديات املعنية نصيب منها مستقبال.

 ثانيا: إلاقتراحات

العمل على إيجاد آلية تسمح بإشعار مديرية البيئية بحجم و كمية النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطيرة  -22

القطاع الخاص، وبالعوائد الخاصة بالبيئة التي تقتطعها املرمدة في إطار العقود التي تبرمها املؤسسات املنتجة لها مع 

 مصالح الجمارك و الضرائب،

إشراك الجامعة عن طريق عقود للتكوين والبحث في املسائل املتعلقة البيئة وتخصيص ميزانية للبحث في  -21

ل الصعوبات املرتبطة املجال البيئي وإحداث جوائز تحفيزية ألحسن البحوث والابتكارات، إليجاد الحلول املناسبة لك

بهذا املجال الذي ال يقتصر على وزارة البيئة بل يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين: املواطن الذي يعد حجر الزاوية 

في كل مشروع، الصناعيين، التجار، الحرفيين، السلطة السياسية والسلطات املحلية، ألاحزاب السياسية، 

 عالي، إلاعالم كل من مكانه وحسب تخصصه.الجمعيات، قطاع التربية و التعليم ال

التحيين املستمر للرسوم املرتبطة بالبيئة بما يسمح بمعالجة درجة خطورة الضرر البيئي في حينه باستغالل  -20

نتائج عمليات إلاحصاء للسكان والسكن، واملركز الوطني للسجل التجاري مع التركيز على الوحدات الصناعية التي تدر 

لق بالرسم عن القمامة ورسم التطهير، و إعادة تكييف تلك الرسوم بما يتالءم مع إنخفاض درجة مبالغ هامة تتع

 الخطر وزواله، 

إبرام عقود توأمة مع الدول الرائدة في املجال البيئي لتبادل ألافكار والخبرات وليس من أجل استيراد املصانع  -23

 طلب التخلص منها أي ملوث وعبء إضافي، التي تود التخلص منها إلهتالكها، و التي تصبح نفاية تت

 التكوين املثمر واملستمر في املجالين البيئي والضريبي. -21
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 قائمة املصادر و املراجع

 باللغة العربية

 أوال: الكتب

داود الباز، حماية السكينة العامة معالجة ملشكلة العصر في فرنسا ومصر، الضوضاء دراسة مقارنة في القانون  -22

 .ةر لبيئي والشريعة إلاسالمية، دار النهضة العربية، القاهإلاداري ا

دار الثقافة  1القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع التشريعات البيئة، ط  عبد الناصر زياد هياجنة، -21

 .1221للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن،

، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، ط، -20

1222 
 ثانيا: الرسائل العلمية

بوزيدي بوعالم، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، ألاليات القانونية للوقاية من  -22

 .1223-1220جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  -دراسة مقارنة–تلوث البيئة 

 ثالثا:  قاالت علمية

 ( عدد خاص22( العدد )20، املجلد )JEGحروش ي جلول، تطور استخدام الضرائب البيئية في الجزائر،   -22

 رابعا: املصادر الرسمية

 القوانين -أ

، يتضمن قانون املالية 1222ديسمبر  11املوافق  2311شوال عام  20مؤرخ في  12-22قانون رقم   -22

  1222ديسمبر  10مؤرخة في  01للجمهورية الجزائرية العدد ، الجريدة الرسمية 1221لسنة 

، يتضمن قانون املالية لسنة 1221ديسمبر  13املوافق 2310شوال عام  12مؤرخ في  22-21قانون رقم  -21

  1221ديسمبر  11مؤرخة في  30، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 1220

الجريدة ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، 1220يوليو  21مؤرخ في  22-20 رقم قانون  -20

 .1220يوليو  12مؤرخة في  30العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية

، يتضمن قانون املالية 1221ديسمبر  02املوافق 2310ذي القعدة عام  11مؤرخ في  20-21قانون رقم  -23

  1221ديسمبر  02مؤرخة في  31عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال1220لسنة 

، يتضمن قانون املالية 1220ديسمبر 10املوافق 2301ربيع الثاني عام  23مؤرخ في  22-20قانون رقم  -21

  1220ديسمبر  13مؤرخة في  00، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 1223لسنة 

، يتضمن قانون املالية 1221ديسمبر  22افقاملو  2332ربيع الثاني عام  23مؤرخ في  23-21قانون رقم   -20

 . 1221ديسمبر  02مؤرخة في  32، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 1212لسنة 

، يتضمن قانون املالية 1212ديسمبر  02املوافق 2331جمادى ألاول عام  20مؤرخ في  20-12قانون رقم  -20

 .1212ديسمبر  02مؤرخة في  30ية العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 1212لسنة 

 .1212قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، سنة   -23

 ألاوا ر -ب

، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 1223يوليو  13املوافق  2311رجب  12مؤرخ في  21-23أمر رقم 

 .1223يوليو  10مؤرخة في  31العدد  رية الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهو ، 1223
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 املراسيم التنفيذية -ت

، يحدد 1220أبريل  12املوافق  2313ربيع الثاني عام  20مؤرخ في  220-20مرسوم تنفيذي رقم  -22

كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على ألاطر املطاطية الجديدة املستوردة و/ أو املصنعة محليا، الجريدة الرسمية 

 . 1220أبريل  11مؤرخة في  10لجمهورية الجزائرية العدد ل

، يحدد 1220أبريل  12املوافق  2313ربيع الثاني عام  20مؤرخ في  223-20مرسوم تنفيذي رقم  -21

كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضيرات الشحوم املستوردة أو املصنعة محليا، 

 .1220أبريل  11مؤرخة في  10ية الجزائرية العدد الجريدة الرسمية للجمهور 

، يحدد كيفيات 1220سبتمبر  10املوافق  2313رمضان عام  21مؤرخ في  111-20مرسوم تنفيذي رقم  -20

 00تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي املصدر الصناعي ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 .1220أكتوبر  20مؤرخة في 

، يحدد كيفيات 1220سبتمبر  10املوافق  2313رمضان عام  21مؤرخ في  022-20مرسوم تنفيذي رقم  -23

تطبيق الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 .1220أكتوبر  20مؤرخة في  00

 .1212سبة لسنة التقرير السنوي ملجلس املحاتقارير 

 خا سا: املواقع إلالكترونية

  www.kotobarabia.com النظام البيئي 

 باللغة ألاجنبية:
Le DICTIONNAIRE (Français-Arabe) Dictionnaire général, Linguistique Technique, et 

Scientifique, 2éme édition 2004 ,Dar AL-KOTOB AL-ILMIYA, Beyrouth-LIBAN. 
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 الرخص في تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرةنظام 

Licensing system for the management of special waste and special dangerous waste. 

  عمري  حمـد         طالب دكتوراه.

 mameri.moh.8419@gmail.com جا عة العربي التبس ي بتبسة  البريد الالكتروني،

 امللخص:

املنظومة القانونية الجزائرية وضع نظام خاص بالنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة،  تضمنت

من خالل تحديد كيفيات التصريح بالنفايات الخطرة، واعتماد تجمعات منتجي النفايات الخاصة، ووضع 

النفايات نظام رخصة لنقل النفايات الخاصة الخطرة، حيث تم تحديد الكيفيات والشروط العامة لنقل 

الخاصة الخطرة، والشروط املتعلقة بوسائل نقلها، وتعليمات ألامن في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة، 

كما اعتمد من أجل تثمين النفايات وضع قواعد خاصة ، وصوال للترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة

 لخاصة الخطرة.بتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات، وكذا تصدير النفايات ا

 .نفايات، نفايات خاصة، خاصة خطرة، نظام الرخصة: الكلمات الافتتاحية

Abstract :  

     The Algerian legal system included the development of a special system for 

the Special waste and the private wast by make the modalities for declaring of the 

Special wastes, and approving the gatherings of private waste producers, and 

establishing a licensing system for the transport of Special private wastes, where the 

transport modalities and general conditions for the transport of Special private wastes 

were defined, and the conditions related to the means of transporting Special private 

waste, and security instructions in the field of transporting hazardous private waste, 

leading to the licensing of the transport of Special private waste, and for the purpose of 

evaluating waste, rules have been established for the preparation and exploitation of 

waste treatment facilities, as well as the export of special private waste. 

Keywords : Waste, special waste, special dangerous waste, licensing system. 

  قد ة:

ترخيص ذلك القرار إلاداري الذي يصدر عن إلادارة املختصة بهدف السماح ألحد ألاشخاص بمزاولة يعتبر ال

نشاط معين، فال يمكن أن تتم مزاولة النشاط دون الحصول على إلاذن الوارد في الترخيص، وال يتحقق الحصول 

ن إذنا من إلادارة املختصة بممارسة ، وهو بذلك يتضم(1)على الترخيص إال بعد توافر الشروط املحددة قانونا ملنحه

نشاط معين بعد تحقيق الشروط القانونية لذلك، ويأخذ الترخيص كأصل عام طابع الديمومة ما لم يتم النص 

 .(2)على مجال تطبيقه زمنيا

                                                           
 .002،  ص.1221عيل نجم الدين زنكه،  القانون إلاداري البيئي: دراسة تحليلية مقارنة،  منشورات الحلبي الحقوقية،  بيروت،  إسما (1)
ورقلة،  منصور مجاجي،  "الضبط إلاداري وحماية البيئة"،  مجلة دفاتر السياسة والقانون،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة قاصدي مرباح  (2)

 .03،  ص.02-10ص -،  ص1221،  1دد الع
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كما يشكل الترخيص أحد ألاساليب الوقائية املانعة التي تعتمدها إلادارة من أجل ضبط ألانشطة التي تحدث 

، ويعتبر الترخيص كذلك أحد (3)ومساسا بالبيئة، من أجل الوقاية من التلوث والحيلولة دون إلاضرار بالبيئة ضررا

ألاساليب املعتمدة من طرف التشريعات القانونية بغية حماية البيئة، حيث يشكل هذا ألاسلوب بصورة دقيقة 

تتولد عنها آثار سلبية على البيئة إلى رقابة أولية إجراء قبلي تعتمده إلادارة قصد إخضاع النشاطات الصناعية التي 

، وفي مجال حماية البيئة من التلوث تلعب هذه التقنية دورا مهما، فال يجوز مباشرة أي (4)عبر نظام الترخيص

مشروع أو إنشاء واستغالل أي منشأة يكون لها تأثير على البيئة قبل الحصول عليه وفق املعايير والنظم والضوابط 

 .(5)زمة لتقييم التأثير على البيئةالال 

وبذلك يشكل الترخيص أحد أهم الوسائل القانونية املعتمدة في حماية البيئة وتنظيم ألانشطة املاسة بها، 

فقد تم اعتماد نظام الرخصة من خالل عدة أوجه بدء بنظام رخص املؤسسات املصنفة لحماية البيئة، ومرورا 

نشطة الخاصة، وتبعا من خالل الرخص املختلفة التي يقتض ي توفرها ملباشرة بالرخص القطاعية املرتبطة باأل

ألانشطة كرخصة البناء، ورخص استعمال وامتياز املوارد املائية، عالوة على الرخص التي تبرز نتيجة ممارسة 

لجانب نظام ألانشطة والدخول في عمليات الاستغالل بما ينتج عن نشاط املنشآت من نفايات حيث يبرز في هذا ا

الرخصة في تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة الناتجة عن ألانشطة الصناعية، والتي وضع لها 

نظام قانوني حدد كيفيات التصريح بها، واعتماد تجمعات منتجي النفايات الخاصة، وكيفيات نقلها، عبر تحديد 

ة الخطرة، والشروط املتعلقة بوسائل النقل، وتعليمات ألامن كيفيات النقل والشروط العامة لنقل النفايات الخاص

وفي جانب تثمين النفايات فقد اعتمدت قواعد خاصة بتهيئة واستغالل ، في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة

 منشآت معالجة النفايات، ووضع آليات تضمن تنظيم عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة.

شكالية ألاساسية التي تدور عليها هذه الورقة البحثية تتجلى من خالل السعي إلى إنطالقا مما سبق فإن إلا 

إلاحاطة بكيفية معالجة املشرع الجزائري لنظام الرخصة كآلية لتسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة 

من خالل وصف  فياملنهج الوصبدء بعلى عدة مناهج  فقد تم الاعتماد هذه إلاشكاليةلإلجابة على الخطرة؟. و 

واملراجع  عبر الاعتماد على املصادر بالنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرةوتوضيح مختلف املفاهيم املرتبطة 

املنهج التحليلي وذلك من خالل تحليل النصوص تم الاعتماد على كما  ،القانونية والرجوع إلى النصوص القانونية

أجل ، من القانونية املعتمدة ملمارسة نشاطات نقل النفايات الخاصة الخطرةبتحديد الشروط القانونية املتعلقة 

 تنظيم هذه العمليات وتحديد إطارها القانوني.الوصول إلى كيفية 

وقد تضمنت خطة البحث املعتمدة من أجل معالجة املوضوع وفق مبحثين تضمن املبحث ألاول بيان 

الخاصة الخطرة بتحديد املقصود بالنفايات الخاصة والنفايات  القانوني للنفايات الخاصة والنفايات مالتنظي

الخاصة الخطرة والتصريح بها في املطلب ألاول منه، ثم بيان كيفية تنظيم رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة 

                                                           
 .121،  ص.1221محمـد سه نكه رداود،  الضبط إلاداري لحماية البيئة: دراسة تحليلية مقارنة،  دار الكتب القانونية،  مصر (3)
في القانون،  فرع القانون العام،   لسعدي بن خالد،  قانون املنشآت املصنفة لحماية البيئة،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير االسعدي بن خالد،   (4)

 .03،  ص.1221تخصص القانون العام لألعمال،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،  
 .001سابق،  ص.الرجع املإسماعيل نجم الدين زنكه،   (5)
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وتصديرها، وقد عالج املبحث الثاني التنظيم القانوني لجمع النفايات الخاصة وقواعد تهيئة واستغالل منشآت 

معالجة النفايات، حيث عالج املطلب ألاول منه التنظيم القانوني لجمع النفايات الخاصة، وقد بين املطلب الثاني 

 منه تحديد القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات.

 القانوني للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة ماملبحث ألاول: التنظي

لناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية والخدمات وفق أوجه عدة فمنها من ال تتمايز النفايات ا

يمكن تحويلها أو جمعها ونقلها ومعالجتها بصورة عادية، ومنها ما تتضمن مواد ذات خاصية سامة يحتمل أن تضر 

وفي جانب )املطلب ألاول(، ح بها بالصحة العمومية و/أو البيئة وهو ما يقتض ي تحديد املقصود منها وكيفيات التصري

تنظيم عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها، من أجل تثمينها أو إزالتها فقد حددت شروط عدة متعلقة 

بالتغليف، ووسائل النقل، والتعليمات ألامنية وشروط خاصة في مجال الترخيص بنقل النفايات الخطرة، وقد تم 

 لنفايات الخاصة الخطرة كل من الجزائر نحو بلد أجنبي، وفق رخصة محددة لذلكتصدير ا تنظيم كذلك كيفيات

 )املطلب الثاني(.

 والتصريح بها الخطرةوالنفايات الخاصة  النفايات الخاصةاملطلب ألاول: املقصود ب

ر من مخاطر مباشرة أو مؤجلة على جزء أو أكثفي نفاية خطرة على البيئة كل نفاية تسبب أو قد تسبب تعتبر 

مكونات البيئة وقادرة على تغيير تركيبة الطبيعة أو املاء أو التربة أو الهواء أو املناخ أو الثروة النباتية أو الحيوانية أو 

)الفرع  الخطرةة والنفايات الخاصة النفايات الخاص، وبالنظر بذلك فقد ميز املشرع الجزائري بين الكائنات الحية

أن ترسل إلى إلادارة املكلفة بالبيئة املعلومات املتعلقة بطبيعة النفايات وكمياتها ، كما ألزم كل منشأة بألاول(

وخصائصها ومعالجتها، وإلاجراءات املتخذة واملتوقعة لتفادي إنتاج النفايات الخاصة الخطرة عبر آلية التصريح 

 )الفرع الثاني(الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة الناتجة عن نشاطها  تبالنفايا

 .الخطرةة والنفايات الخاصة النفايات الخاصالفرع ألاول: املقصود ب

يمكن تعريف املادة الخطرة بصورة عامة على أنها أي مادة تهدد سالمة البشر وتشكل وسيطا يمكن من 

نها اشتعال الحرائق أو التسمم أو العدوى، أو النشاط إلاشعاعي أو الكيميائي أو التلوث، كما أن أي مادة قد ينتج ع

أي خطر خالل نقلها السيما في حالة الاصطدام أو مالمسة املاء أو الهواء تعد مادة خطرة، ويضم إلى ذلك صهاريج 

، وعلى اعتبار أن النفايات تتشكل من مواد عديدة، (6)النقل وخزاناتها ما لم يتم تنظيفها وإزالة املادة الخطرة منها

منت املواد املكونة لها الوصف الوارد في تعريف املادة الخطرة حيث تحمل هذه النفايات صفة الخطورة متى تض

 السابق الذكر حيث تأثر على مختلف مكونات البيئة السيما حال رميها في املياه أو التربية بردمها دون معالجتها.

لرجوع ، وباقائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة (7)223-20لقد بين املرسوم التنفيذي رقم 

منه قد بينت املقصود من  0املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فإن املادة  (8)19-22إلى القانون رقم 

                                                           
دار منشأة املعارف،   يعات الوطنية والاتفاقات إلاقليمية واملعاهدات الدولية، أحمد محمـد الجمل،  حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشر  (6)

 .32و  32،  ص.2113إلاسكندرية،  مصر،  
،  صادر في 20.عدد  ،  يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،  ج.ر.ج.ج1220فبراير  13،  مؤرخ في 223-20مرسوم تنفيذي رقم  (7)

 .1220 مارس 21
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النفايات واعتبرت أنها كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو 

لتخلص منه، أو قصد التخلص منه أو يلزم بالتخلص منه، ويقصد منتج، وكل منقول يقوم املالك أو الحائز با

كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية والخدمات وكل النشاطات  (9)بالنفايات الخاصة

النفايات أما ألاخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات املواد التي تحتويها ال يمكن تحويلها أو جمعها ونقلها ومعالجتها، 

فيقصد بها كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية املواد السامة التي تحتويها يحتمل  الخاصة الخطرة

فقد تم تصنيف  (10)223-20من املرسوم التنفيذي رقم  1أن تضر بالصحة العمومية و/أو البيئة، ووفقا للمادة 

ثم بيان تعريف صنف النفاية فإذا كانت منزلية يرمز لها بـ: )م.م.ش.(،  قائمة النفايات بإسناد رقم يحدد رمز النفاية،

إذا كانت خاصة يرمز لها بـ: )خ.( أما إذا كانت خطرة فيرمز لها بـ: )خ.خ.(، وأخيرا تم تحديد خطورة النفاية املعنية 

 كر.السابق الذ 223-20حسب مقاييس تم تحديدها في امللحق ألاول من املرسوم التنفيذي رقم 

 الفرع الثاني: التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة 

فقد حدد  بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها املتعلق 21-22من القانون رقم  12تطبيقا ألحكام املادة 

، كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، والذي يلزم كل منشأة بأن ترسل (11)021-21املرسوم التنفيذي رقم 

ارة املكلفة بالبيئة في أجل ثالثة أشهر بعد نهاية السنة املعتبرة املعلومات املتعلقة بطبيعة النفايات وكمياتها إلى إلاد

، وقد اعتمد (12)وخصائصها ومعالجتها، وإلاجراءات املتخذة واملتوقعة لتفادي إنتاج النفايات الخاصة الخطرة

لومات عديدة منها مجال النشاط وتعريف املنتج التنظيم على استمارة يحدد من خاللها صاحب املؤسسة مع

                                                                                                                                                                                                 
 .1222ديسمبر  21،  صادر في 00ج.ر.ج.ج.عدد ،  ،  يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها1222ديسمبر  21،  مؤرخ في 21-22قانون رقم  (8)
النفايات املنزلية وما شابهها  ،  أن مختلف فئات النفايات تم تنظيمها في قائمتين،  تضمنت القائمة ألاولى223-20من املرسوم التنفيذي رقم  0بينت املادة  (9)

تحديدها في امللحق الثالث  والنفايات الهامدة،  والتي تم ذكرها في امللحق الثاني من املرسوم التنفيذي،  أما القائمة الثانية فتضمنت النفايات الخاصة والتي تم

مقاييس خطورة النفايات الخطرة،  حيث اعتبر أن كل نفاية خطرة  223-20وبين امللحق ألاول من املرسوم التنفيذي  ، 223-20املتصل باملرسوم التنفيذي 

مخاطر مباشرة أو مؤجلة على جزء أو أكثر من مكونات البيئة وقادرة على تغيير تركيبة الطبيعة أو املاء أو في على البيئة هي كل مادة أو نفاية تسبب أو قد تسبب 

أو الحيوانية أو الكائنات الحية. أما النفاية امللهبة فهي التي تحتوي على مادة أو نفاية تسبب بفعل مالمستها ملواد  التربة أو الهواء أو املناخ أو الثروة النباتية

دخول وتعتبر نفاية محدثة للسرطان كل مادة أو نفاية قد تؤدي بفعل الاستنشاق أو البلع أو ال،  أخرى السيما منها املواد القابلة لالشتعال تفاعال ناشرا للحرارة

وء فيها منخفضة،  عبر الجلد إلى إلاصابة بالسرطان أو إلى رفع نسبة حدوثه. وفيما يخص النفايات القابلة لالشتعال فهي كل نفاية أو مادة تكون نقطة الوض

بب في املوت أو مخاطر حادة أو مزمنة. أما النفايات السامة فهي كل مادة أو نفاية يمكن بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات ضئيلة أن تتس

 ذلك. والنفايات املبدلة فهي كل مادة أو نفاية يمكن بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد أن تسبب تشوهات خلقية وراثية أو مضاعفة
ثال عن النفايات املتعلقة بقطاع املحروقات والتي تم بالرجوع إلى امللحق الثالث املتضمن قائمة النفايات الخاصة والنفايات الخطرة يمكن إعطاء م (10)

أوحال ونفايات التنقيب تحتوي على محروقات،  صنف النفاية: خ.خ،  مقاييس الخطورة: قابلة لالشتعال  ،  تسمية النفاية:20302تصنيفها كما يلي: الرمز:

الغاز ومعالجة الفحم بواسطة الحرارة،  صنف النفاية خ.،  مقاييس الخطورة:  ،  تسمية النفاية نفايات ناجمة عن تكرير البترول وتنقية1وسامة،  الرمز 

،  تسمية النفاية: محروقات منتشرة عن غير قصد،  صنف النفاية: خ.خ.،  مقاييس الخطورة: سامة محدثة للسرطان وخطرة 30201خطرة على البيئة. الرمز 

تحتوي على الكبريت وناجمة عن إزالة الكبريت من البترول،  صنف النفاية: خ.خ،  مقاييس الخطورة: ،  تسمية النفاية: نفايات 210201على البيئة. الرمز: 

،  تسمية النفاية: نفايات ناجمة عن تنقية ونقل الغاز الطبيعي،  صنف النفاية: خ.،  مقاييس الخطورة: قابلة لالشتعال ومحدثة للسرطان 1ملهبة. الرمز: 

مية النفاية: محروقات ومركزات ناجمة عن الفصل،  صنف النفاية: خ.خ.،  مقاييس الخطورة: قابلة لالشتعال وخطرة على ،  تس101021ومبدلة. الرمز: 

 البيئة.
 22،  صادر في 01،  يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة ،  ج.ر.ج.ج. عدد 1221سبتمبر  22،  املؤرخ في 021-21مرسوم تنفيذي رقم ( 11)

 1221سبتمبر 
 املرجع السابق. ، 021-21من املرسوم التنفيذي رقم  0و 1انظر املادة  (12)
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الخطر، واسم الشخص املكلف بتسيير النفايات وطبيعة وكمية وخصائص أصناف النفايات الخاصة الخطرة، 

 إضافة إلى توضيح طرق املعالجة.

ويسجل في هذا السياق أن التنظيم بموجب استمارة التصريح املوحدة املتضمنة مجموعة البيانات يشكل  

أداة إحصائية ممتازة في متابعة مختلف النفايات الخاصة الخطرة التي تنتج عن نشاط املنشآت، غير أنه يسجل 

تحفظ حول نطاق التصريح من حيث الزمان وتحديده بمرة كل سنة، مما يستدعي إعادة النظر في ذلك ووضع 

معينة تبعا لدراسات علمية معتمدة، وذلك  فترات دورية للتصريح كاعتماد التصريح كل ثالثة أشهر، أو بعتبة إنتاج

، السيما وأن مدة سنة قد تؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة امن أجل ضمان متابعة دقيقة للنفايات وكيفيات معالجته

من املواد الخطرة، إضافة إلى عدم وضع أحكام بالتصريح بحجم النفايات متى كنا أمام وضعية غلق للمنشأة أو 

  ستدعي وضع أحكام خاصة بالتصريح ملثل هذه الوضعية.توقف نشاطها مما ي

 املطلب الثاني: رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وتصديرها

يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة من أجل توصيلها إلى املرسل إليه املكلف بتثمينها أو إزالتها إلى شروط 

لقة بالتغليف، ووسائل النقل، والتعليمات ألامنية خاصة في مجال الترخيص بنقل النفايات الخطرة، وشروط متع

، ويخضع تصدير النفايات الخاصة الخطرة إلى رخصة تسمح بحركة النفايات الخطرة من الجزائر نحو )الفرع ألاول(

 .)الفرع الثاني(بلد أجنبي 

 الفرع ألاول: رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات النقل

صة الخطرة مجموعة عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها، يقصد بنقل النفايات الخا

، ويخضع نقل النفايات الخطرة إلى شروط عدة تظهر (13)من أجل توصيلها إلى املرسل إليه املكلف بتثمينها أو إزالتها

مجال الترخيص بنقل  إجماال في الشروط املتعلقة بالتغليف، ووسائل النقل، والتعليمات ألامنية وشروط خاصة في

 .(14)النفايات الخطرة، ووثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات

 .الشروط العا ة لنقل النفايات الخاصة الخطرة 1

يجب أن توضع النفايات الخاصة الخطرة املنقولة في مغلفات تأخذ بعين الاعتبار طبيعتها وحالتها وخطورتها، 

املشترك بين الوزير املكلف بالبيئة والوزير املكلف بالنقل من أجل تحديد أنواع  وقد أحال التنظيم إلى القرار الوزاري 

التغليف املستعملة لكل صنف من النفايات الخاصة، كما حدد لكل نوع من أنواع التغليف خصائص مرتبطة 

يات الخاصة بالسماكة ومقاومة الضغط والاهتزازات والصدمات والحرارة والرطوبة، ويجب أن تحتوي أغلفة النفا

                                                           
،  32،  يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة،  ج.ر.ج.ج. عدد 1223ديسمبر  23،  مؤرخ في 321-23من املرسوم التنفيذي رقم  1انظر املادة  (13)

 .1223ديسمبر  21صادر في 
 ،  املرجع السابق.321-23التنفيذي رقم من املرسوم  0املادة  (14)
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، حيث (15)الخطرة على بطاقات واضحة غير قابلة للمحو تسمح بالتعرف على النفايات الخاصة الخطرة التي تحتويها

 .(16)الخصائص التقنية مللصقات النفايات الخاصة الخطرة 1220سبتمبر  1حدد القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 

 صة الخطرة .الشروط املرتبطة بوسائل نقل النفايات الخا2

يجب أن تكون وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة معدة ومكيفة مع طبيعة وخصائص خطر النفايات 

املنقولة، حيث تخضع هذه الوسائل ملراقبة املطابقة وللمعاينات التقنية الدورية طبقا للتنظيم املعمول به، كما 

املنقولة بغية تحديد طبيعتها وألاخطار التي يحتمل يجب أن تحتوي على إشارة خارجية واضحة خاصة بنوع النفايات 

 .(17)أن تشكلها

 .الشروط املرتبطة بتعليمات ألا ن في  جال نقل النفايات الخاصة الخطرة 3

في حالة وقوع حادث خالل عملية النقل وأدى إلى تسرب النفايات الخاصة الخطرة يجب على الناقل أن يعلم 

طني والحماية املدنية والسلطات إلاقليمية املختصة من أجل وقف تسرب النفاية فورا مصالح الشرطة أو الدرك الو 

الخاصة الخطرة، واسترجاع النفايات الخاصة الخطرة وكل املواد امللوثة بها، على أن يتم تحديد قواعد وتدابير و/أو 

ها بقرار وزاري مشترك بين بروتوكوالت ألامن في حالة حادث أو تسرب حسب طبيعة النفايات الخاصة الخطرة وأغلفت

 .(18)وزارة الدفاع والداخلية والبيئة

 .الشروط املرتبطة بترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة 4

يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى تراخيص من الوزير املكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير املكلف 

رة تأهيل الناقل بنقل النفايات املعنية، وقد أحيل إلى ، حيث تثبت رخصة نقل النفايات الخاصة الخط(19)بالنقل

التنظيم من أجل بيان امللف املطلوب للحصول على ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح 

مضمون امللف املطلوب للحصول على  (21)1220سبتمبر  1، وقد حدد القرار الوزاري املشترك املؤرخ في (20)الترخيص

ث تمنح رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة بعد دراسته والتحقق من الشروط املتعلقة بوسائل ، حي(22)الرخصة

النقل طبقا لالحاكم املبينة سابقا، حيث حددت آجال الرد على الطلب في أجل ال يتعدى شهرين من تاريخ إيداعه، 

                                                           
 ،  مرجع سابق.321-23من املرسوم التنفيذي رقم  1واملادة  3املادة  (15)
جوان  21،  صادر في 01،  يحدد الخصائص التقنية مللصقات النفايات الخاصة الخطرة،  ج.ر.ج.ج. عدد 1220سبتمبر  1قرار وزاري مشترك مؤرخ في  (16)

1223. 
 ،  مرجع سابق.321-23من املرسوم التنفيذي رقم  1إلى  0اد من أنظر املو  (17)
 ،  مرجع سابق.321-23من املرسوم التنفيذي رقم  21و 22أنظر املادة  (18)
 .،  مرجع سابق21-22من القانون رقم  13أنظر املادة  (19)
 ،  مرجع سابق.321-23من املرسوم التنفيذي رقم  21و 23أنظر املادة  (20)
،  يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصه 1220سبتمبر  1اري مشترك مؤرخ في قرار وز  (21)

 .1223جوان  21،  صادر في 01التقنية،  ج.ر.ج.ج. عدد 
بيعة وتسمية ورمز النفاية املنقولة تطبيقا ألحكام يتكون ملف الطلب الرخصة من الوثائق التالية: طلب يبرز اسم أو اسم الشركة وعنوان الطالب وط (22)

،  وقائمة طاقم القيادة وتعيين نقاط الشحن والتفريغ وكذا النقاط ألاساسية للمرور،  كما يتضمن نسخ من رخص السياقة 223-20املرسوم التنفيذي رقم 

ورخص مرور السيارات ونسخة  ، قبة التقنية واملطابقة للسيارات والقطاراتالخاصة والشهادات املهنية للسائقين وعقود التامين وبطاقات ومحاضر ضبط املرا

 واملدة املتوقعة لنقل النفاية. ، من السجل التجاري للشركة الطالبة لرخصة النقل
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، وتمنح رخصة نقل النفايات (23)الثون يومعلى أن يرسل رأي وزارة النقل إلى الوزارة املكلفة بالبيئة في أجل أقصاه ث

الخاصة الخطرة بمقرر من الوزير املكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير املكلف بالنقل، حيث تحدد مدة تنفيذ عملية 

 .(24)النقل في رخصة النفاية الخطرة، وتحدد كذلك الخصائص التقنية للمادة املنقولة

 لخطرة : تصدير النفايات الخاصة االفرع الثاني

املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها بين املرسوم التنفيذي  21-22من القانون رقم  10تطبيقا ألحكام املادة 

، تنظيم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، حيث يقتض ي تصدير النفايات الخاصة الخطرة كل (25)22-21رقم 

، (26)نبي، وفق رخصة من طرف الوزير املكلف بالبيئةعملية تهدف إلى حركة النفايات الخطرة من الجزائر نحو بلد أج

ويجب أن تتأكد املصالح املكلفة بالبيئة من عدم توفر أي منشأة معالجة على املستوى الوطني من أجل تثمين أو 

، ويودع طلب رخصة (27)إزالة النفايات الخاصة الخطرة، قبل أن يقوم الوزير املكلف بالبيئة بمنح رخصة التصدير

مرفوقا بعقد التصدير الذي يبين طريقة معالجة بيئية وعقالنية للنفايات وكمية النفايات املراد تصديرها،  التصدير 

إضافة إلى وثيقة التبليغ املتضمنة موافقة سلطة بلد الاستيراد، وكشف التحاليل املتعلقة بالتركيبة الفيزيزو 

افة إلى وثيقة الحركة املحددة لطبيعة وتسمية ورمز كيميائية للنفايات الخاصة الخطرة تسلم من هيئة معتمدة، إض

 .(28)النفاية الخاصة الخطرة املراد تصديرها وكذا بلد التصدير ومكان منشأة املعالجة

الخاصة الخطرة املنشأة  تيتم دراسة الطلبات الخاصة برخص التصدير من طرف لجنة تصدير النفايا 

صدر أن يتخذ كل التدابير الضرورية لكي يتم تسيير كل النفايات التي لدى الوزير املكلف بالبيئة، ويتعين على امل

ينقلها دون تعريض صحة إلانسان إلى الخطر وبكيفية بيئية عقالنية طوال مدة عملية النقل وعمليات التثمين 

تصدير النفايات  ، كما يتعين عليه أن يسلم ملصالح الوزارة املكلفة بالبيئة في أجل أقصاه ثالثة أشهر بعد(29)وإلازالة

، (30)الخاصة الخطرة نسخة من وثيقة الحركة كما يجب أن يقدم شهادة إزالة النفايات الخاصة الخطرة أو تثمينها

وفي حالة انقضاء مدة صالحية رخصة التصدير دون القيام بعملية التصدير يمكن للوزير املكلف بالبيئة أن يمنح 

نا يحرر من املصدر السماح بتمديد مدة الرخصة على أن ال تتجاوز ستة وبصفة استثنائية بناء على طلب معلل قانو 

 .(31)أشهر من تاريخ تبليغ تمديد ألاجل

                                                           
 ـ املرجع السابق.1220سبتمبر  1من القرار الوزاري املؤرخ في  0أنظر املادة  (23)
 ـ مرجع سابق.1220سبتمبر  1وزاري املؤرخ في من القرار ال 0و 1و 3أنظر املواد  (24)
 .1221جانفي  02،  صادر في20،  ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة،  ج.ر.ج.ج. عدد 1221جانفي  10،  مؤرخ في 22-21مرسوم تنفيذي رقم  (25)
 ،  املرجع السابق.22-21من املرسوم التنفيذي رقم  3و 1أنظر املادة  (26)
 ،  مرجع سابق.22-21من املرسوم التنفيذي رقم  0أنظر املادة  (27)
 ،  مرجع سابق.22-21من املرسوم التنفيذي رقم  1أنظر املادة  (28)
 ،  مرجع سابق.22-21من املرسوم التنفيذي رقم  22املادة  (29)
 ،  مرجع سابق.22-21من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة  (30)
 ،  مرجع سابق.22-21 من املرسوم التنفيذي رقم 21املادة  (31)
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إن عدم احترام ألاحكام التنظيمية السابقة الذكر بعد معاينة ألاعوان املؤهلون لهذه الوضعية وفق محاضر 

ملدة خمسة عشرة يوما، وفي حالة عدم ترتيب  ترسل إلى السلطة املختصة، ينتج عنه تبليغ صاحب الرخصة بإعذاره

 .(32)أي أثر نتيجة إلاعذار تقوم السلطة املختصة بسحب رخصة التصدير ويكون مرفوقا بإلغاء مقرر التأهيل

إن مراجعة ألاحكام التنظيمية الخاصة برخص تصدير النفايات الخاصة يدفعنا إلى تسجيل عديد النقاط 

لعدم وضع التنظيم املعمول به أحكام جزائية أو جبائية حال إخالل مصدر النفايات  الواجب مراجعتها، وذلك بالنظر 

الخطرة لاللتزامات املحددة قانونا، عالوة على عدم توضيح مصير النفايات الخاصة الخطرة املثمنة، وكيفيات إعادة 

 استغاللها باستردادها إلى الجزائر أو الحصول على مقابل مالي لها.

سلطة املختصة بتسجيل عدم احترام ألاحكام التنظيمية استعمل التنظيم عبارة ألاعوان وفي جانب ال 

املؤهلون لهذه الوضعية، حيث كان من الجدير أن يحدد صفه هؤالء ألاعوان أو تكليف اللجنة الخاصة بمنح 

 الرخص بمعاينة وضبط وتحرير محاضر املخالفات من باب أولى.

ة وطنية ذات طابع تجاري مكلفة بعملية التصدير لهذه املواد بصفة وكالة ومن جهة أخرى يفضل إنشاء هيئ 

وطنية مثال وذلك بالنظر إلى خطورة املواد املصدرة على البيئة، إذ أن إسناد ألامر إلى شخص أخر فيه تخلي عن 

أهيل املصدر ومنح مسؤولية الدولة تجاه هذه املواد، عالوة على أن ألامر يؤدي إلى تفادي إلاجراءات املرتبطة بت

الرخص ذات الصلة، والتي قد تستغرق وقتا وهو ما يهدد بتأثير تلك املواد على البيئة، كما أن اعتماد هيئة وطنية 

منوطة بعملية تصدير النفايات الخطرة يسمح بضمان كفاءة في التنفيذ، وضمان تثمين النفايات املصدرة ماديا 

من تأسيس بنك للمعلومات يسمح بتحديد املؤسسات الصناعية ألاكثر إنتاجا وماليا، عالوة على تمكين هذه الهيئة 

 لهذه املواد ما يدفع إلى وضع ضرائب إيكولوجية نتيجة لذلك.

 وقواعد تهيئة واستغالل  نشآت  عالجة النفايات الخاصةاملبحث الثاني: جمع النفايات 

، الذي حدد كيفيات اعتماد (33)023-21تم تنظيم عمليات جمع النفايات وفق املرسوم التنفيذي رقم 

تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة، حيث يتم معالجة هذه النفايات في منشآت بهدف تثمينها وتخزينها 

وإزالتها حيث حددت قواعد عامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى 

كما تم تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة من خالل منح اعتماد يسمح ملمارس ي (، )املطلب ألاول هذه املنشآت 

وفي جانب تثمين النفايات و/أو إزالتها وفقا لشروط املطابقة ملعايير البيئة فإنه  بهذا النشاط للقيامعمليات الجمع 

لناجمة عن املوارد التي يستوردها أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات اها على ضمان يلزم منتج للنفاية و/أو حائز 

 .الثاني( املطلبأو يسوقها وعن املنتوجات التي يصنعها )

 

 

                                                           
 ،  مرجع سابق.22-21من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة  (32)
،  01تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة،  ج.ر.ج.ج. عدد  اعتماد،  يحدد كيفيات 1221سبتمبر  22،  مؤرخ في 023-21مرسوم تنفيذي رقم  (33)

 .1221سبتمبر  22صادر في 
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 وقواعد تهيئة واستغالل  نشآت  عالجة النفايات الخاصةاملطلب ألاول: جمع النفايات 

يمكن أن يتم تسيير النفايات الناتجة عن نشاط منتجيها وفق تجميعات معتمدة لذلك تهدف إلى نقل 

وفق قواعد عامة متعلقة بتهيئة واستغالل منشآت معالجة )الفرع ألاول( فايات إلى املنشآت املكلفة باستغاللها الن

تخضع قبول النفايات على مستوى منشآت معالجة النفايات لقواعد لجملة من القواعد التنظيمية، حيث النفايات 

حجم وطبيعة النفاية كما يتعين على مستغل منشأة يلزم مستغلو هذه املنشآت بضوابط رقابية تسمع بمعرفة نوع و 

معالجة النفايات إرسال تقريرا عن النشاط إلى السلطات املكلفة باملراقبة محددا عناصر املعلومات املالئمة حول 

 .)الفرع الثاني(استغالل املنشأة 

 الفرع ألاول: إعتماد تجمعات  نتجي النفايات الخاصة 

خاصة و/أو الحائزين عليها ضمان العمل على ضمان تسيير نفاياتهم على حسابهم يجب على منتجي النفايات ال

، (34)الخاص، ولهذا الغرض، يمكنهم أن يقرروا املشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتأدية الواجبات املفروضة عليهم

كيفيات اعتماد  ،(35)023-21حدد املرسوم التنفيذي رقم  21-22من القانون رقم  20وتطبيقا ألحكام املادة 

املطلوب لذلك حيث يتم الاعتماد بمقرر من  (37)، بعد تقديم امللف(36)تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة

 .(38)طرف الوزير املكلف بالبيئة

 القواعد العا ة لتهيئة واستغالل  نشآت  عالجة النفاياتالفرع الثاني: 

، القواعد العامة (39)322-23حدد املرسوم التنفيذي رقم  21-22من القانون رقم  33تطبيقا ألحكام املادة 

لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه املنشآت؛ ويقصد بمنشأة 

اصة معالجة النفايات كل املنشآت املوجهة لتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها والسيما مراكز الطمر التقني للنفايات الخ

ومراكز الطمر التقني للنفايات املنزلية وما شابهها ومراكز تفريغ النفايات الهامدة، ومنشآت ترميد النفايات املنزلية، 

وترميد النفايات الخاصة والترميد املشترك، وكذلك تضم منشآت املعالجة الفيزيو كيميائية للنفايات ومنشآت تثمين 

معالجة النفايات أن يضع في مدخل املنشآة مراكز مراقبة للقيام برقابة  ، ويتعين على مستغل منشأة(40)النفايات

                                                           
 ،  مرجع سابق.21-22القانون رقم  من 20أنظر املادة  (34)
،  01تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة،  ج.ر.ج.ج. عدد  اعتماد،  يحدد كيفيات 1221سبتمبر  22،  مؤرخ في 023-21مرسوم تنفيذي رقم  (35)

 .1221سبتمبر  22صادر في 
،  املتضمن القانون املدني املعدل 13-01من ألامر رقم  320فهوم أحكام املادة يقصد بتجمع منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة كل شركة مدنية في م (36)

 واملتمم.
،  العقد الرسمي الاعتماد،  يتكون ملف طلب اعتماد التجمع إضافة إلى طلب قصد الحصول على 023-21من املرسوم التنفيذي رقم  3وفقا للمادة  (37)

الذين يشكلون التجمع،  واملوضوع املفصل للتجمع وطبيعة النفاية املتكفل بها والوسائل البشرية واملادية املتضمن إنشاء شركة مدنية،  وقائمة ألاعضاء 

 للتجمع املوضوعة من قبل أعضائه والتبريرات الخاصة بها،  وكيفيات تدخل التجمع.
 ،  مرجع سابق.023-21من املرسوم التنفيذي رقم  0أنظر املادة  (38)
،  يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات 1223ديسمبر  23،  مؤرخ في 322-23مرسوم تنفيذي رقم  (39)

 .1223ديسمبر  21،  صادر في 32على مستوى املنشآت،  ج.ر.ج.ج. عدد
 ،  املرجع السابق.322-23من املرسوم التنفيذي رقم  0املادة  (40)
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دائمة للنفايات التي تم إدخالها وجهاز وزن النفايات، ونظام كشف إلاشعاعات التي تسمح بمراقبة النفايات التي 

 .(41)أدخلت إلى املنشآت التي تستقبل النفايات الخاصة

ة املعالجة مشروط بالحصول على شهادة القبول املسبقة التي إن قبول النفايات الخاصة في موقع منشأ

يسلمها مستغل منشأة املعالجة ملدة سنة وفي نهاية هذه الفترة يجب تجديد إجراء الحصول عليها، حيث تحرر 

الشهادة على أساس بطاقة قبول تقنية تشمل عدة معلومات من ضمنها مصدر النفاية وهوية منتج النفاية و/أو 

وعنوانه الدقيق والعمليات املحتملة للمعالجة املسبقة للنفاية، والتركيبة الكيميائية للنفايات وألاخطار حائزها 

؛ ويتعين (42)املرتبطة بالنفايات واملواد التي ال يجب أن تخلط بها وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تداولها

ة إلى السلطات املكلفة باملراقبة تقريرا عن النشاط وكذا على مستغل منشأة معالجة النفايات أن يرسل مرة في السن

؛ وفي هذا إلاطار يسجل نفس إلاشكال (43)كل عناصر املعلومات املالئمة حول استغالل املنشأة خالل السنة املنصرمة

ن املرتبط بمدة إرسال التقرير حيث يستحسن وضع فترات دورية وكذا إمكانية التبليغ عن أي كميات غير عادية م

النفايات املودعة، غير أنه حال توقيف النشاط فقد وفق التنظيم في وضع إلتزام على عاتق املستغل بأن يرسل قبل 

ستة أشهر على ألاقل من تاريخ توقف النشاط ملفا يتضمن التدابير املتخذة لوقاية صحة املواطن والبيئة، ووصفا 

لحراسة التي تجب ممارستها أيضا للموقع، غير أنه لم يتم وضع بإدراج املوقع وبيئته بعد الاستغالل، وعند الحاجة ا

 ، مما يتعين إعادة النظر في هذه املادة بإضافة ذلك. (44)أي أحكام جزائية أو ضريبية حال مخالفة هذه الالتزامات

 النظام العمو ي لجمع النفايات الخاصة وتثمين النفاياتاملطلب الثاني: 

يات الخاصة من خالل منح اعتماد يسمح ملمارس ي عمليات الجمع بالقيام لقد تم تنظيم نشاط جمع النفا

بهذا النشاط، حيث يتعين على الجامع اكتتاب تأمين ومسك سجل للجمع يسمح بمعرفة املعلومات املرتبطة بهوية 

ختصة بتصريح الحائزين للنفاية وتحديد طبيعتها والجهة املزمع أن ترسل إليها، كما يتعين عليهم موافاة الجهات امل

وفي جانب تثمين النفايات و/أو إزالتها وفقا لشروط )الفرع ألاول(، يحدد من خالله مجموع نشاطاتهم السنوية 

املطابقة ملعايير البيئة فإنه يلزم كل منتج للنفاية و/أو الحائز عليها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات 

 .)الفرع الثاني(يسوقها وعن املنتوجات التي يصنعها  الناجمة عن املوارد التي يستوردها أو 

 الفرع ألاول: النظام العمو ي لجمع النفايات الخاصة

، تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة، حيث بين أن هذا النشاط (45)21-21حدد املرسوم التنفيذي رقم 

كن تجديدها، حيث يتعين على الجامع ، ملدة قدرها خمس سنوات يم(46)يخضع إلى اعتماد من الوزير املكلف بالبيئة

ملمارسة نشاطه اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليته عن كل النتائج التي قد تلحق ضررا بالغير وتكون ناتجة عن 

                                                           
 ،  مرجع سابق.322-23وم التنفيذي رقم من املرس 0املادة   (41)
 ،  مرجع سابق.322-23من املرسوم التنفيذي رقم  20و 21املادة   (42)
 ،  مرجع سابق.322-23من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة  (43)
 ،  مرجع سابق.322-23من املرسوم التنفيذي رقم  21أنظر املادة  (44)
 .1221جانفي  11،  صادر في 0،  تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة،  ج.ر.ج.ج عدد 1221جانفي  12 ،  مؤرخ في21-21مرسوم تنفيذي رقم  (45)
 ،  املرجع السابق.21-21من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة  (46)
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، كما يتعين عليه مسك سجل الجمع الذي يتضمن على الخصوص تحديد عناصر هوية الحائزين للنفاية (47)نشاطه

ة وكميتها وتاريخ إجراء كل عملية رفع، كما يتضمن أيضا هوية الجهة املرسل وطبيعة ورمز النفاية الخاصة املجمع

إليهم تلك النفايات الخاصة، كما يجب عليه أن يدون في السجل كل حادث وقع أثناء الجمع والتدابير املتخذة 

ا عند كل لتدارك ذلك، وعلى الجامع أيضا أن يضع ذلك تحت تصرف املصالح املكلفة بالبيئة املختصة إقليمي

، كما عليه أن يقدم سنويا إلى املصالح املكلفة بالبيئة املختصة إقليميا تصريحا يصف فيه نشاطاته (48)مراقبة

، ويكون جامع النفاية الخطرة مسئوال عن نشاطه ضمن الشروط املحددة في القوانين (49)املتعلقة بالجمع

يث يؤدي كل إثبات لحالة عدم مطابقة إخطار الوزير والتنظيمات املعمول بها السيما في مجال حماية البيئة، ح

 .(50)املكلف بالبيئة من أجل وقف أو سحب الاعتماد بعد إعذار الجامع

 نإسناد نشاط جمع النفايات الخاصة إلى أشخاص طبيعيي 21-21يتضح من خالل املرسوم التنفيذي رقم 

ه عملية الجمع وما قد ينتج عنها من مخاطر على أو شركات معتمدة لذلك حيث تم تحميلهم املسؤولية الكاملة تجا

البيئة، وفي هذا الصدد يفضل اعتماد مؤسسات وطنية يوكل لها هذه املهمة بالنظر إلى صعوبتها من جهة وضمانا 

إلنشاء فروع أو أقطاب متخصصة تابعة لها حيث يمكن إسناد هذه املهمة إلى الوكالة الوطنية للنفايات وهو ألامر 

بتنظيم عمليات الجمع بش يء من الدقة وضمانا لتفعيل دور الدولة في حماية البيئة من هذه املواد  الذي يسمح

الخطرة حيث يمكن القول أن إسناد ألامر إلى الخواص فيه تخلي عن مسؤولية الدولة تجاه هذه املواد الخطرة والتي 

 بصورة عامة. ةبدورها تهدد صحة إلانسان بشكل خاص ومكونات البيئ

 فرع الثاني: تثمين النفاياتال

أنه يجب أن يتم تثمين النفايات و/أو إزالتها وفقا لشروط املطابقة  21-22من القانون رقم  22أكدت املادة 

ملعايير البيئة، السيما منها عدم تعريض صحة إلانسان والحيوان للخطر، ودون تشكيل أخطار على املوارد املائية 

ات الحية الحيوانية والنباتية، دون إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة، ويلزم كل والتربة والهواء وعلى الكائن

منتج للنفاية و/أو الحائز عليها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن املوارد التي يستوردها أو 

اية و/أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/أو . وفي حالة عدم مقدرة منتج النف(51)يسوقها وعن املنتوجات التي يصنعها

تثمين نفاياته فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقالنية 

-21املتعلق بالنفايات، حدد املرسوم التنفيذي رقم  21-22من القانون رقم  3و 0، وتطبيقا ألحكام املادة (52)بيئيا

                                                           
ها إلى الوزير املكلف بالبيئة،  فإنه يرسل طلب ممارسة جمع النفايات الخاصة برسالة موص ى علي 21-21من املرسوم التنفيذي رقم  3و 0وفقا للمادة  (47)

هيئات  حيث يتشكل ملف طلب الاعتماد من هوية الطالب وعنوانه إذا كان شخصا طبيعيا أو تسمية الشركة وصفتها القانونية وعنوانها  وقائمة أعضاء

تعملة وقائمة العمال املكفولين بعملية الجمع وكذا تسييرها إذا كان شخصا معنويا،  إضافة إلى وصف طبيعة ورمز النفاية وخصائصها التقنية واملادية املس

طر يهدد صحة شهادات التأهيل ومخطط جمع النفايات الخاصة الذي يبين والية أو واليات التي سيشملها الجمع والتدابير املتخذة لتفادي أو مواجهة أي خ

 إلانسان و/أو البيئة.
 ،  مرجع سابق.21-21م من املرسوم التنفيذي رق 1و 3و 0و 0انظر املواد   (48)
 ،  مرجع سابق.21-21من املرسوم التنفيذي رقم  22املادة  (49)
 ،  مرجع سابق.21-21من املرسوم التنفيذي رقم  23و 21انظر املواد  (50)
 ،  مرجع سابق.21-22من القانون رقم  0املادة  (51)
 ،  مرجع سابق.21-22من القانون رقم  3املادة  (52)
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تثمين النفايات من قبل املنتج و/أو الحائز عليها وكذلك شروط إزالة النفايات التي ال يمكن ملنتجها أو كيفيات  001

 الحائز عليها تثمينها السيما بالنسبة لنفايات التغليف.

 خاتمة

تعتبر نفايات خاصة كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية والخدمات وكل 

ألاخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات املواد التي تحتويها ال يمكن تحويلها أو جمعها ونقلها ومعالجتها، أما  النشاطات

النفايات الخاصة الخطرة فيقصد بها كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية املواد السامة التي تحتويها 

 يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو البيئة. 

منت املنظومة القانونية الجزائري عدة نصوص تنظيمية حددت كيفيات تسيير النفايات الخاصة لقد تض

والنفايات الخاصة الخطرة بدء بالتصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، حيث تلزم كل منشأة بأن ترسل إلى إلادارة 

ها، وإلاجراءات املتخذة واملتوقعة املكلفة بالبيئة معلومات متعلقة بطبيعة النفايات وكمياتها وخصائصها ومعالجت

 لتفادي إنتاج النفايات الخاصة الخطرة.

حيث يخضع نقل النفايات الخطرة إلى شروط عدة كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، كما تم تنظيم  

خيص تظهر إجماال في الشروط املتعلقة بالتغليف ووسائل النقل والتعليمات ألامنية وشروط خاصة في مجال التر 

بنقل النفايات الخطرة ووثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات، ومن أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة فقد بين 

تنظيم عملية تصديرها، حيث يتضمن تصدير النفايات الخاصة الخطرة كل عملية  22-21املرسوم التنفيذي رقم 

 بي، وفق رخصة من طرف الوزير املكلف بالبيئة.تهدف إلى حركة النفايات الخطرة من الجزائر نحو بلد أجن

كما تم تحديد كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة، حيث يتم اعتمادهم بمقرر من 

طرف الوزير املكلف بالبيئة، إذ يجب على منتجي النفايات الخاصة و/أو الحائزين عليها ضمان العمل على ضمان 

حسابهم الخاص، ولهذا الغرض، يمكنهم أن يقرروا املشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتأدية تسيير نفاياتهم على 

 ..الواجبات املفروضة عليهم

وبهدف تثمين النفايات الخاصة فإن ذلك يتم بواسطة منشآت معالجة النفايات التي تهدف إلى تثمينها 

اكز الطمر التقني للنفايات املنزلية وما شابهها ومراكز تفريغ وتخزينها وإزالتها عبر مراكز طمر تقني للنفايات الخاصة ومر 

النفايات الهامدة، ومنشآت ترميد النفايات املنزلية وترميد النفايات الخاصة والترميد املشترك، ومنشآت املعالجة 

وط املطابقة ملعايير الفيزيو كيميائية للنفايات ومنشآت تثمين النفايات، ويتم تثمين النفايات  و/أو إزالتها وفقا لشر 

البيئة، السيما منها عدم تعريض صحة إلانسان والحيوان للخطر، ودون تشكيل أخطار على املوارد املائية والتربة 

والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، دون إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة، ويلزم كل منتج 

بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن املوارد التي يستوردها أو يسوقها  للنفاية و/أو الحائز عليها

وعن املنتوجات التي يصنعها، وفي حالة عدم مقدرة منتج النفاية و/أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/أو تثمين نفاياته 

 به الخاص بطريقة عقالنية بيئيا.فإنه يلزم بضمان  أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسا
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 أوال: النتائج 

كما حدد املرسوم  قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة 223-20حدد املرسوم التنفيذي رقم  .2

من  12، كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة وذلك تطبيقا ألحكام املادة 02153-21التنفيذي رقم 

  بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ملتعلقا 21-22القانون رقم 

يخضع نقل النفايات حيث ، كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، 321-23املرسوم التنفيذي رقم لقد عالج  .1

الخطرة إلى شروط عدة متعلقة بالتغليف ووسائل النقل والتعليمات ألامنية وشروط خاصة في مجال الترخيص 

 ثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات.بنقل النفايات الخطرة وو 

املتعلق  21-22من القانون رقم  10الذي جاء تطبيقا ألحكام املادة  22-21نظم املرسوم التنفيذي رقم  .0

بتسيير النفايات ومراقبتها، تنظيم عملية تصديرها، حيث يتضمن تصدير النفايات الخاصة الخطرة كل عملية 

 ن الجزائر نحو بلد أجنبي، وفق رخصة من طرف الوزير املكلف بالبيئة.تهدف إلى حركة النفايات الخطرة م

كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة، حيث يتم  023-21حدد املرسوم التنفيذي رقم  .3

 الاعتماد بمقرر من طرف الوزير املكلف بالبيئة، إذ يجب على منتجي النفايات الخاصة و/أو الحائزين عليها

ضمان العمل على ضمان تسيير نفاياتهم على حسابهم الخاص، ولهذا الغرض، يمكنهم أن يقرروا املشاركة في 

 ..تجمعات معتمدة مكلفة بتأدية الواجبات املفروضة عليهم

، القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط 322-23حدد املرسوم التنفيذي رقم  .1

، 21-22من القانون رقم  33لى مستوى هذه منشآت التثمين وذلك تطبيقا ألحكام املادة قبول النفايات ع

حيث يتم تثمين النفايات و/أو إزالتها وفقا لشروط املطابقة ملعايير البيئة، السيما منها عدم تعريض صحة 

ى الكائنات الحية الحيوانية إلانسان والحيوان للخطر، ودون تشكيل أخطار على املوارد املائية والتربة والهواء وعل

والنباتية، دون إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة، ويلزم كل منتج للنفاية و/أو الحائز عليها بضمان أو 

بالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن املوارد التي يستوردها أو يسوقها وعن املنتوجات التي يصنعها، 

النفاية و/أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/أو تثمين نفاياته فإنه يلزم بضمان أو  وفي حالة عدم مقدرة منتج

 بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقالنية بيئيا.

، تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة حيث بين أن هذا النشاط يخضع 21-21حدد املرسوم التنفيذي رقم  .0

 الوزير املكلف بالبيئة.إلى اعتماد من 
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 ثانيا: التوصيات

إن مراجعة ألاحكام التنظيمية الخاصة برخص تصدير النفايات الخاصة يدفعنا إلى تسجيل عديد النقاط  .2

الواجب مراجعتها، وذلك بالنظر لعدم وضع التنظيم املعمول به أحكام جزائية أو جبائية حال إخالل مصدر 

ات املحددة قانونا، عالوة على عدم توضيح مصير النفايات الخاصة الخطرة املثمنة النفايات الخطرة لاللتزام

 وكيفيات إعادة استغاللها باستردادها إلى الجزائر أو الحصول على مقابل مالي لها.

في جانب السلطة املختصة بتسجيل عدم احترام ألاحكام التنظيمية استعمل التنظيم عبارة ألاعوان املؤهلون   .1

لوضعية، حيث كان من الجدير أن يحدد صفه هؤالء ألاعوان أو تكليف اللجنة الخاصة بمنح الرخص لهذه ا

 بمعاينة وضبط وتحرير محاضر املخالفات من باب أولى.

يفضل إنشاء هيئة وطنية ذات طابع تجاري مكلفة بعملية التصدير لهذه املواد بصفة وكالة وطنية مثال وذلك  .0

املصدرة على البيئة، إذ أن إسناد ألامر إلى شخص أخر فيه تخلي عن مسؤولية الدولة بالنظر إلى خطورة املواد 

تجاه هذه املواد، عالوة على أن ألامر يؤدي إلى تفادي إلاجراءات املرتبطة بتأهيل املصدر ومنح الرخص ذات 

ماد هيئة وطنية منوطة الصلة، والتي قد تستغرق وقتا وهو ما يهدد بتأثير تلك املواد على البيئة، كما أن اعت

بعملية تصدير النفايات الخطرة يسمح بضمان كفاءة في التنفيذ، وضمانا لتثمين النفايات املصدرة ماديا وماليا، 

عالوة على تمكين هذه الهيئة من تأسيس بنك للمعلومات يسمح بتحديد املؤسسات الصناعية ألاكثر إنتاجا 

 لوجية نتيجة لذلك.لهذه املواد ما يدفع إلى وضع ضرائب إيكو 

اعتماد مؤسسات وطنية يوكل لها هذه مهمة تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة بالنظر إلى  .3

صعوبتها من جهة عبر اعتماد فروع أو أقطاب متخصصة تابعة لها كما يجب ربطها بالوكالة الوطنية للنفايات 

ن الدقة وضمانا لتفعيل دور الدولة في حماية البيئة من وهو ألامر الذي يسمح بتنظيم عمليات الجمع بش يء م

هذه املواد الخطرة ذ أن إسناد ألامر إلى الخواص فيه تخلي عن مسؤولية الدولة تجاه هذه املواد الخطرة والتي 

 بصورة عامة. ةبدورها تهدد صحة إلانسان بشكل خاص ومكونات البيئ

لب اعتماد الجمع للمواد الخطرة فإن التنظيم قد أغفل تحديد في جانب تأهيل املستخدمين املصرح بهم عند ط  .1

كيفيات تأهيلهم، حيث لم يتم إصدار أي قرار من الوزير املكلف بالبيئة يحدد كيفيات تطبيق املرسوم التنفيذي 

منه ضمن ألاحكام الختامية على إمكانية ذلك حيث لم نجد خالل  20، بالرغم من تأكيد املادة 21-21رقم 

 لدراسة أي قرار جاء تبعا لهذا املرسوم التنفيذي.هذه ا
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 الترخيص إلاداري آلية للتقليل  ن انتشار النفايات في الوسط البيئي البري.

Administrative licensing is a mechanism to reduce the spread of waste in the wild 

environment 

 سليماني الياقوت، طالبة دكتوراه

 y.slimani@univ-boumerdesلية الحقوق و العلوم السياسية بودواو جا عة ا حمد بوقرة بو رداس، ك

 امللخص:

صاحب الازدياد الكبير في عدد السكان ازدياد النفايات وخطورتها على البيئة وإلانسان سواء على   

املسارعة إلى الاهتمام بالبيئة من خالل تفادي ملوثات املستوى الدولي أو املحلي أين تم دق ناقوس الخطر و 

ومن  البيئة والتقليل منها بصفة عامة و البحث عن ألاساليب املناسبة للتخلص من النفايات بصفة خاصة،

ألاساليب املقررة لحماية البيئة والرقابة على النفايات هي وسائل الضبط إلاداري حيث خول املشرع الجزائري 

حلية سلطات ضبطية تمكنها من حفظ النظام العام والصحة العامة،ويعد نظام الترخيص آلية للجماعات امل

وقائية رقابية تملكها السلطة إلادارية في مواجهة منتجي النفايات الغرض منها التقليل من آلاثار السلبية 

 للنفايات على البيئة وألافراد على حد سواء.

 .بط إلاداري ، الترخيص إلاداري، حماية البيئةالنفايات، الض: الكلمات الافتتاحية

Abstract : 

The great increase in the population was accompanied by an increase in waste 

and its danger to the environment and human beings, whether at the international or 

local level, where the alarm bell was sounded and the concern for the environment was 

promptly addressed by avoiding and reducing environmental pollutants in general and 

searching for appropriate methods of waste disposal in particular. 

Among the established methods for protecting the environment and controlling 

waste are the means of administrative control, where the Algerian legislator has 

empowered local authorities with control powers that enable them to maintain public 

order and public health. and individuals 

Keywords : waste, administrative control, administrative licensing, environmental 

protection 

  قد ة:

صاحب التطور الحاصل في العالم ككل والذي شمل كل املجاالت ازدياد حتمي في عدد النفايات مما أثر سلبا   

خطورة هذه على البيئة بمختلف مجاالتها وإلانسان والحيوان على حد سواء، إضافة إلى نقص وعي ألافراد بمدى 

 ألاخيرة على حياته وعلى جمال بيئته.

أدت هذه الزيادة إلى ضرورة البحث عن أساليب وقائية وأخرى عالجية للحد من الانتشار الكثيف للنفايات   

والتقليل منها، ويقصد بالنفايات حسب تعريف املشرع الجزائري كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل 

 مال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه،أو الاستع

أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته وبهذا يكون املشرع الجزائري قد ساير الاهتمام العالمي الكبير بالبيئة بعد انضمامه 

mailto:y.slimani@univ-boumerdes


 ةإلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدام ل:كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حو 

251 

املتعلق بحماية البيئة أين عالج  22-30نتج عنه صدور قانون والذي  إلى الاتفاقيات املتعلقة بها سيما اتفاقية بازل 

املشرع الجزائري ألول مرة النفايات من خالل الفصل الثاني من الباب الرابع ليصدر فيما بعد قانون خاص 

والذي حاول إلاملام بكل الجزئيات الخاصة بالنفايات بدءا بالتعريف  21-22بالنفايات فقط واملتمثل في قانون 

 را على طريقة التسيير واملراقبة وصوال إلى املعالجة وإلازالة.مرو 

و تكتس ي طرق تسيير النفايات أهمية بالغة نظرا لآلثار السلبية لها على البيئة بعد الازدياد الكبير للسكان   

وعادة  فتختلف طرق التسيير باختالف أنواعها إذ تتفاوت درجة خطورتها ما يفرض وجود إجراءات مختلفة للتسيير 

ما تتكلف البلدية والوالية بعملية التسيير انطالقا من سلطات الضبط إلاداري التي تملكها في مجال املحافظة على 

النظام العام والصحة وألامن، ومن بين السلطات الضبطية التي تملكها هذه ألاخيرة في عملية مراقبة تسيير النفايات 

حظر وإلالزام وما يهمنا في هذه الدراسة هو الترخيص والذي يعتبر آلية سلطة الترخيص إلاداري إلى جانب سلطة ال

مهمة في عملية التحكم في النفايات ومراقبتها ويأخذ هذا ألاخير شكل القرار إلاداري الصادر بالسلطة املنفردة ويشمل 

 هذا ألاخير عمليات معالجة، نقل وتصدير النفايات. 

 ما هو دور الترخيص إلاداري في مراقبة وتقليص النفايات تية: إلاشكالية آلامن هذا املنطلق نطرح 

 امللوثة للوسط البري؟

  بحثينولإلجابة عن هذه إلاشكالية تم تقسيم الدراسة إلى   

 مفهوم النفايات في القانون الجزائري  ألاول: بحثامل

 نفايات أسلوب الترخيص كأداة رقابية للتقليل من انتشار ال الثاني: بحثامل

 

  فهوم النفايات في القانون الجزائري ملبحث ألاول: ا

تشكل النفايات معضلة خطيرة تهدد البيئة بكل مجاالتها لذا كان البد من تنظيمها من خالل تعريفها   

وتحديد أنواعها ودرجة خطورتها وكذا تحديد أساليب الرقابة املمارسة عليها وقبل التعرض إلى أهم أسلوب أال وهو 

داري الذي يعتبر أداة في صالح إلادارة ملمارسة عملية الضبط البيئي كان البد من تعريف النفايات أوال الترخيص إلا 

 ر.من خالل هذا املحو  الثاني( طلبألاول( وتحديد أنواعها )امل طلب)امل

 : تعريف النفاياتاملطلب ألاول 

ماية القانونية لها ومحاولة التصدي تعددت التعاريف التي تناولت موضوع النفايات نظرا إلى أن عملية الح  

ألخطارها تفرض ضرورة إلاحاطة بمفهومها من كل الجوانب وعلى هذا سنحاول تحديد مفهومها اللغوي والاصطالحي 

 .أوال ثم القانوني
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 للنفايات اللغوي والاصطالحيالفرع ألاول: التعريف 

وعرفها البعض بأنها  1وهي مشتقة من كلمة النفي،يقصد بكلمة نفاية لغويا كل ما ابعد من الش يء لرداءته   

مادة لم يعد لها أي قيمة في الاستعمال أما إذا أمكن إعادة استخدام أحد أجزائها أو مركباتها مرة أخرى فال يمكن 

 2أن يطلق عليها نفاية.

وعرفها آخرون على  3كما تعرف أيضا بأنها كل املنقوالت املهملة أو املتروكة لإلهمال عمدا من قبل صاحبها،  

 4أنها ش يء أو مادة صاحبها ال يريد ممارسة حق امللكية ألنها تمثل له قيمة منعدمة أو سلبية.

  الفرع الثاني: التعريف القانوني للنفايات

عرفت النفايات على املستوى الدولي من خالل اتفاقية بازل حيث جاء فيها بأنها مواد أو أشياء يجري   

على أحكام القانون الوطني، أما البنك العالمي فقد عرفها بأنها الش يء الذي أصبح بدون قيمة  التخلص منها بناء

عند الاستعمال أما إذا أمكن تدوير هذا الش يء بحيث يمكن استعماله أو استرجاع احد مكوناته ففي هذه الحالة ال 

 5يعتبر نفاية.

بأنها كل املواد التي  2110لسنة  32خالل قانون  أما على املستوى املحلي فقد عرفها املشرع التونس ي من  

  6يتخلص منها الحائز أو ينوي التخلص منها أو التي يلزم بالتخلص منها أو بإزالتها نهائيا على ضوء أحكام هذا القانون.

أنه املتعلق بحماية البيئة حيث جاء فيه ب 20-30أما املشرع الجزائري فقد تطرق إلى مفهومها أوال في قانون   

أو بصفة أعم  تعتبر نفاية بمفهوم هذا القانون كل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل أو استعمال وكل مادة أو منتوج 

ليصدر فيما بعد قانون خاص موجه فقط للنفايات وطريقة تسييرها  7كل ش يء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه

يات على أنها كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو أين عرف هو آلاخر النفا 21-22ومراقبتها وإزالتها رقم 

التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص منه ،أو يلزم 

 . 8بالتخلص منه أو بإزالته

 من خالل التعاريف السابقة نستنتج خصائص النفايات:  

 استعمالية أو أي منفعة.أنها مواد ليس لها أي قيمة  -2

 رغبة حائزها في التخلص منها أو تم التخلص منها. -1

 انها تمثل مشكلة وعبئا وإزعاجا البد من التخلص منه بأحسن ألاساليب. -0

                                                           

مجلة  "، املتعلق بتسيير النفايات في الجزائر 21-22"دراسة في ضوء قانون  الخدمة العمومية البلدية في مجال تسيير النفايات املنزلية :أحمد خدير، 1 

 .13، ص 20،  عدد 21مجلد  الاقتصاد وإدارة ألاعمال، 

 .13:نفس املرجع،  ص 2 

 .1، ص1220، 2، عدد2:نزار عبد لي، آليات تسيير النفايات املنزلية في الجزائر،  مجلة البحث القانوني والسياس ي ، مجلد 3 

، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستير في التهيئة -حالة مدينة الخروب–ستدامة في الجزائر : فاطمة بوفنازة،  تسيير النفايات الحضرية الصلبة والتنمية امل4 

 .1، ص1221جوان  جامعة منتوري بقسنطينة،  إلاقليمية، 

 .113ص ، 1212،  سنة 22، عدد 20املجلد  الطرق البيئية للتخلص من النفايات الخطرة،  مجلة افاق علمية،  :الحاج عيس ى بن عمر، 5 

 .111ص  ، نفس املرجع: 6 

 .0يتعلق بحماية البيئة، ج ر عدد  2130فبراير  1املوافق ل 2320ربيع الثاني  11املؤرخ في  20-30من قانون  31:انظر املادة 7 

 .00وإزالتها، ج ر عدد  يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 21/21/1222املوافق ل  2311رمضان  10املؤرخ في  21-22من قانون  2فقرة  0: انظر املادة 8 
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 أنواع النفاياتاملطلب الثاني: 

أصناف وتتمثل في النفايات  0إلى  21-22من قانون  1صنف املشرع الجزائري النفايات من خالل املادة 

وفيما يلي  9و النفايات الهامدة وكذا النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، ،ااملنزلية وما شابهه

 سنعرض أنواع النفايات:

 الفرع ألاول: النفايات العادية

تنتجها البيوت عرفها الخبير روبرت جيالت بأنها مجموع البقايا املختلفة ألاحجام التي  النفايات املنزلية و ا شابهها:  

كما عرفها 10إضافة إلى نفايات السوق وإلادارات وكل ألاشياء املحملة في ألارصفة والطرقات، كفضالت ألاكل الجرائد،

املشرع الجزائري بأنها كل النفايات الناتجة عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة الناجمة عن النشاطات 

 .11، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات املنزليةالصناعية والتجارية والحرفية وغيرها

يقصد بها حسب املشرع الجزائري كل النفايات الناتجة عن استغالل املحاجر واملناجم وعن  النفايات الها دة:

في املفارغ والتي أشغال الهدم والبناء أو الترميم والتي ال يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أو بيولوجي عند إلقائها 

 12لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية أو البيئة.

 الفرع الثاني: النفايات الخطرة

 تشمل النفايات الخطرة النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة وكذا النفايات البيولوجية والنووية..  

ها كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية والخدمات وكل يقصد ب النفايات الخاصة:

النشاطات ألاخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات املواد التي تحتويها ال يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط 

 13مع النفايات املنزلية و ما شابهها والنفايات الهامدة.

إن خطورة بعض النشاطات ينتج عنها نفايات خطرة يصعب التخلص منها ،وقد اختلف  رة:النفايات الخاصة الخط

بأنها كل  1الفقرة  0الفقهاء في تحديدها باختالف معايير التصنيف أما املشرع الجزائري فقد عرفها في نص املادة 

أن تضر بالصحة العمومية و أو النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية املواد السامة التي تحتويها يحتمل 

ولقد عرفها املشرع املغربي على أنها كل أشكال النفايات التي بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو املتفاعلة  14البيئة 

أو القابلة لالشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية تشكل خطرا على التوازن البيئي حسب ما حددته املعايير الدولية في 

 ويتفرع عن هذه ألاخيرة عدة أنواع نذكر منها ما يلي: 15ل أو ما تضمنته ملحقات إضافيةهذا املجا

                                                           
 .السابق ،  املرجع 21-22من قانون  1:انظر املادة 9

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في القانون العام ،  :محمد مخنفر،  آلاليات القانونية  لتسيير النفايات املنزلية في التشريع الجزائري، 10

 .1، ص 1221-1223كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  ن سطيف، جامعة محمد ملين دباغي فرع قانون البيئة، 

 ، نفس املرجع.21-22من قانون  1فقرة  0:انظر املادة 11 

 املرجع. نفس ، 21-22قانون  0فقرة  0:انظر املادة 12 

 .السابق ،  املرجع21-22قانون  3/فقرة  0:انظر املادة 13 

 املرجع.، نفس 21-22من قانون  1فقرة  0انظر املادة  14 

 ، مجلة ألابحاث القانونية والسياسية ، العدد الثاني، 22-21تصدير النفايات الخاصة الخطرة في ضوء مستجدات املرسوم التنفيذي رقم  : جمال قرناش، 15 

 .101، ص 1212،  مارس 1كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 
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تعرف هذه ألاخيرة بأنها كل ما ال يرجى استعماله ويكون محتويا أو ملوثا بنويدات مشعة تزيد عن النفايات املشعة: 

بأنها تشع فترة طويلة من الزمن وتتراكم اذ تتولد عن الوقود النووي وتتصف املواد املشعة  16املستويات املسموح بها،

 17ألاـشعة في جسم الكائن الحي إلى أن تصل إلى جرعة تحدث خطر.

يقصد بها كل النفايات التي تنتج عن النشاط الطبي اي مخلفات املستشفيات العمومية  نفايات بيولوجية:

 18واملصحات ومؤسسات البحث العلمي ومختبرات التحاليل.

لم يتم تصنيفها في اتفاقية بازل ضمن فئة النفايات الخطرة إال أن هذا ال ينفي صفة الخطورة  النفايات النووية:

 19ويرجع سبب استبعادها انه قد سبق وتم إخضاعها لتنظيم دولي مستقل.

ايات فهناك من يفضل تصنيفها إلى نف مختلفة باختالف زاوية النظر والكثير من الفقهاء يتبنون تصنيفات 

عادية والتي تشمل النفايات الطبية العادية ونفايات املنازل والشوارع وألاسواق... وأخرى خاصة والتي تشمل 

النفايات الطبية الخاصة نفايات الهدم والبنايات، ونفايات املسالخ...وهناك من يصنفها حسب شكلها إلى نفايات 

 20سائلة وأخرى صلبة.

 أداة رقابية للتقليل  ن انتشار النفاياتأسلوب الترخيص كاملبحث الثاني: 

تصنف آلاليات الرقابية املقررة لسلطات الضبط إلاداري إلى آليات إدارية وأخرى مالية وذلك في اطار ممارسة 

سلطة الضبط من اجل حفظ النظام العام وألامن والصحة العامة، وفي هذا إلاطار تقتصر دراستنا على آلية من 

إلاداري أين سنحاول تبيان دوره في مراقبة وتقليل آثار النفايات السلبية على  ملتمثلة في الترخيصآلاليات إلادارية وا

 البيئة وإلانسان معا.

 املطلب ألاول : تحديد  فهوم الترخيص إلاداري 

يعد الترخيص إلاداري آلية مهمة للتقليل من النفايات حيث يمثل وسيلة رقابة قبلية لتسيير النفايات 

 ها ما يؤدي ال محال إلى تنظيمها والتقليل منها.ومراقبت

 الفرع ألاول: تعريف الترخيص إلاداري 

يتفرع عن الضبط إلاداري العام الضبط إلاداري البيئي أين يهتم هذا ألاخير بمكافحة كل ألاضرار التي قد  

اليب املمنوحة لإلدارة قصد و يعتبر هذا ألاسلوب من أهم ألاس تلحق بالبيئة ومن بين أساليبه الترخيص إلاداري،

وهو إجراء  21حماية البيئة حيث يقصد به ضرورة أخذ موافقة السلطة إلادارية قبل ممارسة نشاط أو مهنة معينة،

                                                           
جامعة أبي  في ضوء أحكام القانون الدولي العام ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، حماية البيئة من النفايات الخطرة  :محمد بواط، 16 

 .00نص 1220-1221بكر بلقايد، تلمسان، 

 .102، ص محمد مخنفر،  املرجع السابق :17 

 .01 ص ، السابق : محمد بواط،  املرجع18 

الحصول على درجة املاجستير في قسم رسالة الستكمال متطلبات  ضرار التي تسببها النفايات النووية، : محمد صنيتان الزعبي،  املسؤولية الدولية عن ألا 19 

 .03، ص 1222 -1221كلية الحقوق،  جامعة الشرق ألاوسط،  القانون العام، 

 .200، ص1221، 2، عدد 1مجلد  وإلاقتصادية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر،  :هنية شريف، 20 

، 0،  عدد 22املجلد  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،  إلاجراءات الضبطية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، :عبد هللا بن مصطفى،  21 

 .30ص
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بوليس ي وقائي يقوم على السلطة الضابطة ومقرر لوقاية الدولة وألافراد من ألاضرار التي قد تنشا عن ممارسة 

يعتبر هذا ألاخير ألاكثر استعماال من طرف السلطات إلادارية وهو عبارة عن قرار  كما 22الحريات والحقوق الفردية، 

يصدر عن السلطة املختصة مضمونه السماح ألحد ألاشخاص بمزاولة نشاط معين حيث ال يمكنه ممارسته إال 

  23بإذن صريح وارد في الترخيص.

 من خالل التعاريف السابقة نستخلص خصائصه:

 ملنفردة.قرار يصدر بالصفة ا -

 يصدر عن سلطة إدارية مختصة إقليميا ونوعيا. -

 الهدف منه هو تقييد ممارسة النشاطات املتعلقة بالبيئة وفرض رقابة عليها. -

 الفرع الثاني: أهمية الترخيص الاداري 

إن الحكمة من فرض نظام الترخيص في املجال البيئي هو تمكين إلادارة من التدخل املسبق في كيفية القيام   

 24ببعض النشاطات املضرة بالبيئة.

وتظهر أهمية هذا ألاخير في كونه إجراء وقائي للتقليل من التلوث الناتج عن ألانشطة الصناعية والتجارية،   

فالرخصة التي تمنح لصاحب النشاط يراعى فيها عدم وجود أخطار على البيئة وضرورة استعمال التقنيات الجديدة، 

قل شدة من تقنيتي الحظر وإلالزام على الرغم من اعتباره أيضا وسيلة وقائية مهمة حيث يعد الترخيص تقنية ا

 25،ويعتبر أيضا تدخل مسبق في ألانشطة الفردية قصد أخذ الاحتياطات الالزمة للوقاية من ألانشطة امللوثة .

 تحديد التراخيص املفروضة على النفاياتاملطلب الثاني: 

حددة في العمليات املطبقة على النفايات وتتمثل في رخصة معالجة تشمل عملية الترخيص مجاالت م  

 النفايات ورخصة نقل النفايات الخطرة ورخصة تصدير النفايات الخطرة وسنتعرض إلى كل واحدة فيما يلي:

 رخصة  عالجة النفاياتالفرع ألاول: 

ادي أضرارها، وهو ما يفرض تحتل عملية معالجة النفايات أهمية كبيرة جدا نظرا لدورها الفعال في تف 

  26.ضرورة وضع ضوابط رقابية تحول دون حدوث هذه آلاثار أهمها التراخيص

يكون اللجوء إلى طلب الرخصة من طرف الوزير املكلف بالبيئة وجوبيا في مجال معالجة النفايات الخاصة   

للنفايات الهامدة، ورخصة من قبل ورخصة من طرف الوالي املختص إقليميا بالنسبة  27املخصصة لها، تاملنشئافي 

رئيس املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا بالنسبة للنفايات املنزلية، كما يلزم صدور ترخيص مشترك من الوزير 

                                                           

، ديسمبر 0،  عدد 02يئة )رخصة البناء نموذجا(، مجلة العلوم إلانسانية ، املجلد حمزة وهاب،  آلية الترخيص إلاداري كأداة لحماية الب : وفاء عز الدين، 22 

 .310، ص1212

 .032، ص 1220، جوان 13مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد  آلاليات إلادارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري،  :مريم ملعب، 23 

، عدد 1داري في حماية البيئة من التلوث العمراني،  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، مجلد :عبد هللا خلف الرقاد،  وسائل الضبط إلا 24 

 131ص،  2، 1212

 .032:مريم ملعب،  املرجع السابق، ص25 

املستدامة ، مجلة القانون العام الجزائري  : أسماء بوشعالة،  الرخص إلادارية الصادرة عن الجماعات املحلية كآلية للحفاظ على البيئة في اطار التنمية26 

 .133، ص1212، ديسمبر 1واملقارن، املجلد السادس، العدد 

 .03، ص 1223، 22، عدد 0: نسيمة حشود،  الرقابة على عمليات تسيير النفايات املنزلية، مجلة القانون العقاري، املجلد 27 
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املعالجة والتي  تمنشئااملكلف بالداخلية والوزراء املعنيين بنوع النفايات املراد معالجتها لكل صنف من أصناف 

املعالجة الفيزيوكيميائية للنفايات كما تخضع  تمنشئاالتثمين وكذا  تمنشئا لتقني للنفايات و تخص مراكز الطمر ا

إلجراءات اخذ الرخصة عقود الخدمات الخاصة باسترجاع النفايات ومعالجتها وفرزها وتثمينها والذي يأخذ شكل 

 28.تهاالترخيص املشترك بين وزير املالية ووزير البيئة حتى تؤدي هذه العقود وظيف

 الفرع الثاني: رخصة نقل النفايات الخطرة

يحتمل نشاط حركة النفايات الخطرة قدر كبير من الخطورة يتمثل في إمكانية وقوع حوادث أو تسربات من    

ومن اجل إضفاء عنصر ألامن على عملية النقل حاول املشرع  29شأنها أن تلحق أضرارا يصعب تداركها فيما بعد،

ه ألاخيرة من خالل إخضاع املعامالت وألانشطة في مجال النفايات الخطرة إلى رقابة إدارية قبلية الجزائري تنظيم هذ

وتعتبر الوزارة املكلفة بالبيئة هي صاحبة الاختصاص في النظر  30حيث ال يمكن نقل النفايات إال بعد تسلم الرخصة،

 31والبت في كل ما يتعلق بموضوع النفايات الخطرة.

شرع بتحديد إجراءات الحصول على الرخصة واملتمثلة في ضرورة تقديم طلب لدى السلطات لقد قام امل و   

املانحة لها يشمل كل املعلومات الخاصة بصاحب الطلب ،والجدير بالذكر أن عملية النقل للنفايات الخطرة تتطلب 

سة نشاط الجمع وذلك في املرحلة ألاولى القيام بجمعها سواء من طرف شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممار 

بإرسال طلب اعتماد ممارسة جمع النفايات الخاصة الخطرة برسالة موص ى عليها إلى الوزير املكلف بالبيئة أما 

بالنسبة لكيفيات اعتماد تجمعات منتجي أو حائزي النفايات يكون بإيداع طلب اعتماد لدى الوزارة املكلفة بالبيئة 

  32واملرفق بامللف .

كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة من خالل إدراج  321-23املرسوم التنفيذي رقم لقد حدد  و   

الشروط العامة املتعلقة بعملية النقل بداية بتلك املتعلقة بتغليف النفايات مرورا بتلك املرتبطة بوسائل النقل 

من هنا نجد أن  33الخطرة،وتعليمات ألامن وصوال إلى الشروط العامة للترخيص ووثائق حركة النفايات الخاصة 

حيث أنه يثبت  321،34-23من املرسوم  20الترخيص إجراء إلزامي في عملية النقل طبقا ملا ورد في نص املادة 

وتحدد خصائص الترخيص وكيفيات منحه وملف طلبه بقرار مشترك بين وزير البيئة  35للناقل أهلية نقل النفايات،

 37خير قيد الصالحية ويقدم عند كل مراقبة للسلطات املؤهلة لهذا الغرض.كما يجب أن يكون هذا ألا  36ووزير النقل،

                                                           

 .13: محمد  مخنفر،  املرجع السابق، ص 28 

 .2102، ص1221، سبتمبر 1، العدد 22هي،  موقف املشرع الجزائري من تصدير النفايات الخطرة ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، املجلد :مراد با29 

 .2102: نفس املرجع، ص 30 

 .2100: نفس املرجع، ص31 

، افريل 2، عدد 22مجلة العلوم القانونية والسياسية ، املجلد   نظام الرخص كآلية للتداول املستدام للنفايات الخطرة في الجزائر، :عبد هللا بوشيرب، 32 

 .103ص، 1212

واملحدد لكيفيات نقل النفايات  23/21/1223املوافق ل  2311ذي القعدة  1املؤرخ في 321-23من املرسوم التنفيذي رقم  21الى  2: انظر املواد من 33 

 الخاصة الخطرة 

 .السابق ،  املرجع321-23يذي من املرسوم التنف 20:انظر املادة 34 

 املرجع.نفس  ، 321-23من املرسوم التنفيذي  23:انظر املادة 35 

 نفس املرجع.321-23،  من املرسوم التنفيذي 21:انظر املادة 36 
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بعد إيداع ملف الرخصة تقوم بدراستها لتتحقق من الشروط املتعلقة بوسائل نقل النفايات لترد في اجل    

كة النفايات على أن يرفق هذا امللف بوثيقة حر  38ال يتعدى شهرين من تاريخ إيداع امللف بعد استشارة وزارة النقل،

يقوم بإعداد هذه الوثيقة طالب الرخصة حيث يبين فيها كل املعلومات املتعلقة بعملية نقل النفايات  حيث الخطرة

عبر الحدود إذ يحدد فيها طبيعة وتسمية ورمز النفايات وتحديد وجهتها بدقة إذ تعتبر بذلك سند يبرر إزالة النفايات 

ضبط تدخالت كل متعامل ومطابقة الشروط العامة لسير النقل السيما مساره و تسمح هذه الوثيقة ب 39أو تثمينها،

 40.وآجاله

 الفرع الثالث: تصدير النفايات الخاصة الخطرة

تخضع عملية 41يقصد بالتصدير كل حركة للنفايات الخاصة الخطرة تتم انطالقا من الجزائر إلى بلد أجنبي ،  

لبلدان التي تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها الخاصة واملكتوبة تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو ا

إلى ترخيص مسبق من الوزير املكلف بالبيئة وال يمنح هذا الترخيص إال عند توفر هذه الشروط واملتمثلة في احترام 

ي ومركز املعالجة قواعد ومعايير التوضيب والرسم املتفق عليه دوليا، وتقديم عقد مكتوب بين املتعامل الاقتصاد

باإلضافة إلى تقديم عقد تأمين ووثيقة حركة النفايات وكذا وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت املوافقة املسبقة للسلطة 

ويتضمن طلب الترخيص باإلضافة إلى الوثائق املذكورة يجب تبيان هوية وعنوان  42املختصة في البلد املستورد،

وفي هذا املجال تعد  43كان شخص معنوي يجب ذكر تسميته وعنوان مقره،الطالب إذا كان شخص طبيعي أما إذا 

 44رخص تمديد أجل الترخيص. و لجنة تتكلف بإبداء رأيها بعد الفحص في طلبات رخص التصدير،

 45من خالل استقراء شروط التصدير نجد أنها تعد أيضا بمثابة شروط أساسية في مجال حركة النفايات  

أو ألاشخاص   ات بطريقة مخالفة ألحكام هذا القانون يلزم الوزير املكلف بالبيئة منتجهاوفي حالة تصدير النفاي

الذين ساهموا في تصديرها بضمان إرجاعها إلى إلاقليم الوطني وفي حالة عدم إلارجاع يتخذ جميع إلاجراءات لضمان 

ود جواب هذا التساؤل يرجع إلى أن وسيتبادر إلى ذهن البعض ما سبب تصدير النفايات ونقلها عبر الحد 46إرجاعها.

 47قدرة التخلص منها في بلد أجنبي قد تكون أقل تكلفة.
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 الخاتمة: 

ترتكز عملية تسيير النفايات ومراقبتها على العديد من املبادئ أهمها الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر   

لسلطات إلادارية مجموعة من الصالحيات النفايات وتنظيم سيرها ومعالجتها بطريقة عقالنية ومن اجل ذلك خولت ا

في اطار الضبط إلاداري البيئي أهمها الترخيص إلاداري والية املنع والالتزام والتي من شأنها فرض رقابة وقائية على 

و الوسط البري بصفة خاصة حيث  العمليات املمارسة على النفايات نظرا لخطورتها الكبيرة على البيئة بصفة عامة

نتشار للنفايات يكون في مجالها البري سيما النفايات املنزلية وما شابهها ولقد انحصرت دراستنا حول أن أكثر ا

املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  21-22الترخيص إلاداري باعتباره أهم آلية رقابية أين فرض املشرع في قانون 

ية : معالجة النفايات ، وكذا نقل وتصدير وإزالتها وجوب الحصول على الترخيص عند ممارسة العمليات آلات

النفايات الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد ويحتل هذا ألاخير أهمية 

كبرى لذا وجب تقييد منحه بعدة شروط وهو ما قام به املشرع إال انه ما يؤخذ عليه عدم توفير هيئات أو لجان 

على ان تتوفر على كفاءات في املجال البيئي وتتوفر على  تتولى عملية البحث والدراسة قبل منحه متخصصة

 إلامكانيات املادية التي تساعدها في ذلك.

 النتائج والتوصيات:

 النتائج: -أ

 الخطورة الكبيرة للنفايات على البيئة بكل مجاالتها سيما املجال البري وكذا إلانسان. -

 تقليدية في التخلص من النفايات.عدم نجاعة السبل ال -

 التوصيات: -ب

 التوصيات:

 تعديل القوانين بما يناسب ألاساليب الجديدة في التخلص من النفايات.-

و إنشاء مراكز خاصة بالتوعية  تشجيع املبادرات العلمية التي تهتم بالشأن البيئي سيما طريقة تسيير النفايات،-

 س البعد التوعوي حول خطورة النفايات.ودعم الجمعيات البيئية وبالتالي تكري

 .فتح املجال لألشخاص الخاصة بالتدخل في هذا املجال وعدم حكره على البلدية والوالية -

 -  ضرورة تأهيل اللجان املختصة في إبداء الرأي حول تصدير النفايات الخطرة وجعل قراراتها إلزامية وليست

 استشارية ودعمها ماديا بالوسائل التقنية.

 -.تقرير عقوبات ردعية لكل مخالف إلجراءات وشروط الحصول على الترخيص إلاداري 

 -.إبرام اتفاقيات تعاون مع الدول الرائدة في املجال البيئي 
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 قائمة املراجع و املصادر:

  املقاالت العلمية..

املتعلق  21-22في ضوء قانون دراسة  الخدمة العمومية البلدية في مجال تسيير النفايات املنزلية" أحمد خدير،-1

 .20، عدد 21مجلد  مجلة الاقتصاد وإدارة ألاعمال، بتسيير النفايات في الجزائر"،

أسماء بوشعالة، الرخص إلادارية الصادرة عن الجماعات املحلية كآلية للحفاظ على البيئة في اطار التنمية -1

 .1212،ديسمبر 1العدد  لد السادس،املج املستدامة ،مجلة القانون العام الجزائري واملقارن،

، 22،عدد 20الطرق البيئية للتخلص من النفايات الخطرة، مجلة افاق علمية ،املجلد  الحاج عيس ى بن عمر،-0

 .1212سنة 

،مجلة 22-21تصدير النفايات الخاصة الخطرة في ضوء مستجدات املرسوم التنفيذي رقم  جمال قرناش،-3

 .1212، مارس 1كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف  ،العدد الثاني، ألابحاث القانونية والسياسية

مجلة القانون الدولي  سمية اضر ،فعالية نظام الرخص إلادارية في مجال حماية البيئة من املواد الخطرة،-1

 .100،،ص 2،1221،عدد 2مجلد  والتنمية،

للنفايات الخطرة في الجزائر ،مجلة العلوم القانونية  نظام الرخص كآلية للتداول املستدام عبد هللا بوشيرب،-0

 .1212،افريل 2،عدد 22والسياسية ،املجلد 

مجلة البحوث القانونية  إلاجراءات الضبطية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري،عبد هللا بن مصطفى، -0

 .0، عدد 22املجلد  الاقتصادية، و

الضبط إلاداري في حماية البيئة من التلوث العمراني، مجلة الاجتهاد للدراسات عبد هللا خلف الرقاد، وسائل -3

 ,1212،2،عدد 1 والاقتصادية، مجلدالقانونية 

، 22 والسياسية، املجلدمجلة العلوم القانونية  الخطرة،مراد باهي، موقف املشرع الجزائري من تصدير النفايات -1

 .1221 ، سبتمبر1 العدد

مجلة العلوم الاجتماعية ،العدد  ليات إلادارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري،آلا مريم ملعب،-22

 .1220،جوان 13

،عدد 0املجلد  مجلة القانون العقاري، نسيمة حشود، الرقابة على عمليات تسيير النفايات املنزلية،-22

1223،22. 

 .1220،2،عدد2مجلد والسياس ي،الجزائر، مجلة البحث القانوني آليات تسيير النفايات املنزلية في  نزار عبد لي،-21

 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية وإلاقتصادية، التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر، هنية شريف،-20

 .1221،2،عدد 1مجلد 

البناء نموذجا(،مجلة العلوم حمزة وهاب، آلية الترخيص إلاداري كأداة لحماية البيئة )رخصة  وفاء عز الدين،-23

 .1212،ديسمبر 0، عدد 02إلانسانية ،املجلد 

  ) ألاطروحات و املدكرات(. الرسائل الجا عية

حماية البيئة من النفايات الخطرة في ضوء أحكام القانون الدولي العام ،أطروحة لنيل شهادة  محمد بواط،-2

 .1220-1221قايد،تلمسان،جامعة أبي بكر بل دكتوراه علوم في القانون العام،



 ةنوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدامإلاطار القا كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

260 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  محمد مخنفر، آلاليات القانونية لتسيير النفايات املنزلية في التشريع الجزائري،-1

جامعة محمد ملين دباغين ،شهادة املاجستير في القانون العام ،فرع قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .1221-1223سطيف، ،

رسالة الستكمال متطلبات  مد صنيتان الزعبي، املسؤولية الدولية عن ألاضرار التي تسببها النفايات النووية،مح-0

 .1222 -1221كلية الحقوق، جامعة الشرق ألاوسط، الحصول على درجة املاجستير في قسم القانون العام،

،مذكرة -حالة مدينة الخروب–ة في الجزائر فاطمة بوفنازة، تسيير النفايات الحضرية الصلبة والتنمية املستدام-3

 .1221جوان  جامعة منتوري بقسنطينة، مقدمة لنيل درجة املاجستير في التهيئة إلاقليمية،

 النصوص القانونية

 .0ج ر عدد  يتعلق بحماية البيئة، 2130فبراير  1املوافق ل 2320ربيع الثاني  11املؤرخ في  20-30قانون -

 يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، 21/21/1222املوافق ل  2311رمضان  10في املؤرخ  21-22قانون -

 .00ج ر عدد 

واملحدد لكيفيات نقل  23/21/1223املوافق ل  2311ذي القعدة  1املؤرخ في 321-23املرسوم التنفيذي رقم -

 النفايات الخاصة الخطرة

ينظم تصدير النفايات  10/22/1221م ل  2332ى الاولى جماد 20املؤرخ في  22-21املرسوم التنفيذي رقم -

 الخاصة الخطرة.
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 يتعلق بتسيير النفايات و راقبتها وإزالتها. 11-21دور البلدية في تسيير النفايات على ضوء القانون رقم 

The role of the municipality in waste management in the light of Law No. 01-19 related 

to waste management, control and removal. 

 طالبة دكتوراه                              قزادري زهيرة 

 z.kezadri@univ-boumerdes.dz  بو رداس. -جا عة ا حمد بوقرة بودواو

 امللخص:

حظيت باهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعد مشكلة النفايات من اهم املسائل التي  

على صحة الانسان وتلويث البيئة، خاصة مع زيادة النمو الديموغرافي وتمركز السكان في  انظرا لتداعياته

والدولة  ،املنطقة الساحلية، وتغير أنماط الاستهالك الذي نتج عنه تعدد اشكال النفايات املطروحة في البيئة

سنة  ة كغيرها من الدول اولت اهتمام بمشكلة النفايات خاصة بعد انضمامها الى اتفاقية بازل الجزائري

حيث ترجمت التزامها باالتفاقية بسن اول قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها وهو  ،2113

ير البلدية من بين الهيئات يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، حيث جعل هذا ألاخ 22/21 رقم القانون 

كي تنظم على اقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات  الفاعلة في مجال تسيير بعض أصناف النفايات

تتعلق أساسا بتسيير النفايات املنزلية وماشا بهها، النفايات الهامدة، وتلك املتعلقة بمجال اليومية ملواطنيها 

 .منشآت معالجة النفايات

 .النفايات املنزلية، الهامدة، منشآت املعالجة، البلدية، املخطط البلدي: الافتتاحيةالكلمات 

Abstract :  
The problem of waste is one of the most important issues that have received the 

attention of international conventions and national legislation due to its repercussions 

on human health and environmental pollution, especially with the increase in 

demographic growth and the concentration of population in the coastal region, and the 

change in consumption patterns that resulted in the multiplicity of forms of waste 

presented in the environment, and the Algerian state, like other countries It paid 

attention to the problem of waste, especially after its accession to the Basel 

Convention, where it translated its commitment to the Convention by enacting the first 

law related to waste management, control and removal, which is Law 01/19 related to 

waste management, control and removal, as the latter made the municipality among 

the active bodies in the field of waste management until organizing on its territory A 

public service whose purpose is to meet the daily needs of its citizens, mainly related 

to the management of household waste and the like, passive waste, and those related to 

the field of waste treatment facilities. 
Keywords : Household waste, inert, treatment facilities, municipality, municipal plan 
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  قد ة:

تعد مشكلة النفايات من اهم املسائل التي حظيت باهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية نظرا   

على صحة الانسان وتلويث البيئة، خاصة مع زيادة النمو الديموغرافي وتمركز السكان في املنطقة  التداعياته

 .ط الاستهالك الذي نتج عنه تعدد اشكال النفايات املطروحة في البيئةالساحلية وتغير أنما

الدولة الجزائرية كغيرها من الدول اولت اهتمام بمشكلة النفايات خاصة بعد انضمامها الى اتفاقية بازل  و  

النفايات  ، حيث ترجمت التزامها باالتفاقية بسن اول قانون يتعلق بتسيير 2131-13بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

، ومن جانب اخر تم وضع برامج 2يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها 22/21 رقم ومراقبتها وازالتها وهو القانون 

عديدة تهدف الى دعم وتحسين أداء خدمة رفع النفايات املنزلية بما يكفل املحافظة على البيئة وتشجيع التنمية 

"  PROGDEM" االوطني لتسيير النفايات املدمج للنفايات املنزلية وما شابههاملستدامة، ويتعلق الامر بالبرنامج 

-PNAE "، واملخطط الوطني للبيئة والتنمية املستدامة "PNGDSواملخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة"

DD." 

ها خدمة املذكور أعاله، البلدية من بين الهيئات الفاعلة حتى تنظيم على اقليم 21-22جعل القانون رقم 

تتعلق أساسا بتسيير النفايات املنزلية وماشا بهها، النفايات الهامدة، عمومية غايتها تلبية الحاجات اليومية ملواطنيه 

 .وتلك املتعلقة بمجال منشآت معالجة النفايات

ال ولعل تكليف البلدية بهذه الصالحيات املهمة نابع من كونها الجماعة إلاقليمية القاعدية للدولة، ومث

لالمركزية إلادارية، اذ تعتبر مكان ممارسة املواطنة وتشكل إطار مشاركة املواطن في تسيير الشؤون العمومية، حيث 

تساهم مع املصالح التقنية للدولة على حفظ الصحة والنظافة العمومية السيما في مجاالت جمع النفايات الصلبة 

 .3ونقلها ومعالجتها

رقم  لبحثية تبيان دور البلدية في مجال تسيير النفايات على ضوء القانون سنحاول من خالل هذه الورقة ا

 املتعلق يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.  22-21

 البلدية في فعالية تسيير النفايات في إطار القانون  ية مساهمةكيففي وعليه تتمحور إشكالية املوضوع: 

 قبتها وإزالتها؟يتعلق بتسيير النفايات ومرا 21-22 رقم

 نعالج هذه إلاشكالية في مبحثين: 

 .املبحث ألاول: إلاطار املفاهيمي للنفايات  جال اختصاص البلدية

 .البلدية في  جال تسيير و عالجة النفاياتدور  املبحث الثاني:

 

 
                                                           

،  يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية مع التحفظ الى اتفاقية بازل 2113مايو سنة  20مؤرخ في  213-13مرسوم رئاس ي رقم  -1 

 .01عبر الحدود،  ج ر العدد  بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها

 .00،  يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها،  ج ر العدد 1222ديسمبر سنة  21مؤرخ في  21-22قانون رقم  -2 

 .00،  يتعلق بالبلدية،  ج ر العدد 1222يونيو سنة  11مؤرخ في  22-22من قانون رقم  21، 210،  2، 1املواد: -3 
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 . إلاطار املفاهيمي للنفايات  جال اختصاص البلديةاملبحث ألاول: 

، وتتمثل 21-22التي تختص بها البلدية وفقا للقانون رقم  هيم املتعلقة بالنفاياتيتضمن هذا املبحث املفا  

ترتكز النفايات  حيثاملطلب ألاول( ) 4املنزلية وما شابهها وكذا النفايات الهامدة في صنفين من النفايات، النفايات

 ملطلب الثاني(ا) هاعملية تسير في املبادئ  بصفة عامة والنفايات محل الدراسة على مجموعة من

  . فهوم النفايات املنزلية و ا شابهها والنفايات الها دةاملطلب ألاول: 

 محتوى ع تحديد م)الفرع ألاول(  املنزلية وما شبهها والنفايات الهامدةضبط تعريف النفايات سنتطرق الى   

 )الفرع الثاني(. كليهما

 .فايات الها دةبهها والناتعريف النفايات املنزلية و ا ش الفرع ألاول:

على انها " النفايات هي مواد او أشياء يجرى التخلص  1/2عرفت اتفاقية بازل النفايات بصفة عامة في مادتها 

 5منها او ينوى التخلص منها او مطلوب التخلص منها بناءا على احكام القانون الوطني"

فايات الناجمة عن الاسر، الى جانب النفايات كما عرفتها وزارة تهيئة إلاقليم والبيئة الجزائرية بانها "كل الن

  6ألانشطة الحرفية والتجارية، وانه يمكن جمع هذه النفايات ومعالجتها من دون اللجوء الى تقنيات خاصة"

: "كل البقايا الناتجة عن عمليات 21-22رقم  من القانون  0بموجب املادة فعرفها املشرع الجزائري اما 

ستعمال وبصفة اعم كل مادة او منتوج وكل منقول يقوم املالك او الحائز بالتخلص منه او إلانتاج او التحويل او الا 

 قصد التخلص منه، او يلزم بالتخلص منه او بإزالته"

كل النفايات الناتجة عن النشاطات  " :كما ضبط ذات القانون املقصود بالنفايات املنزلية وما شابهها بانها

ة الناجمة عن النشاطات الصناعية او التجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها املنزلية والنفايات املماثل

  .7ومكوناتها تشبه النفايات املنزلية"

كل النفايات الناتجة السيما :" التي عرفها املشرع انها النفايات الهامدةالصنف الثاني من النفايات فهي اما 

الهدم وأبناء او الترميم والتي ال يطرا عليها أي تغيير فيزيائي او كيماوي او عن استغالل املحاجر واملناجم وعن اشغال 

بيولوجي عند القائها في املفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة او بعناصر أخرى تسبب اضرار يحتكل ان تضر بالصحة 

  8العمومية و/او بالبيئة

 

                                                           

" تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما ياتي: النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة،   22/21ن القانون رقم م 1نصت املادة  -4 

 .النفايات املنزلية وما شابهها،  النفايات الهامدة"
لتي ال تقود الى إمكانية استرداد املوارد،  وإعادة تدويرها،  او وضح املرفق الرابع من ذات الاتفاقية املقصود بعمليات التخلص وعدد في الفرع ألف العمليات ا -5

ارد او إعادة تدويرها،  استخالصها،  او اعادة استخدامها في استخدامات مباشرة او بديلة بينما الفرع باء فعدد مجموع العمليات التي قد تقود الى استرداد املو 

مباشرة او بديلة،  اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود  او استخالصها،  او إعادة استخدامها في استخدامات

http://www.basel.int   
ر في العلوم الاقتصادية،  كلية العلوم محمد نمر: التسيير املستدام للنفايات املنزلية: دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة،  مذكرة لنيل شهادة ماجيستي -6 

 .21،  ص 1221-1223الاقتصادية وعلوم التسيير،  

 .22/21من القانون رقم  0/1املادة -7 

 .22/21من القانون رقم  0/0املادة -8 

http://www.basel.int/
http://www.basel.int/
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 .يات الها دةالنفايات املنزلية و ا شابهها والنفاالفرع الثاني:  حتوى 

النفايات منه مجموع النفايات التي تدرج ضمن قائمة في امللحق الثاني  2239- 20 رسوم التنفيذيتضمن امل

 :النفايات الهامدةقائمة  ، ومجموعة من النفايات التي تدرج ضمناملنزلية وما شابهها

نفايات الانسجة النباتية، نفايات : من بينها  النفايات التي تدرج ضمن قائمة النفايات املنزلية و ا شابهها: -2

مواد البالستيكية باستثناء مواد التغليف، نفايات ناجمة عن الغسل والتنظيف والتخفيض امليكانيكي للمواد 

ألاولية، مواد غير قابلة لالستهالك او التحويل، مواد التغليف مصنوعة من الورق والورق القوى، مواد التغليف 

اد التغليف مصنوعة من الخشب، مواد تغليف مصنوعة من الزجاج، مواد تغليف مصنوعة من البالستيك مو 

املطاعم قابلة للتحليل الحيوي البسة انسجة نفايات قابلة للتحليل الحيوي، و مصنوعة من الزجاج، نفايات املطابخ 

 الناتجة عن تنظيف الشوارع نفايات بلدية مختلطة....الخ و نفايات ألاسواق 

نفايات الرمل  : من بينها: نفايات الحص ى وبقايا الحجارةدرج ضمن قائمة النفايات الها دةالنفايات التي ت -1

والطين، اوحال ونفايات تنقيب أخرى تحتوي على ماء عذب، نفايات التحضير قبل الطهي نفايات املواد الخزفية 

 قرميد وخزف، اتربة وحجارة...الخ ،والاجر والبالط ومواد البناء بعد الطهي، نفايات واوحال الخرسانة خرسانة، اجر

 .املبادئ التي ترتكز عليها عملية تسيير النفايات املنزلية و ا شابهها والنفايات الها دة املطلب الثاني:

جمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وازالتها بما في ذلك مراقبة هذه يخضع تسير النفايات املتعلقة ب  

نص م بمجموعة من املبادئ بغرض تحقيق التسيير الجيد واملستدام للنفايات، وهو ما تضمنه الالتزا 10العمليات

 من القانون محل الدراسة وتتمثل هذه املبادئ في:  1املادة 

  بدا تقليص إنتاج النفايات  ن املصدرالفرع ألاول: 

ى، ومن ثمة يجب ان تحتل ألاولوية يستوجب التسيير الجيد للنفايات بالوقاية من توليدها منذ املراحل ألاول  

يهدف هذا املبدأ الى تقليل انتاج  حيث 11 في أي خطة إلدارة النفايات على الوقاية من انتاج النفايات و تقليلها

من املرتكزات  1في مادته  22/21النفايات الى الحد ألادنى املمكن من املصدر أي مكان إلانتاج حيث جعله القانون 

تسيير النفايات "الوقاية والتقليص من انتاج وضرر النفايات من املصدر" ويقع جانب كبير من التي يقوم عليها 

من نفس القانون "كل منتج او حائز  0املسؤولية على عاتق كل منتج او حائز للنفايات حيث الزمت نص املادة 

خالل استعمال تقنيات اكثر  للنفايات اتخاذ إلاجراءات الضرورية لتفادي انتاج النفايات بأقص ى قدر ممكن من

نظافة واقل انتاج للنفايات، الامتناع عن تسويق املواد املنتجة للنفايات غير القابلة لالنحالل البيولوجي، الامتناع عن 

  استعمال املواد التي من شانها ا تشكل خطرا على الانسان ، السيما عند صناعة منتوجات التغليف.

 

                                                           

 .20عدد ال /خطرة،  ج ر،  يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة ال1220فبراير سنة  13مؤرخ في 223- 20مرسوم تنفيذي  -9 

ليات" تسيير النفايات بانها:" كل العمليات املتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وازالتها بما في ذلك مراقبة هذه العم 0/22عرفت املادة  -10 

 ،  مرجع سابق.21-22القانون رقم 

،  1ئر بين النص القانوني والواقع العملي،  مجلة افاق للعلوم،  جامعة الجلفة،  العدد الثامن،  ج مصطفاوي عايدة: تسيير النفايات املنزلية في الجزا -11 

 . 202،  ص 1220جوان 
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 مليات تسيير النفايات بدا تنظيم عالفرع الثاني: 

"تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها" فقد اشارت هذه املادة الى  1/1تضمنت هذا املبدأ املادة   

عدة مراحل مهمة في تنظيم عملية تسير النفايات التي تتطلب تضافر الجهود جميع الفاعلين في مجال تسيير النفايات 

فايات بلم النفايات املنزلية من أماكن انتاجها بغرض نقلها الى مكان املعالجة ودون املنزلية، بداية بعملية جمع الن

احداث اضرار كانتشار الروائح الكريهة وتطاير الغبار، ثم نقل النفايات الى محطات املعالجة عبر وسائل مختلفة تكون 

يوانات في الازقة الضيقة، وأخيرا عملية في الغالب عن طريق شاحنات البلدية او عربات صغيرة او حتى الاستعانة بالح

الفرز بفصل النفايات حسب طبيعة كل منها قصد معالجتها، عن طريق توزيع النفايات املنزلية على حاويات كل 

حاوية تستقبل نوع معينا من النفايات وقد تكون عمليات الفرز بطرق تقليدية باالستعانة باليد العاملة او عن طريق 

  12كية أجهزة اوتوماتي

  بدا تثمين النفايات الفرع الثالث: 

يكون تثمين النفايات من خالل العمليات الرامية الى إعادة استعمال النفايات او رسكلتها او تسميدها او بكل   

 ،13طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك النفايات على مواد قابلة إلعادة الاستعمال او الحصول على الطاقة

نفايات وازالتها دون تعريض صحة الانسان والحيوان للخطر ودون تشكيل اخطار على املوارد املائية يجب تثمين ال

والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، او احداث ازعاج بالضجيج او بالروائح الكريهة، او املساس 

 14باملناظر واملواقع ذات ألاهمية.

 الجة البيئية العقالنية للنفايات بدا املعالفرع الرابع: 

وتختلف  ،يتحقق هذا املبدأ بمعالجة النفايات بطرق تكنولوجية ومتقدمة لضمان سالمة وصحة البيئة  

التي تهدف الى تركيز واحتواء النفايات املنزلية  ،طرق املعالجة حسب إمكانيات كل دولة فنجد طريقة الطمر الصحي

حجم ممكن ثم طمرها في  لوذلك عن طريق تقليص حجم النفايات الى اق ،جمة عنهاللحدم من الاضرار البيئية النا

  15حفرة كبيرة الحجم لتغطى بعد ذلك باألتربة

  بدا الاعالم وتحسيس املواطنين الفرع الخا س:

جعل النص محل الدراسة هذا املبدأ من املركزات التي تقوم عليها تسيير النفايات، ويشكل في نفس الوقت   

، من خالل وضع جهاز دائم كاللجان املختصة على مستوى املجالس الشعبية البلدية املسؤولة عن 16مة عموميةخد

متابعة تسيير النفايات بغرض إعالم السكان وتحسيسهم باألخطار الناجمة عن النفايات واثارها على الصحة والبيئة 

                                                           
 فرع –ن العام مخنفر محمد: آلاليات القانونية لتسيير النفايات املنزلية في التشريع الجزائري،  مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستير في القانو   -12 

 23،  ص 1223/1221جامعة محمد ملين دباغين سطيف،  -قانون البيئة

 من نفس القانون. 1/0،  املادة 22/21من القانون رقم  0/20املادة  -13 

 . 21-22من القانون رقم  22املادة  -14 

ئري،  مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية،  مجلد عيس ى علي ايت افتان سارة: املبادئ العامة لتسيير النفايات الصلبة الحضرية في التشريع الجزا  -15 

 . 00،  ص 1221،  21،  عدد 20

 .21-22من القانون رقم  03/0،  و1/1املادتين  -16 
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، كما تلعب الوكالة الوطنية للنفايات 17او تعويضها وكذلك التدابير املتخذة للوقاية من هذه الاخطار والحد منها

دورا مهما في مجال اعالم وتحسيس املواطنين  18باعتبارها مرافقا للجماعات املحلية في مجال تسيير النفايات

حيث تنظم سلسة  بخطورة النفايات سوآءا عبر املدخالت الاذاعية والتلفزيونية او حتى عبر موقعها في الفيس بوك

 19اخالت املباشرة كل أسبوع في مجال النفاياتمن املد

 ت. تسيير و عالجة النفايا جال  في البلدية املبحث الثاني: دور 

الى مهام وسلطات  22-22حيث أشار قانون البلدية تلعب البلدية دورا رئيسيا في مجال تسيير النفايات 

لعمومية والصحة وجمع النفايات الصلبة ونقلها البلدية في مجال حماية البيئة ومن أهمها املحافظة على النظافة ا

النفايات املنزلية تسيير بآليات للقيام بدورها في البلدية  21-22 رقم القانون  خص في نفس السياق، و20ومعالجتها

 )املطلب الثاني(معالجة النفايات املنزلية كما مكنها من ذلك مجال  ) طلب اول( اوما شابهه

 شابهها والنفايات الها دة دية للنفايات املنزلية و اتسيير البلاملطلب ألاول: 

ومن اجل )الفرع ألاول( تعتمد البلدية في تسيرها للنفايات املنزلية ومشابهها والنفايات الهامدة على أساليب 

ضمان التخطيط البيئي السليم وتشخيص الوضع واستشراف الرؤية املستقبلية في مجال تسيير النفايات تعد 

 )الفرع الثاني(ملخطط البلدي لتسيير النفاياتالبلدية ا

 .شابهها والنفايات الها دة اساليب تسيير البلدية للنفايات املنزلية و ا: الفرع ألاول 

تدخل البلدية لتنظيم جمع النفايات املنزلية وما شابهها ونقلها  1/ 01في مادته  22/21كيف القانون 

وضع  :ة الحاجات الجماعية ملواطنيها حيث تتضمن هذه الخدمات العموميةومعالجتها انها خدمة عمومية غايتها تلبي

تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن و  ،نظام لفرز النفايات املنزلية وما شابهها بغرض تثمينها

وألاسواق  الاشغال املنزلية والنفايات الضخمة وجثث الحيوانات ومنتوجات تنظيف الطرق العمومية والساحات

وضع جهاز دائم إلعالم السكان وتحسيسهم بأثار النفايات املضرة ، و بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطرقة مالئمة

اتخاذ إجراءات حفزية بغرض ر، وكذا الى الوقاية من هذه الاثا والتدابير الراميةبالصحة العمومية و/ او بالبيئة 

 21شابهها وما تطوير وترقية نظام فرز النفايات املنزلية

                                                           

،  2201/1223العابد رشيدة: تسيير النفايات الصلبية الحضرية،  رسالة لنيل شهادة املاجيستير،  كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،  جامعة ورقلة  -17 

 .31ص
ها و تثمينها تعتبر الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،  خاضعة لوصاية وزارة البيئة،  تكلف بتطوير نشاطات فرز النفايات وجمعها ومعالجت -18

علومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني معالجة املعطيات واملو تقديم املساعدة للجماعات املحلية في ميدان تسيير النفايات،  كما تكلف بوازالتها،  

ا ومعالجتها وتثمينها للمعلومات حول النفايات وتحيينه،  كما تكلف بنشر املعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها املتعلقة بنشاطات فرز النفايات وجمعها ونقله

،  يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها ج 1221مايو سنة  12مؤرخ في  201-21من املرسوم التنفيذي رقم  1، 3وازالتها،  انظر املادة 

 .00العدد  /ر

 19- https://www.facebook.com/AgenceNationaleDesDechets/  :22:22على الساعة  22/22/1212تاريخ الاطالع. 

 من قانون البلدية،  مرجع سابق. 210/3املادة  -20 

 .22/21قم من قانون ر  03املادة  -21 
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مسؤولية تسيير النفايات  01في املادة  22/21اوكل القانون  وبغرض القيام بمهام هذه الخدمة العمومية

فيمكن للبلدية ان تتكفل  ،22طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات املحليةعلى عاتق البلدية وما شابهها املنزلية 

البلدية مصالح عمومية تقنية قصد التكفل بالنفايات املنزلية فبهذه الصفة تحدث بتسيير النفايات تسييرا مباشرا 

كما يمكن  ، او ان تنش ئ مؤسسات عمومية بلدية ذات طابع اداري او ذات طابع صناعي وتجاري،والفضالت ألاخرى 

غير مباشر حيث يمكن للبلدية ان تسند حسب دفتر شروط نموذجي مهمة هذه النفايات تسييرا ان يكون تسيير 

هذه املصالح بصفة كلية او جزئية الى اشخاص طبيعيين او معنويين خاضعين للقانون العام او القانون تسيير 

التي تتخذ عدة اشكال من أهمها تفويض املصالح العمومية البلدية عن طريق إبرام البلدية عقود إدارية ل، 23الخاص

 .24املرفق العام املحلي يتعلق بتفويض 23/211التنفيذي  التي نظمها املرسومعقد الامتياز، 

في إطار مخططها للتنمية والتهيئة للبلدية بشأن النفايات الهامدة صالحية املبادرة  21-22ومنح القانون رقم 

وطبقا ملخطط التسيير املصادق عليه، بالقيام بكل عمل واتخاذ كل اجراء من اجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع 

ج النفايات الهامدة مسؤولية جمع توالزم القانون على عاتق من ،الهامدةالتفريغ املخصصة الحتواء النفايات 

النفايات الهامدة وفرزها ونقلها وتفريغها مع التزامه بإيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين في املواقع املهيأة 

  .21-22 رقم من القانون  03املادة ، حسب ما تضمنه احكام لهذا الغرض

 شابهها  تنفيذ سياسة تسيير النفايات املنزلية و اكآلية ل: املخطط البلدي الفرع الثاني

املخطط البيئي بشكل عام هو "وضع برنامج يتضمن قواعد وتنظيمات محددة لحماية البيئة، من خالل   

عن طريق التوقع والنببؤ باملخاطر واملشكالت البيئية التي يمكن ان تظهر مستقبال، واخذ الحيطة والحذر بشأنها 

حيث يضمن أسلوب التخطيط باعتباره وسيلة  ،25"وضع الخطط الازمة لوقايتها للتقليل من الخسائر املترتبة عليها

، و 26تصور مستقبلي وتنبؤ وتوجيه، تحقيق تدخل وقائي مسبق لحماية البيئة او ما يصطلح عليه مبدا الاحتياط

وكذا  21-22 رقم قانون من ال 11لنفايات طبقا للمادة بناءا على ذلك فالبلدية مطالبة بإعداد مخطط لتسير ا

الذي يحدد كيفيات وإجراءات واعداد املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية  121-1220 رقم التنفيذياملرسوم 

 .27وما شابهها ونشره ومراجعته

                                                           
 .22/21من القانون رقم  01املادة يمكن لبلديتين او أكثر ان تتجمع لالشتراك في تسيير النفايات املنزلية وما شابهها،  او كلها" كما"   -22

 .22/21من قانون رقم  00املادة  -23 

أشار الى الصيغ التي تباشرها البلدية في تسيير املصالح  الى قانون الجماعات املحلية الذي 21-22من قانون رقم  00و 01احالت احكام املادتين  -24 

رع عقد الامتياز العمومية في مجال النفايات التي تأخذ شكل الاستغالل املباشر،  او عن طريق مؤسسة عمومية او شكل الامتياز وتفويض املصالح،  فصل املش

، 231فويضات املرفق العام الى جانب عقد التسيير وعقد الوكالة املحفزة والايجار ، عن تفويضات املرفق العام رغم ان الامتياز يندرج ضمن أحد اشكال ت

 .22-22من قانون  210، 211،  211، 212، 231

 ،  ذكره 32،  ص1221،  منشورات حلبي الحقوقية،  بيروت،  لبنان،  2إسماعيل نجم الدين زنكة: القانون إلاداري البيئي،  ط -25 

القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر،  ودوره في حماية البيئة،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستر في القانون العام،  جامعة محمد  بوطالبي سامي: النظام

 .211    ص  ، 1220-1220الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق،  تخصص قانون البيئة،  كلية-سطيف-ألامين دباغين

 .00،  ص 1220تلمسان ، -ية لحماية البيئة في الجزائر،  رسالة دكتوراه في القانون العام جامعة ابوبكر بالقايد يات القانونلوناس يحي: آلا-26 

،  يحدد كيفيات وإجراءات واعداد املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية وما 1220يونيو سنة  02مؤرخ في  121-1220املرسوم التنفيذي رقم  -27 

  .30،  ج ر/ العددعتهشابهها ونشره ومراج



 ةنوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدامإلاطار القا كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

268 

 28 بلدي لتسيير النفايات املنزلية وما شابهها:الخطط امليتضمن و 

فايات املنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة املنتجة في إقليم البلدية مع تحديد مكوناتها جرد الكميات الن -

 وخصائصها

 جرد وتحديد مواقع ومنشئات املعالجة املوجودة في إقليم البلدية،  -

و مجموعة الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات السيما املنشآت التي تلبي الحاجات املشتركة لبلديتين ا -

 من البلديات مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات املتوفرة،

 ألاولويات الواجب تحديدها إلنجاز منشئات جديدة، -

الاختيارات املتعلقة بأنظمة وجمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة إلامكانيات الاقتصادية و املالية الضرورية -

 :لوضعها حيز التطبيق

 يشترطشابهها تحت سلطة رئيس املجلس الشعبي البلدي، و التسيير النفايات املنزلية وم املخطط البلدي يعد  

ان يغطي هذا املخطط كافة إقليم البلدية وان يكون مطابقا للمخطط الوالئي للتهيئة ويصادق عليه الوالي املختص 

النفايات املنزلية ومشابهها بصفة  او يبادر الوالي املختص إقليميا بتسيير  مبادرة عدة بلدياتوفي حالة  ،29إقليميا

مشتركة، يتولى أحد رؤساء املجالس الشعبية البلدية املعين من قبل نظرائه ضمان إجراءات اعداد املخطط البلدي 

  30لتسيير النفايات املنزلية ومشابهها والاطالع عليه واملصادقة عليه وتنفيذه

كيفيات وإجراءات واعداد املخطط البلدي لتسيير  الذي يحدد 121-1220وبالرجوع الى املرسوم التنفيذي 

إلعداد التي يستوجب اتباعها إلاجراءات من تضمن مجموعة فقد  النفايات املنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته

 املخطط البلدي لتيسير النفايات وما شابهها وتتمثل في: 

املنزلية وما شابهها بمجرد اعداده ويوضع يعلق مشروع املخطط البلدي لتسيير النفايات اعالم املواطنين:  -

تحت تصرف املواطنين في مقر البلدية ملدة شهر لالطالع عليه وابداء الراي فيه، وبهذا الصدد، يتعين على البلدية ان 

 .31تضع تحت تصرف املواطنين سجال مرقما ومؤشرا عليه لتسجيل آلاراء املحتملة

يمكن الاستعانة بخدمات الوكالة الوطنية للنفايات عند  :ياتالوطنية للنفا الاستعانة بخد ات الوكالة -

يجب ان يكون تدخل الوكالة و اعداد املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية وما شابهها واملصادقة عليه وتنفيذه، 

  32الوطنية للنفايات على أساس اتفاقية مع رئيس املجلس الشعبي املعني.

عند نهاية املدة شهر املحددة إلعالم املواطنين لالطالع على  لح الوالئية:ارسال  شروع املخطط الى املصا -

مشروع املخطط وبعد الاخذ بآرائهم عند الاقتضاء، يرسل مشروع املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية وما 

 .33شابهها الى املصالح الوالئية املعنية لدراسته وابداء الراي فيه

                                                           

  21-22من قانون رقم  02املادة  -28 

 ،  مرجع سابق.121-1220من املرسوم التنفيذي رقم  1،  مرجع سابق،  واملادة 21-22من قانون رقم  02املادة  -29 

 .121-1220من املرسوم التنفيذي رقم  22املادة  -30 

 .121-1220من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  -31 

 .121-1220من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة  -32 
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بعد اخذ باآلراء لكل من املواطنين واملصالح  اولة  ن املجلس الشعبي البلدي:املوافقة على املخطط بمد -

الوالئية املعنية بدراسة املشروع وابداء الراي بشأنه، تتم دراسة املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية وما شابهها 

ي املختص إقليميا وذلك طبقا ألحكام واملوافقة عليه بمداوالت املجلس الشعبي البلدي، ويصادق عليه بقرار من الوال

 .34 02املادة 

على املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية ومشابهها عن طريق  اعالم املواطنين بقرار املصادقة -

 35.الصحافة

تتم مراجعة املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية ومشابهها بعد   راجعة  خطط تسيير النفايات: -

سنوات وفقا لألشكال التي اعد بها،  22ادرة من رئيس املجلس الشعبي البلدي في اجل أقصاه املصادقة عليه بمب

 36كما يمكن مراجعته، كلما اقتضت الضرورة ذلك بناءا على اقتراح من رئيس املجلس الشعبي البلدي

 ويتضمن نموذج املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية وما شابهها ثالث أجزاء:

 ل: التنظيم الحالي لتسيير النفايات املنزلية و ا شابهها والنفايات الها دة في إقليم البلدية:الجزء ألاو 

 تحديد النشاطات الحضرية املنتجة للنفايات املنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة،  -2

 خصائص النفايات املنزلية وما شابهها،  -1

بهها )الكمية املنتجة من طرف العائالت، النشاطات التجارية ا( التحليل الكمي للنفايات املنزلية املعنية وما شا

 واملؤسسات البشرية النسبة اليومية....(، 

 ب( التحليل النوعي للنفايات املنزلية وما شابهها املنتجة: 

 الكيميائية )الرطوبة، القدرة الحرارية الدنيا، الكثافة(–العوامل الفيزيائية  -

 د العضوية، الورق، الورق املقوى، البالستيك...(مكونات النفايات املواد )املوا -

 ج( التحليل الكمي والنوعي للنفايات الهامدة 

 فحص تنظيم املصالح املكلفة بتسيير النفايات: -0

 ا( عدد املستخدمين ومؤهالتهم، 

 ب( أنماط الجمع املعتمد )مسارات، ترددها، ألاوقات، ونسبة التغطية(، 

 تعملة، سعتها، حالة تشغيلها، نسبة التعطيل، فعالية مصلحة الصيانة.ج( عدد ونوع املركبات املس

 د( فحص نقائص تنظيم املصالح، 

 ه( تقييم الكلفة الحالية لجمع النفايات ونقلها ومعالجتها، 

                                                                                                                                                                                                 

 .121-1220من املرسوم التنفيذي رقم  0املادة  -33 

:" يعد املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية 21-22من القانون رقم  02من املرسوم التنفيذي املذكور اعاله الى احكام املادة  0احالت نص املادة  -34 

املجلس الشعبي البلدي،  يجب ان يغطي هذا املخطط كافة إقليم البلدية وان يكون مطابق للمخطط الوالئي للتهيئة ويصادق ومشابهها تحت سلطة رئيس 

 عليه الوالي املختص إقليميا"

 .121-1220من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  -35 

 .121-1220من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة  -36 
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جرد وتحديد املواقع ومنشآت املعالجة املوجودة في إقليم البلدية )املساحة، التهيئات املنجزة، طبيعة وكمية -3

 فايات املفرغة، الاضرار الناجمة عنها(الن

 الجزء الثاني: املخطط الجديد املنظم لتسيير النفايات املنزلية و ا شابهها والنفايات الها دة:

تقدير التطور الكمي والنوعي للنفايات املنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة باعتبار النمو الديموغرافي ومسارات -2

 ا إمكانيات تقليص انتاج النفايات عند املصدر،النمو الاقتصادي وكذ

انتقاء الخيارات املتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة إلامكانيات الاقتصادية واملالية الضرورية -1

 لوضعها حيز التنفيذ السيما:

 ا( التقسيم املالئم للبلديات الى قطاعات،

 سارات العقالنية، ب( أوقات جمع النفايات وترددها وامل

ج( الوسائل البشرية واملادية الالزمة لجمع النفايات ونقلها لكل قطاع مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات التضاريس 

 وطبيعة السكن، 

د( إمكانيات ادخال نظام الجمع الانتقائي وتحديد الوسائل الواجب العمل بها في هذا الصدد، السيما فيما يخص 

 ين والاعالم والتحسيس، التجهيزات والتكو 

 ه( إمكانيات تنظيم وتطوير أسواق استرجاع النفايات وتثمينها،

 و( تحديد الصالحيات الواجب إدخالها على املصلحة العمومية املكلفة بتسيير النفايات على مستوى البلدية، 

ديدها إلنجاز منشآت جديدة لفرز تقدير وتطوير القدرات الالزمة ملعالجة النفايات مع ابراز ألاولويات الواجب تح-0

 النفايات ومعالجتها وازالتها، 

 .الجزء الثالث: تقدير الاستثمارات الالز ة لتنفيذ املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية و ا شابهها

 بعد عرض التأطير القانوني للمخطط البلدي لتسيير النفايات، نصل الى نتيجة مفادها ضرورة التزام كل بلدية

بإعداد مخطط لتسير النفايات، للتنبؤ بمخاطر النفايات التي يمكن ان تظهر مستقبال واخذ الحيطة بشأنها على 

حسب خصوصيات كل بلدية، غير ان الواقع اثبت تهاون بعض رؤساء املجالس الشعبية البلدية في اعتماد 

املخططات، وحتى وان اعتمدتها تتجاوز  املخططات البلدية لتسيير النفايات، فبعض البلديات ال تحتوي على هذه

غياب التنسيق بين البلديات لتلبية الحاجات املشتركة بينهم خاصة ، فضال عن الاجل املسموح به قانونا ملراجعتها

 .37املتعلقة بمراكز الردم التقني

 املطلب الثاني: صالحية البلدية بإنشاء  نشآت  عالجة النفايات 

منشآت معالجة النفايات في اختصاص رئيس املجلس البلدي في منح التراخيص  يظهر دور البلدية في ميدان

 )الفرع الثاني( صالحية البلدية في الحراسة والرقابةالبحث في مدى و  )الفرع ألاول( بإنشاء املنشآت املصنفة
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  اتترخيص بإنشاء  نشآت  عالجة النفاياختصاص رئيس املجلس الشعبي البلدي بمنح الالفرع ألاول: 

وقبل منح  ،38يقصد بمنشاة معالجة النفايات كل منشاة موجهة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وازالتها

 وعضالخ 21-22من القانون رقم  32الترخيص للمستغل بإنشاء منشآت معالجة النفايات يلزم طبقا للمادة 

وتعديل عملها وتوسيعها الى التنظيم املتعلق  شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفايات وتهيئتها وانجازهال

املعدل واملتمم بموجب املرسوم التنفيذي  231-20املنظم بموجب املرسوم التنفيذي  39بدراسات التأثير على البيئة

، حيث 40يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئةالذي  230-111

انية منه ان الهدف من دراسة وموجز التأثير هو تحديد مدى مالئمة ادخال املشروع في بيئته مع اشارت املادة الث

 تحديد وتقييم الاثار املباشرة و / او غير املباشرة للمشروع.

وعليه تعتبر دراسة مدى التأثير على البيئة اجراء اداري وقائي قبلي يدخل في مسار اعداد القرار إلاداري 

للحصول على رخصة استغالل يتطلب اتباع مجموعة من إلاجراءات حيث  41عدم منح الترخيص الخاص بمنح او 

  .42منشآت معالجة النفايات

الى رئيس املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا اختصاص منح التراخيص  21-22 رقم القانون منح   

زلية وما شابهها فتكون بترخيص من اختصاص الخاصة بإنشاء منشآت معالجة النفايات الهامدة، بينما النفايات املن

ويمنح الترخيص باستغالل 43الوالي املختص إقليميا، وبترخيص من الوزير املكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة 

الذي يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة  322-23املرسوم التنفيذي حسب معالجة النفايات 

. حيث يحق لهذا املستغل 45عمومي او خاص ،لى كل شخص طبيعي او معنوي ا 44قبول النفاياتالنفايات وشروط 

  46...مراكز تفريغ النفايات الهامدةوما شبهها و مراكز الطمر التقني للنفايات املنزلية استغالل 

 

 

                                                           

 .21-22نون رقم من القا 0/23املادة  -38 

مشاريع التنمية والهياكل واملنشآت الثابتة  تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير وملوجز التأثير على البيئة،  20/22من قانون  21نصت املادة  -39 

ة فورا او ال حقا على البيئة ال سيما ألنواع واملوارد واملصانع والاعمال الفنية ألاخرى وكل الاعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة او غير مباشر 

 وألاوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك على إطار ونوعية املعيشة. 
سنة  ماي 21مؤرخ في  20/231رسوم تنفيذي رقم ،  يعدل ويتمم امل01،  ج ر العدد1223أكتوبر سنة 1مؤرخ في  111-23مرسوم التنفيذي رقم  -40

 .03الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة جريدة رسمية عدد 1220

 .230ص  1220وناس يحي،  الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  رسالة دكتوراه في القانون العام،  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  -41 

مرسوم الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثير املعدل واملتمم بموجب  20/231رقم وم التنفيذي انظر املرس -42 

    ،  مرجع سابق.111-23التنفيذي رقم 

 .21-22من القانون رقم  31املادة  -43 

امة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على ،  يحدد القواعد الع23/21/1223مؤرخ في  322-23مرسوم تنفيذي رقم  -44 

 مستوى هذه املنشآت. 

منه " يقصد في مفهوم هذا املرسوم بمستغل منشاة معالجة النفايات كل شخص طبيعي  1ونصت املادة  21-22من قانون  33جاء تطبيقا ألحكام املادة  -45 

 معالجة النفايات". او معنوي عمومي او خاص مكلف باستغالل

النفايات املنزلية عدد املرسوم منشآت املوجهة لتثمين النفايات وتخزينها وازالتها فهي تشمل أيضا: "مراكز الطمر التقني للنفايات الخاصة،  منشآت ترميد -46 

 تثمين النفايات".-يائية للنفايات وما شابهها،  منشآت ترميد النفايات الخاصة،  منشآت الترميد املشترك منشآت املعالجة الفيزيو كيم
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 حراسة و راقبة  نشآت  عالجة النفايات الفرع الثاني: 

لة حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات أمس21 -22من قانون  تضمن الفصل الثاني من الباب الخامس  

منه "اضافة الى الهيئات املؤهلة بمقتض ى القوانين والتنظيمات املعمول بها، تمارس حراسة  30نصت املادة حيث 

 واملتعلق 2130فبراير سنة  21املؤرخ في  20-30ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا ألحكام القانون رقم 

امللغى نالحظ انه تضمن في الباب السابع عنوان  20-30املعدل للقانون  22-20بحماية البيئة"، وبالرجوع للقانون 

التي منحت اختصاص البحث واملعاينة  22الذي يحتوي على مادة وحيدة وهي املادة  "البحث و عاينة املخالفات"

نون الاجراءات الجزائية، و كذا سلطات املراقبة في اطار إضافة الى ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين في قا

وما يليها من  12الصالحيات املخولة لهم بموجب التشريع، يؤهل أيضا املوظفون و الاعوان املذكورون في املادة 

فاد ان ، مما يستقانون إلاجراءات الجزائية، مفتشو البيئة، موظفو الاسالك التقنية لإلدارة املكلفة بالبيئة....الخ

حيث يظهر دور رئيس املجلس الشعبي البلدي النص القانوني لم يشر صراحة الى تدخل البلدية في مجال املراقبة، 

املؤرخ في  33/110، كما وانه باالطالع إلى املرسوم رقمضابط للشرطة القضائية ملعاينة املخالفاتبصفته 

فهم مكلفون بمجموعة من املهام من بينها الذي يتضمن اختصاصات اسالك مفتشين البيئة  21/22/213347

السهر على مدى مطابقة شروط إقامة املنشآت واستغاللها وشروط معالجة النفايات الناتجة عن النشاط إلانساني 

من ذات القانون على ان "يعين املفتشون املكلفون بحماية  22وازالتها وشروط اصدار الضجيج، كما نصت املمادة 

 لجماعات املحلية بمقرر من الوزير املكلف بالبيئة"البيئة في مستوى ا

 :21-22من القانون رقم  33، 30ومن بين املهام املوكلة للسلطات املكلفة بالحراسة واملراقبة حسب احكام املواد 

 تلقي كل املعلومات الضرورية من طرف مستغلو منشآت معالجة النفايات.  -

 لتقييم الاضرار واثارها على الصحة العمومية و/او على البيئة. طلب اجراء خبرة للقيام بالتحاليل الازمة  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .30يتضمن اختصاصات اسالك املفتشين املكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها،  ج ر عدد  2133نوفمبر سنة  1مؤرخ في  110-33مرسوم رقم  -47 
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 الخاتمة:

سيير منح البلدية دورا مهما في مجال ت 21-22من خالل ما سبق عرضه نخلص للقول القانون رقم   

لذلك يتعين على ، النفايات الهامدة، وتلك املتعلقة بمجال منشآت معالجة النفاياتو النفايات املنزلية وماشا بهها، 

البلديات القيام بالدور املناط اليها وفق كل القوانين الناظمة لعملية تسيير النفايات وعدم التهاون في ذلك من اجل 

 التسيير ألامثل لعملية تسيير النفايات.

 التوصيات:  ن اجل التسيير ألا ثل للنفايات نقترح:

 على املستوى التشريعي:

 ن الناظمة للجماعات املحلية بمنح رؤساء البلديات صالحيات حقيقية تمكنهم من جلب اعادة النظر في القواني

الاستثمارات وتنفيذ املشاريع املتعلقة بتسيير النفايات التي تساهم في دعم ميزانية البلدية ومن ثمة تحويل 

راكز الردم التقني البلديات كمحرك للتنمية املحلية، باإلضافة الى سن قوانين خاصة لتنظيم مفصل وشامل مل

 املتعلق بالبيئة في إطار التنمية املستدامة. 22-20ليتالءم نع القانون  21-22وضرورة تحيين القانون رقم 

 على املستوى املؤسساتي: 

  ضرورة حرص البلديات على التنفيذ الفعلي لإلطار الناظم لعملية تسيير النفايات بكل ما يحتوي من مهام التي

 ة البلديات.تقع تحت مسؤولي

  اشراك جميع الفاعلين في مجال تنفيذ سياسة تسيير النفايات من وزارة البيئة، متعاملين اقتصاديين الجماعات

 املحلية، الوكالة الوطنية لتسيير النفايات، املجتمع املدني مع ضرورة التنسيق بين هؤالء الفاعلين.

 عات املتخصصة في املجال البيئي لالستثمار في تملكه ابرام اتفاقيات شراكة بين مراكز الردم التقني والجام

 الجامعات من أساتذة وباحثين ومخابر بحث.

  فضال عما تقوم به الوكالة الوطنية لتسيير النفايات في مجال التحسيس والتوعية( توسيع وضع برامج في مجال(

ان والبيئة بداية باملدارس الاعالم البيئي لتحسيس وتوعية املواطنين بمخاطر النفايات على صحة الانس

 الجامعات الى املجتمع املدني. 
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 قائمة املراجع واملصادر:

  الكتب:-أوال

 32، ص1221، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2نجم الدين زنكة: القانون إلاداري البيئي، ط -1

 املقاالت العلمية: -ثانيا

ية في الجزائر بين النص القانوني والواقع العملي، مجلة افاق للعلوم، تسيير النفايات املنزل :مصطفاوي عايدة -1

 .1220، جوان1العدد الثامن، ج  ،جامعة الجلفة

املبادئ العامة لتسيير النفايات الصلبة الحضرية في التشريع الجزائري، مجلة  :عيس ى علي ايت افتان سارة -1

 .1221، 21، عدد 20البحوث العلمية في التشريعات البيئية، مجلد 

 النصوص القانونية:-ثالثا

، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، ج ر العدد 1222ديسمبر سنة  21مؤرخ في  21-22قانون رقم  -2

00. 

 .00، يتعلق بالبلدية، ج ر/ العدد 1222يونيو سنة  11مؤرخ في  22-22قانون رقم  -1

يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية  ،2113مايو سنة  20مؤرخ في  213-13مرسوم رئاس ي رقم  -0

الديموقراطية الشعبية مع التحفظ الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر 

  .01الحدود، ج ر/ العدد 

، يحدد قائمة 1220فبراير سنة  13املوافق  23103محرم عام  11مؤرخ في 223- 20مرسوم تنفيذي  -4

 . 20في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، ج ر عدد النفايات بما 

، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للنفايات 1221مايو سنة  12مؤرخ في  201-21مرسوم التنفيذي رقم  -5

 . 00وتنظيمها وعملها، ج ر العدد 

، يحدد كيفيات وإجراءات واعداد 1220يونيو سنة  02مؤرخ في  121-1220املرسوم التنفيذي رقم  -0

 . 30البلدي لتسيير النفايات املنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته، ج ر/ العدد املخطط

رسوم ، يعدل ويتمم امل01، ج ر/ العدد1223أكتوبر سنة 1مؤرخ في  111-23مرسوم التنفيذي رقم  -0

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على  1220ماي سنة  21مؤرخ في  20/231تنفيذي رقم 

 .03وموجز التأثير على البيئة جريدة رسمية عدد دراسة

، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت 23/21/1223مؤرخ في  322-23مرسوم تنفيذي رقم  -3

 معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه املنشآت. 

ملفتشين املكلفين يتضمن اختصاصات اسالك ا 2133نوفمبر سنة  1مؤرخ في  110-33مرسوم رقم  -1

 .30بحماية البيئة وتنظيمها وعملها، ج ر عدد 

 الرسائل الجا عية:-رابعا

نناس يحي، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد 

 .2229تلمسان 

مذكرة ضمن متطلبات نيل  ،ية في التشريع الجزائري يات القانونية لتسيير النفايات املنزللمخنفر محمد: آلا -2

 .1223/1221جامعة محمد ملين دباغين سطيف، -فرع قانون البيئة –شهادة املاجيستير في القانون العام 
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مذكرة لنيل شهادة  ،دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة :التسيير املستدام للنفايات املنزلية: محمد نمر -1

 .1221-1223، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،صاديةماجيستير في العلوم الاقت

العابد رشيدة: تسيير النفايات الصلبية الحضرية، رسالة لنيل شهادة املاجيستير، كلية الحقوق والعلوم  -0

 .1220/1223جامعة ورقلة  ،الاقتصادية

ة البيئة، مذكرة مقدمة لنيل بوطالبي سامي: النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر، ودوره في حماي -3

كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم -سطيف-شهادة املاجيستر في القانون العام، جامعة محمد ألامين دباغين

 .1220-1220الحقوق، تخصص قانون البيئة، 

  واقع الكترونية:-خا سا

https://www.facebook.com/AgenceNationaleDesDechets/ 22/2 : تاريخ الاطالع 
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 خطر النفايات تأ ين

assurance risques des déchets 

 "بقسم " أستاذ  حاضر   تواتي كريمة

  رداسبو  حمد بوقرة أجا عة كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير 

touatikarima.univ@gmail.com 

 امللخص:

التلوث عظم دول العالم فهي من مصادر تعد النفايات من املشاكل البيئية املعاصرة التي تواجه م

أهمية كبيرة و تطرق الى ذلك  التأمين في مجال ألاضرار الناجمة عنها قانون النفايات لم يولي ملسالةرغم ذلك و 

بإلزامية التامين على هذا النوع من ألاخطار. و يتم نص في قانون التامين يقض ي ال يوجد كذلك  .بشكل عابر

 يحماية املضرور حيث ل التي تهدف مسئولية املدنية تجاه الغير العامة لل الاستناد الى القواعد
ً
قرر له حقا

 قبل شركة التأمين ومنحه حق رفع دعوى مباشر 
ً
 لتعويضه ضد ألانشطة الضارة. ةمباشرا

أن التامين عن املسؤولية ال يوفر حماية كافية و فعالة للمتضررين السيما و أن عقد التامين مرتبط  إال 

يحدث الخطر أثناء سريان العقد و املطالبة بالتعويض يجب أن  أن و يشترطدة املحددة في عقد التامين بامل

 يكون في نفس الفترة، و لهذا السبب تم البحث عن وسائل أخرى لتغطية خطر النفايات .

 تأمينية. بوليصاتنفايات، تامين ، مسؤولية ، تعويض، الكلمات الافتتاحية: 

Résumé : 
Les déchets représente un problème environnemental majeur et contemporain 

auxquels sont confrontés la plupart des pays au monde ,et sont une source de pollution. 

Malgré leur nuisance, la Loi sur les déchets n'a pas accordé une grande importance à la 

question de l'assurance dans le domaine des dommages causés par les déchets , et s’est 

contenté juste d’une évocation sommaire . De plus, il n'y a aucune disposition dans la 

loi sur les assurances qui exige une assurance pour ce type de risque. Elle se fonde sur 

les règles générales de la responsabilité civile envers les tiers qui victime d’un 

dommage,  puisqu'elle lui confère un droit direct envers la compagnie d'assurance , et 

lui donne le droit d'intenter une action en justice directe pour l'indemniser des activités 

dommageables. 

Cependant, l'assurance responsabilité civile n'offre pas une protection suffisante 

et efficace aux personnes concernées, d'autant plus que le contrat d'assurance est lié à 

la période précisée dans le contrat d'assurance et qu'il est stipulé que le danger survient 

pendant la validité du contrat et que la demande d'indemnisation doit être dans la 

même période, et pour cette raison, d'autres moyens ont été mis au points pour couvrir 

le risque lié aux déchets. 

Mots-clés : déchets, assurance, responsabilité civile, indemnisation, polices 

d'assurance. 
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 : قد ة

 عنهاالضرر الناتج  ق و إلصالحالنفايات مما تسبب في حدوث مشاكل بيئية وصحية واسعة النطا كميةازدادت 

التامين التي  نقل املسؤولية الى شركةالذي ي ،عقد التامين من أخطار النفاياتب ألاضرار تلك تلجأ املصانع الى تأمين 

 ألاضرار البيئية و املصاريف. و ويشمل نطاق التغطية إلاصابات الشخصية وخسارة ممتلكات الغير .م بالتعويضتز تل

 إجباري نص  يتضمنال ، 221-20قانون البيئة رقم  و بالذات فيمجال التامين عن النفايات  بأنه فينشير 

خطر التلوث البيئي ضمن  أدرج الذي222-21قانون النفايات رقم  التامين على التلوث البيئي و حتىبقض ي بإلزامية 

ت املكلفة بمعالجة النفايات باكتتاب تامين ئاألاخطار الكبرى و تناول مسالة التامين بشكل عابر عندما ألزم املنش

 يغطي أخطار تلوث الضرر البيئي .

 3يير الكوارث في إطار التنمية املستدامةاملتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى و تس 12-23حتى القانون رقم 

قي قانون  ألامر ذات و هو النفايات الناجم عن  لم ينص على إجبارية التامين على الرغم من خطورة التلوث،

د خطر النفايات بموجب عقد التامين ، ض بإلزامية التامينالذي ال يتوفر على نص يقض ي 204-11رقم  التأمينات

خضع العقد كمبدأ عام طبيق أحكام عقد التأمين على هذا النوع من املنتجات التأمينية  و يولكن هذا ال يمنع من ت

إعمال هذه القواعد ليس باألمر السهل بسبب خصوصية الخطر املؤمن  أنو الفنية للتامين ،إال  لألسس القانونية

  .ضده و هو النفايات

بحث في عقد التامين وفق إطاره القانوني تقتض ي عملية دراسة تامين املسؤولية من خطر النفايات ال

 والكشف عما اذا كان خطر النفايات كغيره من ألاخطار قابل للتامين و مدى إسقاط ألاسس و القواعد القانونية

من التأمينات السيما مع وجود وثائق تأمينية خاصة و نوعية بالتامين على  املنتوجوالفنية لعقد التامين على هذا 

أن نظام التامين عن حيث  التي تنطبق على النفايات بسبب قصور قواعده في بعض ألاحيان خطر التلوث و 

لذلك  ،في بعض الحاالت مع خصوصيات هذه ألاضرار يتالءماملسؤولية عن ألاضرار البيئية في التشريع الجزائري ال 

رى منها صناديق للحصول على تعويض مكمل في إطار وسائل أخ أنظمة أخرى  البحث عنبات من الضروري 

 ا  دى استيعاب القواعد و عليه  التعويض و النماذج الخاصة لتامين املسؤولية عن خطر التلوث بسبب النفايات

 القانونية املنظمة للتا ين لخطر النفايات؟

  ة:لإلجابة عن هذا إلاشكال تم الاعتماد على النهج التحليلي مدعما باملنهج املقارن وفق الخطة التالي

 حث ألاول: تغطية خطر النفايات بالبوليصة العا ة للمسؤولية املدنيةاملب

 : التغطية التأمينية لخطر النفاياتألاول املطلب 

                                                           

يوليو سنة  12مؤرخ في  30عدد ،  جريدة رسمية  ،  يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، 1220يوليو سنة  21مؤرخ في  03-10 رقم قانون 1 

1220. 
 0مؤرخ في 00،  جريدة رسمية عدد ومراقبتها وإزالتها النفايات ،  يتعلق بتسيير1222ديسمبر  21املوافق  2311رمضان  10في  ؤرخم 21-22رقم  قانون 2 

 .1222يوليو سنة 

, يتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار 1223ديسمبر سنة  11املوافق  2311ذي القعدة عام  20مؤرخ في  12-23قانون رقم 3 

 .1223رديسمب 11،  مؤرخ في  33،  جريدة رسمية عددالتنمية املستدامة

 .2111 مارس 23مؤرخ في  20جريدة رسمية عدد  املتعلق بالتأمينات،  2111یناير سنة  11مؤرخ في  20 -  95أمر رقم4 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-04-20.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-04-20.pdf
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 املطلب الثاني: خضوع عقد تامين النفايات لألسس القانونية و الفنية لعقد التامين

 املبحث الثاني : تغطية خطر النفايات بالبوليصة الخاصة

 التامين الخاصة ذات البعد الدوليليصات بو  املطلب الاول :

 التامين الخاصة ذات البعد الوطني بوليصات املطلب الثاني:

 ةاملبحث الثالث : تغطية خطر النفايات بصناديق التعويضات الخاص

 تغطية خطر النفايات بصناديق التعويضات الخاصة ذات البعد الدولي املطلب ألاول:

 فايات بصناديق التعويضات الخاصة في الجزائرتغطية خطر الن املطلب الثاني:

 

 املبحث ألاول: تغطية خطر النفايات بالبوليصة العا ة للمسؤولية املدنية

املسؤولية  بموجب عقد تامينتهدف آلية التامين بصفة عامة الى تعويض الخطر املؤمن منه عند وقوعه 

لنوع من ألاخطار الى التامين موجب عقد تامين يبرم ) املطلب ألاول( حيث يخضع هذا االناشئة عن خطر النفايات 

 . ثاني(الو هو شركة التامين و املؤمن له صاحب النفاية) املطلب  نبين املؤم

 ملطلب ألاول: التغطية التأ ينية لخطر النفاياتا  

لكن ليس  يمكن ان تشكل النفايات خطرا يهدد الصحة و البيئة اذا لم يتم التكفل بها بالشكل  املناسب و   

)الفرع كل خطر نفايات يمكن أن يكون محل تامين كل ما نجده في الوسط البيئي هو نفايات )الفرع ألاول( و مع ذلك 

 . الثاني(

 الفرع ألاول:  فهوم خطر النفايات

النفايات مواد لم تعد ذات فائدة بعد أن تم استعمالها ملرة واحدة أو عدة مرات، أو هي مواد نتجت من 

( أو صناعية )مثل نفايات املصانع(. وفي حال عدم التعامل البول عينة سواء كانت بيولوجية )مثل البراز و عملية م

 .5معها بشكل مالئم تشكل خطرا على الصحة وتهديدا للبيئة

عرف املشرع الجزائري النفايات على أنها : "كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال 

حائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم لا وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو

 صنف النفايات كمايلي:و  6."بالتخلص منه أو بإزالته

 .ت الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرةالنفايا-

 .النفايات املنزلية وما شابهها-

 .النفايات الهامدة-

                                                           
   أسامة أبو الرب،  النفايات.،  مخاطر صحية و بيئية ،  عبر الوقع 5

 https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/8%A7%D8%B7% 8%D8%A8%D9%8 الالكتروني
 21مؤرخ في   00جريدة رسمية عدد   إزالتهاو   بتهااملتضمن  تسيير النفايات   و مراق1222ديسمبر سنة  21مؤرخ في   22-21من القانون رقم  0املادة 6

 .1222ديسمبر سنة 

https://www.aljazeera.net/healthmedicine/kidneys/2013/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/healthmedicine/kidneys/2013/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84
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ا بصرًيا وشمًيا عندما عليه  
ً
النفايات التي ال يتم جمعها بشكل صحيح ينتهي بها ألامر في الطبيعة وتشكل تلوث

 :8اتجة عن أنشطة جمع النفايات وفرزهاتعدد املخاطر النتو  7يتم إطالق مكوناتها في الطبيعة. و  تتحلل ،

املخاطر البيولوجية: التلوث بالجروح والعضات الجلدية نتيجة التعرض للكائنات الدقيقة  واستنشاق الغبار -

 والعوامل املعدية أو املسببة للحساسية.

بة للسرطان ، إلخ ، املخاطر الكيميائية: مالمسة الجلد للمنتجات املسببة للتآكل، املهيجة، السامة  املسب - 

 .العالجات التي يمكن أن تولد التعرض للغازات والغبار

مخاطر الضوضاء املرتبطة بآالت الفرز: طاوالت الاهتزاز، والناقالت ، والشاشات  والضواغط ، ومكابس باالت ،  -

 .إلخ ...واملحركات لتغذية سلسلة الفرز 

طر النفايات يتم اللجوء الى آلية التامين من املسؤولية من اجل حماية ألافراد و املجتمع من أضرار و مخا

 املدنية.

 الفرع الثاني:  فهوم تا ين املسؤولية املدنية في تغطية خطر النفايات

ألاضرار التي تلحق به من جراء  عنالتأمين من املسؤولية هو عقد بموجبه يؤمن املؤمن شخص املؤمن له 

يغطي ألاضرار التي تلحق املؤمن له من جـراء تحقق املسؤولية نحو الغير  ال  و هو رجوع الغير عليه باملسؤولية. 

فحسب، وإنما يغطي أيضا ألاضرار التي تلحقه من مطالبة الغير لـه بمسؤوليته، فيرجع املؤمن له على املؤمن في هذه 

 .9الحالة بما تكبده في دفع املسـؤولية عنـه

النفايات يغطي خطر النفايات بحيث يحل املؤمن و هو شركة   رتبة عناملتعليه عقد تامين املسؤولية املدنية    

من القانون املدني "عقد يلتزم املؤمن  021ادة عرفته امل العقد  هذاو  التامين محل املؤمن له  في تعويض املضرور

إيرادا، او أي تعويض بمقتضاه أن يؤدي الى املؤمن له الى املستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من املال، او 

، يؤديها  أخري دفعة مالية  آيةمالي أخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر املبين بالعقد، و ذلك مقابل قسط او 

موما التامين هو" و ع11أحال الى التعريف الوارد في القانون املدني. بينما في قانون التأمينات" 10املؤمن له للمؤمن"

ات منظمة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من املخاطر املتشابهة، وتحمل تبعتها عن طريق عملية فنية تزاولها هيئ

 لقوانين إلاحصاء، ومن مقتض ى ذلك حصول املستأمن أو من يعينه حالة تحقق الخطر املؤمن 
ً
املقاصة بينها وفقا

 .12ة التأمينمنه على عوض مالي يدفعه املؤمن في مقابل وفاء ألاول باألقساط املتفق عليها في وثيق

                                                           
7 Les déchets et les aspects environnementaux http://les.cahiers-developpement-durable.be/vivre/09-dechets-aspects-

environnementaux/ 
8 La prévention des risques de collecte et tri des déchets https://www.officiel-prevention.com/dossier/environnement-

pollution/gestion-des-dechets-stockage-enlevement-traitement/la-prevention-des-risques-de-collecte-et-tri-des-dechets 
 .02،  ص 1220-1221قسنطينة  يزعالوة عاشور،  التأمين إلالزامي من املسؤولیة املدنیة،  رسالة  ماجيستر ، القسم الخاص،  جامعة منتور 9 

م ،  جريدة رسمية يتضمن القانون املدني معدل ومتم 2101سبتمبر سنة  10املوافق  2011رمضان عام  12مؤرخ في  13-01رقم  من ألامر  021املادة 10

 .2101سبتمبر  02مؤرخة في  03عدد 
 .2111مارس سنة  3مؤرخ  في 20يتعلق بالتأمينات معدل و متمم ،  جريدة رسمية عدد   2111يناير سنة  11مؤرخ في  20-11من ألامر رقم  1املادة   11

 .20-21صص 1220الجزائر ،   ملكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةا لطفي،  نظرية التامين املشكالت العلمية و الحلول الاسالمية، مد مح أحمد12 
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 ين على خطر النفاياتلتأ املطلب الثاني: ألاساس القانوني ل  

و هذا ال يعني عدم على إجبارية التامين ضد خطر النفايات  قانون التأميناتفي  زائري لجملشرع الم ينص ا  

 .الفرع الثاني() الفرع ألاول( و لكن عملية إسقاط هذه القواعد يتم بنوع الخصوصية) إسقاط قواعد التامين عليه

 الفرع ألاول: النصوص القانونية املكرسة للتغطية التأ ينية لخطر النفايات

 "توجد على الصعيد الدولي نصوص تقض ي بالتأمين إلالزامي للتلوث البيئي ،فتبنى مجلس أوروبا في جوان

 Luganoعروفة باتفاقية أول اتفاقية حول املسؤولية املدنية عن استغالل ألانشطة الخطرة على البيئة امل 2110

. هو ما ذهب إليه 13منها على نظام التأمين إلاجباري من املسؤولية عن أضرار التلوث البيئي  12حيث نصت املادة

تبني نظام التأمين إلاجباري من املسؤولية عن التلوث الذي لجنة ألاوربية الأيضا الكتاب ألابيض الصادر عن 

 14.البيئي

القانون البحري الجزائري على التأمين إلالزامي من املسؤولية عن التلوث  ي نصعلى الصعيد الوطن أما  

طن من الوقود بإنشاء تأمين لتغطية مسؤوليتها عن  1222البحري حيث ألزم مالك السفينة التي تزيد حمولتها عن 

  15. ضرر التلوث

سسات التابعة للقطاعات انه يجب على الشركات و املؤ  11– 20من ألامر رقم  163 كما نصت املادة  

-95 من املرسوم التنفيذي رقم 03 و هو نفس ما نصت عليه املادة ."الاقتصادية التامين على مسؤوليتها تجاه الغير

 ، على وجوب تغطية التأمين لآلثار املالية التي تترتب على املسؤولية املدنية للمؤسسة.320

 خطر النفايات املترتبة عننية الفرع الثاني: أركان عقد تا ين املسؤولية املد 

 يخضع عقد التامين الى جملة من الشروط املوضوعية و الشكلية الواجب استيفاءها حتى يحتج به قانونا.  

 الفقرة ألاولى: ألاركان العا ة لعقد التا ين

هي :  ألاركان العامة هي املنصوص عليها في القانون املدني في القسم الثاني تحت عنوان شروط العقد و  

 16.والسبب املحل، الرضا،

 التراض ي اوال:

يجب أن الذي  عبر عنهما أحد أطراف العقد و ييكفي النعقاد عقد التأمين أن يتوافق إلايجاب والقبول الذي 

 عن شخص يتمتع بالقدرة القانونية على احداث ذلك ألاثر القانوني
ً
  .يكون صادرا

التأمين لشركة التامين بموجب وثيقة يعيدها املؤمن  فكل شخص يريد ابرام عقد التأمين يتقدم بطلب 

تسلم للمؤمن له في انتظار البت النهائي التي يقدم املؤمن وثيقة مؤقتة و هي مذكرة التغطية في حالة املوافقة  ،مسبقا

                                                           
13 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuse  pour 

l'environnementhttps://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/150?module=treaty-

detail&treatynum site consulté  le 03-4-2021. 
14 Livre blanc sur la responsabilité environnementale, la  Commission européenne 

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_fr.pdf. site consulté le 03-4-2021. 
و املؤسسات  التابعة للقطاعات الاقتصادية و املدنية   يتعلق بإلزامية تامين الشركات  22111ديسمبر سنة  1مؤرخ في   ،320- 95املرسوم التنفيذي رقم15 

 .2111سنة  ديسمبر 22، مؤرخ في 76 من مسؤوليتها املدنية، جريدة رسمية عدد 

 من القانون املدني . 13الى  11املواد  من 16 
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ضه إدارة لتغطية الخطر وإعداد وثيقة التأمين التي يحرر فيها العقد بصفة نهائية وتعد هذه الوثيقة وفق نموذج تفر 

يحرر عقد التأمين كتابيا وبحروف واضحة  الرقابة وتؤشر عليه و التي تستطيع أن تفرض العمل بشروط نموذجية.

وقد أورد القانون املتعلق بالتأمينات الشكل الذي يجب أن يحرر فيه عقد التأمين من خالل البيانات التي أوجب أن 

 17.تحتويها وثيقة التأمين

 املحل ثانيا:

يرتبط عقد التامين بوجود خطر ما، فانعدامه يلغي بالضرورة وجود التأمين إذ ال حاجة د التأمين في عق 

بموجبه يحدد قسط التأمين . واملؤمن له ال يلتزم حيث  اذا كان هناك خطر  إال فاملؤمن ال يلتزم  ،لتأمين دون خطر 

 . 18الخطر ذمته املالية اذا تحقق إال ألن هناك خطر يرغب تجنب أثاره الضارة التي تصيب،بأداء القسط 

 ثالثا: السبب في عقد التأ ين 

إن السبب هو الدافع املباشر الذي يدفع املتعاقد إلى إبرام العقد و السبب في عقد التامين هو وجود مصلحة 

فهو الدافع او الباعث الذي حمل كال من  ،مشروعة حيث يكون للمؤمن له و املستفيد مصلحة من تامين الخطر

 العقد  . إبراماملؤمن واملؤمن له على 

فسبب التزام املؤمن له بدفع قسط التأمين للمؤمن يرتكز على الحماية التي يقدمها له املؤمن واملتمثلة    

 له مصلحة مالية فيه . فوجود السبب بالنسبة للمؤمن من قبل املؤمن له 
ً
بإزالة آثار الخطر الذي قد يصيب شيئا

 قبل ألاول. ألاخير يتهدده وباملقابل فإن التزام املؤمن قبل املؤمن له هو سبب التزام قائم على وجود خطر 

 الفقرة الثانية : ألاركان الخاصة لعقد التا ين

 على : الخطر ،قسط التامين و مبلغ التامين. ألاركان الخاصة لعقد التامينتقوم 

 أوال: الخطر 

ت القرار و منظرو التامين طويال مناقشة مفهوم الخطر ، حاول الاقتصاديون و إلاحصائيين و أصحاب نظريا

هذا  " و حالة عدم التأكد املمكن قياسها" منهاكما كانت هناك اختالفات عديدة بينهم في وضع مفهوما شامال للخطر 

التعريف علي الرغم من انه يعطي وضع عدم التأكد عند الفرد أساسا لتحديد الخطر ،إال انه يشترط ضرورة قياس 

هذه الحالة، و التي ليست في جميع الحاالت يمكننا ذلك. الن التغيرات املحددة لحالة عدم التأكد تحكمها في كثير من 

.و يعرف اخر انه: "توقع اختالفات في 19ألاحيان أمور معنوية تنطوي علي تصرفات شخصية بحتة يصعب قياسها"

 في الخطر: يشترطو 20العائد بين املخطط و املطلوب و املتوقع حدوثه"

: صفة الاحتمال وفي كل الحاالت يجب أن يكون الخطر ممكن الوقوع أي غير مستحيل،  أن يكون  مكنا و  حتمل -

املتعلق بالتأمينات على  11/20الامر رقم  من 30بحيث إذا كان مستحيال بطل العقد الستحالة املحل، نصت املادة 

رض لألخطار عند اكتتاب العقد، يعد هذا الاكتتاب عديم ألاثر أنه "إذا تلف الش يء املؤمن عليه وأصبح غير مع

                                                           

 املتعلق بالتأمينات. 20-11يعدل ويتمم ألامر رقم .1220مارس  21مؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  20/32من القانون رقم   0املادة  17 

 .2232،  ص 2113،  دار  احياء التراث لعربي،  بيروت ، 0عبد الرزاق السنهوري،  الوسيط في شرح القانون املدني،  الجزء 18 

 .21ص 1223مبادئ إدارة الخطر و التامين"،  دار الكتاب الاكادمية ،  مصر  محمد توفيق البلقيني،  جمال عبد الباقي واصف ، "19 

 .221، ص2131"إلادارة املالية و التمويل طويل ألاجل"، دار الجيل للطباعة، عمان،  سيد الهواري، 20 
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ويجب إعادة دفع ألاقساط للمؤمن له حسن النية، وفي حالة سوء النية يحتفظ املؤمن باألقساط املدفوعة"، 

 الخطر. بزوالواملؤمن له حسن النية هو الذي ال يعلم بالهالك أو 

الخطر أو ألاخطار التي يغطيها التأمين، ويتم تعيين الخطر بتعيين  يجب أن يتفق املتعاقدان على أن يكون  عين :-

 . 21و يتم تعيينه لحظة انعقاد العقد طبيعته

إن العنصر الجوهري في الخطر هو الاحتمال فيجب أن يكون الخطر أن يكون  ستقال عن إرادة الطرفين :-    

ه عمدا بفعله، فإذا كان الخطر يعتمد كليا على إرادة املؤمن منه ناتجا عن عامل الصدفة وال يجوز للمؤمن له إحداث

 22.أحد املتعاقدين انعدم الاحتمال بالنسبة له وقع العقد باطال بطالنا مطلقا لتخلف شرط أساس ي في محله

أن يكون النشاط الذي ينشأ بسببه الخطر غير مخالف  أييكون املحل مشروعا  أن: يجب  ان يكون  شروعا -

 .23داب العامة، لذلك يعتبر الخطر غير مشروع إذا كان ناتجا عن املتاجرة في املخدراتللنظام العام وآلا 

 ثانيا: قسط التا ين

هو محل التزام املؤمن عليه، و هو املبلغ املالي الذي يدفعه لشركة التامين في مقابل الضمان قسط التامين  

ا أو سداسيا أو شهريا حسب الاتفاق ويسمى في ويدفع على دفعات دورية أي سنوي 24املمنوح له من طرف الشركة .

 .هذه الحالة "القسط الدوري" وقد يدفع مرة واحدة ويسمى "القسط الوحيد 

 ثالثا:  بلغ التا ين

هو ثمن التامين هو محل التزام شركة التامين ، فتتعهد بمقتضاه بان تدفع للمؤمن عليه او مبلغ التامين 

ن عند وقوع الخطر او الحادث املؤمن منه، في مقابل ألاقساط التي يدعها املؤمن للمستفيد الذي يعنيه مبلغ التامي

 . 25لقيمة الش يء املؤمن عليه و يجب ان يكون مساوي  عليه لشركة التامين

 الثالثة : ألاركان الفنية لعقد التا ين الفقرة 

 يلي: ، و تتمثل هذه الشوط فيماي شروط يستند إليها ليتم قبول العملية التأمينية أو رفضهاهالشروط الفنية 

التأمين هو رابطة فعلية ينظمها ويديرها املؤمن بين أكبر عدد من املستأمنين الراغبين في  التعاون بين املستأ نين: -

تغطية أنفسهم ضد خطر معين، حيث يقوم املؤمن بتجميع ألاقساط، واستخدامها في تعويض أضرار الخطر الذي 

أن يتم التعاون بين املؤمن لهم على توزيع آثار ألاخطار عليهم جميعا، ويتطلب ذلك تجميع  يتعرض له أحدهم؛ بمعنى

رأس مال كبير من خالل اشتراك أكبر عدد من املؤمن لهم، ويتم التعاون فى العملية التأمينية وتوزيع املخاطر بين 

                                                           

،  ص  1223سنة   نة،  منشورات الحلبي ،  بيروت قاسم محمد حسن،   القانون املدني،  العقود املسماة ،  البيع ،  التامين ،  الايجار  دراسة مقار 21 

103. 

 .102د حسن ،  مرجع سبق ذكره ،  ص ماسم محق22 

 .2120،  ص مرجع سبق ذكره عبد الرزاق السنهوري، 23 
 .231هدي يكن،  شرح قانون املوجبات والعقود،  دار الثقافة للنشر و التوزيع،  مصر ،  بدون سنة  ،  ص24

 .303لعقود املسماة، ،  منشورات حلبي الحقوقية،  ص القانون ملدني،  ا،  شرح احكام رمضان ابو السعود 25 
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خرى املشابهة مثل الادخار الفردى، ونظم املستأمنين مما يحقق ألامان لهم، وهذا ما يميز التأمين عن العمليات ألا 

 26املعاشات وإلايراد الراتب مدى الحياة .

يلزم لتحقيق املقاصة بين املخاطر أن يكون هناك قدرا من التعادل أو التشابه بين املخاطر، : املقاصة بين املخاطر  -

لى أنواع متعددة من حيث طبيعتها، أي تكون متكافئة بحيث يتحقق التعادل بينهما. وهذا يقتض ي تقسيم املخاطر ا

ثم تقسم بعد ذلك من حيث موضوعها، وقيمتها، ومدة التأمين عليها، ويلزم للمؤمن أن يجمع في صعيد واحد 

املخاطر التي تعد من طبيعة واحدة، وأن يختار من بينها أكثرها ذيوعا وأقلها وقوعا فيتسنى له عندئذ تنمية رصيد 

ي التأمين توقيا للخطر، ومواجهة أقل قدر ممكن من التعويضات وهذا هو مبدأ انتقاء ألاقساط لكثرة الراغبين ف

 27املخاطر.

 28.استخدام قانون ألاعداد الكبيرةبحصاء يتم الاستناد الى علم إلا  في شركات التأميناستخدام قوانين إلاحصاء :  -

زم بموجبه شركة إعادة التأمين بتغطية ألاخطار يمكن تعريف عقد إعادة التأمين على بأنه: عقد تلت إعادة التأ ين: -

املؤمنة في عقود التأمين التي تبرمها شركات التأمين املباشر مقابل أقساط محددة تدفعها هذه ألاخيرة، ولقاء 

منين من كامل التعويض أو لجزء منه.
َ
 29تعويضها عما دفعته لعمالئها املؤ

 و الفنية في  جال تا ين النفايات الفرع الثالث: صعوبات تطبيق ألاسس القانونية 

 تتجسد صعوبة تأمين خطر النفايات في جانبين:

 .ألاول في كون الخطر يجد أساسه في أفعال عمدية للمؤمن -

 بعد انتهاء فترة التأمين. النفاياتالثاني: صعوبة تامين خطر  -

خصوصية أخطار التلوث بما  تكييف جديد لخصائص الخطر يتالءم و  إيجادهذا ما دفع الفقه الى محاولة  

و الالتزام بالتعويض بعد انتهاء فترة  فيها أخطار النفايات التي تعد واحدة من مسببتها. ال سيما في شرط الاحتمالية

 .الضمان

 الفقرة ألاولى: الصعوبات في جانب شرط الاحتمالية 

الناتج عن النفايات أن التلوث  يشترط في الخطر أن يكون احتمالي غير متوقف على ارادة املؤمن له. غير  

باعتباره خطرا من نوع خاص، فإن قابليته للتأمين كان محل جدل وسط فقهاء القانون بين مؤيد و معارض لتأمين 

 هذا الخطر.

 الاتجاه املعارض لقابلية تا ين أخطار التلوث بسبب فقدان صفة الاحتمالية -ا

سس التقنية ألا لقانونية الفتقادها ا ةقابلة للتامين من الناحيأخطار التلوث غير أن أصحاب هذا الاتجاه  يرى  

التي يقوم عليها عقد التامين و هي أن يكون لخطر مستقل عن إرادة ألاطراف و بالتالي يفتقد لعنصر الاحتمالية و تم 

                                                           
       املبادئ العامة للتامين و أسسه الفنية،   ملفات أدبية و سياسية عبر الوقع  اسماعيل عبد الفتاح غراب، 26 

 .1212-1-21ح املوقعتاريخ تصف .http://abedasd.blogspot.com/2013/01/blog-post.htmlيالالكترون

 .020، ص  2113رمضان ابو السعود،  عقود البيع واملقايضة والتأمين،  الدار الجامعية،  مصر 27 

 .21،  ص  1223 ألاردن،   أسامةدار  ، أنواعهبادئه و مالتامين  عز الدين فالح، 28 
 ency.com.sy/law/detail/163254-http://arabوقع الالكترونيالتامين،  املوسوعة القانونية املتخصصة،  عبر امل إعادةجمال مكناس،  عقد 29
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يكون الخطر الرد على هذا الاتجاه ، ليس ثمة مانع من وجود وقائع محتملة دون ن تكون مفاجئة تماما فيمكن أن 

. وعلى هذا ألاساس رفضت شركات التامين و ملدة طويلة تحمل 30احتمالي و هذا استنادا الى فكرة الاحتمالية النسبية

 .31تغطية الضرر البيئي

 الاتجاه املؤيد لقابلية تا ين أخطار التلوث بتطويع الاحتمالية -ب  

 32:يلي  املبررات كما استند مؤيدي فكرة خضوع خطر التلوث للتامين الى العديد من

الذي ال يعوض هو الخطأ املصحوب بإرادة إحداث الضرر و ليس مجرد إلاتيان بالفعل املنش ئ  العمدي أأن الخط -

 ر.للخط

التميز بين التلوث العارض و التلوث التدريجي، فالتلوث العارض الناتج عن حادث فجائي غير متوقع و مستقل عن -

 .مينه.، اما التلوث التدريجي فهو يستغرق مدة زمنية طويلة مما يصعب تقديرإرادة ألاطراف لهذا يجوز تأ

  الضمان الى  ا بعد انتهاء العقد ا تدادالفقرة الثانية: 

ا بعد انتهاء فترة الضمان املحددة في عقد مخطر النفايات الى عن  ملطالبة بالتعويضايثار إشكال حول مكانية 

ادلت ، إذ ذهب فريق من الفقه للقول انه طبقا للقواعد التقليدية للتامين بعدم التامين حيث تقاسمت آلاراء و تج

 قبول التغطية بسبب وقوع التلوث بعد انتهاء النطاق الزمني لعقد التامين.  

و الفعل الضار املولد للضرر املتأخر  اتجه فريق أخر للقول بشمول الضمان لكل ضرر متى حدث أصل الضرر 

 33.عقدقبل انقضاء مدة ال

بينما تبنى أخر فكرة ضرورة لتعويض حتى بعد انتهاء العقد على أساس أن تامين املسؤولية ما هو إال ضمان 

 .34.لتعويض املضرور

 املبحث الثاني : تغطية خطر النفايات بالبوليصة الخاصة

 2100مارس  23ناقلة نفط تلوثت السواحل الفرنسية وإلانجليزية في  Torrey Canyonبعد حطام 

وملواجهة مشاكل التلوث النفطي للبحار اختار املجتمع الصناعي ، الذي يدرك خطورة الضرر ، تبني موقف تعاوني 

عجز القواعد العامة للتأمين عن استيعاب إلاضرار السيما بعد من خالل التعاون مع "نوادي الحماية والتعويض".

بواسطة  املتضررة للبحث عن حلول غير تقليدية للتأمينالبيئية بما فيها ضرر النفايات، قاد الشركات واملؤسسات 

 .بوليصات تامين ذات بعد دولي )املطلب ألاول( و أخرى ذات بعد وطني )املطلب الثاني(

 التأ ين الخاصة ذات البعد الدوليبوليصات  املطلب ألاول: 

 جموعة من الدولة. بين م الاتفاقيعلى الصعيد الدولي توجد بعض البوليصات التأمينية ذات الطابع 

                                                           
و العلوم السياسية،  جامعة سطيف،  سنة  رحموني  محمد ،  آليات  تعويض ألاضرار البيئة  في التشريع الجزائر،  مذكرة ماجيستار،  كلية الحقوق 30

 .11،  ص 1220

 .20،  ص    2007سنة مصر،  دار الجامعة  الجديدة، نبيلة  اسماعيل  رسالن،   التامين ضد أخطار التلوث ،  31 

 . 189، ص  2016شيمان فيض هللا  عمر،   املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بالنفايات،  دار الجامعة لجديدة،  إلاسكندرية، 32 

 . 179شيمان فيض هللا  عمر، ،  مرجع سبق ذكره ،  ص33 

 .. 301ص،   1986، ةالفكر العربي،  القاهر دار   تكنولوجيا، الحمد شكري سرور،  التامين ضد ألاخطار 34 
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 TOVALOPية اتفاق :الفرع ألاول  

اتفاق طوعي ملالكي الناقالت فيما يتعلق باملسؤولية عن التلوث" وهي اتفاقية  TOVALOPاتفاقية تعد 

أكتوبر من  0في  و دخلت حيز التنفيذمن قبل سبع شركات من مالكي سفن النفط  2101يناير  0تم توقيعها في 

 نفس العام. 

ليكون بمثابة مرحلة انتقالية ريثما يتم تنفيذ اتفاقية بروكسل لعام TOVALOPصل ، تم تصميم في ألا  

ألنه كان من  TOVALOPحيز التنفيذ ، استمر اتفاق  2101سنةتفاقية الا. ومع ذلك ، بعد دخول 2101

ا في الاتفاقية.
ً
 الضروري تغطية التلوث الناجم عن ناقالت النفط من دولة ليست طرف

. وقد 2113و  2130و  2103راجعة هذه الاتفاقية الطوعية عدة مرات ، ال سيما في ألاعوام تمت م

من جهة ، اتفاقية أساسية TOVALOPتتضمن خطة و تكملة لها ، 2130أضافت مراجعة الاتفاقية في عام 

التزام يتعلق هي و " TOVALOP"اتفاقية توفالوب الدائمة" ومن ناحية أخرى اتفاقية تكميلية "ملحق  و هي أولية

فقط الضرر الذي تم التعرض له أو نشأ في أراض ي  و هي تغطيفقط بناقالت النفط التي تنقل النفط الخام 

 35.الدولة

  CRISTAL اتفاقية الفرع الثاني:

تم و  أبريل من نفس العام. 2ودخلت حيز التنفيذ في  2102يناير  23تم توقيعها في  CRISTAL اتفاقية

 سنواتخضعت للعديد من التعديالت أهمها و  بين شركات البترول الستالم املنتجات البترولية ةالاتفاقيإبرام 

 . 2111و  2130و  2103

تعويض أي شخص تعرض ألضرار نتيجة التلوث النفطي وكذلك أصحاب  CRITAL اتفاقيةتتضمن 

اص قد حصلوا على التعويض الكامل السفن الذين تكبدوا نفقات في التدابير الوقائية بشرط أال يكون هؤالء ألاشخ

 .عن ألاضرار أو النفقات

 التا ين الخاصة ذات البعد الوطنيبوليصات املطلب الثاني: 

بوليصات تامين خاصة بمجال التلوث البيئي و التي يمكن الاستفادة  قامت بعض الشركات التأمينية إصدار

 منها .

 :وثيقة كالركسون  الفرع ألاول  

تحليل مختلف  و تعتمد علىوهي وثيقة تغطية مخاطر ألاضرار البيئية  ة البريطاني،تنسب ملكتب الوساط

املتصورة، لتحديد ما يكون منها قابال للتغطية وما يكون مستبعدا، كما تم وضع جدول تعريفة  أشكال التلوث

                                                           
35 SOFIENE BENSLIMEN  ،La protection de l'environnement et les comptes d'affectation Faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales - Master en droit de l'environnement 2007   

https://www.memoireonline.com/10/10/3961/m_La-protection-de-lenvironnement-et-les-comptes-

daffectation2.html#fn299. site consulté le  12-5-2021 
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املحددة فيه  ذج من التلوث غير املستبعد، ما يقابله من تعريفة القسطنمو أقساط، بحيث يكون لكل شكل أو 

 36ينقسم التلوث في هذه الوثيقة إلى ألانواع التالية:

 *التلوث املتعمد، هذا النوع غير مشمول بأحكام هذه الوثيقة، 

 *التلوث العارض، الذي ينشأ عن سبب فجائي غير متوقع، 

 باإلمكان تجنبها،  *التلوث املتخلف، هو الذي ينتج عن اصدر كميات من امللوثات في حدود املسموح بها، ولم يكن

*التلوث بالتزامن، وهو الذي ينتج من التزامن غير املسموح في اصدارات، أو الاتحاد غير املسموح بين مواد هي في ذاتها 

 في حدود املسموح، 

ولم تظهر هذه الخطورة  إلاصدار مواد لم تكن خطورتها معروفة عند هذا  إصدار *التلوث الكامن، وهو ما ينتج عن 

 أن كشف العلم عن ضررها.  إال بعد

فيما عدا النوع ألاول فقط الخاص بالتلوث املتعمد  مضمونةطبقا لهذه الوثيقة، فإن جميع هذه ألاشكال 

مع املبادئ العامة للتأمين،  ىأو الناتج عن إهمال جسيم، واستبعاد التلوث املتعمد، هو أمر في حقيقة ألامر يتماش 

ستأمن العمدية ، أما استبعاد التلوث الناتج عن إلاهمال الجسيم فإنه يخرج عن أفعال امل ألاخير حيث ال يغطي هذا 

 37.القواعد العامة، حيث إن من املسلم به أن هذا ألاخير يغطي إهمال

 Assurpolالفرع الثاني: اتفاقية 

ية ، تضم حوالي خمسين شركة تأمين وإعادة تأمين فرنس 2131، تم إنشاؤها في عام  Assurpol اتفاقية

 تلبية احتياجات قدرة السوق لتغطية ألاضرار البيئية ، والتي استمرت تكاليفها في الزيادة. من اجلأجنبية 

الضرر الذي يلحق بالبيئة مثل "انبعاث أو تشتت أو تصريف أو  Assurpol اتفاقيةتحدد الشروط العامة 

جوي أو التربة أو املاء ، مما ينتج عنه روائح ترسيب أي مادة صلبة أو سائلة أو الغاز املنتشر عن طريق الغالف ال

تغطي فقط أخطار  Assurpol،و عقود 38وضوضاء ، تغيرات درجة الحرارة ، املوجات ، إلاشعاعات  إلاشعاعات

 .39واقع ملوثة مستثنية من التعويضمكذلك املواقع املحددة من طرف وزارة البيئة ك التلوث التدريجية و العرضية

 التغطية التأ ينية لخطر النفايات بصناديق التعويضات الخاصةاملبحث الثالث : 

، هناك "متخصصون اختاروا املض ي قدًما في مبادرات  )املطلب ألاول( إلى جانب صناديق التعويضات العامة

الدولة ، من خالل إنشاء صناديق تبادل مهنية للتعويض عن الضرر أجل التحكم في امتدادهم التجاري والحفاظ 

 . )املطلب الثاني(ازنهم املالي الذي يهدده التلوث الخطير الذي يولد تعويضات كبيرة على تو 

 

                                                           

جامعة  1223،    "سؤولية املدنية عن مضار الجوار غير املألوفة الناجمة عن تلوث البيئة في فلسطين "دراسة مقارنة،  املعبير عبداهللا أحمد درباس36 

 .122بيرزيت ، ص 

 .221ص،  1220جامعة سطيف  البيئة، رحموني محمد آليات تعويض ألاضرار البيئية في التشريع الجزائري ،  رسالة ماجيستير تخصص قانون 37 

Section 1 : Présentation du GIE Assurpol38 
 https://www.institut-numerique.org/section-1-presentation-du-gie-assurpol-509cc186315b1/amp. site consulté le 30-5-

2021. 
39Bernard Dubuisson Assurance et garantie des risques engendrés par les sols contaminés 

2021.-4-https://books.openedition.org/pusl/12719#tocfrom2n3. site consulté le 22  
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 صناديق التعويضات الخاصة ذات البعد الدولي املطلب ألاول:

أول  1971 ديسمبر 18الذي تم إنشائه بموجب اتفاقية بروكسل املبرمة في  FIPOيعد الصندوق املسمى

الدولي حيث تستخدم حصيلة الصندوق في تعويض أي شخص أصيب بضرر صندوق دولي للتعويض على املستوى 

ناتج عن التلوث و ال يستطيع أن يحصل على تعويض كامل ومناسب بمقتض ى اتفاقية الخاصة باملسؤولية املدنية، 

 ث بما فيها الضرر يعاب على الصندوق انه قاصر على الضرر البترولي دون أن يشمل تعويض لباقي أنواع التلو  و 40

 الناتج عن النفايات.

 تغطية خطر النفايات بصناديق التعويضات الخاصة في الجزائر املطلب الثاني:

الصندوق الوطني )الفرع ألاول(    و  والساحل يمكن الاعتماد على صندوقين و هما الصندوق الوطني للبيئة

 ) الفرع الثاني(. لتعويض الكوارث الطبيعية و ألاخطار التكنولوجية

 الصندوق الوطني للبيئة و الساحل ول:الفرع ألا 

شوال عام  20ؤرخ في م 210-12مرسوم تنفيذي رقم تم إنشاء الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بموجب  

الذي عنوانه  021-201يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  1212يونيو سنة  3املوافق  2332

 . 41الصندوق الوطني للبيئة والساحل“

يمول الصندوق انطالقا من الهبات و الوصايا الوطنية و الدولية و التعويضات بعنوان النفقات لإلزالة  

و الطبقات املائية  اجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر و في مجال الري العموميالتلوث العرض ي الن

 .الباطنية و في التربة و الجو

و اقتناء التجهيزات  أما بخصوص نفقات الصندوق فتخص تمويل أنشطة مراقبة البيئة و أنشطة التفتيش البيئي

 .الخاصة بالتدخالت الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ البيئية و تجديدها و إعادة تأهيلها، و كذا النفقات

و التنمية   يتكفل الصندوق أيضا بالنفقات الخاصة باإلعالم و التوعية و التعميم و التكوين املرتبطة بالبيئة

ملساهمات و الحضري و ا املستدامة، و كذا باإلعانات املوجهة للدراسات و النشاطات املتعلقة بإزالة التلوث الصناعي 

كذلك بتمويل أنشطة حماية و تثمين  .املالية ملراكز الردم التقني ملدة ثالث سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغالل

 .تأهيل املواقع الطبيعية و املساحات الخضراء إعادةألاوساط البحرية و ألارضية، و تمويل برامج حماية و 

و املوارد  لحفاظ على التنوع البيولوجي و ألانظمة البيئية تخص النفقات أيضا تمويل عمليات املحافظة و ا

و العاملية ذات الصلة   ألايام الوطنية إحياءالطبيعية و مكافحة التغيرات املناخية و تثمينها، و كذا تمويل أنشطة 

لتكفل بالنفقات و ا حماية البيئة، إطار تشمل النفقات تمويل العمليات املرتبطة بمنح جوائز مختلفة في  كما.بالبيئة

 .و تمويل التقارير و املخططات البيئيةآلالي و اقتناء أجهزة الاعالم  املرتبطة بالبيئة إلاعالمأنظمة  بإنجاز املتعلقة 

في مجال الطاقات املتجددة غير املوصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، يشير املرسوم ان ايراداتها ستكون من  

 .مخصصات ميزانية الدولة

                                                           
 ency.com.sy/law/detail/163377-http://arab -التلوث البحري  -ةاملوسوعة القانونية املتخصص40 

 .1212فيفري  21مؤرخ في  1جريدة رسمية عدد 41 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2020/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-20-157.pdf
http://arab-ency.com.sy/law/detail/163377
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 يميز الصندوق شموله التلوث العرض ي الذي تم إقصائه في بعض الوثائق التأمينية الخاصة. ما 

 : الصندوق الوطني لتعويض الكوارث الطبيعية و ألاخطار التكنولوجية  الفرع الثاني 

د الكوارث الطبيعية وألاخطار التكنولوجية الكبرى وفق موا صندوق  أقرت الحكومة الجزائرية إنشاء وتنظيم  

ديسمبر  11في  املؤرخ 20- 04 رقم والقانون  1112سبتمبر  15 واملؤرخ في 422-12التنفيذي رقم  املرسوم

تتكون نفقات الصندوق الوطني لتعويض الكوارث  ووالذي وفقه تسير الكوارث الطبيعية والتكنولوجية  1223

 :42من الطبيعية و ألاخطار التكنولوجية

 .لكوارث الطبيعيةالتعويضات التي تلحق ضحايا ا -

  .النفقات الخاصة بدراسة ألاخطار التكنولوجية-

 .مصاريف تسيير الصندوق  -

 .املصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية على مجه الاستعجال -

يظهر من ألاحكام املنظمة للصندوق الوطني لتعويض الكوارث الطبيعية و ألاخطار التكنولوجية أن  

تعويض ألاضرار الطبيعية، أما ألاخطار التكنولوجية فهي مستثناة، اذ يقتصر دوره على انجاز الصندوق آلية ل

  .دراسات متعلقة بالوقاية منها

عليه يجب إنشاء صندوق خاص بالنفايات لتعويض املضرور جراء النفايات، و يمول بضريبة سنوية تفرض 

 الشركات الصناعية بحسب خطورة نشاطها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1223ديسمبر سنة 12مؤرخ في  33جريدة رسمية عدد 42 
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 لخاتمة:ا

النفايات بصفة خاصة و التي تبقى خاضعة  في مجالاملشرع الجزائري لم يصدر أي نص ينظم مسألة التأمين  

بنوع من التحفظ، حيث أن الواقع العملي  ألاخطار عن املدنية للقواعد القانونية العامة و الفنية لتامين املسؤولية 

النفايات و ألاضرار الناتجة عنه ، و بالتالي القواعد اثبت صعوبات تجسيد بعض أحكامه نظرا لخصوصية خطر 

 مع القواعد الفنية التي تحكم التامين. مالمتها أظهرت عدمالعامة 

نظام التأمين من املسؤولية املدنية عن ألاضرار البيئية، بشكل كبير في ضمان حصول  كذلك حتى و إن ساهم

 على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق
ً
به، إال أن هناك بعض الحاالت التي قد يحرم فيها املضرور  املضرور بيئيا

 من حقه في التعويض، إما بسبب استحالة تحديد من هو الشخص املسؤول عن الضرر، أو كون هذا الشخص 
ً
بيئيا

معسر وغير قادر على دفع تعويض، أو بسبب أن الضرر البيئي الحاصل يعود إلى قوة قاهرة تسببت في حدوثه، هذا 

ع في الكثير من ألاحيان شركات التامين الى استبعاد هذا النوع من املسؤولية التأمينية من التغطية و البحث ما دف

 و تقنية تراعي بعين الاعتبار هذه الاعتبارات. على الرغم من خطورة النفايات   عن حلول أخرى أكثر خصوصية 

 التوصيات:

 و قانون البيئة.  القواعد إلاجبارية في قانون التأمينات إدراج شرط التامين املسؤولية عن النفايات ضمن -

يتعين على شركات التامين و إعادة التامين صياغة نموذج وثيقة تامين لخطر النفايات وفق قواعد حديثة ومتميزة  -

 ،تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ا لخطر املؤمن منه.

ات و إلزام الشركات املكلفة بالنفايات بإبالغ السلطات يجب على السلطات العامة تعزيز شراء تأمين خطر النفاي-

 تلوث.الالوطنية أو املحلية بالخصائص الرئيسية للنفايات محل التامين في حالة حدوث أضرار 
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 قائمة املراجع و املصادر:

املستدامة، جريدة رسمية ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 1220يوليو سنة  21مؤرخ في  03-10 رقم قانون - 

 .1220يوليو سنة  12مؤرخ في  30،عدد 

ومراقبتها  النفايات ، يتعلق بتسيير1222ديسمبر  21املوافق  2311رمضان  10في ؤرخ م 21-22رقم  قانون -

 .1222يوليو سنة  0مؤرخ في 00، جريدة رسمية عدد وإزالتها

 20-11يعدل ويتمم ألامر رقم .1220مارس  21 مؤرخة في 21الجريدة الرسمية عدد  20/23قانون رقم  -

 املتعلق بالتأمينات.

, يتعلق بالوقاية من 1223ديسمبر سنة  11املوافق  2311ذي القعدة عام  20مؤرخ في  12-23قانون رقم   -

 .1223ديسمبر 11، مؤرخ في  33ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، جريدة رسمية عدد

مارس  23مؤرخ في  20املتعلق بالتأمينات، جريدة رسمية عدد  2111یناير سنة  11مؤرخ في  20 - 95 أمر رقم-

2111. 

يتضمن القانون املدني معدل  2101سبتمبر سنة  10املوافق  2011ان عام رمض 12مؤرخ في  13-01ألامر رقم -

 .2101سبتمبر  02مؤرخة في  03ومتمم ، جريدة رسمية عدد 

مؤرخ  20يتعلق بالتأمينات معدل و متمم ، جريدة رسمية عدد  2111يناير سنة  11مؤرخ في  20-11ألامر رقم -

 .2111مارس سنة  3في

يتعلق بإلزامية تامين الشركات و املؤسسات  22111ديسمبر سنة  1، مؤرخ في 320-95 املرسوم التنفيذي رقم-

سنة  ديسمبر 22،مؤرخ في 76جريدة رسمية عدد  التابعة للقطاعات الاقتصادية و املدنية من مسؤوليتها املدنية،

2111. 

 http://arab-ency.com.sy/law/detail/163377 -التلوث البحري  -املوسوعة القانونية املتخصصة

 املراجع الفقهية:

املدنیة، رسالة ماجيستر ،القسم الخاص، جامعة منتوري قسنطينة   زعالوة عاشور، التأمين إلالزامي من املسؤولیة-

1221-1220. 

املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لول الاسالمية، محمد لطفي، نظرية التامين املشكالت العلمية و الح أحمد-

 .1220،الجزائر 

  سامة أبو الرب، النفايات.، مخاطر صحية و بيئية، عبر الوقعأ

 https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/8%A7%D8%B7%الالكتروني

8%D8%A8%D9%8 

 ,2113، دار احياء التراث لعربي، بيروت ،0الجزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، -

، مصر  ةألاكاديميحمد توفيق البلقيني، جمال عبد الباقي واصف ،"مبادئ إدارة الخطر و التامين"، دار الكتاب أ-

1223, 
 .2131دار الجيل للطباعة،عمان، "إلادارة املالية و التمويل طويل ألاجل"، سيد الهواري، -
القانون املدني، العقود املسماة ، البيع ، التامين ، الايجار دراسة مقارنة، منشورات الحلبي ، قاسم محمد حسن،  -

 .1223بيروت  سنة 

 ,زهدي يكن، شرح قانون املوجبات والعقود، دار الثقافة للنشر و التوزيع، مصر ، بدون سنة-

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-04-20.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-04-20.pdf
http://arab-ency.com.sy/law/detail/163377
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 ,ورات حلبي الحقوقيةرمضان ابو السعود، شرح احكام القانون ملدني، العقود املسماة،، منش -

اسماعيل عبد الفتاح غراب، املبادئ العامة للتامين و أسسه الفنية، ملفات أدبية و سياسية عبر الوقع -

 .1212-1-21تاريخ تصفح املوقع .http://abedasd.blogspot.com/2013/01/blog-post.htmlالالكتروني

 .2113لدار الجامعية، مصر رمضان ابو السعود، عقود البيع واملقايضة والتأمين، ا-

 . 1223عز الدين فالح، التامين مبادئه و أنواعه، دار أسامة ، ألاردن -

-http://arabجمال مكناس، عقد إعادة التامين، املوسوعة القانونية املتخصصة، عبر املوقع الالكتروني-

ency.com.sy/law/detail/163254 
 . 2007 ،سنة مصر لتلوث ، دار الجامعة الجديدة،نبيلة اسماعيل رسالن، التامين ضد أخطار ا-

 2016 شيمان فيض هللا عمر، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بالنفايات، دار الجامعة لجديدة، إلاسكندرية،-

 ..301 ،ص 1986القاهرة،العربي،دار الفكر  التكنولوجيا،حمد شكري سرور، التامين ضد ألاخطار -

رباس، املسؤولية املدنية عن مضار الجوار غير املألوفة الناجمة عن تلوث البيئة في فلسطين هللا أحمد د عبير عبد-

 .جامعة بيرزيت 1223،  " "دراسة مقارنة

رحموني محمد آليات تعويض ألاضرار البيئية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجيستير تخصص قانون البيئة، جامعة -

 . 1220سطيف 

 باللغة ألاجنبية:
-Section 1 : Présentation du GIE Assurpol 

 https://www.institut-numerique.org/section-1-presentation-du-gie-assurpol-

509cc186315b1/amp. site consulté le 30-5-2021. 
-Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuse pour 

l'environnementhttps://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/150?module=treaty-detail&treatynum site consulté le 03-4-2021. 
-Livre blanc sur la responsabilité environnementale, la Commission européenne 

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_fr.pdf. site consulté le 03-4-2021 
-les déchets et les aspects environnementaux http://les.cahiers-developpement-

durable.be/vivre/09-dechets-aspects-environnementaux/ 
-La prévention des risques de collecte et tri des déchets https://www.officiel-

prevention.com/dossier/environnement-pollution/gestion-des-dechets-stockage-enlevement-

traitement/la-prevention-des-risques-de-collecte-et-tri-des-dechet 
-SOFIENE BENSLIMEN ،La protection de l'environnement et les comptes d'affectation 

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales - Master en droit de 

l'environnement 2007 https://www.memoireonline.com/10/10/3961/m_La-protection-de-

lenvironnement-et-les-comptes-daffectation2.html#fn299. site consulté le 12-5-2021 

-Bernard Dubuisson Assurance et garantie des risques engendrés par les sols contaminés 

https://books.openedition.org/pusl/12719#tocfrom2n3. site consulté le 22-4-2021.  
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 )و و ن(نفاياتــنية للــالوكالة الوط

L'Agence Nationale des Déchets (AND) 

ة قسم "أ"أستاذة  حاضر   د. بن عنتر ليلى  

  كلية الحقوق و العلوم السياسية -جا عة بو رداس

   benantarlila@yahoo.fr 

 امللخص:

لم يعد املشرع الجزائري ينظر للنفايات على أساس أنها مواد يجب التخلص منها ، بل تحولت نظرته اليها  

جدد للطاقة ، الامر الذي دفعه إلنشاء باعتبارها مادة أولية ، يمكن اعادة استثمارها و الاستفادة منها ، كمورد مت

 هيئة وطنية تتمركز فيها الكفاءات و الخبرات من أجل تجسيد هدفان أساسيان :

يتعلق ألاول منهما باملحافظة على البيئة و ضمان تنمية مستدامة من خالل ترشيد عملية التخلص من   

مع النفاية، من خالل الوكالة التي تعتبر ممثلة  النفاية و ووضع مخططات و دراسات استراتيجية متعلقة بالتعامل

للدولة في مجال النفاية و تقوم بأداء مهام الخدمة العمومية. أما الهدف الثاني فيتعلق بممارسة النشاط التجاري 

 والصناعي، و الاستثمار في مجال النفاية، عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات، التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع

 صناعي و تجاري في تعاملها مع الغير.

 ممارسة النشاط التجاري. –اداء خدمة عمومية  –هيئة  –الوكالة  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

  Le législateur algérien ne considère plus les déchets comme des matières à éliminer, 

mais s’y tourne comme une matière primaire à réinvestir et à utiliser comme une ressource 

d’énergie renouvelable. Cela l’a conduit à créer un organisme national axé sur la 

compétence et l’expertise afin de refléter deux objectifs fondamentaux  :  

  Le premier concerne la préservation de l’environnement et la garantie d’un 

développement durable par la rationalisation de l’élimination des déchets et l’élaboration de 

plans et d’études stratégiques de gestion des déchets par l’intermédiaire de l’Agence, qui est 

représentatif de l’État dans le domaine des déchets et remplit des fonctions de service 

public. Le deuxième objectif concerne l’activité commerciale et industrielle et 

l’investissement dans les déchets par l’intermédiaire de l'Agence National des déchets, qui 

est une entreprise publique de nature industrielle et commerciale dans ses relations avec les 

autres. 

Mots-clés : Agence - organisme – fonction de services publique - activité commerciale. 

  قد ة:

نذ أكثر من عشرين سنة و الجزائر تحاول رفع تحدي التحول الى الاقتصاد ألاخضر الصديق للبيئة ،  م 

» النظام التقليدي الذي تقوم عليه الحياة البشرية املعتمد على ثالثية "الانتاج، الاستهالك ، الرمي" والخروج عن
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fabriquer, consommer, jeter »1 و تعويضه بفكرة الاقتصاد التدويري القائم على اطالة مدة صالحية،

ة لصناعة جديدة ، مكافحة التبذير، املنتجات، و اعادة استعمال نفس املنتج من خالل جعل النفايات كمادة أولي

 واعادة تحويل النفايات مما يسمح بإعادة استعمالها.

ظهرت مجهودات الدولة في البداية بطريقة محتشمة حاولت من خاللها مسايرة التطورات العاملية الحاصلة   

تفاقية "بازل" املتعلقة في مجال تنظيم التعامل مع النفايات ، تجلى هذا املجهود من خالل انضمامها بتحفظ ال

 12223، ثم صاحب ذلك انشاء وزارة خاصة بالبيئة و تهيئة الاقليم سنة 2بالتحكم في نقل النفايات الخطرة 

، الذي كان بمثابة الاساس في تحديد استراتيجية الدولة في 4املتعلق بتسيير النفايات 21-22،واصدار القانون رقم 

،ومخطط 21انشاء مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة بموجب نص املادة مجال تسيير النفايات ، بحيث أقر 

 من نفس القانون. 115بلدي لتسيير النفايات بموجب نص املادة 

التي  00الفضل في انشاء الوكالة الوطنية لتسيير النفايات ، بموجب نص املادة  21 -22كما كان لقانون   

جمع النفايات و فرزها و نقلها و معالجتها وتثمينها و ازالتها. و تحدد  نصت على " تنشأ هيئة عمومية تكلف بترقية

 مهاما و كيفيات تنظيمها و سيرها ن طريق التنظيم".

 6و املؤسسات من الجدير باملالحظة ان، انشاء الوكالة الوطنية للنفايات صاحبه انشاء العديد من الهيئات   

دارة النفايات الحضرية، وضعت تحت وصاية الوزارة املشرفة على القطاع املتدخلة في مجال املحافظة على البيئة و ا

التي تمارس الرقابة على هذه الهيئات و مدى التزامها بتحقيق هدفها الاساس ي املتعلق بتنفيذ سياسة الدولة في 

 تحقيق تنمية مستدامة في ظل بيئة سليمة.

للنفايات فهي كثيرة، بعضها يرجع الى ادراك الدولة  أما عن ألاسباب التي أدت الى انشاء الوكالة الوطنية  

لقيمة النفاية التي قد تصبح موردا متجددا للطاقة من جهة، و بعضها راجع الى السياسات العاملية الجديدة القائمة 

على اساس املحافظة على البيئة و التنمية املستدامة في ظل اقتصاد أخضر من جهة ثانية، و نجمل أهم ألاسباب 

 لتي أدت الى انشاء الوكالة الوطنية للنفايات في الجزائر فيما يلي:ا

                                                           
1- PLAN NATIONAL DE GESTION DES DÉCHETS, Ministère de la transition Solidaire République Française, 

octobre 2019, P08.    
،  يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ الى اتفاقية بازل 2113مايو سنة  20مؤرخ في  213-13مرسوم رئاس ي رقم  - 2

 .2113مايو سنة  21مؤرخ في  01ا،  ج. ر. ج .ج. ع بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منه
يناير سنة  23مؤرخ في  23، صالحيات وزير تهيئة الاقليم و البيئة ، ج. ر. ج. ج. ع 1222يناير سنة  20مؤرخ في  23-22حدد املرسوم التنفيذي رقم  - 3

1222. 
 .1222ديسمبر سنة  21مؤرخ في  00فايات ومراقبتها و ازالتها،  ج.ر.ج.ج.علق بتسيير النع،  يت1222ديسمبر سنة  21مؤرخ في  21-22قانون رقم  - 4
يحدد كيفيات و اجراءات   300-20تلى ذلك صدور مجموعة من النصوص التنظيمية تشمل كل من املخطط البلدي و الوطني ، منها مرسوم تنفيذي رقم  - 5

-20،  و كذا املرسوم التنفيذي رقم 1220ديسمبر سنة  23مؤرخ في  03ته ، ج .ر. ج. ج. ع اعداد الخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة و نشره و مراجع

،  يحدد كيفيات و اجراءات اعداد املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية و ما شابهها ونشره و مراجعته ، ج. ر. ج .ج 1220يونيو سنة  02مؤرخ في  121

 .1220مؤرخ في أول يوليو سنة  30.ع 
، املرصد الوطني للبيئة و التنمية املستدامة سنة 1221من بين الهيئات التي تم انشائها بالتزامن مع انشاء الوكالة نجد: مركز تنمية املوارد البيولوجية سنة  - 6

 .1221، املركز الوطني لتكنولوجيات أكثر نقاء سنة 1221
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 .7فشل الجهات املحلية ، املتمثلة في الواليات و البلديات في التكفل بالنفايات و عقلنة تسييرها -2

غياب هيئة تشرف على النفاية بصورة شاملة ،و تتفاوض باسم الدولة فيما تعلق بحركة النفاية ،وكل عملية  -1

 بنقلها و استيرادها و تصديرها، وكذا ترقية جمع النفايات و فرزها و ازالتها. تتعلق

ضرورة ايجاد هيئة وطنية تساير التطور الحاصل في مفهوم النفاية و طريقة التعامل معها، نتيجة لتغير فكرة  -0

ض الصناعات و مدخل التخلص من النفاية و تحولها الى فكرة اعادة استعمالها باعتبارها تشكل مادة أولية في بع

 لألرباح بالنسبة للتجار و املستثمرين.

الحاجة الى تركيز الكفاءات و الخبرات فيما يخص الجمع الانتقائي للنفاية و اعادة رسكلتها في شكل جماعي  -3

 يساهم في ضبط النشاط و فرض اشراف الدولة عليه.

 ل خطر بيئي غير متوقع النتائج.ادراك الخطر املتزايد من تغير طبيعة النفايات التي أصبحت تشك -1

ان التنظيم القانوني للوكالة قد يثير العديد من املشاكل التي تنتج في ألاساس عن الطبيعة القانونية للوكالة 

باعتبارها تاجرة من جهة ، و ممثلة للدولة من جهة ثانية. وكذا طريقة ممارستها للمهام املوكلة اليها ، و مجمل 

التي تربطها بغيرها من املتدخلين في عملية تسيير النفايات من أشخاص القانون العام والخاص العالقات القانونية 

 على حد السواء.

جال تطوير نشاطات فرز النفايات سنة من عمل الوكالة في م 21باإلضافة الى ضرورة تقييم أكثر من 

في ظل النصوص القانونية املنظمة لنشاطها، جمعاها و تثمينها و ازالتها، فهل حققت الوكالة ألاهداف املسطرة لها و 

 أم أنها ال تزال في حاجة الى املزيد من الوقت وملزيد من التنظيم القانوني املحكم حتي تستطيع القيام بمهامها؟

 لإلجابة على الاشكالية املطروحة سوف يتم التطرق للنقاط القانونية التالية:

 يات.الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للنفا -2

 .ملمارستهاآلاليات القانونية مهام الوكالة الوطنية للنفايات و  -1

 الخاتمة. -0

 الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للنفاياتاملبحث ألاول: 

 21-22من القانون رقم 00ان تحديد الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للنفايات يتأسس على نص املادة   

املتضمن انشاء الوكالة ، و بالرجوع لهذين  210-21زالتها، وكذا املرسوم التنفيذي رقم املتعلق بتسيير النفايات و ا

 تتمتع بمجموعة من املميزات ، تجعلها ذات نظام قانوني خاص .النصين فان الوكالة 

 املطلب ألاول:  ؤسسة عمو ية ذات شخصية  عنوية  ستقلة:

نفايات ، فهي وان كانت مؤسسة عمومية ، تقدم خدمة تعتبر الوكالة ممثلة للدولة في مجال التعامل بال 

عامة، فإنها تعتبر في تعاملها مع الغير تاجرة ) الفرع الاول(، تتمتع بشخصية معنوية و استقاللية مالية  ) الفرع 

 الثاني(.

                                                           
،  جامعة 20،  عدد رقم 21ديات،  مجلة القانون العقاري،  مخبر القانون و العقار،  مجلد رقم جبري محمد،  الوكالة الوطنية للنفايات ، رهانات و تح - 7

 .221، ص 1223سبتمبر سنة  21،  بتاريخ 21البليدة 
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 :  ؤسسة عمو ية ذات طابع صناعي و تجاري تخضع لنظام قانوني  ختلط:الفرع ألاول 

ولى من املرسوم املذكور أعاله تعتبر الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي بموجب نص املادة ألا  

 .9هي مرفق عام تمارس نشاط اقتصادي، لتحقيق منفعة عامة .و8وتجاري 

اذن الوكالة هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، تخضع لنظام قانوني مختلط ، فيطبق عليها 

و في العالقات التي تجمعها مع  10لتجاري بالرجوع الى شكلها كشركة تجاريةالقانون الخاص ال سيما القانون ا

 املتعاملين معها من الخواص و املستثمرين باعتبارها تاجرة مع الغير.

يطبق عليها القانون العام و للقواعد املطبقة على الادارة في عالقتها مع الدولة ، ال سيما في جانبها التأسيس ي  

، كما تفرض عليها سلطة الوصاية 21-22من قانون  00نص قانوني وهو نص املادة بحيث تأسست بموجب 

التي تنص على  210-21من املرسوم التنفيذي رقم  20الادارية ، من خالل رقابة الدولة لنشاطها طبقا لنص املادة 

ة رقابة داخلية للدولة طبقا " توضع الوكالة تحت وصاية الوزير املكلف بالبيئة..."، باإلضافة الى خضوع الوكالة لسلط

 .21من نفس املرسوم ، كما أن الدولة تساهم في رأس مالها طبقا لنص املادة  23لنص املادة 

كما أن منازعات الوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، يمكن أن تخضع الختصاص 

 .11اعالقضاء الاداري أو الختصاص القضاء العادي حسب تكييف النز 

 : تتمتع بالشخصية املعنوية و الاستقالل املالي:الفرع الثاني 

لية قانونية ملباشرة نشاطاتها التجارية و الصناعية ، همنح القانون الشخصية املعنوية للوكالة ، مما يمنحها أ 

 و استقاللية ادارية في ممارسة مهامها .

ستها للنشاطات التجارية و الصناعية هي التي تؤدي الى كما تتمتع الوكالة باستقاللية مالية ، نظرا ألن ممار 

تكوين أرباحها و مداخيلها، و عائد الخدمات التي تنجزها، بالرغم من أن رأس مالها عند تأسيسها كان ممنوحا من 

الية قبل الدولة في شكل تمويل مالي أولي حدد بموجب قرار مشترك بين الوزير املكلف بالبيئة   و الوزير املكلف بامل

 والجماعات املحلية .

من مساهمات الدولة املرتبطة بإنجاز  210-21من املرسوم  21كما تتكون موارد الوكالة طبقا لنص املادة 

 تبعات الخدمة العمومية، الهبات و الوصايا، و القروض.

                                                           
لدولة ،  أو املجموعات يعرف الاستاذ ناصر لباد املؤسسة العمومية بأنها "شخص معنوي ،  الهدف من انشائها هو التسيير املستقل ملرافق عمومية تابعة ل  - 8

،  أما الاستاذ أحمد محيو " فيعرف املؤسسة العمومية على أنها شخص 120،  ص 1220الجزائر سنة  1املحلية". ناصر لباد،  الوجيز في القانون الاداري،  ط

ية أو البلدية ، أو لشخص آخر من النموذج التجمعي". اعتباري اداري من النموذج التأسيس ي الهدف من احداثها تأمين التسيير املستقل ملرفق الدولة أو الوال 

 .330،  ص2101،  الجزائر سنة 0أحمد محيو ، محاضرات في املؤسسات الادارية ،  ديوان املطبوعات الجامعية ،  ط
 .212جبري محمد،  مرجع سابق،  ص  - 9

 30قتصادية و تسييرها و خوصصتها املعدل و املتمم  ،  ج .ر. ج. ج. ع يتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية الا  23-22من الامر رقم  21تنص املادة  - 10

على " املؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية ،  تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام  1222أوت سنة  11مؤرخ في 

 باشرة و هي تخضع للقانون العام".،  أغلبية رأس املال الاجتماعي ،  بطريقة مباشرة أو غير م
،   1212سنة  22،  العدد 21هنية شريف،  التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر،  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية  املجلد  - 11

 .211ص 
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من املرسوم  20ة تتميز أيضا بأن ميزانيتها مستقلة، و تطبق عليها قواعد املحاسبة التجارية طبقا لنص املاد

 .12املذكور أعاله، و هذا يعني خضوعها لرقابة محافظ أو عدة محافظين للحسابات

 املطلب الثاني: خضوع الوكالة للوصاية:

الوصاية املمارسة عليها من قبل الدولة التي  اللذان يؤكدان، ) الفرع الاول( حدد القانون تسمية الوكالة و مقرها   

 ها ) الفرع الثاني(.على تسيير  تهيمن و تشرف

 : تسميتها و  قرها حددهما القانون الفرع الاول 

-21و ذلك بموجب نص املادة الاولى من املرسوم التنفيذي  نص القانون صراحة على تسمية الوكالة،   

 " وون ".، التي أعطتها تسمية " الوكالة الوطنية للنفايات"، تدعى في صلب النص الوكالة، و يرمز لها ب 210

مية لتظهر به خالل ممارسة الوكالة من الناحية القانونية شكل من الاشكال التي تتخذها املؤسسات العمو  و 

 تتمتع باالستقالل و التبعية في آن واحد.، نشاطها

 حدد القانون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، و يمكن نقله الى مكان آخر بموجب مرسوم باقتراح من وزير البيئة.

بإنشاء فروع جهوية لها عبر مختلف واليات الوطن مثل وهران و قسنطينة، تعمل تحت اشراف  قامت الوكالة

 املركز الرئيس املوجود بالعاصمة.

 الفرع الثاني : تركيبة بشرية  مثلة للدولة تتولى  همة ادارة الوكالة:

، 201-21فيذي رقم من املرسوم التن 20تتم ادارة الوكالة من خالل أجهزة داخلية طبقا لنص املادة   

، و مدير عام يعين بمرسوم بعد اقتراحه من 13تتمثل في جهاز تداولي هو مجلس ادارة ما يمنحها طابعا جماعيا متنوعا

 الوزير املكلف بالبيئة ، له صوت استشاري و مرجح في حالة تعادل الاصوات. 

القانون ترك ملجلس الادارة كامل يلعب مجلس الادارة دورا كبيرا في تحديد نشاطات الوكالة، بحيث أن   

 الصالحية في تحديد برنامج العمل السنوي أو املتعدد السنوات للوكالة، وكذا تحديد السياسة التعريفية للوكالة .

ان التشكيلة البشرية ملجلس الادارة الذي يترأسه الوزير املكلف بالبيئة أو ممثله، يؤكد الاستقالل الشكلي   

الة و عدم التوازن في التمثيل الداخلي لطبيعة ألاشخاص املكونين لها بحيث يغلب على تشكيلتها الذي تتمتع به الوك

قوة تمثيل السلطة الادارية، فتتشكل من ممثلين عن ثمانية وزارات ، هي الوزير املكلف بالجماعات املحلية ،املالية 

 حة الفالحة البحث العلمي .،الصناعة، الطاقة و املناجم، املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ، الص

أما الاشخاص الخاصة التي تعتبر أعضاء في مجلس ادارة الوكالة فهي قليلة مقارنة بنظيرتها من الاشخاص   

املمثلة للدولة ، فنجد ان مجلس الادارة يضم ممثل عن مسترجعي النفايات ، و ممثل عن جمعية ذات طابع وطني 

 تنشط في مجال البيئة .

                                                           
 .211ص  هنية شريف،  نفس املرجع،  - 12
 .211جبري محمد،  مرجع سابق،  ص - 13
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ت الصناعية و التجارية ستتأثر حتما بطبيعة تشكيلة الوكالة التي يغلب عليها الطابع الاداري ، ان النشاطا  

املشمول بامتيازات السلطة العامة ، ما يجعل ممارستها للوظيفة التجارية معقدا لصعوبة حيادها في تنفيذ سياستها 

 التي قد ال تتوافق توجهات أخرى ممثلة داخل الوكالة .

سكلة النفايات و املتاجرة بها تتطلب تخصصات علمية و تقنية كبيرة من علماء و مهنيين، كان من ان عملية ر  

حتى تتمكن هذه الاخيرة من اتخاذ قرارتها الاستثمارية و التجارية على أسس  ألاجدر أن نجدها ممثلة داخل الوكالة،

 ها الى أسس عامة و سياسية.علمية ، و تقنية ، بدل اعتمادها على تمثيل السلطة التي قد ترجع ب

 ملمارسة نشاطهاآلاليات القانونية الوكالة الوطنية للنفايات و ماملبحث الثاني:  ها

مهام الوكالة بصورة شاملة ، فنص على أن تتولى الوكالة  201-21من املرسوم التنفيذي  23حدد نص املادة 

فقد فصلت في املهام  21و 20و 21تها، أما نص املادتين نشاطات فرز النفايات و جمعها و معالجتها و تثمينها و ازال

 املوكلة للوكالة ) املطلب ألاول( .

في املقابل لم تكن النصوص القانونية كافية لتوضيح الطرق التي تباشر من خاللها الوكالة اختصاصاتها و تنفذ املهام 

 املوكلة اليها) املطلب الثاني( .

 نية للنفاياتاملطلب الاول:  هام الوكالة الوط

تعمل الوكالة ضمن املبادئ العامة التي يرتكز عليها تسيير النفايات و مراقبتها املنصوص عليها ضمن القانون رقم   

املتعلق بتسيير النفايات ،وباستقراء النص فان مهام الوكالة تنصب على معالجة النفايات و نقلها و فرزها ،  22-21

 .14ا، و املعالجة العقالنية و البيئية للنفاياتتثمينها من خالل اعادة استعماله

)الفرع ألاول(،  15تحديد مهام الوكالة التي جاءت بصورة شاملة201-21من املرسوم التنفيذي  21تضمنت املادة 

من نفس املرسوم فقد حددت مهام الوكالة املتعلقة بالخدمة العمومية و حصرتها في مجال  20أما نص املادة 

 الثاني( .الاعالم) الفرع 

 الفرع ألاول: املهام الشا لة للوكالة الوطنية للنفايات:

تكلف الوكالة بمهام تدخل ضمن السياسة العامة الرامية الى ترشيد عملية التعامل مع النفايات و تلتزم من أجل 

 تحقيق هدفها بما يلي:

يعتبر عاما  و شامال ،غير  21املادة تقديم املساعدة للجماعات املحلية في ميدان تسيير النفايات ، وان كان نص  -أ

املحدد لكيفيات  121-20، فان املرسوم التنفيذي رقم  16محدد لطريقة مساعدة الوكالة للجماعات املحلية

طريقة تدخل الوكالة في  21حدد بموجب نص املادة  17واجراءات اعداد املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية

                                                           
 .1222ديسمبر سنة  21مؤرخ في  00،  يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و ازالتها،  ج.ر.ج.ج.ع1222ديسمبر سنة  21مؤرخ في  21-22انون رقم ق - 14
زء الثاني،  ماي سنة ،  الج 10سامية العايب،  النظام القانوني لتسيير النفايات بالجزائر،  حوليات جامعة قاملة للعلوم الاجتماعية و الانسانية ،  العدد  -15

 .10،  ص1223
 .213هنية شريف ،  مرجع سابق،  ص  - 16
،  يحدد كيفيات و اجراءات اعداد املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية وما شابهها و 1220يونيو سنة  02مؤرخ في  121-20مرسوم تنفيذي رقم  -17

 .  1220سنة  ،  مؤرخ في أول يوليو 30نشره و مراجعته،  ج .ر .ج .ج .ع 
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حيث سمح لهذه ألاخيرة الاستعانة بخدمات الوكالة الوطنية للنفايات عند اعداد مساعدة الجماعات املحلية ، ب

و تنفيذه، كما يكون تدخل الوكالة عن طريق اتفاقية تبرمها مع رئيس املجلس  18املخطط البلدي لتسيير النفايات

 الشعبي البلدي.

ي للمعلومات حول النفايات معالجة املعطيات الخاصة و املعلومات الخاصة بالنفايات و تكوين بنك وطن -ب

 وتحيينه. 

فيما يخص نشاطات فرز النفايات و جمعها و نقلها و معالجتها و تثمينها، تبادر الوكالة بإنجاز الابحاث والدراسات  -ت

 و املشاريع التجريبية ،و تشارك في انجازها.

 الفرع الثاني: املهام املتعلقة بأداء خد ة عمو ية:

فان للوكالة الوطنية للنفايات مهام تتعلق  201-21من املرسوم التنفيذي رقم  20ة بالرجوع ألحكام نص املاد 

باملنفعة العامة، تتلقى مقابل أدائها لها مساهمات مالية من قبل الدولة. وتتمثل مهام الوكالة املتعلقة بأداء خدمة 

 عمومية فيما يلي:

املعلومات العلمية و التقنية و الاحصائية املتعلقة القيام باإلعالم في مجال النفايات، بحيث تتولي نشر جميع  -أ

 بمجال النفاية .

 تعميم التقنيات التي تسعى الى ترقية نشاطات فرز النفايات و جمعها و نقلها و معالجتها و تثمينها  و ازالتها. -ب

املكلف تجدر املالحظة بأن مهام الخدمة العمومية تفرض على الوكالة من قبل وزير البيئة و الوزير    

" "خد ةبالجماعات املحلية، و كذا وزير املالية. كما أن النص قد كيف مهام الوكالة ذات الطابع العمومي، و اعتبرها 

محصورة في جانب الاعالم و تعميم التقنيات املتعلقة بمختلف النشاطات في مجال النفاية، و تبعا لذلك ال يمكن 

ارية باعتبارها تؤدي خدمة عامة ، ألن النشاطات التي تؤديها كمؤسسة للوكالة ممارسة النشاطات الصناعية و التج

من املرسوم  21و املحددة بوجب نص املادة     عامة ذات طابع صناعي و تجاري تدخل ضمن املهام الشاملة للوكالة

 املتعلق بتنظيم الوكالة و عملها السالف الذكر. 210-21التنفيذي رقم 

 قانونية التي تمارس  ن خاللها الوكالة  ها ها:املطلب الثاني: آلاليات ال

املتعلق بتنظيم الوكالة و عملها، بين مهام الوكالة املتعلقة بأداء خدمة  210-21ميز املرسوم التنفيذي رقم   

، و ترتب عن هذا  21، و بين مهامها الشاملة الواردة بموجب نص املادة 20عمومية الواردة بموجب نص املادة 

 أثير كبير على مداخيل الوكالة من جهة و الطريقة القانونية املعتمدة في تعامالتها مع الغير من جهة ثانية.التمييز ت

فعندما تؤدي الوكالة الوطنية للنفايات خدمة عامة، فإنها تتلقى اتعابها من قبل الدولة ، و تتعامل الوكالة مع  

عام، يتضمن تحديد املهام املفروضة عليها ،و  19فتر شروطالدولة فيما تعلق بما تفرضه عليها من مهام عن طريق د

                                                           
البلدية ،  و تحت سلطة رئيس املجلس الشعبي  على اعداد املخطط البلدي لتسيير النفايات املنزلية من قبل 21-22من القانون رقم  02نصت املادة  - 18

 السالف الذكر. 121- 20البلدي وفق نموذج ملحق باملرسوم التنفيذي رقم 
املصلحة املتعاقدة على املتعهدين ،  ألنها تقوم بإعداده حتى قبل الاعالن أو الدعوة لالشتراك في الصفقة البيئية " يعتبر دفتر الشروط أول سلطة تمارسها   -19

. بلملياني يوسف،  دفتر الشروط كوسيلة لتكريس البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية،  مجلة دفاتر السياسة و القانون ، املجلد مهما كانت طبيعتها "
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من املرسوم املذكور  21و  20التعويضات املالية التي تتلقاها الوكالة مقابل هذه الخدمات، و هو ما تؤكده املادتين 

 أعاله.

صناعي ، و تتعامل أما عندما تتعامل الوكالة بصفتها تاجرة أو مصنعة ، فان مداخيلها تنتج عن نشاطها التجاري و ال

 مع الغير في هذه الحالة وفقا ملا تقرره مداوالت مجلس الادارة.

 الفرع الاول: التراض ي البسيط لتحديد املهام املفروضة على الوكالة كخد ة عا ة:

 تملك الوكالة فيما يتعلق بأدائها ملهام الخدمة العمومية حقا حصريا ألداء هذه املهام ، منحها اياه القانون،  

على " تتولي الوكالة مهمة الخدمة العمومية في مجال 210-21من املرسوم التنفيذي رقم  20بحيث نصت املادة 

الاعالم و تعميم التقنيات التي تسعى الى ترقية نشاطات فرز النفايات و جمعها و نقلها و معالجتها و تثمينها و ازالتها 

لوص ي و الوزير املكلف بالجماعات املحلية و الوزير املكلف طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير ا

 باملالية". 

يتم ابرام الصفقة بين الوكالة الوطنية للنفايات و الدولة ممثلة في الوزارات الثالثة باعتبارها املصلحة   

له تخصيص ،الذي تستطيع املصلحة املتعاقدة من خال 20املتعاقدة وفقا لدفتر شروط، عن طريق التراض ي البسيط

الصفقة ملتعامل وحيد دون الدعوة للمنافسة. غير أن القانون حدد امكانية لجوء املصلحة املتعاقدة إلجراء التراض ي 

البسيط و جعله استثنائيا ، فال تسطيع املصلحة املتعاقدة )الدولة( منح الصفقة للمتعامل املتعاقد ) الوكالة( عن 

 ك القانون .طريق التراض ي البسيط الا اذا سمح بذل

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الذي  130 -21من املرسوم الرئاس ي رقم  31و بالرجوع لنص املادة  

أورد الحاالت الاستثنائية التي يمكن ان تلجأ اليها املصلحة املتعاقدة ملنح الصفقة ملتعامل واحد بصورة حصرية ، 

ة املتعاقدة بإبرام صفقة بالتراض ي البسيط، و منحها منه على السماح للمصلح 20نجده ينص بموجب املطة 

تلجأ " حصريا للمتعامل املتعاقد اذا كان هذا ألاخير يملك حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية ، فنصت على 

 عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة -0املصلحة املتعاقدة إلى التراض ي البسيط في الحاالت آلاتية فقط ....

عمومية ذات طابع صناعي و تجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية ، أو عندما تنجز هذه املؤسسة ، 

 20وهو ما ينطبق على الوكالة الوطنية للنفايات التي تملك حقا حصريا إلنجاز الخدمة العمومية طبقا لنص املادة 

 و عملها املذكور أعاله.التضمن تنظيم الوكالة  210-21من املرسوم التنفيذي رقم 

ان املصطلح الذي يستعمله النص فيما يتعلق بمهام الوكالة املتعلقة بالخدمة العمومية يعيد الى الواجهة   

من املرسوم  21من جديد الخالف الفقهي املتعلق بتكييف دفتر الشروط و طبيعته، بحيث نجد نص املادة 

                                                                                                                                                                                                 

سبتمبر سنة  20مؤرخ في  130-21. و لم يعرف املشرع الجزائري دفتر الشروط في املرسوم الرئاس ي رقم 1212جانفي سنة  22، بتاريخ  22دد ،  الع21

 .1221سبتمبر سنة  12،  مؤرخ في 12،  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  و تفويضات املرفق العام،  ج. ر .ج .ج. ع 1221
إجراء  بأنه "التراض ي  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام املذكور أعاله 130-21ن املرسوم الرئاس ي م 32 عرف نص املادة - 20

 تنظميمكن أن يكتس ي التراض ي شكل التراض ي البسيط أو شكل التراض ي بعد الاستشارة،  و و ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلىاملنافسة.  صفقة

يمكن اعتمادها إال في الحاالت الواردة في نص  � إن إجراء التراض ي البسيط قاعدة استثنائية إلبرام العقود ال .بكل الوسائل املكتوبة املالئمة الاستشارةهذه 

 هذا املرسوم...".من  31املدة 
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" في دفتر الشروط العام ، مما قد يفسر على اعتبار هذا النوع يستعمل مصطلح "تفرضها عليها 210-21التنفيذي 

من دفاتر الشروط ذات طابع تنظيمي ، تتمتع فيه املصلحة املتعاقدة بسلطة احادية الجانب ، و تضع الشروط 

 . 21الالئحية بإرادتها املنفردة، و تعدلها بإرادتها دون أن يملك املتعامل املتعاقد حق الاعتراض على ذلك

حين يرى فقه آخر بأن الجانب التعاقدي يبقى قائما في مثل هذه الحالة ، بحيث أن ألاحكام التي تتضمنها  في

دفاتر الشروط العامة تعتبر مبادئ أساسية يتم الرجوع اليها في حالة ابرام العقد ، و تصبح أحكام دفتر الشروط 

 . 22العام جزًء من العقد الذي رجع اليها في ابرامه

 ثاني: ابرام الاتفاقيات والصفقات و العقود لتحديد  هام الوكالة ذات الطبيعة الصناعية و التجاريةالفرع ال

منح النص القانوني ملجلس ادارة الوكالة الوطنية للنفايات سلطات واسعة في تحديد الطرق القانونية التي  

يتخذ و  ا كمؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري ،يمكن أن تمارس الوكالة من خاللها مهمتها الشاملة و املتعلقة بطبيعته

مجلس الادارة كهيئة تداولية القرارات املتعلقة بمشاريع الاستثمار في دورة عادية على الاقل خالل السنة ، مع 

من أعضاءه،  1/0امكانية اجتماعها في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من 

 ارات املجلس باألغلبية البسيطة، و يعتبر صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل ألاصوات.و يتم اتخاذ قر 

تتعاقد الوكالة الوطنية للنفايات بعد موافقة مجلس ادارتها على مشاريع برامج الاستثمارات التي تمت 

 مناقشتها في برنامج العمل السنوي أو املتعدد السنوات.

املتعلقة بعملية تهيئتها و توسيعيها، و تبرم الاتفاقيات املطلوبة التي تمت كما تتعاقد الوكالة في املشاريع 

 املصادقة عليها ايضا من قبل املجلس .

لعامة إلبرام الصفقات و العقود كما يتداول املجلس و تشترط موافقتُه فيما تعلق بتحديد الشروط ا

 الاتفاقيات امللزمة للوكالة. و

 تمارس  ن خاللها الوكالة  ها ها:الفرع الثالث: الاعالم كآلية 

تقوم الوكالة بعدة نشاطات ترتكز على وظيفة الاعالم و مرافقة املتعاملين الفاعلين في القطاع بهدف الوصول  

ول نشر الوعي الاجتماعي بخطورة ، و في نفس الاطار تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة ، و تحا23لتسيير أمثل للنفايات

 ذلك فهي تسعى إلشراك املوطنين في املشاريع التي تطلقها.ضرر النفايات ، لو 

وبرزت العديد من نشاطات الوكالة في مجال الاعالم ، ال سيما التقارير املفصلة التي تعدها الوكالة حول تسيير 

جوان  20النفايات في الجزائر، بحيث تم اعداد أول تقرير وطني حول ادارة لنفايات في الجزائر و الذي صدر بتاريخ 

  Revue، كما تصدر الوكالة مجلة سنوية 121224سنة 

                                                           
  . 332،  مرجع سابق،  ص  يوسف  بلملياني -21
 .332بلملياني  يوسف ،  نفس املرجع،  ص -22
و الدراسات القانونية و         مكيدة حياة ،  التسيير املستدام للنفايات الحضرية الصلبة في الجزائر ،  الجهود املبذولة و تحديات الواقع،  مجلة البحوث - 23

 .232. ص1220جانفي سنة  22السياسية ،  العدد التاسع،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  جامعة البليدة ،   بتاريخ 
 https://shortener.live/HCNz5يمكن تحميل التقرير عبر الرابط  - 24
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 de l'agence nationale des déchets  كما تعد نشرات مختلفة حول مواضيع مختلفة ، مثل النشرة املتعلقة،

 ، او النشريات التي تشرح عمل الوكالة و نشاطاتها ، مثل تلك املبينة في الصورة.121225باليقظة التكنولوجية لسنة 

 
 Système national deكما عملت الوكالة على انشاء قاعدة البيانات الوطنية لتسيير النفايات 

l'information sur les déchets (SNID)عتبر مرجعية معلوماتية لتسيير النفايات، و قاعدة متطورة ت تي، ال

يع النفايات على كافة بلديات التراب خرائط توضيحية لتوز تضم ، 26تساعد على اتخاذ القرار املتعلق بتسيير النفايات

 .27الوطني

تنظم الوكالة عدة نشاطات افتراضية توعوية ، من بينها الصالون الافتراض ي الاول حول تسيير النفايات 

، و تنشر التطورات في مجال الاحصائيات املتعلقة  1212ديسمبر سنة  10الى  12نظم في الفترة املمتدة من الذي ُ 

/ 32فقد أكدت الوكالة في أحد احصائياتها تطور الشركات الناشئة في مجال تسيير النفايات بنسبة بتطور القطاع ، 

 . 1212الى سنة 1221بداية من سنة 

 
  

تحاول الوكالة من خالل نشاطاتها الاعالمية املساهمة الفعلية في تسيير النفايات في الجزائر، وذلك من خالل 

النظافة العامة، وقد أطلقت في آلاونة ألاخيرة تطبيقا واقعيا تحت تسمية "  نشر الوعي في مجال املحافظة على

 ( في خدمة املواطن لإلبالغ عن التجاوزات املتعلقة بالنفايات على مستوى الاحياء .0220، و رقما أخضر)28نظيف"

 

                                                           
25 -Le bulletin  de veille technologique  de l'agence nationale des déchet ,édition n° 02/2021.  
26 - .dz).www.andSNID est accessible sur le Site web de l'AND( 
 .223مكيدة حياة ،  مرجع سابق،  ص  - 27
   bit.ly/2wmfEwpيمكن تحميل تطبيق نظيف من خالل الرابط التالي: -28



 ةنوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدامإلاطار القا كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

302 

 الخاتمة:

الاخيرة بعيدة عن التطلعات  ، ال تزال هذه)وون( سنة من انشاء الوكالة الوطنية للنفايات 21بعد أكثر من   

 املرتبطة بالقطاع، رغم ما تبذله من مجهودات مرتكزة على الجانب الاعالمي بصورة كاملة.

 :أهمها ان دراسة النظام القانوني للوكالة قادنا الى تسجيل العديد من املالحظات،   

ن معها من جهة، و قصوره أيضا تتعلق بقصور القانون في تنظيم العالقة بين الوكالة ومختلف املتعاملي  

 توضيح الطرق القانونية التي تمارس من خاللها نشاطها التجاري و الصناعي.بفيما تعلق 

املتضمن تنظيم الوكالة و عملها قد فصل في  201-21سجلنا أيضا ان املشرع من خالل املرسوم التنفيذي   

مما يجعل املتصفح لنص املرسوم املذكور أعاله يسجل  ها،أجهزة الوكالة تفصيال كافيا، غير أنه أهمل تحديد نشاطات

التي ال تتعدى  بهذه الصفة و  التناقض الحاصل بين اعتبارها كمؤسسة تؤدي خدمة عمومية ، و املهام املوكلة اليها

مهامها  الجانب الاعالمي و التوعوي، وجمع املعلومات املتعلقة بالنفايات، و نشرها، و انجاز الدراسات و ألابحاث. و 

كمؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري تؤدي مهمة الاستثمار في النفايات .فهل يعقل ان تمارس مؤسسة تجارية و 

صناعية مهام التوعية و الاعالم كمهام خاصة و أساسية ، بدل ممارستا للنشاط التجاري و الصناعي كمهمة اساسية 

 و شاملة؟

مر الذي يتناقض وطبيعتها، فالوكالة ليست مؤسسة ادارية نالحظ عدم توازن التمثيل داخل الوكالة، ألا  

تقدم خدمة عامة حتى تتشكل من أغلبية ساحقة ممثلة للسلطة الادارية، و انما هي مؤسسة عمومية ذات طابع 

صناعي و تجاري، لذلك كان من الافضل أن تتشكل من مهنيين و تقنيين و مستثمرين بالتوازي مع التمثيل الذي 

 .داخلها زارات املعنيةتعرفه للو 

ان املتتبع لعمل الوكالة و نشاطاتها الاساسية يالحظ تركيزها و تكثيفها لنشاطاتها املتعلقة باملنفعة العامة  

التي تقوم على الاعالم و نشر املعلومات و التقنيات املتعلقة بالنفايات، أما دورها كمستثمرة في مجال النفايات لم 

 اخيل الوكالة من نشاطاتها التجارية و الصناعية في هذا املجال.يظهر بعد، و لم تظهر مد

ان الحفاظ على النظافة الخاصة و العامة، يعد مشاركة معتبرة في الحفاظ على البيئة و الحفاظ على حق   

 سليمة ، وهذا الدور ال يمكن ان ينجح بمجهود الوكالة وحدها بل هو مجهود ةألاجيال القادمة في التمتع ببيئي

 مشترك ، و نمط معيش ي يجب ان يتعود عليه أفراد املجتمع كامال. 

 و عليه فإن الدراسة تخرج بالتوصيات التالية:

يجب اعادة النظر في النظام القانوني للوكالة برمتها، بحيث ليس من املعقول أن يكون الدور الاساس ي و الخاص  -2

مع املعلومات، بل يجب ان يتم اقحام الوكالة ملمارسة للوكالة محصور في جانب الاعالم و اعداد الدراسات، و ج

النشاطات التجارية و الصناعية في مجال النفايات، بطريقة قانونية صريحة، ما يستدعي اعادة صياغة نص 

 مهام الوكالة. انتحدد اللتان 20و  21املادة 

الجماعات املحلية في  ةساعدبم لقاملتعيجب تحديد الطرق القانونية التي تمارس الوكالة من خاللها نشاطاتها  -1

خاص( الذي  –تسيير النفايات، و ان كانت الطريقة التعاقدية هي الاصل، فان النظام القانوني املختلط )عام 
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و املتعاملين الخواص  تخضع له الوكالة، يطرح مشكل العالقة التي تربطها مع البلدية و الوزارة الوصية من جهة

 من جهة ثانية.

نص القانوني املنظم للوكالة طريقة حصول هذه ألاخيرة على النفايات، و ان كانت تحصل على بعضها ال يشمل ال -3

، دون ان اعن طريق الشراء، فإنها تحصل على نفايات أخرى بدون مقابل، و قد تبيعها بمقابل، و تحقق ارباح

هتمام بنفايتهم يكون عن طريق تشارك منتج النفايات املنزلية هذه الارباح، لذلك فان تشجيع الافراد على الا 

عملية التوعية بدون على استغالل نفاياتهم ، بدل  و هو ما يحفزهم أضعاف املرات جعلها مصدرا للربح،

 مشاركة الارباح.
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 في تحقيق التنمية املستدا ةلتدوير النفايات والاجتماعي  البعد البيئي والاقتصاديدور 

The role of the environmental economic and social dimensio of waste recycling in 

achieving sustainable development 

 طالبة دكتوراه                سعيداني نور الهدى  

 02nour04@gmail.com جا عة طاهري  حمد بشار

 امللخص:

، تهامعالج و تقنيات جوانبمفهوم النفايات وأنواعها من عدة  هدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز ت  

ي أن تحظى باالهتمام من أجل املحافظة على لنفايات من أهم القضايا التي ينبغإدارة و تسيير احيث تعتبر 

إعادة التدوير من بين الحلول ألافضل للحد من مشكل وظاهرة إن صحة وسالمة البيئة على حد سواء. 

، حيث تم إبراز الدور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعملية إعادة تدوير النفايات في تحقيق النفايات وآثارها

ستدامة. فالتنمية املستدامة هي تنمية مستمرة تهدف لحماية البيئة وضمان أهداف وأبعاد التنمية امل

استدامة املوارد الطبيعية لألجيال القادمة، وهذا ما استلزم الاهتمام بعملية التدوير واعتبارها من التقنيات 

 ألافضل في عملية تسيير النفايات.

 تنمية مستدامة.بيئة،  : نفايات، إعادة تدوير، تسيير نفايات،الكلمات املفتاحية

Abstract : 

 This research paper aims to highlight the concept of waste and its types from 

several aspects and its treatment techniques, as waste management is on of the most 

important issues that should receive attention in order to maintain both the health and 

safety of the environment. Recycling is among the best solutions to reduce the problem 

and phenomenon of waste and its effects, as it highlighted the economic, social and 

environmental role of the waste recycling process in achieving the goals and 

dimensions of sustainable development. Sustainable development is in a continuous 

development aimed at protecting the environment and ensuring the sustainability of 

natural resources for future generation, and this necessitated attention to the recycling 

process and considering it as one of the best technologies in the process of waste 

management. 

Keywords: waste, recycling, waste management, sustainable development. 

  قد ة:

عى من خاللها إلى تحقيق تنمية لقد أصبحت التنمية املستدامة من أولويات كل دول العالم، والتي تس 

اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويعتبر البعد البيئي البعد البيئي أحد أهم ركائز وأهداف التنمية املستدامة، حيث تركز 

مشكل من خالل هذا البعد على حماية البيئة والتقليل من امللوثات بشكل عام والنفايات بشكل خاص.  يعتبر 

دول، وذلك من خالل وضع مخططات تسيير الالشاملة التي يستوجب التكفل بها في كل النفايات من املواضيع 

واستراتيجيات لحل هذا املشكل، وذلك من أجل التصدي ألي تأثير يمكن أن تسببه على البيئة، حيث تعاني البيئة 

وآثارها السلبية، مما تدهورا مستمرا بسبب مختلف املشاكل التي تواجهها، وفي مقدمتها مشكل التلوث بالنفايات 
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أصبحت النفايات من أهم مصادر و  ،استدعى التفكير في إيجاد الحلول املناسبة التي تؤول دون تفاقم هذه املشاكل

الدخل التي تعتمد عليها العديد من الدول، مما يسمح من جهة بتخفيض حجمها، ومن جهة أخرى التحفيز على 

. ومن هنا اقتصادية واجتماعية وبيئية التدوير مما يحقق فوائد عديدةإعادة استخدامها من خالل عمليات إعادة 

 ؟مدى دور إعادة تدوير النفايات في تحقيق أبعاد التنمية املستدامةما إلاشكالية التالية: يمكن طرح 

 أهمية الدراسة:  

 اظهار أهمية تسيير النفايات وتثمينها. -

 لنفايات.ابراز خطورة آلاثار الاقتصادية والبيئية ل -

 تحقيق أبعاد التنمية املستدامة من خالل إعادة تدوير النفايات. -

 توضيح ألاهمية الاقتصادية للنفايات من خالل استرجاعها. -

 :تقسيم الدراسة إلى مبحثين كالتالي ويمكن معالجة الاشكالية املطروحة من خالل

 إلاطار النظري للتنمية املستدامة والنفايات املبحث ألاول:

 مفاهيم أساسية للتنمية املستدامة املطلب ألاول:

 مفاهيم أساسية حول النفايات املطلب الثاني:

 تسيير النفايات وإعادة تدويرها املبحث الثاني:

 مفاهيم مرتبطة بتسيير النفايات املطلب ألاول:

 العالقة بين إعادة التدوير والتنمية املستدامة املطلب الثاني:

 

 ار النظري للتنمية املستدا ة والنفاياتاملبحث ألاول: إلاط

يولد النشاط البشري نفايات مختلفة، تختلف كميتها ونوعيتها من منطقة ألخرى، وتسعى العديد من الدول  

للتقليل من حدة مشكلة النفايات باالستفادة منها اقتصاديا وتحقيق تنمية مستدامة من خالل الحفاظ على املوارد 

 الطبيعية.

 ول:  فاهيم أساسية للتنمية املستدا ةاملطلب ألا 

أصبح مصطلح التنمية املستدامة في آلاونة ألاخيرة متداول بشكل كبير من طرف الدول واملسؤولين، مما  

جعله مثيرا لالهتمام لدى ألافراد واملجتمع والسلطات، ومن هذا املنطلق سنحاول توضيح مفهوم التنمية املستدامة 

 وأبعادها.

  فهوم التنمية املستدا ة الفرع ألاول:

 هناك عدة تعاريف للتنمية املستدامةلتنمية املستدا ة: اتعريف . 1

نخفاض ارتفاع الدخل الفردي لفترة زمنية طويلة ،مصحوبة با"ماير" التنمية بقوله: "إن التنمية تعني  يعرف 

 مستوى الفقر وعد املساواة".
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"التنمية تتضمن معنى املوازنة بين أحوال العيش الفعلية و " وهو اقتصادي أمريكي فيرى بأن  S.Wagelأما "

 1ألاحوال املرغوب فيها أو التي يمكن تحقيقها".

هي عملية تؤكد بأن قدرات ألاجيال الحالية في تلبية احتياجاتها ال تؤثر " هاأنعلى "بروندتالند"  هاوقد عريف

 2."يترك لها املوارد الكافية لتحقيق حياة ذات نوعية سلبا على قدرات أجيال املستقبل في تلبية احتياجاتها، وأن

لها مجموعة من التعاريف ولكن التعريف ألاكثر تداوال للتنمية املستدامة هو الذي يتمحور حول كونها هي 

"تنمية تستجيب الحتياجات ألاجيال الراهنة دون املساس بقدرة ألاجيال القادمة لالستجابة أو على الوفاء 

 3أيضا".باحتياجاتها 

 خصائص التنمية املستدا ة: . 2

 منها: سنتطرق للبعض للتنمية املستدامة عدة خصائص  

التنمية املستدامة هي مدخل عالمي تهتم بتجاوز الفرق بين الشمال والجنوب وتبحث في كيفية خلق التوازن بين -

 ؛النمو الديمغرافي العالمي والتنمية الاقتصادية

 ؛مستقبال فظة على رأس املال الطبيعي وألانظمة البيئية والانتفاع بها حاليا وعملية تسيير بيئي للمحا-

تنمية طويلة املدى، وهذا من أهم مميزاتها إذ تتخذ البعد الزمني أساسا لها، فهي تنمية تهتم بمصير ومستقبل -

 وتحقيق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي؛ ألاجيال القادمة

 ؛ية توليد دخل مرتفع يمكن إعادة استثماره و بالتالي إجراء الاحالل والتجديد والصيانة للموارداستمرار -

التنمية املستدامة تتوجه أساسا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا، أي أن التنمية تسعى للحد من الفقر -

 ؛العالمي

 4تداخل أبعادها. ال يمكن فصلها وذلك لشدةمترابطة و عناصر التنمية املستدامة -

 الفرع الثاني: أهداف وأبعاد التنمية املستدا ة

 أهداف التنمية املستدا ة. 1

 الاستقرار.، الفعالية، أهداف اقتصادية: النمو-

 هوية ثقافية.، مشاركة، صحة، تعليم، أمان، عدالة، أهداف اجتماعية: العمالة-

 غيرالالحفاظ على املوارد الطبيعية ، رد الطبيعية املتجددةاستخدام رشيد للموار، أهداف بيئية: بيئة نظيفة للبش-

 متجددة.

 

 

                                                           

  .12،  الطبعة الثانية،  ص1222،  ر،  مقدمة في اقتصاد التنمية،  دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائإسماعيل شعباني1 
 . 200،  ص1221ديسمبر 23و20قتصاد إلاسالمي،  جامعة قاملة في صليحة عش ي،  امللتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية املستدامة في الا2

  .11-13، ص1220،  املنظور الاقتصادي للتنمية املستدامة،  1220نعقد في تونس في سبتمبر أوراق عمل املؤتمر العربي الخامس لإلدارة البيئية امل3.

دول العربية)حالة الجزائر(،  أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص إقتصاد سايح بوزيد،  دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية املستدامة بال4 

 .12-12،  ص1220-1221،  سنة-تلمسان-التنمية،  جامعة أبي بكر بلقايد
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 أبعاد التنمية املستدا ة. 2

ويقصد به تحقيق معدالت نمو اقتصادي من خالل تنويع وتطوير إلانتاج الوطني في ظل تقوية  البعد الاقتصادي:-

رات التنافسية، أما فيما يخص التمويل بين قطاعي الزراعة والصناعة وبما يحسن القد الربطالبنية التحتية و 

ملختلف القطاعات الاقتصادية فسيتم اللجوء إلى تعبئة الادخار الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص املحلي مع 

 تقليص الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي.

الطبيعية سينجم عنه آثار وتنطلق من فكرة أساسها أن الاستغالل والاستنزاف غير الرشيد للموارد  البعد البيئي:-

ضارة، لذا فإنه ينبغي أن تتضمن السياسات التنموية احترام مقومات البيئة التي يعيش فيها إلانسان وأن تعمل على 

 تلبية الاحتياجات الضرورية للجيل الحالي دون املساس بحق ألاجيال القادمة.

لذا  ،التنمية البشرية من خاللالحقيقية للمجتمع  تنظر التنمية إلى البشر على أنهم الثروة البعد الاجتماعي:-

فمضمون التنمية املستقبلية ينصرف إلى تلبية الحاجات البشرية من تعليم وصحة، محاربة الفقر، حق التعبير، 

 5املشاركة في اتخاذ القرارات في ضوء استراتيجية تنظر إلى الاتفاق على ما سبق.

 نفايات فاهيم أساسية حول الاملطلب الثاني: 

إن مشكلة النفايات بدأت تطرح بشكل كبير مع الثورة الصناعية التي ولدت أنواع عديدة من النفايات،  

وأصبحت تشكل إشكالية بسبب حجمها الكبير وعدم تحللها وبقائها مدة زمنية طويلة في الطبيعة حسب خاصيتها 

 ونوعها. 

 الفرع ألاول:  فهوم النفايات

 . تعريف النفايات1

 ك عدة تعاريف للنفايات وتختلف باختالف املجال فهناك تعريف اقتصادي وبيئي وقانوني:هنا 

عرف املشرع الجزائري النفايات على أنها هي:" كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل أو  تعريف قانوني:-

 6".ز بالتخلص منه أو بإزالتهالاستعمال وبصفة عامة كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو الحائ

 تعتبر النفاية كل مادة أو ش يء قيمته الاقتصادية معدومة أو سلبية بالنسبة ملالكه. تعريف اقتصادي:-

تشكل النفاية خطرا ابتداء من الوقت التي تحدث عالقة بينها وبين البيئة، هذه العالقة يمكن أن  بيئي: تعريف-

  7تكون مباشرة أو نتيجة للمعالجة.

وقت ما والتي  هي بعض ألاشياء التي أصبح صاحبها ال يريدها في مكان ما و تعريف  نظمة الصحة العاملية:-

 8أصبحت ليست لها أهمية وقيمة.

                                                           
-ادية،  جامعة أبي بكر بلقايدحجاوي أحمد،  إشكالية تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعالقتها بالتنمية املستدامة،  مذكرة ماجستير في العلوم الاقتص5 

 .00،  ص1222/1222تلمسان،  سنة

إشكالية استدامة تيطراوي آمنة،  تطبيق ألية إعادة التدوير في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية،  امللتقى الوطني حول 6 

 .21،  ص1220/ديسمبر/20/20املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر،  

 .11-13،  ص1223عبيدات سوسن،  التلوث بالنفايات الصلبة في السفوح الشرقية لجبال فلسطين،  كلية آلاداب للدراسات العليا،  سنة 7 

 8 .20،  ص1220رحاب عوض عبدهللا عثمان،  طرق جمع ونقل النفايات الصلبة ومعالجتها،  كلية الدراسات العليا جامعة الخرطوم،  السوان،  سنة
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 9تعرف النفايات بشكل عام على أنها "مادة ليس لها قيمة ظاهرة أو واضحة أو أهمية اقتصادية أو منفعة للناس".

 :خصائص عامة ومميزة لها ويمكن جمعها في للنفاياتخصائص النفايات: . 2

أي أن كل نفاية ماهي إال بواقي ومخلفات مهما كان مصدرها وكيف ما كانت تركيبتها فهي فضالت أو  همالت: -

فضالت الاستهالك املباشر أو بواقي ومخلفات عملية إلانتاج أو التحويل ومخلفات الاستعمال وقد تظهر في أشياء 

 مهجورة دون الاستفادة منها سواء تركت هكذا عمدا أو نسيانا.متروكة ومهملة أو 

أي تكون أجزاء النفايات ومكوناتها صلبة متماسكة فيما بينها جامدة ال نمو لها وال حياة كالحجر صلبة أو سائلة: -

سائلة كمياه الصرف والحص ى وبقايا الحديد والهياكل الخردة وألابنية املهدمة املهملة والركام ومخلفات املباني...، أو 

ومخلفات السوائل الصناعية وغيرها، كما قد تكون لينة كفضالت املسالخ واملستشفيات وبعض نفايات الطرق 

 واملحالت وألاسواق العمومية وغيرها.

نعلم أن النفايات بمختلف أنواعها إن تركت بدون معالجة تنتج عنها مضار عديدة على البيئة  خطرة أو  ضايقة:-

حيط الاجتماعي والاقتصادي، وقد يكون ضررها آنيا ومباشرا تبعا لطبيعتها الخطرة، كما قد يكون ضررها وعلى امل

 غير آني أو غير مباشر تبعا لطبيعتها غير الخطرة.

أي أن النفايات مهما كان نوعها ومصدرها وكيف ما كان حجمها وفي كل حاالتها تمتاز بقابلية  قابلية املعالجة:-

واء كان ذلك بالجمع أو الفرز أو التحويل أو باالسترجاع، أو حتى بالحرق أو التفتيت أو بطرحها وتصريفها املعالجة، س

 10.في وسط خارجي للقضاء عليها وإزالتها نهائيا

 الفرع الثاني: أنواع النفايات

 تصنف النفايات وفق عدة معايير من بينها:

 حسب درجة الخطورة: .1

هي مجموع املواد التي ال يشكل وجودها مشكالت بيئية خطيرة، ويسهل التخلص منها النفايات الغير خطرة: 1.1.

 11بطريقة آمنة بيئيا.

فتعرف بأنها التي تشكل خطرا قويا، في الوقت الراهن أو املستقبل على الحياة البشرية،  النفايات الخطرة: 2.1.

 12ها وفقا الحتياطات أو إجراءات خاصة.الحيوانية، أو النباتية، ولذلك يجب التعامل معها أو التخلص من

  كون عليها:يحسب الحالة التي  .2

هي النفايات املكونة من مواد معدنية أو زجاجية.... تنتج عن النفايات املنزلية والصناعية  النفايات الصلبة: .1.2

 13والزراعية... وهي بحاجة ملئات السنين للتحلل، ويشكل تواجدها خطرا بيئيا.

                                                           
ائر في تقرير حول الحلول املبتكرة للتجربة السويدية في معالجة النفايات العلمية الصلبة لتوليد الطاقات املتجددة مع الاشارة ملجهودات الجز  زهية قرامطية، 9 

 .21،  ص1220هذا املجال،  سنة 

 .211-212،  ص1221عدد جوان   تومي ميلود،  ضرورة املعالجة الاقتصادية للنفايات،  مجلة العلوم الانسانية،10 

في تحقيق محمد مسلم،  اسهامات رسكلة النفايات في تحقيق التنمية املستدامة،  امللتقى الدولي الخامس حول استراتيجيات الطاقة املتجددة ودورها 11 

 .22،  ص1223أفريل  10/13التنمية املستدامة،  

 .12،  ص1222م(،  دار نشر جائزة زايد للبيئة الدولية،  إلامارات العربية،  سنة هشام الزيات،  إلادارة البيئية) الجوهر واملفاهي12 
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هي مواد سائلة تتكون من خالل استخدام املياه في العمليات الصناعية والزراعية املختلفة،  يات السائلة:النفا .2.2

 كالزيوت ومياه الصرف الصحي، وهي تلقى في املصبات املائية كاألنهار أو البحار.

اعد في الهواء من خالل : عبارة عن الغازات أو البخار الناتج عن حلقات التصنيع، والتي تتصالنفايات الغازية .3.2

 14املداخن الخاصة باملصانع، مثل أكسيد الكربون.

 أنواع النفايات حسب املصدر: .3

 (: أنواع النفايات21) جدول رقم

 التعريف الصنف

الصيد. ويستثنى  هي جميع النفايات الناشئة  ن ألانشطة الزراعية و الصيد النفاية  ن الزراعة و

 ستخدم كسماد. نها روث الحيوانات الذي ي

استغالل  جميع النفايات املتأتية  ن ألانشطة الجارية للتعدين و النفايات  ن التعدين واستغالل املحاجر

 املحاجر.

 جميع النفايات املتأتية  ن الصناعات التحويلية. النفايات  ن الصناعات التحويلية

الغاز  النفايات  ن إ دادات الكهرباء و

 ءوتكييف الهوا والبخار

تكييف  البخار و الغاز و جميع النفايات املتأتية  ن إلا داد بالكهرباء و

الهواء. وينبغي استثناء النفايات املتأتية  ن إنتاج الطاقة النووية  ن 

 هذه الفئة.

 جميع النفايات املتأتية  ن إلانشاءات. الهدم نفايات البناء و

نفايات الناتجة عن ألانشطة الاقتصادية ألاخرى التي لم تحدد جميع ال النفايات  ن ألانشطة الاقتصادية ألاخرى 

  ن قبل.

 هي النفايات املتولدة عادة  ن املمارسات الاعتيادية في املنازل. النفايات املنزلية

 .20، ص1220سبتمبر 2املصدر: املركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، العدد رقم

 هاوإعادة تدوير  النفايات ر تسيياملبحث الثاني: 

لقد أصبح من الضروري تقليص التلوث بتقليص حجم النفايات في البيئة، ومع مرور الوقت تم تقليل حجم  

املفارغ العشوائية للنفايات، وتم وضع أطر قانونية وبرامج لتسيير النفايات ومعالجتها بطرق بيئية واقتصادية من 

 ساهم في تحقيق التنمية املستدامة.خالل إعادة تدوير النفايات الذي ي

 املطلب ألاول: املفاهيم املرتبطة بتسيير النفايات

يتم تحديد الطرق املثلى لتسيير ومعالجة النفايات أو التخلص منها على حسب تركيب النفايات والظروف  

ايات له أهمية اقتصادية إذا البيئية والاقتصادية للبلد، فطرق تسيير النفايات وتثمينها متعددة، إال أن تدوير النف

 توفرت إلامكانيات املادية والبشرية للقيام بالعملية.

 

                                                                                                                                                                                                 

  13 محمد مسلم،  مرجع سبق ذكره،  ص22.

عالمي،  هبري نصيرة،  إعادة تدوير النفايات في ظل الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية املستدامة،  مراجعة الاصالحات والاندماج في الاقتصاد ال14 

 .20ص ، 1221سنة
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 الفرع ألاول:  فهوم تسيير النفايات

 تسيير النفايات: .تعريف 1

عرفها املشرع الجزائري بشكل عام على أنها" كل العمليات املتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها بما في ذلك مراقبة   

 15ليات".هذه العم

 إدارة النفايات: .  عالجة و2

يقصد بها الطرق التي يمكن من خاللها تغيير خواص النفايات الخطرة لجعلها غير خطرة أو أقل خطورة، حيث  و 

يمكن بعدها التعامل معها بأمان أكثر، فيمكن نقلها أو جمعها أو تخزينها أو التخلص منها دون أن تسبب أضرارا 

 16لإلنسان والبيئة.

 . تثمين النفايات:3

كما يلي "تثمين النفايات هي كل العمليات الرامية  21-22من القانون  20عرف املشرع الجزائري التثمين في املادة  

 17إلى إعادة استعمال النفايات أو رسكلتها أو تسميدها".

 إلاجراءات املتخدة للتسيير ألا ثل للنفايات: .4

ستراتيجية لتسيير النفايات يعتبر من أهم القضايا ايات، فإن وضع نظرا ألهمية إلادارة السليمة للنفا 

للمحافظة على صحة إلانسان وسالمة البيئة. وبصفة عامة يمكن اقتراح بعض إلاجراءات املمكن تطبيقها في أي بلد 

 للتسيير ألامثل للنفايات، وتتمثل في:

ن قبل الكل وتوحيد ألوان سلة املهمالت في جميع تبسيط عملية فرز النفايات، مع تعليمات فرز واضحة ومفهومة م-

 أنحاء العالم؛

 قارورة بالستيكية مسترجعة؛ 12دوالر لكل 2إدخال التسعير التحفيزي إلدارة النفايات، فمثال في كندا يمنح -

رز خاصة التأكد من أن الشركات وإلادارات التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالف-

 بالنسبة للنفايات الخمسة التي يمكن إعادة تدويرها بسهولة: املعادن، الورق، الخشب، البالستيك، الزجاج؛

 إدماج وسائل إلاعالم في العمليات التحسيسية اتجاه التسيير املحكم للنفايات؛-

 18فرض عقوبات صارمة على كل مؤسسة أو فرد أو إدارة ال تحترم قواعد رمي النفايات.-

  عالجة النفايات: و  تسيير تقنياتالفرع الثاني: 

هناك عدة تقنيات ملعالجة النفايات والاستفادة منها ومن أهم التقنيات املعروفة والتي تستعملها معظم  

 أو الرسكلة. الدول إعادة التدوير 

 

                                                           

 .223،  ص1212شريف هنية،  التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر،  مجلة الاجتهاد الاقتصادية والقانونية،  سنة 15 

 .11-13سوسن عبيدات،  مرجع سبق ذكره،  ص16 

 17 13،  ص1221جامعة قسنطينة،  سنة  محمد النمر،  التسيير املستدام للنفايات املنزلية دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة،  مذكرة ماجستير،  

 .20 ص ، 1223فاطمة الزهراء قندوز وعلي الزعبي،  متطلبات التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري،  مجلة الاقتصاد والتنمية،  سنة18 
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 :)الرسكلة(إعادة التدوير  فهوم .1

تخدمة )النفايات( وتحويلها إلى منتجات يحتمل أن تكون مفيدة، هو معالجة املواد املس. تعريف إعادة التدوير: 1.1

والحد من استهالك املواد الخام، والحد من استخدام الطاقة، والحد من تلوث الهواء وتلوث املياه عن طريق الحد 

 من الحاجة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة باإلنتاج الجديد.

ية تحويل النفايات إلى مواد قابلة إلعادة استخدام املواد و ألاشياء. وهو بديل للتخلص من هي عملتعريف آخر: " 

 19."النفايات "التقليدية" التي يمكن أن تحافظ على املادة وتساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

 نشأة إعادة التدوير )الرسكلة(:. 2.1

سنة، حيث كان الصينيون يستخدمون نفايات دودة الحرير في  3222عرفت عملية الرسكلة منذ أكثر من   

 تربية ألاسماك في البحيرات، بقصد استرجاع محتوياتها من البروتين في شكل بروتين سمك.

( أول من كتب في موضوع رسكلة النفايات واستخدامها في انتاج ألاسماك عام  Fan Layيعد "فان الي" )

 قبل امليالد في الصين. 302

استخدمت الرسكلة أيضا أثناء الحرب العاملية ألاولى والثانية، حيث كانت الدول تعاني من نقص شديد في  

بعض املواد ألاساسية مثل املطاط والحديد مما دفعها إلى تجميع تلك املواد إلعادة استخدامها، وبعد مرور السنين 

 ها نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية.أصبحت رسكلة النفايات من أهم ألاساليب املتبعة للتخلص من

ويرى بعض العلماء أن عملية إعادة تدوير النفايات الصلبة ظهرت قبل ذلك بكثير، حيث كان العرب في  

 20الجاهلية يستخدمون املخلفات الصلبة الزراعية والحيوانية في تسميد ألاراض ي من أجل تحسين نوعية املحصول.

 أنواع إعادة التدوير:. 2

عد عملية تدوير النفايات أهم وظائف إدارة النفايات في إطار الاقتصاد ألاخضر. وهي املصدر ألاسرع نموا ت 

 :أصناف وهي لفرص العمل الخضراء. ويمكن تصنيف عمليات التدوير إلى

 حسب طبيعة املواد املراد تدويرها:. 1.2

  ،تدوير مياه السدود(، تدوير الزيوت )مطاعم، تدوير السوائل: تدوير املياه )مياه الصرف، تدوير مياه البحر

 .فنادق...(

  تدوير املعادن: كالحديد و الفالذ و ألاملنيوم واملطاط والبالستيك والورق والزجاج واملعادن النفيسة والنادرة

 .كالبالتين والذهب

 يرها. وهي من أخطر عشر تدوير املواد إلالكترونية: مثل الهواتف، والكمبيوتر، والطابعات، والكميرات الرقمية وغ

ملوثات بيئية )النفايات املشعة، مناجم اليورانيوم، مياه الصرف غير املعالجة، البطاريات، نوعية الهواء في 

 املدن، صناعة التعدين، صهر املعادن ومعالجتها(.

 :. حسب نوع التدوير2.2

  :التدوير إلعادة الاستخدام داخل املؤسسة؛هو التدوير الداخلي 

                                                           

 .02،  ص1220سعيد خالد سعيد البحيص ي،  أثر الحصار على صناعة إعادة التدوير،  فلسطين،  سنة 19 

 .23محمد مسلم،  مرجع سبق ذكره،  ص20 



 ةنوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدامإلاطار القا كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حول:

314 

 تدوير النفايات واملنتجات في نهاية دورة حياتها؛ هو  ر الخارجي:التدوي 

 21الخارجي: التدوير داخل البلد والتدوير خارج البلد. التدوير الداخلي و 

 تقنيات استخدام املخلفات وإعادة تدويرها: . 3

 .الاستفادة من املخلفات الزراعية واملنزلية بتحويلها إلى سماد عضوي ذي جودة عالية 

 تفادة من املخلفات الصلبة بواسطة الفرز الجاف.الاس 

 وهناك عدة طرق السترجاع املواد املفيدة من النفايات الصلبة وإعادة الاستفادة منها، ومن هذه الطرق:

 .الفرز املغناطيس ي 

 .الفرز الهوائي 

 .عزل النفايات حسب مكوناتها إلعادة تصنيعها بعد كسبها 

 اعة الصابون والشموع.الاستفادة من فضالت الشحوم في صن 

 .22الاستفادة من قطع ألاثاث املنزلي ذات الحجم الكبير في إعادة استخدامه ونقله من قبل شركات متخصصة 

 فوائد عملية التدوير)الرسكلة(:. 4

 تزويد املصانع بمواد أولية أقل كلفة؛ 

 إيجاد فرص عمل في استعادة و استخدام املواد املدورة؛  

 جديدة؛بناء منشآت صناعية   

 التقليل من كمية النفايات؛ 

 حماية الثروات الطبيعية والاقتصاد في املواد ألاولية مثال:  

 كغ من البترول الخام.022طن من البالستيك املدور يسمح باقتصاد 2-

 كغ من ألاملنيوم )بعد إذابته(.2كغ من ألاملنيوم املدور يعطي 2-

كيلو واط من 23كغ من املواد املعدنية، وbauxite ،23كغ 3لي كغ من ألاملنيوم املدور يسمح باقتصاد حوا22-

 الكهرباء.

 طن من الخشب. 101طن من الكارتون املدور يسمح باقتصاد  22-

 23غ من الخشب.21واط من الكهرباء وأكثر من  101لتر من املاء و 2ورقة مدورة تسمح باقتصاد  22-

 مية املستدا ةاملطلب الثاني: العالقة بين إعادة التدوير والتن

إعادة التدوير هو أهم جزء من إلاجابة على السؤال كيفية املعيشة على نحو مستدام بدال من رمي املواد  

الثمينة كما أن له تأثير هائل على البيئة والنظم البيئية املتنوعة التي ترتبط بإعادة التدوير التي يمكن استعادة هذه 

 .س املال الطبيعي الذي ال غنى عنه للكوكباملواد القيمة التي يتم جلبها من رأ

 تسيير النفاياتل البيئية والاقتصادية ثار الفرع ألاول: آلا

                                                           

 .211-213،  ص1212فاطمة بكدي،  الاقتصاد ألاخضر من النظري إلى التطبيقي،  مركز الكتاب ألاكاديمي،  الجزائر،  سنة21 

 .22،  ص1220فاروق عبد القوي عبد الجليل،  ورشة عمل عن تدوير املخلفات وطرق الاستفادة منها،  جامعة اسيوط،  سنة22 

 .32-32،  ص1221بوفنارة فاطمة،  تسير النفايات الحضرية الصلبة والتنمية املستدامة في الجزائر،  مذكرة ماجستير،  سنة 23 



 ةإلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدام ل:كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حو 

315 

تتضمن عملية تسيير النفايات عدة مراحل كنقل النفايات، الفرز أو الرسكلة، حرق النفايات، التسميد ودفن  - 

 نفايات في مراكز الدفن التقني.

عملية نظيفة، فهو يحدث تلوثا للهواء و املاء كما ينتج أطنانا من الرماد السام،  إن حرق النفايات ليس بالضرورة -

 املوارد مما قيمته أكثر من مردودية املحارق. إن عملية الرسكلة توفر الطاقة و

 كما أن طرح النفايات في املفارغ العمومية قد يؤدي إلى تلوث التربة، وبذلك فإن تثمين النفايات) إعادة استعمال-

النفايات، رسكلة النفايات، التسميد( يحقق ألاهداف املتوخاة من تسيير النفايات )أي تقليل آلاثار غير املرغوبة( 

 باإلضافة إلى توفير املواد ألاولية والطاقة مثلما هو في الجدول.

 (:آثار تثمين النفايات على خفض كمية غاز ثاني أكسيد الكربون 22جدول رقم)

 د املنزليالسما آلية التثمين
إعادة استعمال 

 املالبس

كغ  ن 1رسكلة 

 البالستيك
 رسكلة علبة أملنيوم

كمية غاز ثاني 

أكسيد الكربون تم 

 تجنبها

كل عملية تسميد 

كلغ من  02منزلي 

نفاية حضرية تؤدي 

كلغ من 22إلى تجنب 

 CO2غاز

كلغ 3إعادة استعمال 

من املالبس مستعملة 

 CO2يخفض غاز

 كغ 00بمقدار 

 ن غازكلغ م21

CO2 

 .CO2كلغ من غاز  1

املصدر: سعيدي نبيهة، تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية املطلوبة "دراسة حالة الجزائر 

 .222، ص1221العاصمة"، مذكرة ماجستير، جامعة بومرادس، سنة

 

  الفرع الثاني: دور إعادة التدوير في تحقيق التنمية املستدا ة

 ة التدوير املستدام.إعاد1

الاستدامة تعني توفير احتياجات الحاضر دون املساس بقدرة البيئة للتوفير ألجيالنا املستقبلية. فمسؤليتنا  

 ترك بيئة جيدة، متنوعة ووفيرة ألجيالنا القادمة كتوفرها وتنوعها اليوم.

نقراض على نطاق واسع من أنواع الطريقة التي نستهلك بها موارد كوكبنا اليوم هي السبب في زيادة خطر الا  

 متنوعة.

إعادة التدوير لها دور في الحفاظ على بيئتنا، وبالتالي العيش بطريقة مستدامة هو أكثر أهمية مما يدرك  

معظم الناس. إعادة التدوير هو حجر الزاوية لتحقيق إلاستدامة. ال يمكن أن يستمر معدل استهالك املوارد الطبيعية 

  24طبيعي لكوكب ألارض دون التطوير وإعادة التدوير في نهاية املطاف.ورأس املال ال

 

 

                                                           
جة نفيسة عبد هللا فرح حمدتو،  إعادة تدوير نفايات الحضر لتنمية مجتمع حضري مستدام )دراسة حالة: مدينة الخرطوم(،  بحث تكميلي لنيل در 24 

 .32،  ص1223-1220ندسة العمارة،  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  سنةاملاجستير في ه
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 التنمية املستدا ةفي تحقيق أبعاد  . دور إعادة تدوير النفايات2

 تحقيق تساهم مساهمة فعالة فيو  عملية إعادة تدوير النفايات الصلبة كأداة لتفعيل أبعاد التنمية املستدامةتعتبر 

  ها.أبعاد

 :للتنمية املستدا ة البعد البيئيإعادة التدوير في .  ساهمة 1.2

قلل من حرق كميات ضخمة من النفايات التي تؤدي إلى تمكافحة الاحتباس الحراري: إن عملية إعادة التدوير -

 الاحتباس الحراري  التي تساهم في مثل ثاني أكسيد الكربون والكبريت، كبيرةانبعاث الغازات الدفيئة بمعدالت 

 ؛ار ضارة للبيئةوتسبب آث

توفير الطاقات: توفر عملية إعادة التدوير الطاقة وتساهم في توفير الوقت والكلفة و الجهد في إنتاج املواد الخام -

وهذا سيساهم بشكل كبير في تخفيض حجم التلوث البيئي الذي ينتج عن عملية إلانتاج، باإلضافة إلى استهالك 

 ة؛ألاوكسجين النقي بما يؤثر على البيئ

نشر الوعي البيئي: حيث أنه من خالل عملية إعادة التدوير، يصبح املواطنين على علم بأهميته وأكثر وعيا بالبيئة -

تغيير سلوك املواطن الاستهالكي من خالل تعميم وتطبيق فكرة فرز و وأكثر مشاركة في ألانشطة الصديقة للبيئة، 

 النفايات وتقليلها إلعادة تدويرها؛

املوارد الطبيعية: إن الخطر الكبير يظهر من خالل الاستهالك املفرط للنفط ومشتقاته فالنفط مادة الحفاظ على -

غير قابلة للتجديد وال يمكن أن تستمر لألجيال القادمة وهنا بدأت الحاجة إلى بديل وهذا ما أطلق عليه الطاقة 

ارتفاع تكلفتها، فمن أجل توضيح كيف يمكن  البديلة النظيفة والتي تنتج عن طريق الشمس والرياح وعلى الرغم من

 إلعادة التدوير الحفاظ على املوارد الطبيعية يمكن توضيحه بمثال:

إن إعادة تدوير طن من الزجاج التالف يمكن أن يوفر نصف طن من املواد الطبيعية الالزمة لتصنيع حيث 

عند إعادة  ، إن الزجاج املعاد تدويره يكون آمنالزجاج وهذه املواد تتمثل في الرمل والحجر، الجير والصودا...الخ

 25استخدامه ويأخذ نفس خواص الزجاج الجديد.

 :للتنمية املستدا ة البعد الاقتصادي.  ساهمة إعادة التدوير في 2.2

من خالل عملية إعادة التدوير تتحصل املؤسسات إلانتاجية على ميزات تنافسية جراء الحصول على مواد -

ى مما لو كانت مواد طبيعية أو جديدة وهذا ما يساهم في خفض التكاليف ومن ثمة فإن انخفاض أولية بسعر أدن

 ألاسعار ينعكس ايجابيا على املؤسسة؛

املنتجات املعاد تدويرها وإن كانت أقل جودة ولكنها تعد مطلبا لفئة معينة من املستهلكين ذوي القدرة الشرائية -

 لسلعة الجديدة الغالية الثمن؛الضعيفة الذين ال يستطيعون شراء ا

إن عملية إعادة التدوير هي عملية استثمارية قليلة التكلفة و املخاطرة من ناحية و محققة لعوائد مالية معتبرة -

 وأرباح من ناحية ثانية فهي ال تحتاج إلى أموال طائلة فمشروع إعادة التدوير هو مشروع ناجح بامتياز؛

                                                           

،  11/العدد0ملجلدثامر البكري،  ألابعاد الاستراتيجية إلعادة التدوير في تعزيز فلسفة الاقتصاد ألاخضر،  مجلة تكريت للعلوم إلادارية والاقتصادية،  ا25 

  .11،  ص1222سنة
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فر مناصب عمل أليدي عاملة غير ماهرة إما في مصانع إعادة التدوير أو في تجميع وفرز إن مشاريع إعادة التدوير تو -

 النفايات وبيعها للمصانع والحصول على عوائد مربحة مقابل ذلك؛

يحصل املستهلك على عوائد مالية من خالل بيعه لنفاياته من املواد والسلع التي قام باستهالكها إلى مصانع إعادة -

الدول الكبرى تعمد إلى تشجيع املستهلكين للتخلص من النفايات بطريقة حضارية للمحافظة على البيئة التدوير، في 

من خالل وضع النفايات مفروزة في حاويات خاصة مقابل مبلغ رمزي وهذا ينعكس إيجابا على املؤسسة إلانتاجية ما 

 يساهم في خفض التكاليف.

  :للتنمية املستدا ة تماعيالبعد الاج.  ساهمة إعادة التدوير في 3.2

جمع ، من خالل يساهم املواطن في تسهيل عملية الفرز وتسهيل عمل املؤسسات املسؤولة عن حماية البيئة 

ساهم في عملية إعادة املواطن يكون  ، وبهذاالنفايات في أماكنها املخصصة بحسب خصوصية حاويات النفايات

كلفة، إن هذه العملية بالرغم من بساطتها إال أنها ساهمت بشكل كبير التدوير وبالتالي الحصول على منتجات أقل ت

 26في تمويل بعض املشاريع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  مجلة الاقتصاد والتنمية -عرض لتجارب دولية-،  إعادة تدوير النفايات الصلبة من أجل تفعيل أبعاد التنمية املستدامةلطيفة بهلول وحليمي سارة26 

 .122-311،  ص0،  العدد22البشرية،  رقم املجلد
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 خاتمة:

تعتبر إعادة التدوير من أنجع الطرق املستعملة في معالجة النفايات من خالل رسكلتها وتثمينها، حيث تندرج   

والاقتصادي والاجتماعي مما  والتخلص منها بطرق تراعي الجانب البيئي في إطار تسيير النفايات والتقليل من كمياتها،

يحق أهداف وأبعاد التنمية املستدامة التي تسعى بدورها للمحافظة على البيئة وحماية املوارد الطبيعية وضمان 

 استمرارها لألجيال القادمة.

 النتائج:

ف الانتاج واملحافظة على املوارد الطبيعية مما يسمح استخدام املوارد املعاد تدويرها يساهم في تخفيض تكالي -

 بتحقيق استدامة.

تساهم عملية التدوير في التقليل من كمية النفايات ومنه املحافظة على البيئة وهو ما يضمن تحقيق البعد البيئي  -

 للتنمية املستدامة.

 جتماعي والاقتصادي للتنمية املستدامة.تساهم عملية التدوير في زيادة فرص العمل وبذلك يتم تجسيد البعد الا  -

 الاستفادة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من النفايات وخلق مصادر مستديمة. -

 التوصيات:

 وضع قوانين وتشريعات تحفز على عملية إعادة تدوير النفايات. -

 نشر ثقافة إعادة التدوير ضمن سياسة التعليم في كافة املناهج التعليمية. -

 تشجيع املبادرة املجتمعية التي تعمل على إعادة التدوير والدفع نحو اقتصاد بيئي. -

ابراز ألاهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلعادة تدوير النفايات من خالل وسائل الاعالم وامللتقيات وعمليات  -

 التحسيس والتوعية للمجتمع.
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 قائمة املراجع و املصادر:

 ،الطبعة الثانية ،الجزائر،والتوزيع  للطباعة والنشر  هومه، دار مقدمة في اقتصاد التنمية، عيل شعبانيإسما-

 .1222سنة

امللتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية املستدامة في الاقتصاد إلاسالمي ، جامعة قاملة في صليحة عش ي، -

 .1221ديسمبر 23و20

املنظور الاقتصادي للتنمية ، 1220لإلدارة البيئية املنعقد في تونس في سبتمبر أوراق عمل املؤتمر العربي الخامس -

  .1220سنة، املستدامة

سايح بوزيد، دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية املستدامة بالدول العربية)حالة الجزائر(، أطروحة دكتوراه في -

 .1220-1221، سنة-تلمسان-ايدالعلوم الاقتصادية تخصص إقتصاد التنمية، جامعة أبي بكر بلق

حجاوي أحمد، إشكالية تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعالقتها بالتنمية املستدامة، مذكرة ماجستير في -

 .1222/1222تلمسان، سنة-العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد

طة ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية، تيطراوي آمنة، تطبيق ألية إعادة التدوير في املؤسسات الصغيرة واملتوس-

 .1220/ديسمبر/20/20امللتقى الوطني حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، 

عبيدات سوسن، التلوث بالنفايات الصلبة في السفوح الشرقية لجبال فلسطين، كلية آلاداب للدراسات العليا، -

 .1223سنة 

 عثمان، طرق جمع ونقل النفايات الصلبة ومعالجتها، كلية الدراسات العليا جامعة الخرطوم، رحاب عوض عبدهللا-

 .1220السوان، سنة

زهية قرامطية، تقرير حول الحلول املبتكرة للتجربة السويدية في معالجة النفايات العلمية الصلبة لتوليد الطاقات -

 .1220جال، سنة املتجددة مع الاشارة ملجهودات الجزائر في هذا امل

 .1221تومي ميلود، ضرورة املعالجة الاقتصادية للنفايات، مجلة العلوم الانسانية، عدد جوان -

محمد مسلم، اسهامات رسكلة النفايات في تحقيق التنمية املستدامة، امللتقى الدولي الخامس حول استراتيجيات -

 .1223أفريل  10/13الطاقة املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة، 

هشام الزيات، إلادارة البيئية) الجوهر واملفاهيم(، دار نشر جائزة زايد للبيئة الدولية، إلامارات العربية، سنة -

1222. 
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املستدا ة نميةالت تحقيق و البيئة حماية  طلب بين الطبية النفايات تسيير  

 ــ كرونا جائحة ظل في ــ

Managing medical waste between environmental protection and sustainable 

development 

In light of the Corona pandemic 

 أستاذة  حاضرة أ د. بوترعة سهيلة

 oumalfadhl@yahoo.fr  جا عة  حند أولحاج بالبويرة 

  امللخص:

 تكريس وكيفية التسيير مفهوم حول  الغموض من الكثير بالجزائر الطبية النفايات تسيير يكتنف

 في الطبية، النفايات رسكلة مجال في رشيدة حوكمة تحقيق إلى وصوال املنحى، هذا وفق املستدامة التنمية

 حماية بضرورة املطالبة أمام الدولية، املعايير تكريس ضرورة مع والخاص، العام القطاعين من التسيير إدارة

 سبيل إال الراهن الوضع ظل في كرونا لجائحة كان ما و انتشارها، و ألاوبئة ظل في الطبية املخلفات من البيئة

 الطبية النفايات إدارة نحو الصارم التوجه محدودية و التنظيمية و القانونية املنظومة في العطب ملساس

 بها إلاحاطة يجب التي إشكاالته و املوضوع أهمية طياته في يحمل درس و الوباء، يعالج حكيم شكلب

  .ومعالجتها

  .الطبية النفايات الصحة و البيئة الطبية، النفايات تسيير حوكمة ، الطبية : النفاياتالكلمات الافتتاحية

Abstract :  

The management of medical waste in Algeria is surrounded by a lot of ambiguity 

about the concept of management and how to devote sustainable development 

according to this approach, in order to achieve good governance in the field of recycle 

medical waste, in the management of management from the public and private sectors, 

with the need to devote international standards, in front of the demand for the need to 

protect the environment from Medical waste in the light of epidemics and their spread, 

and the Corona pandemic in light of the current situation was only a way to touch the 

damage in the legal and regulatory system and the limited strict orientation towards the 

management of medical waste in a wise manner that addresses the epidemic, and a 

lesson that carries with it the importance of the topic and its problems that must Notice 

and process it. 

Keywords : Medical waste, medical waste management governance, environment and 

health medical  

  قد ة:

 الدراسات في وافرا نصيبا تأخذ لم الخطرة الطبية النفايات عن الناش ئ البيئي التلوث مشكلة تزال ال   

 الناجمة آلاثار تشعب وكذلك الحاضر، الوقت في بها العالمي الاهتمام زيادة ومن خطورتها من الرغم على يةالقانون

 الى يتطرق  ولم النفايات إدارة تناول  املوضوع هذا في الدراسات من موجود هو ما ولعل ، الحياة جوانب كل في عنها

 الدراسة هذه أهمية فإن لذلك خاصة، بصفة الطبية والنفايات عامة بصفة النفايات إلدارة القانونية الحماية
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 في الاضرار من البيئة حماية في فعاليتها مدى ملعرفة الطبية النفايات لسير القانونية الحماية في نطاقها ينحصر

 .املطلوبتين والتنمية الحماية لتحديد الدولية الاتفاقيات من تستدعيه ان يجب وما امكانيات من وفرته ما الجزائر

  املنهك، الصحة قطاع في بلة الطين يزيد حتى" كورونا" فيروس إال ينقصنا يكن لم وكأنه   
ً
 في وتحديدا

عدية النفايات إدارة هشاشة بذلك لتتعمق الجديدة، الطبية النفايات موضوع
ُ
 على وخطورتها معالجتها وطرق  امل

 .والبيئة الصحة

 حماية تحقيق هدف وبين لها، إلادارة أو التسيير مسعى ينب ما الجزائر في الطبية النفايات مشكلة تتباين 

 الحماية معطيات لضبط التدخل املشرع على لزاما كان هذه التأرجح وضعية ظل وفي ، العمومية والصحة البيئة

 وكذلك وخصائصها الخطرة النفايات قوائم إلعداد املتحدة ألامم برنامج اتفاقية) املطلوبة الدولية املعايير وفق

 الطرق  بشان العاملية الصحة ومنظمة الدولية العمل ومنظمة املتحدة الامم برنامج بين املشترك التعاون  تفاقياتا

 املخلفات عن كامال فصال جانري  دي بريو 2111 الارض قمة مؤتمر تضمن كما الكيماوية املواد لتداول  املالئمة

 . مؤسساتيا و نصيا 1(اتللنفاي السليم البيئي التسيير عن فصول  ثالثة من الخطيرة

 نتساءل الطرح هذا ووفق تواجهها، التي التحديات إحدى الجزائر في الطبية النفايات تسيير مسألة لتبقى   

 الناحية من و ومؤسسات قوانين من أقرته ما خالل من الطبية النفايات تسيير عملية في الجزائر تحكم مدى عن

 معالجتها و النفايات بتسيير املتعلق 21-22 القانون  صدور  إلى ذلكب لنصل فعليا، تكريسه تم ما التطبيقية

 طرق  لتحديد النفايات بتسيير املتعلق 1222 ديسمبر 21 لتاريخ املوافق 2311 رمضان 10 في ،املؤرخ ومراقبتها

 أو منه لتخلصبا الحائز أو املالك يقوم منقول  وكل منتوج أو مادة كل: "بأنها النفايات يعرف حيث ، 2النفايات تسير

 الناتجة النفايات كل هي العالجية النشاطات نفايات:"  على تنص منه 20 املادة أما ،"بإزالته أو منه التخلص يلزم

  ."البيطري  و الشرعي الطب مجال في العالج أو الوقائي العالج و املتابعة و الفحص نشاطات عن

 وفق بالجزائر الطبية النفايات لتسيير والتنظيمية قانونيةال آلاليات هي ما: املداخلة هذه وفق تساؤلنا عليه   

 و وإلاداري  التشريعي الدور  هو ما:  فرعية أسئلة إلى ووصلنا حاليا؟ الجزائر واقع ظل في املطلوبة الدولية املعايير

 في الدولية ساملقايي تكريس ومدى والتنمية؟ البيئة على ذلك أبعاد هي وما الطبية؟ النفايات جب مجال في القضائي

 ـ 21 ـــ كوفيد الصحية ألازمة ظل في خاصة ذلك؟

 املبحث)و الجزائر، في للنفايات الصحي التسيير واقع( ألاول  املبحث) نقطتين في إلاشكالية هذه لنعالج 

   .كرونا جائحة ظل في" آلاليات و التحديات" الصحية النفايات تسيير تفعيل( الثاني

 الدول  عليه تسري  وما الدولية الاتفاقيات عليه نصت وما الجزائري  القانوني النظام بين املقاربة خالل ومن   

 حماية و التنمية لتحقيق بتوصيات اثراء و نقائص من لنتائج نصل الحديثة الاساليب بانتهاجها املجال، في املتقدمة

  .آلاتي النحو لىع الخطة في ونفصل الدراسة، في والتحليلي الوصفي املنهج على مستندين البيئة،
                                                           

لبيئة في إطار تحقيق التنمية املستدامة د فضيلة بوطورة ،  د نوفل اسمايلي،  ط,د بوطورة فاطمة الزهراء،  أهمية تسيير النفايات الطبية لحماية ا 1 

ــ  320،  ص ص 1212،  23،  العدد 21بالجزائر،  مجلة آفاق للعلوم،  املجلد   .323ــــ

 21 يخبتار  الصادرة 00 رقم الرسمية الجريدة وإزالتها،  تسييرها و ومراقبتها النفايات بتسيير املتعلق ، 1222 ديسمبر 21 في املؤرخ 22 ـــ 21 القانون  2 

 .1222 ديسمبر
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 الجزائر  في للنفايات الصحي التسيير واقع املبحث ألاول:

 ال املستدامة بالتنمية عالقتها و الطبية النفايات إشكالية أن العالم دول  من كغيرها الجزائر أدركت لقد   

 من شهدته ملا خصوصا النفايات هاته لتسيير الاقتصادية التكلفة إلى تتعدى بل البيئة حماية في فقط تنحصر

  .النفايات حجم على النهاية في يعود الذي الامر الصحية الخدمات تقديم في تطور 

 وخدمات املؤسسات انشطة عن الناتج التلوث خاصة التلوث، مشاكل من تعاني الدول  من كغيرها والجزائر  

 بنفايات املتصلة لألخطار الصحية عيالو  قلة بسبب املوضوع لهذا عالية اولوية ايالء عدم ظل ففي ، بها الاستشفائية

 إلى أدى مما ، منها السليم املناسبة والتخلص بالطرق  النفايات إدارة مجال في التدريب ونقص ، العالجية ألانشطة

 البيئة، في العمليات تلك تفرزها التي امللوثات السامة جراء مباشرة غير أو مباشرة سواء صحية مخاطر ظهور 

 :جانبين من املنحى هذا في لجزائرا واقع نعالج ولذلك

 بالجزائر الطبية النفايات لتسيير والواقعي القانوني التأطير: ألاول  املطلب 

 .املستدامة التنمية تحقيق و الحماية بين الطبية للنفايات التسيير تبعات: الثاني املطلب

 

 بالجزائر الطبية النفايات لتسيير القانوني املطلب ألاول: التأطير

 غايته الدولية واملعايير القانونية الضوابط من مجموعة على قائم نظام الطبية النفايات تسيير نظام إن 

 من عامليا املكرسة غرار على وطنيا للمعالجة سليمة نظم تبني خالل من واملجتمع ألافراد صحة وضمان البيئة حماية

 .لذلك ةوالالزم املؤهلة والقدرات الكفاءات توفير أخرى  جهة من و جهة

 بهذا للنهوض تنظيمية و قانونية ترسانة من الجزائري  املشرع وفر ماذا ألاولي بالتساؤل  دراستنا نبدأ و  

 ثانيا؟ البيئة و أوال الصحة على املحافظة ذلك خضم وفي تنمويا القطاع

فات بمفهوم املرور يجب وعليه  
ّ
 بازل  اتفاقية فعرفتها إزاحتها، وجوب تترتب والتي النفايات بمعنى الطبية املخل

 على بناءا منها التخلص مطلوب أو منها التخلص ینوي  أو منها التخلص يجري  أشياء أو مواد هي: "النفايات أن على

 أیة له لیس أصبح الذي الش يء: "أنها على النفایات خبرائه عرف فقد العالمي، البنك أما ؛" الوطني القانون  أحكام

 هذه ففي مكوناته أحد استرجاع أو استعمالها یمكن بحیث الش يء هذا تدویر مكنأ إذا أما الاستعمال في قیمة

 . "3نفایة یعتبر ال الحالة

 املختلفة الصحية الرعاية تقدم التي املنشآت من تنتج التي تلك:" أنها على العاملية الصحة منظمة وتعرفها  

 البحثية واملؤسسات البيطري  العالج ومراكز قاحاتوالل الدوائية واملستحضرات ألادوية، انتاج ومراكز واملختبرات

 . "4املنازل  في التمريض و العالج ومن

                                                           

 .113،  ص 1212،  22،  العدد 20د بن عمر حاج عيس ى،  الطرق البيئية للتخلص من النفايات الخطرة،  مجلة آفاق علمية ،  املجلد 3 

التنمية املستدامة مصحة  خالدي عبد الغاني،  هزلة أنيس،  سباع أحمد الطاهر،  واقع تسيير النفايات الطبية في القطاع الصحي الخاص وأثره على تعزيز  4 

 .220،  ص 1212،  22،  العدد0الرمال نموذج،  مجلة الاقتصاد و التنمية املستدامة،  املجلد
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 تنتج مخلفات أي: "بأنها الصحية النشاطات نفايات ألامريكية املتحدة الواليات في البيئة حماية وكالة وعرفت  

 على التجارب إجراء توحدا أو ومراكز الطبية واملختبرات املستشفيات وتشمل طبية، معالجة مؤسسة عن

 . "5الصحية والعيادات الحيوانات،

 الاستعمال أو التحويل أو إلانتاج عمليات عن الناتجة البقايا كل هي النفايات:" الجزائري  املشرع وحسب  

 أو منه التخلص يلزم أو منه، التخلص او منه بالتخلص املالك يقوم منقول  كل و منتج او مادة كل اعم وبصفة

 .6 بإزالته"

 ليشتمل" الطبية النفايات" مصطلح من بدال" الصحية الرعاية نفايات" مصطلح استخدام حديثا أشيع وقد  

  .7أنواعها بكافة الصحیة املنشآت من املفرزة النفایات أنواع كل

 مرافق تنتجها التي النفایات كافة إلى یشير" الصحیة الرعایة نفایات" أو" الطبیة النفايات" فمصطلح   

 لهذه الرئیسیة واملصادر. بها تتصل أنـشطة أو طبیـة ممارسات تخلفها التي النفایات تشمل وهي الصحیة، لرعایةا

 ألاطباء عیادات تخلف حين في املوتى، ومشارح الدم وبنوك واملختبرات واملستوصفات املستشفیات هي النفایات

 لألمم العامة الجمعیة تقریر) الطبیة النفایات من أقل قدرا املنزلية الصحیة الرعایة و والصیدلیات وألاسنان

  .8( 1222املتحدة،

 املتعلق( 003 ــ 33) رقم التنفيذيين املرسومين خالل من الجزائر في الطبية النفايات تصنيف وتم   

 فاياتالن إلى ، 10العالجية النشاطات نفايات تسيير كيفيات بتحديد املتعلق( 303 ـــ 20)و ،9 الحضرية بالنفايات

 ، الجسدية ألاعضاد من املتكونة النفايات إلى و ألاول، باملرسوم العالج عملية عن الناتجة النفايات و الصلبة

 الشبه النفايات إلى الاقليم تهيئة و البيئة وزارة قبل من تصنيفها تم كما السامة، والنفايات ، املعدية والنفايات

   .11أخرى  ونفايات الجسدية، ألاعضاء من املتكونة النفايات ، املعدية النفايات و املنزلية

 وخواصها مميزاتها لتغيير خاللها من تسعى طرق  وفق بتقنيات يتم الطبية النفايات معالجة فإن وعليه 

 أضرار تسبب أن دون  منها التخلص أو تخزينها أو جمعها أو نقلها من يمكننا مما خطورة، أقل أو خطيرة غير لجعلها

 الكيميائي التعقيم أيضا و ، بالحرارة الجاف التعقيم إلى بالبخار التعقيم طريق عن وذلك ، ئةوالبي لألشخاص

                                                           
العربية سكفان عكيف محمد علي،  مقومات الادارة البيئية للنفايات الخطيرة مستشفى د  سلدروف الجامعي بأملانيا،  نموذج دراسة حالة الاكادمية  5 

 .01،  ص 1220الدانيمارك،  رسالة ماجستير ،   املفتوحة في

ــ  21من القانون  0املادة  6   ،  السالف الذكر. 22ـ

باستخدام الحلول الخضراء،  ) الاشارة إلى شركة سيليترون املجرية(،   21قعيد لطيفة،  معالجة النفايات الطبية في ظل جائحة الفيروس التاجي كوفيد ــ  7 

 .32،  ص 1212،  السنة 1،  العدد 0اقتصادية في الطاقات املتجددة،  املجلد  مجلة دراسات و أبحاث

 .31قعيد لطيفة ،  املرجع السابق،  ص  8 

الحدد لشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها ،  الجريدة الرسمية،  2133ديسمبر  21املؤرخ في  003- 33املرسوم التنفيذي رقم  9 

 .2133دبسمبر  21املورخ في  ، 00العدد

،  الصادرة في 03،  املحدد لكيفيات تسيير نفايات ألانشطة العالجية،  الجريدة الرسمية عدد 1220ديسمبر  1املؤرخ في  303ــ 20املرسوم التنفيدي  10 

 .1220ديسمبر  23

ــ  013د فضيلة بوطورة ،  و آخرون مرجع سابق،  ص ص   11   .011ـ



 ةإلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدام ل:كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حو 

325 

 اما تدويرها، اعادة يمكن ال التي تلك القمامة، مقالب في الالقاء الاحراق،: ألاخرى  الوسائل إلى باإلضافة ،(التطهير)

 .  12املطلوبين الدقة و الترصد نتيجة ةمحدود معالجة طرق  فهي والتنقية التغميد و باالشعاع املعالجة

 املستدا ة  التنمية وتحقيق الحماية بين الطبية للنفايات التسيير تبعات املطلب الثاني:

 املستدامة التنمية:"  يلي كما 22 ـــ 20 القانون  من 3 املادة وفق املستدامة التنمية الجزائري  املشرع عرف

 تنمية إطار في البيئي البعد ادراج أي ، البيئة وحماية لالستقرار قابل قتصاديةا و اجتماعية تنمية بين التوفيق تعني

 .13املستقبلية"  ألاجيال و الحاضرة ألاجيال حاجات تلبية تضمن

 لذلك وتطبيقا ،"الخاصة النفايات لتسيير وطني مخطط" ينشأ 21 ــ 22 القانون  من( 21) للمادة وطبقا

 ملخطط إعداد إجراءات و لكيفيات املحدد 21/21/1220 في املؤرخ 20/300 رقم التنفيذي املرسوم صدر

  .14مراجعته و نشره و الخاصة النفايات لتسيير الوطني

 عن الناتجة النفايات خضوع بضرورة تقض ي التي 21ـــــ22 رقم القانون  من(  23) للمادة وتطبيقا أنه كما

 املحدد 21/22/1220 في املؤرخ 20/303 رقم التنفيذي املرسوم صدر ، خاص لتسيير العالجية النشاطات

 الادارة ضمان لنا يتسنى خاللها من التي العناصر مجموع تضمن والذي العالجية، النشاطات نفايات تسيير لكيفيات

 . النفايات من النوع لهذا املستدام التسيير ضمان بالتالي و الطبية، للنفايات الرشيدة

 :التالية ركانألا  على املستدامة التنمية وتقوم

 وحماية بيئتنا تنوع على واملحافظة الحيوي  بالتنوع الاهتمام طريق عن البيئية التنمية تحقيق أي: البيئي ـــ الركن

 السائلة و    الغازية انواعها بجميع النفايات إنتاج خفض أو منع مع وكميا، نوعيا الطبيعية الثروات و املوارد

  والصلبة،

 الجوانب حساب على املوارد هدر دون  ثابت و فعال بأسلوب الاقتصادية التنمية تحقيق :الاقتصادي ـــ الركن

 املواد استهالك خفض أهدافها من التي و بيئيا السليمة الاقتصادية السياسات وضع مع الالحقة ألاجيال و ألاخرى 

  النفايات، انتاج خفض بالتالي و واملوارد

 جهة من الحالي الجيل بين املساواة و العدالة تحقيق خالل من املستدامة تنميةال تحقيق يتجلى: إلاجتماعي ـــ الركن

 خفض و البيئة مكونات سالمة على املحافظة و للثروات العادل التوزيع ناحية من أخرى  جهة من القادمة ألاجيال و

   .15 الاستهالك و جالانتا انماط وتغير للمجتمعات الفكري  و الثقافي التراث على واملحافظة الفقر مستويات

 طائلة تحت تدخل والتي الطبية النفايات تسيير في املستدامة التنمية أداء لقياس املؤشرات من الكثير ووجدت  

 : عموما املستدامة للتنمية القياس مؤشرات

 .ألاخرى  املعالجة أساليب التسميد أو الردم مراكز مستوى  على النفايات تسيير على تصرف التي ألاموال حجم ـــــ

                                                           

 .30 ص السابق،  املرجع لطيفة،  قعيد  12 

 .1 ص ، 1220 سنة يوليو 21 في املؤرخ املستدامة،  التنمية إطار في البيئة بحماية ، يتعمق 22 ـــ  20 القانون  من 23 املادة 13 

 نشر و الخاصة النفايات لتسيير الوطني املخطط إعداد إجراءات و لكيفيات املحدد 21/21/1220 في املؤرخ 20/300 رقم التنفيذي املرسوم 14 

 .1220 ، لسنة03 العدد الرسمية،  الجريدة ومراجعته، 

 .220خالدي عبد الغاني و آخرون،  املرجع السابق،  ص  15 
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 املنتجة الكمية اجمالي مع مقارنة مئوية، كنسبة تصنيعها و تدويرها يعاد و استخدامها يعاود التي النفايات كمية ـــــ

 .التدوير مجال في املستخدم التطور  مدى تعكس وهي النفايات من

 .الخطرة النفايات معالجة على تصرف التي ألاعمال حجم ـــــ

 .املكعب باملتر املشعة النفايات انتاج ــــــ

 مختلف تسيير ومسؤولية واجب ألاخرى  الصحية الرعاية ومؤسسات املستشفيات عاتق على يقع كما   

  .16البيئة و املجتمع سالمة و صحة ضمان أجل من عنها الصادرة الطبية النفايات

 لتحسين فعالة أداة العالجية النشاطات لنفايات املستدام التسيير نظام اعتبار أن نتيجة إلى نصل وأخيرا    

 ترشيد من انطالقا النفايات كمية وتخفيض باملوارد الاحتفاظ من منتجوها يمكن حيث لتسييرها، البيئية الكفاءة

 املتشكلة ألاصناف بين والفصل املنبع من للفرز  عقالنية بيئية اقتصادية وبعمليات الاستعمال وإعادة املشتريات

 وهي العالجية، النشاطات نفايات أصناف تدفقات مجمل من النهائي والتخلص املعالجةو  والنقل والتخزين والجمع

  .17العالجية النشاطات لنفايات املستدام التسيير مجاالت تشكل بمجملها

 قبل النفايات هذه مع للتعامل مختلفة خطوات باعتماد يكون  املستشفيات نفايات ألزمة ألامثل الحل إن   

 .الطبية النفايات الستعمال تدريجي ملنع برنامج بوضع الاولى الخطوة تبدأ ملعالجتها، التطرق 

 والتخزين النقل التغليف، فرزها، ثم الطبية، النفايات إنتاج من التقليل:  التالية الخطوات اتباع يجب كما 

 املؤسسات ى مستو  وعلى عامة بصفة القانونية النصوص مستوى  على تختلف الخطوات هذه أن إال التدوير، إعادة

 : يلي فيما حصرها يمكن و خاصة، بصفة الصحية

 النفايات نقل .الطبية النفايات تخزين .الطبية النفايات جمع الطبيةـ النفايات فرز  الطبيةـ النفايات من ـالتقليل

 . 18الطبية

 كرونا جائحة ظل في" آلاليات و التحديات" الصحية النفايات تسيير املبحث الثاني: تفعيل

 من يتجزأ ال جزء أنها على بأسره العالم معها يتعامل والتي الطبية، النفايات كمية ضاعف" 21 كوفيد" إن 

عدية، النفايات
ُ
د مما آخرها، عن لتمتأل كانت والعالج الفحص ومراكز ازدياد، في" كورونا" مصابي أعداد مع امل

ّ
 ول

 
ً
  ضغطا

ً
 .الطبية النفايات من التخلص نظام على إضافيا

 من النوع هذا من التخلص نظام ضعف" صعيد على كورونا زمن قبل ما إلى تعود ألاساسية شكلةوامل   

 وفي ،(ألاول  املطلب) الصحة الحوكمة إلى الوصول  من املانعة الاشكاالت تلك تحديد من املوضع ونتناول  ،"النفايات

 . حاليا الصحية النفايات تسيير حوكمة آليات محدودية( الثاني املطلب)

 

 

                                                           

 .211،  املكتب الاقليمي للشرق ألاوسط،  ص 1220تقرير منظمة الصحة العاملية،  إلادارة آلامنة إلدارة أنشطة الرعاية الصحية ،  عمان ألاردن،   16 

-1220منتوري  فاللي محمد ألامين،  لتسيير املستدام لنفايات النشاطات العالجية،  رسالة ماجستير،  كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،  جامعة  17 

 .10، قسنطينة ،  ص  1220
 .10،  ص 1223،  جانفي 1اسية،  العدد دالل بليدي،  تجريم إساءة لتخلص من النفايات الطبية،  مجلة املستقبل للدراسات القانونية و السي 18
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 الصحية النفايات تسيير حوكمة نحو التوجه اشكاالت املطلب ألاول :

 بين الصراعات حل في السياسية الانظمة أساليب و قواعد: "بأنها الحوكمة املتحدة لألمم الانمائي البرنامج يعرف    

 يتم والتي جازاتهاان و الحكومات وفعالية نفوذ عن الحوكمة تعبر كما القرار، التخاذ اسلوب وهي الفواعل مختلف

 ."الديمقراطية والوسائل اساليب باستخدام باإلجماع اليها الوصول 

 باعتماد الطبيعية املوارد و البيئة إدارة و مراقبة على تنطوي  التي و القرار صنع عمليات إلى البيئية الحوكمة تشير   

 التي و الاجتماعية، والعدالة املساواة جانب لىإ والفعالية، الكفاءة املساءلة، التمثيلية، الشمولية، مثل مبادئ على

 وتغيرات العمليات ووظيفة لبنية أفضل فهما تعكس الرشيدة البيئية فالحوكمة الراشد، الحكم أساس تشكل

 بيئية عواقب إلى تؤدي أن ويمكن مالئمة غير البيئية القرارات تعتبر الفهم هذا دون  و الطبيعية، النظم تصنيف

  19.جيد تنبؤ احتمالية يابغ حالة في وخيمة

 التأثير خالل من واملنظمات والعمليات التنظيمية امليكانيزمات أو آلاليات من مجموعة إلى تشير البيئية فالحوكمة    

 او مخرجات خالل من تظهر والتي البيئية النشاطات اتجاه السياسية الفواعل ومخرجات وقدرات سلوكيات على

  . 20السياسات هذه نتائج

 غير تظل املجهودات هذه ان إال بالجزائر الطبية النفايات ملعالجة والتنظيمية القانونية ألاطر وجود من بالرغم  

 النفايات تسيير مجال في وطنية بيئية حوكمة تحقيق دون  تحول  قد التي املشكالت من العديد إلى بالنظر كافية

 :أبرزها من الطبية

 عدم أخرى  جهة من و جهة من لها املتزايدة الكميات مع الطبية النفايات معالجة في املبذولة الجهود تزال ال ـــــ 

 .الطبية النفايات انواع لجميع يصلح ال الذي الحرق  على فقط والاعتماد الحديثة، بالتقنيات الردم مراكز جاهزية

 إلى يؤدي مما التخزين أماكن في قابعة تزال ال والتي الصالحية املنتهية تلك الصيدالنية املنتجات ادارة اساءة ــــ 

 القانونية النصوص وجود رغم معها التعامل يخص فيما التنفيذية آلاليات غياب مع الصحة و بالبيئة الاضرار

 .لها املؤطرة

 عشوائية وبصفة بها املرخص غير ألاماكن في حرقها أو ،الوديان، املائية املجاري  في الطبية النفايات من التخلص ـــــ

 لنكون  الطبية النفايات معالجة وطرق  معايير احترام عدم وبذلك مرمد، على تحوي  التي التجميع اماكن من بدال

  ـ21معا والبيئة بالصحة إضرار أمام

  .22عام بشكل النفايات استرجاع بتصفية الخاصة الدولية املقاييس الجزائر اعتماد عدم ــــ

 احصائيات وجود عدم نتيجة بالسطحية الطبية فاياتالن ترشيد سياسة حول  الدراسات تتسم أنه كما  

 :الترشيد سياسة في العراقيل هذه إجمال يمكن و علمية، ووتقارير رسمية

                                                           
جلد التاسع،  العدد منال سخري،  حوكمة  تسيير النفايات الطبية في الجزائر ) الواقع و التحديات(،  مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية ،  امل 19 

 .122الاول،   ص 

  .122الواقع و التحديات(املرجع السابق،  صمنال سخري،  حوكمة  تسيير النفايات الطبية في الجزائر )  20 

 .211،  ص 1212ــ 1221جامعة باتنة،  الجزائر،   ، منال صخري،  الحوكمة البيئية في الجزائر،   رسالة دكتوراه في العلوم السياسية 21 

 .112ق،  ص نال صخري ، حوكمة  تسيير النفايات الطبية في الجزائر ) الواقع و التحديات(،  املرجع السابم 22 
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 وألامن السلم تحقيق أجل من النفايات مع التعامل في متخصص بشري  تأهيل إلى يحتاج الطبية النفايات إدارة إن ـــــ

 للمرامد الدورية الرقابة توفير كذا و. املعلومات لتجديد تكوينية برامج من الاستفادة يجب وعليه عليه للقائمين

 .الطبية للنفايات املخصصة

 .الطبية النفايات مخاطر حول  للجمهور  وإلاشهار التوعية غياب ـــــــ

 بتحلل كيمياويةال واملواد الغازات تسرب نتيجة الجوفية املياه وتضرر  الجزائر قبل من املعتمدة التقني الردم ظاهرة ــــ

 على احتكامها عدم و جهة من باأللوان، الترميز باستعمال للنفايات الدقيق الفرز  عملية انتهاج عدم مع ، النفايات

 .املختلفة ألاخرى  الحوادث و التسربات حالة في للطوارئ  خطط

 التنفيذ، اجل من السياس ي لقراروا الطبية للنفايات املنظمة القانونية النصوص بين املواءمة إلى الوصول  ضرورة ـــــ

 23.املادية الامكانيات في النقص مع

 11 ــ كوفيد بعد و قبل الصحية النفايات تسيير حوكمة آليات  حدودية املطلب الثاني:

 الوطنية التدخالت تركز حين وفي. آخر إلى يوم من بها، نعيش التي الطريقة تغيير على 21-كوفيد تأثير أدى

 لتقليل أيًضا ضرورية تعد الخطرة النفايات إدارة فإن والاقتصادات، ألارواح حماية على يركب بشكل واملحلية

 .والبيئة إلانسان صحة على ألاجل طويلة املخاطر

 - التعافي إلى الاستجابة من: 21-كوفيد جائحة أثناء النفايات إدارة - جديد منشور  إصدار تم فقد وعليه

 التي الصحي الحجر ومواقع وألاسر الصحية الرعاية مرافق من النفايات إلدارة الحالية املمارسات يستعرض

 برنامج مع باالشتراك التقرير وينظر. 21-كوفيد من فيها مشتبه أو مؤكدة حاالت لديهم الذين ألاشخاص تستوعب

 الُنهج، مختلف في ية،البيئ للتكنولوجيا الدولي واملركز العاملية البيئية الاستراتيجيات ومعهد للبيئة، املتحدة ألامم

 على النفايات، إدارة لتحسين واملمارسين السياسات لصانعي توصيات ويقدم والتقنيات، املمارسات أفضل ويحدد

 .الطويل املدى

 تفتقر قد التي واملدن، النامية للبلدان خاًصا اهتماًما التقرير يولي العديدة، الاستشارات من وباالستفادة

ا. للنفايات بةمناس إدارة إلى بالفعل
ً
حدد املحلية، للظروف وإدراك

ُ
 وتتضمن وتقنًيا عملًيا املعقولة املمارسات ت

ا التوصيات
ً
  24.والتعافي الطوارئ  مراحل من كل في الحالية، واملمارسات البروتوكوالت لتكييف طرق

 إلانسان صحة ىعل" متوقعة غير" آثار إحداث في النفایات لهذه السلیمة غير إلادارة تتسبب أن یمكن حيث

 الطوارئ  لحاالت الاستجابة في حیوي  عنصر النفایات هذه من النهائي والتخلص آلامنة املعالجة فإن وبالتالي. والبیئة

 دون  قاصرة بقيت لكنها الحوكمة بأدوات ومسايرتها النفايات لتسيير آليات الجزائري  املشرع استعمل.الفعالة

 :يلي فيما نعالجها املرجوة النتائج إلى الوصول 

                                                           

 .112منال سخري،  املرجع السابق،  ص  23 

 :،  على املوقع الالكتروني1212أوت 21: من الاستجابة إلى التعافي،   21برنامج ألامم املتحدة للبيئة ـ ادارة النفايات أثناء جائحة كوفيد ـــــ  24 

https://www.unep.org/ar/resources/altqryr/adart-alnfayat-athna-jayht-kwfyd-19-mn-alastjabt-aly-altafy  
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 فعال تعالج التي القوانين من ترسانة وكرس الدولية والاتفاقيات الدولي إلاطار الجزائري  املشرع ساير   

 بأكثر ومعالجتها التدبير كل إلتخاذ املركزية الهيئات امام لطريق مخطط وتعد الطبية، النفايات تسيير عمليات

 الظروف ظل في الصحي الوضع مسايرة على املبني الارتجالي التسيير الطاولة على وضعت كرونا أزمة لكن نضجا،

 حدود في وضع هكذا ملثل مسبقة دراسات على املبني املحكم التخطيط دون  وقتية معالجة طريق عن الاستثنائية

 في الطبي الطاقم من حتى الصحي والنضج الوعي على املبني التسيير من التمكن عدم ذلك على ظف مبدئيا، مقبولة

 التسييرية و املادية و البشرية" الاطار هذا في املكرسة الامكانيات محدودية حقيقة أقر مما محدودة امكانيات ظروف

  ."القانونية بذلك و

 والرشيدة الحكيمة السياسة انتهاج في العام التوجه واساس الفرس مربط وهو السياس ي الجانب من اما

 أهمية وبأكثر موضوعية أكثر الطبية النفايات تسيير مجال في سياس يال القرار يكون  ان من فالبد تنفيذية بمعطيات

 املعنية املركزية إلادارة من الفعلي بالتطبيق مجسدة واقعية برمجيات و خطط موضع يكون  ان على وواقعي،

 من قيألاف و العمودي التعاون  بتجسيد وذلك ، الاقليمية الجماعات كذا و( املدينة و إلاقليم و البيئة و الصحة)

 البشري  العنصر تأهيل من يتبعه ما و واقعي، بتجسيد السياس ي القرار يكلل ان بمعنى التنفيذ إلى التخطيط

 استراتيجي كبعد إدارتها و ألازمات من الاستفادة و التكنولوجي و العلمي التطور  مسايرة ، املطلوبة الكفاءة وتحقيق

 املستوى  على الواقعية املعطيات في وبجدية النظر عادةإل  أحوجنا ما عرفتها الصحية كرونا فأزمة للتخطيط

 الردم مؤسسات إلنشاء حاجتنا أن كما الالزم، حقه إلعطائه الصحة قطاع إدارة أهمية و التنفيذي و السياس ي

 .للمجتمع التوعوية الثقافة ونشر والرسكلة،

 أين ، الطبية للنفايات املحكم والتسيير الحماية تحقيق من انطالقا الاقتصادي للمطلب تحقيقا هذا وكل

 أخرى  آليات بخلق الوطني الاقتصاد وتدعيم الشغل مناصب وزيادة لذلك املؤسسات وخلق التدوير إعادة يكون 

 النفايات لتسيير مستديم وطني برنامج إعداد مع, الاستثمار دائرة لتوسيع الخواص أمام املجال وفتح لالستثمار

 .الطبية النفايات تسيير سياسة ترشيد بغية دوليين و نوطنيي متخصصين بمشاركة الطبية
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  :الخاتمة

 الوضع أن و خاصة بها الاستهانة يمكن ال مهم من أكثر الطبية النفايات مجال أن البحثية ورقتنا خالصة   

 التشريعات كبةموا و القانوني التنصيص يكفي ال بمعنى املوجه الاطار في وضعه يستدعي لإلنسان املصاحب الصحي

 الحكامة تحقيق و الصحية للنفايات التسيير حوكمة و التنفيذ و التخطيط نحو الفعلي التوجه دون  الدولية

  .بالتنفيذ القاعدة إلى السياس ي القرار من الرشيدة

 قتحقي نحو لتوجه و والبيئية الصحية الحماية مبدأ بين املزاوجة تحقيق مجال في املقترحة التوصيات ومن   

 :التالية التوصيات جوانبه كل في الراقي املطلب ذلك والعالجية الطبية النفايات تسيير مجال في املستدامة التنمية

 والعالجي الطبي الطاقم من البشري  بالتأهيل املعنية تلك بدقة الطبية القانونية النصوص في النظر إعادة ــــــ

 كورونا أزمة ان و خاصة الصحية القمامة مع التعامل وكيفية طبية،ال املؤسسة مع املتعامل إلى وتوسيعه والاداري 

 .لذلك املكرسة الامكانيات محدودية ظل في خصوصا الجزائر وفي عموما البشرية تاريخ في عيوبنا من جملة أهدتنا

 الخطيرة غير تلك برسكتها تدويرها وإعادة الباهضة، تكاليفها بين املوازنة بتحقيق الطبية النفايات تسيير عقلنة ـــ

  . الاقتصاد انتعاش مجال في وادخالها شغل مناصب وتوفير منها

 بكل واستثماري  بيئي و صحي مشروع إلى إزالتها تتطلب قمامة مجرد من الصحية النفايات تسيير بفكرة الارتقاء ـــــ

  .ذلك لتحقيق رشيدة سياسة واعتماد حوكمتها طريق عن املقاييس

 أكادمية دراسات على قائمة علمية اسس على واملبنية الدائمة الطوارئ  فكرة بوضع الصحية ألزماتل الاستعداد ــــــ

 .تصحيحية خطة لوضع متخصصين و خبراء من

 املؤسسات من الكثير غرار على الخوصصة نحو والتوجه وتكنلجتها الطبية النفايات تسيير وسائل في النظر إعادة ـــ

 بوضع خطورتها، نتيجة املطلوبة باألهمية وتوليها ، املجریة سلیترون لشركة نموذج مثل املجال في الرائدة الدولية

  فيها. باالستثمار أو معها بالتعامل إما مجالها في الدخول  أجل من ودقيقة مشروطة معايير

 الاستفادة ألجل دولي مللتقى توسيعه و ملتقانا مثل املجال هذا في الجامعات مستوى  على البحثية املشاريع تثميل ـــ

 .بها القوة و الضعف نقاط ملساس املعنية القطاعات على جسور  فتح و العاملية النماذج من
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 قائمة املراجع و املصادر:

  :املذكرات و الرسائل

 ةالاقتصادي العلوم كلية ماجستير، رسالة العالجية، النشاطات لنفايات املستدام لتسيير ألامين، محمد فاللي ـــ 

  .،قسنطينة 1220-1220 منتوري جامعة التسيير، وعلوم

 بأملانيا، الجامعي سلدروف د مستشفى الخطيرة للنفايات البيئية الادارة مقومات ، علي محمد عكيف سكفان ـــ

  .1220 ، ماجستير رسالة الدانيمارك، في املفتوحة العربية الاكادمية حالة دراسة نموذج

 ــ1221 الجزائر، باتنة، جامعة السياسية العلوم في دكتوراه رسالة الجزائر، في البيئية الحوكمة صخري، منال ـــ

1212. 
  :املقاالت 

 في البيئة لحماية الطبية النفايات تسيير أهمية الزهراء، فاطمة بوطورة د,ط اسمايلي، نوفل د ، بوطورة فضيلة د ـــ

 .1212 ،23 العدد ،21 املجلد للعلوم، آفاق مجلة بالجزائر، املستدامة التنمية تحقيق إطار

 ،22 العدد ،20 املجلد ، علمية آفاق مجلة الخطرة، النفايات من للتخلص البيئية الطرق  عيس ى، حاج عمر بن د ــ

1212. 
 وأثره الخاص الصحي القطاع في الطبية النفايات تسيير واقع الطاهر، أحمد سباع أنيس، هزلة الغاني، عبد خالدي ــــ

 ،22العدد ،0املجلد املستدامة، التنمية و الاقتصاد مجلة نموذج، الرمال مصحة املستدامة التنمية عزيزت على

1212. 
 الخضراء، الحلول  باستخدام 21 ــ كوفيد التاجي الفيروس جائحة ظل في الطبية النفايات معالجة ، لطيفة قعيد ـــ

 ،1 العدد ،0 املجلد املتجددة، الطاقات في اقتصادية أبحاث و دراسات مجلة ،(املجرية سيليترون شركة إلى الاشارة)

 .1212 السنة

 الدراسات و البحوث مجلة ،(التحديات و الواقع)  الجزائر في الطبية النفايات تسيير حوكمة سخري، منال ــــ

 .1221 الاول، العدد التاسع، املجلد ، السياسية و القانونية

 العدد السياسية، و القانونية للدراسات املستقبل مجلة الطبية، النفايات من صلتخل إساءة تجريم بليدي، دالل ـــ

 .1223 جانفي ،1

 :واملراسيم القوانين

  :القوانين 

 الجريدة وإزالتها، تسييرها و ومراقبتها النفايات بتسيير املتعلق ،1222 ديسمبر 21 في املؤرخ 22 ـــ 21 القانون  ــ

 .1222 ديسمبر 21 يخبتار  الصادرة 00 رقم الرسمية

 .1 ص ،1220 سنة يوليو 21 في املؤرخ املستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية ،يتعمق 22 ـــ 20 القانون  ــ

 :املراسيم

 الصلبة النفايات وجمع التنظيف لشروط الحدد2133 ديسمبر 21 في املؤرخ 003- 33 رقم التنفيذي املرسوم ــ

 2133 ديسمبر 21 في املؤرخ ،00العدد الرسمية، الجريدة ، ومعالجتها الحضرية

 العالجية، ألانشطة نفايات تسيير لكيفيات املحدد ،1220 ديسمبر 1 في املؤرخ 303ــ 20 التنفيذي املرسوم ــ

  .1220 ديسمبر 23 في الصادرة ،03 عدد الرسمية الجريدة
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 الوطني املخطط إعداد إجراءات و يفياتلك املحدد 21/21/1220 في املؤرخ 20/300 رقم التنفيذي املرسوم -

 .1220 ،لسنة03 العدد الرسمية، الجريدة مراجعته، و نشر و الخاصة النفايات لتسيير

 :أخرى  وثائق

 املكتب ،1220 ، ألاردن عمان ، الصحية الرعاية أنشطة إلدارة آلامنة إلادارة ، العاملية الصحة منظمة تقرير  ــ

 .211 ص ألاوسط، للشرق  الاقليمي

 ،1212أوت 21 التعافي، إلى الاستجابة من:  21 ـــــ كوفيد جائحة أثناء النفايات ادارة ـ للبيئة املتحدة ألامم برنامج  ـــ

 :الالكتروني املوقع على
https://www.unep.org/ar/resources/altqryr/adart-alnfayat-athna-jayht-kwfyd-19-mn-

alastjabt-aly-altafy 
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 )دراسة تحليلية نظرية(. و تشكيل  عالم الاقتصاد الدائري  النفايات في الحد  ن البصمة البيئية دور تدوير 

 اعمر صالح  طالب دكتوراه

 ama.salah@univ-adrar.edu.dzجا عة أحمد دراية أدرار  

  لخص:

 الحد في الجزائر في النفايات تدوير عملية إمكانية مدى حول  وءالض اسقاط إلى الدراسة هذه تهدف   

 التنمية تحقيق ضمان شأنه من الذي الدائري  إلاقتصاد معالم تكريس نحو والتوجيه البيئية البصمة من

 النفايات التدوير إعادة مبدأ هل: التالية إلاشكالية حلحلت البحثية الورق خالل من حاولنا حيث املستدامة،

 البيئية والبصمة للنفايات العام إلاطار إلى تطرقنا الدائري، و إلاقتصاد في ويساهم البيئية البصمة نم يحد

 .الجزائر في الدائري  الاقتصاد تفعيل متطلبات إلى باإلضافة

 أساسا يرتكز حيث بدايته في زال ال الجزائر في النفايات تدوير أن إلى الدراسة هذه خالل من وتوصلنا  

 و من في هذا املجال دون إهمال الجهود املبذولة من وهذا للنفايات، التدوير وإعادة الرسكلة قطاع دعم على

 مستقطبة، تكنلوجيا، خبرة واملتطلبات من من امليكانيزمات العديد توفير يجب نطرحها هي التي توصيات بين

 النفايات إلى املستوى املقبول. باقتصاد الرقي أجل من توجيهية، قوانين

  تدوير نفايات، بصمة بيئية، اقتصاد دائري، تنمية مستدامة لمات  فتاحية:ك

Summary  

This study aims to shed light on the extent of the possibility of the waste recycling 

process in Algeria in reducing the environmental footprint and directing towards 

dedicating the features of a circular economy that would ensure the achievement of 

sustainable development, where we tried through research papers to solve the following 

problem: Does the principle of recycling waste reduce Environmental footprint and 

contribute to the circular economy, and we touched on the general framework of waste 

and the environmental footprint in addition to the requirements to activate the circular 

economy in Algeria. 

 Through this study, we concluded that waste recycling in Algeria is still in its infancy, 

as it is based mainly on supporting the recycling and recycling sector of waste, and this 

is without neglecting the efforts made in this area. Among the recommendations that we 

make is that many mechanisms and requirements must be provided to ensure that 

Technology, polarizing expertise, guiding laws, to bring the waste economy to an 

acceptable level. 

Key words: waste recycling, environmental footprint, circular economy, sustainable 

development. 

  قد ة :

ينذر بعواقب صحية ومالية وبيئية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها  لميتمثل النفايات تحديا على املستوى العا   

وهذا راجع إلى النمو السكاني املتزايد  ستهالكهاإإنتاج املجتمعات و  بصورة سليمة، وهي مشكلة تتصل بكيفيات

البلدان النامية العديد من  والتوسع العمراني والنمو الصناعي، فحاليا يتجاوز وزن النفايات التي ينتجها الفرد في

mailto:ama.salah@univ-adrar.edu.dz
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قتصادي يهدف لزيادة الكيلوغرام الواحد يوميا، ومعدل كمية النفايات الصناعية هو أيضا مرتفع للغاية فالنمو إلا

  جتماعية وتآكل املوارد الطبيعية وتدميرها.بغض النظر عن ألابعاد البيئية وإلا  وإنتاج السلع الاستهالك

ستخدام املوارد إستدامة عن طريق تحقيق إلا  تصادية جديدة تهدف إلىقإفنحن بحاجة إلى تطوير نماذج وعليه    

مبدأ تدوير ذالك هو ومن النماذج التي تحقق ، بأقل حجم وأكثر منفعة وتغيير املمارسات والسياسات السائدة

 هز هو ما سنحاول إبرا و    النفايات والتي يمكن قياسها من خالل مجموعة من املؤشرات منها البصمة البيئية

  .من خالل هذه الورقة البحثيةعليه التعرف و 

 :إلاشكالية الرئيسية

 إلاقتصاد الدائري ؟هم في تشكيل معالم هل مبدأ إعادة التدوير النفايات يحد من البصمة البيئية ويس 

 إلاشكالية الفرعية

 يقودنا التساؤل الرئيس ي إلى طرح التساؤالت الفرعية التالية: 

 وأشكالها؟ وطبيعتها تدوير النفاياتما هو مفهوم إعادة  -

 إعادة تدوير النفايات؟بمبادئ عالقة إلاقتصاد الدائري  البيئية وماما هي البصمة  -

 :أهمية الدراسة

ستنزاف إزدياد التغيرات واملخاطر البيئية و إيعتبر البحث في مواضيع ذات البعد البيئي حديث الساعة خصوصا مع   

النفايات في تحقيق  دور إعادة تدويرإعطاء تصور نظري ل حيث سنحاول لبصمة البيئية، و عزوب ا املوارد فاذيةون

، وهو ما يمكن إسترشاد به من قبل الهيئات املحلية قتصاد الدائري التنمية املستدامةالسالمة البيئية وتشكيل إلا

 والوزارية كممارسات ترقى بواقع إلاقتصاد ألاخضر. 

 :أهداف الدراسة

 ية البصمة البيئية كأحد أهم املؤشرات القياس البيئي للتنمية البيئية؛توضيح ماه -

 خلق املنافع إلاقتصادية؛في  تهامساهم مفاهيم تدوير النفايات و إبراز  -

ستخدام ستخدام املوارد عن طريق إعادة إلا إبعقلنة قتصاد مستدام يقوم إقتصاد الدائري في بناء إبراز دور إلا -

 .ل إلاقتصاديأو إلاحالوإلاصالح 

 : نهج الدراسة

تم تقسيم  وللوصول إلى أهداف الدراسة وإلاجابة عن إلاشكالية املطروحة تم تبني املنهج الوصفي التحليلي  

 الدراسة على نحو التالي:

 ألادبيات النظرية لتدوير النفايات والبصمة البيئةاملبحث ألاول: 

 اتألادبيات النظرية لتدوير النفاياملطلب ألاول: 

  فهوم تدوير النفايات  الفرع ألاول:

عصر الحديث بل مع اللم تكون وليدت  على البيئة رهاتأثيمن ستخدام املخلفات للتقليل إ إن عملية إعادة تدوير و  

 .وإستنزاف في الثروات واملوارد البيئيةخراب نجم عنها من  ما بزوغ تيارات الحرب العاملية ألاولى والثانية و
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صفة آلية على أساس إعادة تصنيع خردة كل و بأضحت تمارس بصفة مباشرة عن طريق منتجيها  خيرةهذه ألا  و 

مادة على حدى، و مع بداية التسعينيات من القرن الحالي بدأ التركيز على التدوير غير املباشر للنفايات حيث أصبح 

 ة مبتكرة ومحققة للتنمية البيئية الشاملة.هندسة النفايات وعملية تدويرها في شكل أساليب إداريتعنى بهناك آلية 

  من أهمها:في ألادبيات النظرية  تدوير النفايات معدة تعاريف ملفهو  ومما سبق يوجد  

إعادة إستخدام املخلفات بمختلف أشكالها في تصميم منتج جديد بهدف التقليل من بعنى هي العملية التي ت -

 .1تراكم النفايات في البيئية

يبنى على تجميع املخلفات من صناعة أو صناعات مختلفة، وإدخالها كمواد خام ط الذي هو ذالكم نشا -

أي أن املادة ألاصلية  ،وتصنيعها، عن طريق عمليات صناعية إلنتاج منتج جديد بمواصفات مختلفة ثانوية

 .2من صرفها في البيئة الناتجة عن صناعة أو صناعات أخرى، بدل فيه هي املخلفات

 املفهوم من خالل الشكل التالي: ويمكن توضيح

 : شكل توضيحي ملفهوم إعادة تدوير النفايات (21الشكل رقم )

 
 التعاريف السابقةمن إعداد الباحث باإلعتماد على  املصدر:

ضروريا  هاحيث أصبح تطبيقإلاقتصاد بسبق إن ملعالجة ألاثار البيئية أهمية كبيرة في الدفع بعجلة  ومن خالل ما  

 :  أو متطلبات وهي وجود ركائز  يمكن تطبيقيها بشكل جيد على أرض الواقع إلى من خاللالتي ال و 

 إستحداث قواعد وجهاز لنظام التسيير إلاداري للنفايات؛ -

قتصادية من أجل توحيد املمارسات العملية والحد إلافصاح املحاسبي الكافي عن ألانشطة البيئية للمؤسسة إلا -

 من البصمة البيئية؛

 ؛الكفاءة التنظيمة والعاملة داخل املؤسسة والتي تعتبر وقود العملية إلانتاجيةوجود  -

 املعالجة؛ لنفاياتلاملحاسبي ملعالجة النفايات مثل قوائم مالية  و القياس لتقدير لمعايير  ضرورة وجود -

 حيث تكون مفصولة عن القوائم املالية التقليدية. كشف املدفوعات البيئية -

                                                           
النفايات الحضرية،   بديار عادل،  تثمين النفايات الصلبة الحضرية وإدارتها،  مذكرة لنيل درجة ماجستير أكاديمي غير منشورة،  جامعة املسيلة،  معهد تسيير 1 

 .01-03،  ص1223لسنة 

 . 01لبيئية ملدفن النفايات مقابل حرق النفايات الصلبة البلدية،  إدارة النفايات،  ص( املقارنة ا1221أساموي،  بي،  أندلوريشين،  واي،  ) 2 

مدخالت
.تكون مدخالت داخلية وتتمثل يف مجيع املخلفات الصناعية واملواد املتبقية من العملية اإلنتاجية•

.  تكون خارجية من خالل إستقطاهبا من بيئتها اخلارجية كمادة قابلة للتدوير•

املعاجلة
.  يتم اجلمع والفرز ملختلف النفايات داخل ورشات اومن قبل مؤسسات متخصصة-•

.ية انتاجيتم بعد اجلمع إعادة الرسكلة للنفايات القابلة للمعاجلة الصناعية وتوجيهها حسب إحتياجات عمل-•

املخرجا
ت

.قد تكون خمرجات يف شكل مواد أولية أو منتجات وسيطية أو منتجات نصف مصنعة حسب طبيعة نشاط•
.قد تكون خمرجات بقايا تالفة غري قابلة للتدوير يتم طرحها بطرق تقنية كالردم التقين•
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 ية تدوير النفايات البيئيةأهمالفرع الثاني: 

قد تزايد إلاهتمام تاريخيا نحو إلافصاح وعقلنة ألاداء البيئي وذاك من خالل إدخال املتغيرات البيئية في ل  

وتتجلى  مخططات التنمية للمؤسسة، وهذا ألاخير نابع نتيجة التوجهات الحكومية الحديثة نحو إلاقتصاد ألاخضر

 :3ية على مختلف املجاالت في ما يليامليزة التي تضفيها هذه العمل

تعزيز املسؤولية و التنمية  و من املخاطر السلبية تتمثل في رفع الضرر البيئي و حماية البيئية :أهمية البيئة -

 املستدامة؛

الضغط على املؤسسات لتخفيض مخلفاتها البيئية، و تخفيض نسب  تتمثل في الرقابة و أهمية إجتماعية: - 

 الل خلق مناصب شغل؛البطالة من خ

تتمثل في إيجاد إطار للمحاسبة البيئية وإلافصاح من خالل توفير معلومات تتالئم مع هذا  أهمية  حاسبية: -

 مثل نسبة الحسابات البيئية في القوائم املالية؛ النظام

بيئية في الكلفة تتمثل اهميتها في ترشيد القرارات إلاستثمارية من خالل تضمين القيـود ال :أهمية إقتصادية-

 إلانتاجية وباإلضافة إلى إضفاء الثقة على قوائم املالية للمؤسسة؛

تتمثل قيميتها في مساعدة السلطات والوزارات في التوجهات والسياسات العامة و تحقيق  أهمية حكو ية : -

 لي للمحاسبين(.)الاتحاد الدو IFACالتوافق النسبي الدولي الذي تسعى الهيئات الدولية الوصول اليه مثل 

   أهداف تدوير النفايات الفرع الثالث:

 : تعتبر إعادة تدوير النفايات البيئية وسيلة لتحقيق مجموعة من ألاهداف التي نلخصها كما يلي   

 ؛حماية البشرية من خالل التخلص من النفايات السامة والخطرة مثل نفايات الكميائية والطبية  -

 بيعية من خالل الحفاظ على املوارد الطبيعية عن طريق تجديدها؛تحقيق التغذية العكسية الط  -

إعداد بيانات عن البيئة والتكاليف البيئية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها لكل فترة مساهمة في  -

 ؛4مالية

ى واتخاذ العمل على تدنئة النفقات من فترة إلى أخر بحساباتها البيئية من خالل مؤسسة للساعدة مد يد امل -

  القرارات املناسب؛

لتزام املؤسسة بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية املتعلقة بتسيير النفايات من خالل التقارير إتوضيح مدى  -

 املعدة؛

 ؛ جتماعية والبيئية للشركة لضمان الاستمراريةتوضيح املسؤولية إلا  -

إلى  جتماعية، التي حققتها املؤسسة من فترة ماليةإادية، قتصإإظهار املساهمة النسبية واملنافع املختلفة ،البيئية،  -

 . أخرى 

                                                           

( مداخلة تحت عنوان  اسهامات رسكلة النفايات في تحقيق التنمية املستدامة،   1223أفريل  20/23يومي )  محمد مسلم،  عبد القادر مسعودي، 3 

 .01-02جامعة البليدة،  ص ص 

 3،  ص1221إدارة النفايات الحضرية الصلبة وطرق معالجتها،  الطبعة الثانية،  عمان،  ألاردن،  دار اليازوري/العلمية للنشر والتوزيع،  فؤاد بن غضبان،  4 
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 أشكال تدوير النفايات الفرع الرابع: 

إعادة تدوير الورق: تعتبر عملية إقتصادية من الدرجة ألاولى و ذلك طبًقا إلحصائية وكالة حماية البيئة بالواليات  -

كيلو وات/ ساعة(  4322من مخلفات ورقية سوف يوفر ) %322املتحدة ألامريكية فإن إنتاج طن واحد من الورق 

 .5متًرا مكعًبا من املياه 21طاقة، وكذلك سيوفر 

باإلضافة إلى النقص في التلوث الهوائي الناتج بمقدار كبير من امللوثات الهوائية، وبالرغم من ذلك فإنه يتم في   

ا ورقيًّ  22.7الواليات املتحدة ألامريكية إعادة تدوير  ا فقط مقابل طنًّ ا من الورق يتم التخلص منها  12.4ا سنويًّ طنًّ

 دون إعادة تدوير أما الورق املعاد تدويره فإنه يستخدم في طباعة الجرائد اليومية.

إعادة تدوير البالستيك: نقسم البالستيك إلى أنواع عديدة يمكن اختصارها في نوعين رئيسين هما البالستيك  - 

، ويتم قبل إعادة التدوير غسل البالستيك بمادة Thin Film Plasticأكياس البالستيك و  Hard Plasticالناشف 

 .6الصودا الكاوية املضاف إليها املاء الساخن

حيث يمكن إعادة صهرها في مسابك  هي تتمثل أساًسا في ألالومنيوم والصلبو  :إعادة تدوير املخلفات املعدنية-

ولعدد ال  %222الصلب من املخلفات التي يمكن إعادة تدويرها بنسبة نيوم أملويعتبر  الحديد ومسابك ألالومنيوم

أما  ستخراجه من السبائكتحتاج عملية إعادة تدوير الصلب لطاقة أقل من الطاقة الالزمة إل  و نهائي من املرات

دوير ألالومنيوم فقط من تكاليف تصنيعه، وتحتاج عملية إعادة ت %12تكاليف إعادة تدوير ألالومنيوم فإنها تمثل 

 فقط من الطاقة الالزمة. %1إلى 

حيث تحتاج  صناعة الزجاج من الرمال تعتبر من الصناعات املستهلكة للطاقة بشكل كبير إعادة تدوير الزجاج: -

درجة مئوية، أما إعادة تدوير الزجاج فتحتاج إلى طاقة أقل  20221عملية التصنيع إلى درجات حرارة تصل إلى 

 .7ربكثي

نواتج تقليم ألاشجار والحقول، وُيعاد  وتتمثل املخلفات الحيوية في بقايا ألاطعمة و عادة تدوير املخلفات الحيوية:إ -

ذلك بعدة  هذه املخلفات في وحدات تصنيع السماد العضوي إلنتاج مواد ذات قيمة سمادية عالية، ويتم تدوير

 طرق:

 املعالجة بالتخمر الهوائي )طريقة الكمر(  -أ 

تعتمد هذه الطريقة على عوامل كثيرة، منها: الرطوبة، ونسبة الكربون إلى النيتروجين وطريقة تكسير املخلفات  و  

، وطريقة الكمر بالهواء القصري، Passive Compostingومنها أساليب كثيرة مثل: الكمر بتّيارات الهواء الطبيعي 

 .8وطريقة الكمر الطبيعي

 

                                                           
5 https://greentumble.com/how-is-paper-recycled-step-by-step/ 21:22 تاريخ الاطالع: 21/22/1212،  وقت الاطالع  

https://plasgranltd.co.uk/how-is-plastic-recycled/ 23:22 6  تاريخ الاطالع 1212/22/11،  وقت الاطالع  

 . www.emagzine.com ( 1212/23/20خ اخر اطالع )تاري عوائد إعادة التدوير   7 
 ، 20:00،  وقت الاطالع 1212/22/10تاريخ الاطالع  8

https://www.just.edu.jo/ar/FacultiesandDepartments/FacultyofAgriculture/Departments/NaturalResourcesandEnvironm

ent/Pages/Decost-Jordan.aspx 

https://greentumble.com/how-is-paper-recycled-step-by-stepتاريخ
https://plasgranltd.co.uk/how-is-plastic-recycled/
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 : عملية التخمر الالهوائي -ب 

وتتميز هذه الطريقة بإنتاج غاز البيوجاز )الغاز الحيوي( في أثناء عملية التحلل الالهوائي، باإلضافة إلى املاء   

 9الناتج، ولقد تطورت وحدات البيوجاز في العشرين سنة املاضية بدرجة كبيرة، فوصل عدد وحداتها في الصين إلى 

ألف وحدة، وتعتبر تكنولوجيا البيوجاز من  12ا الجنوبية ألف وحدة وفي كوري 322ماليين وحدة وفي الهند 

 التكنولوجيات الاقتصادية.

  :عملية التخمر بالديدان -ج 

في هذه الطريقة تقوم الديدان بدور هام في تحويل املخلفات العضوية إلى سماد عضوي بجودة عالية تحت   

 .9ظروف مالئمة من الرطوبة والحرارة و التهوية

 ألادبيات النظرية للبصمة البيئية ني: املطلب الثا

ونشرت في  1992نعقدت قمة ألارض بري يو ديجانيرو عام إعندما  إن ظهور مصطلح البصمة البيئية جاء   

إلنتاج جميع املوارد التي تستهلكها  جل مساحات ألاراض ي واملياه التي خصصتها كل دولةويقصد بها مقال رسمي، 

 .10لتي تنتجهاستيعاب جميع النفايات اوإل 

املساحات التي تدخل في عملية حساب البصمة البيئية إلى ستة أنواع من املناطق املنتجة  تنقسم هذه و   

والطرق  ألاراض ي املغطاة باملباني املختلفة و  ألاراض ي الصالحة للزراعة واملراعي والغابات واملحيطات، البحار  إلى بيئيا

متصاص ثاني أكسيد الكربون وتعد املوارد عصب الحياة و حياة للكثير إادرة على وألاراض ي الالزمة لنمو النباتات الق

 .من القطاعات من جهة

البشرية جمعاء مما دفع املجتمعات  من جهة أخرى تسبب في املشاكل البيئية والتي باتت تؤرق و    

من أجل السالمة البيئية ملخاطر باملؤسسات والجهات الرسمية إلى البحث على السبل الكفيلة بتحجيم تلكم ا

 11.التنمية املستدامةو 

  فهوم البصمة البيئية: الفرع ألاول  

الالزمة إلنتاج  يكولوجية املائيةعرف ويليام روس البصمة البيئية بأنها املساحة من ألارض املنتجة والنظم إلا   

  .من الحياة على كوكب ألارض نستيعاب النفايات التي ينتجها مجتمع محدد عند مستوى معيإاملواد املستهلكة و 

والالزمة لتلبية  تقدير للمساحة املنتجة بيئيا نهافتعرفها بأOCDEأما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  

 . حتياجات دولة معينة بحجم معلومإ

                                                           
 (1212/23/20تاريخ اخر اطالع ) www.eadإدارة النفايات،  النفايات كمصدر بديل لإلنتاج   هيئة البيئة ابوظبي،  9

لة املعالجة املحاسبية لألثر البيئي وفق نظام املحاسبة املالية الجزائري،  مجلة النمو الاقتصادي واملقاوالتية،  مج(،   1212أعمر صالح،  حروش ي جلول) 10

 13،  ص1،  عدد 2جامعة أدرار،  مجلدد

 1222/21/13ما هو مفهوم البصمة البيئية،  شوهد في ، 11 

http : //cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D2F36904-60EC-452C  
332002BA16720BAE/103276/regel1.doc 

http://www.ead/
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ة عن ستيعاب النفايات الناتجإبيولوجية نافعة و  بأنها قدرة النظام الحيوي على إنتاج موادكذالك  وتعرف  

يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية  مما ألانشطة البشرية في الوقت الراهن للتقليل من تراكم النفايات

 .املستدامة

ي نطاق أقدرتها على قياس تأثير إلانسان على البيئة ضمن  من خاللتعمل البصمة البيئية كأداة حسابية و     

ت واملدن والدول ويمكن مقارنة هذه النتائج عبر هذه املقاييس معين بحيث يمكن حساب البصمات أللفراد والشركا

 .12لكي تصبح مقارنات مفيدة

 13أهداف تطبيق البصمة البيئية: الفرع الثاني

   : ما يليتستخدم البصمة البيئية كأداة مساعدة في التخطيط املحلي و التنمية املستدامة وتهدف إلى  

رنة بين الخدمات إلايكولوجية املقدمة مع مستوى الطلب للتخفيف إحداث مقاربة بين املدن من خالل املقا -2

 من حدة النفايات؛

 اليومية؛   دخال ألابعاد البيئية في ممارستهمإغرس املواطنة البيئية وتشجيع صانعي القرار وعامة الناس على  -1

 وبيئة سليمة مستدامة ملدة طويلة؛ ستمرار قتصاد تنافس ي قابل لإل إتحقيق  -0

 .ةإلايكولوجيملحافظة على املوارد البيئية املتاحة وصرفها وفق متطلبات التنمية املستدامة والنظم لى اإ السعي -3

 الفرع الثالث: قياس البصمة البيئية

 ينتج عن قيام محطات الطاقة  يتم قياس البصمة البيئية عند عملية الاستهالك
ً
توليد الكهرباء ملنازلنا بمثال

وعندما تصل تلك الطاقة  ما يؤثر في البصمة الكربونية الخاصة بدولتنا ن في الهواء،انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربو 

 من بصمتنا البيئية الفردية إملنازلنا لنستهلكها ملشاهدة التلفاز أو 
ً
ستخدام التكييف أو مصابيح إلاضاءة، تغدو جزءا

 .14طاقة التي تستهلكها في موقعهاوتصبح بذلك مسؤوليتنا الشخصية، بينما تقتصر مسؤولية محطة الطاقة على ال

م خدماتها ألايكولوجية بيئية وتقييالغاية من حساب البصمة البيئية هي توفير كشف حساب بيئي للمنطقة الو 

مة من أجل توفير املوارد و  ومن أبرز ما توصلت إليه دراسة املنتدى أن متوسط البصمة ، ستيعاب النفاياتإاملقدَّ

 عن، فيما ازداد عدد السكان 1222و 2102في املئة بين عامي  03العربية ارتفع بنسبة البيئية للفرد في البلدان 

 .15في املئة 122في املئة، ما يعني أن البصمة البيئية إلاقليمية الشاملة زادت أكثر من  110

 

 

 

                                                           
 .1212/23/21اطالع  تاريخ اخر https:// portait.cer.dzالبوابة الجزائرية للطاقات املتجددة 12
،   1،  جامعة محمد بوقرة بومرداس،   العددأبعاد إقتصاديةمجلة  البصمة البيئية للطاقة: دراسة نظرية للمفهوم، ،   أمال رحمانمحمد زرقون واخرون،  13

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/279/4/1/5875،   122-121،  ص 1223،  3املجلد 
 وإلافصاح عنها  في القوائم املالية للتحسين في ألاداء البيئي،  كلية(،  القياس املحاسبي للتكاليف البيئية 1221لعبيدي مهاوات )14

 31-32العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسبير،  بسكرة،  جامعة محمد خيضر،  ص
وم الاقتصادیة والتجاریة العل كلیة– دراسة نظریة للمفهوم،  مجلة أبعاد اقتصادیة  :البصمة البیئیة للطاقة،  ( 1223زرقون،  محمد ورحمان،  آمال)15

 122وعلوم التسیير،  جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،  الجزائر،  ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/58751#64120
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/58751#64120
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/279
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/279
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/279/4/1/5875
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 قتصاد الدائري و الحد  ن البصمة البيئية إعادة تدوير النفايات كمدخل لإلاملبحث الثاني:   

 ملطلب ألاول : ألاهمية النسبية لإلقتصاد الدائري ا 

 الفرع ألاول  : عمو يات حول إلاقتصاد الدائري  

التوازن البيئي  اختاللالذي يؤدي إلى  ألامر الحالي بشكل مباشر في استنزاف الثروات الطبيعية  إلاقتصاديقوم  

إلانسان وباملقابل يساهم ا هنات الحية بما فيدد حياة الكائهالبيئية التي ت املشكالتالعديد من  ظهور وبالتالي 

ستخدام املوارد في إيعرف بأنه نظام إنتاج تبادل وإستهالك يهدف إلى تحسين الاقتصاد ألاخضر او الدائري والذي 

 دورة حياة املنتج في املنطق الدائري مع الحد من البصمة البيئية واملساهمة في رفاهية ألافراد جميع مراحل

 .16واملجتمعات

 ى معالجةلعتماد عى إلا لبأنه: ذلك النظام الاقتصادي الذي يقوم ع أيضا ويمكن تعريف الاقتصاد الدائري   

 ستغالل املوارد الطبيعية والطاقة معإخالل العملية إلانتاجية وترشيد من ستخدامها إعادة تدوير املخلفات و إو 

جتماعية إو  بيئة وهو ما يوفر فوائد اقتصاديةلصديقة لأن يسمح بإنتاج منتجات ه مراعاة البيئة فيذلك مما من شأن

 . وبيئية كبيرة

حاضنة مثالية مما يخلق  الضارة ة املنتجات وإزالة كل ألاضرارا البيئيةاملحافظة عمى قيمويسهم ألاخير في    

املواد  جديدة من مدخالتيل إلى أدنى حد ممكن من الحاجة إلى لى التقلع ، باإلضافة إلى أنه يساعدلشركات

وإلاحالل  الاستخدام إلعادةإعادة التدوير أفضل خيار  عمليةتعتبر  والضغط البيئي حجم ل من لوالطاقة مما يق

 الاقتصادي.

الذي و    إنما يعزز الثقة والتعايش إلايكلوجيق ديناميكية جديدة وحسب و لإلى خ سعىج الدائري يملنهذا اهف   

 د لتطبيقه.والرشا بالعقالنيةتسم نمط تنموي يكالتنمية املستدامة تسعى 

یصدم العالم املعاصر بجملة من ألازمات واملخاطر البیئیة التي تتزامن مع إلانفجار الديمغرافي الهائلة في    

ستهالك املحسوب للموارد والثروات الطبیعیة باإلضافة إلى أنماط إلا  حجم الساكنة على ألارض وإلاستهالك الغير

 .17بجانب زیادة مخاطر التغيرات املناخیة البیئة ىلك العدید من التأثيرات السلبیة علالسیئة وقد نتج عن ذ

 الفرع الثاني : تفعيل أسس الاقتصاد الدائري  ن أجل تحقيق التنمية البيئية املستدا ة

 ياتلتوفير آلايتوجب املستدامة البيئية نحو تحقيق التنمية ه به الدائري والتوج إلاقتصاد قواعد ليتفعل  

 :18والتي من بينها ة بتحقيق ذلكلالكفي واملتطلبات

 تنظيم أنظمة جمع ومعالجة وإسترداد وإستعادة املنتجات املنتهية صالحية؛

 إستخدام املوارد و إمكانات الكاملة لخلق تأثير إيجابي من خالل العقلنة والرشاد الاقتصادي. -
                                                           

(،  التوجه نحو الاقتصاد الدائري من أجل تحقيق التنمية املستدامة في الجزائر،  مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية،  1212زوين الصادق)16 

 .13،  ص2دد , الع1املركز الجامعي بريكة،  املجلد 

 .إرضاء الرأسمالیة مع الحفاظ علي البیئة ...الاقتصاد الدائري   2016)جریدة العرب)17 

Available at: https://goo.gl/FdZB9D, Accessed on 29 Nov. 2018.     
حات الاقتصادية وإلاندماج في إلاقتصاد العالمي،  نصيرة هبري،  إعادة تدوير النفايات في ظل االقتصاد الدائري وتحقيق التنمية املستدامة،  مجلة إلاصال 18 

 09، ص  1221،  21،  العدد 20املدرسة العليا لتجارة،  املجمد 
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ركا مناسبا ملتغيرات البيئية و من املشكالت العالقة في التقييم املنتظم للمخاطر والتنبؤ بها والتي تعتبر مح -

 إلاقتصاد الخطي.

السعي نحو إنتاج يتسم بالجودة وإلاستدامة قدر إلامكان من خالل تشجيع إلاهتمام باستخدام املواد ألاولية  -

 الصديقة للبيئة؛

 ع وحكومة ومنظمات.إستخدام املوارد بطرق منظمة لخلق منفعة متبادلة ألطراف ذات املصالح من مجتم -

مة في حماية هاملسا اللنحو تحقيق التنمية املستدامة من خ هالدائري دور كبير في التوج إلاقتصادأن وعليه   

ى أرض الواقع باعتباره منظومة لركائز عهذه ال، لذا نجد أن الدول املتطورة تجسيد هاالبيئة والحفاظ عمى موارد

 .املستدامةالبيئية ة داف التنميهة تمكن من تحقيق ألمتكام

 املطلب الثاني: إعادة تدوير النفايات كمدخل لإلقتصاد الدائري ودورها في الحد  ن البصمة البيئية   

 الفرع ألاول : إنعكاس تطبيقات إلاقتصاد الدائري في تحقيق الكفاءة إلايكولوجية )البيئية(

 إلایكولوجیة من خالل :قتصاد الدائري یساهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة ن إلاإ  

 نبعاثات غازات الدفیئة؛إتأثير  تقلیل- 

 ؛تحقیق إلاستدامة البیئیة -

 ستخدام الطاقة؛إ تخفیض معدالت -

 خفض حجم انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون؛ -

 .19تحقیق أقص ي إنتاجیة مستدامة -

عن ألانشطة الصناعیة، وتقلیل حجم  أن الاقتصاد الدائري یساهم في تقلیل مستویات التلوث الناتجة كما   

صالحیتها،  النفایات التي تتطلب التخلص منها سواء الناتجة من عملیات إلانتاج أو التخلص من املنتجات التي انتهت

 .20أو النفایات الناتجة من أنظمة التوزیع غير الفعالة

أس ر و  دارة املخزونإاملنتجات و ى قيمية لقتصاد الدائري بأهمية كبيرة حيث يعمل على الحفاظ عيحظى إلاو 

زلة إو  اهى قيمتلستخدام من خالل املحافظة عة إلا لإطالة عمر املنتجات في مرح و املال الطبيعي والبشري واملالي

  .بتكار في مجال البيئيق حاضنة مثالية لشركات تتسم باإل لمثل املواد السامة لخ الضارة املنتجات الثانوية

يل إلى أدنى حد ممكن من الحاجة إلى لتدوير النفايات التق و  ستعماليل وإلا كما يستدعي إعادة التشغ

ستخراج إالضغط البيئي املرتبط بدورة حياة املنتجات بداية من  ل منلمدخالت جديدة من املواد والطاقة مما يق

 .اية دورة الحياةهن الك إلىهستاملوارد من خالل إلانتاج، إلا 

 

 

                                                           
،  1221مصر، 2،  محمد صالح الشيخ،  آلاثار الاقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها،  مكتبة و مطبعة إلاشعاع الفنية،  إلاسكندرية،  ط19

 33ص : 

 وانعكاساتھا على املحاسبة والاقتصاد،  مجلة املنصور،  عبد الصاحب نجم عبد،  خولة حسين حمدان،  التأثيرات البيئية لنشاط الوحدات ألاقتصادية 20 

 1،  ص:.2011العراق، 15العدد ، 
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 كآلیة للحد  ن البصمة البیئیة النفايات  الفرع الثاني: إعادة تدوير 

أن التسيير ألامثل لعملية تدوير هذه النفايات يحقق استثمارا ايكولوجيا واقتصاديا واجتماعيا يساهم في خلق 

أن عملية إعادة تدوير النفايات تساهم بشكل كبير في ، كما الثروة في ظل التنمية املستدامة والحفاظ على املحيط

زن الاجتماعي، البيئـــــــــــــــي و املساهمة أيضا في تحقيق موارد الاقتصادية باإلضافة إلى أن إلادارة و التسيير تحقيق التوا

الجيد للنفايات باستخدام ألاساليب العلمية ملعالجتها و التكنولوجيا املتطورة إلعادة تدويرها يؤثر ايجابيا على أبعاد 

 ة البيئية.ويعزز من البصم التنمية املستدامة

 70إلى 1201يون طن من النفايات املتوقع أن يرتفع حجميا في آفاق سنة لم 03الجزائر تنتج سنويا و  

ذا الصدد تم التأكيد هوفي ه، ستيك و النفايات املنزلية وما شابال ى غرار البلتدوير، علة للمنيا قاب % 12يون طن، لم

 .21ثروةخزون كمصدر لذا املهل الى ضرورة استغلمن طرف وزارة البيئة ع

 یحدد العالقة بطرق مختلفة لخلق القیمة والحفاظ عليها، من خالل ومنه إ
ً
ن الاقتصاد الدائري یمثل إطارا

الحد من  ىقتصاد الدائري علویعتمد مدخل إلا، إعادة الاستخدام أو التجدید أو إعادة التصنیع أو إعادة التدویر

  .22عادة استخدامهاإ و  ستفادة القصوي من املوارد املتاحةالنادرة من خالل إلا املوارد الطبیعیة  ىعتماد املجتمع علإ

 والحد من وكحوصلة ينصح املتخصصون في البحث عن آلیات وٕاستراتیجیات ملواجهة تلك املمارسات السلبیة  

بيئي وتشكيل معالم لتحسين املسار الية إعادة التدوير أفضل خيار لعم تعتبر، و ستنزاف املواردإو  التدهور البیئي

 الاقتصاد الدائري.

 :خاتمة

جتماعية بغض النظر عن ألابعاد البيئية وإلا  وإنتاج السلع ستهالكالنمو الاقتصادي يهدف لزيادة إلا  إن 

ي والذي يعد من النماذج تطوير ومنه جاء مفهوم إعادة تدوير النفايات كمفهوم  املوارد الطبيعية وتدميرها نفاذيةو 

ق العمل على الحد من البصمة البيئية بغية تغيير ستدامة عن طريتحقيق إلا  تهدف إلى لحديثة التياقتصادية إلا

 املمارسات البيئية السلبية والتوجه نحو إلاقتصاد ألاخضر الدائري. 

 التالية:النتائج و إلى  توصلنامما سبق 

مماثلة لسلعة الاصلية أو إدخال املنتج  إعادة التدوير عبارة عن إعادة تدوير ورسكلة النفايات بهدف إنتاج سلع 

 املورد ضمن تركيبة سلع أخرى؛

إلاستثمار في قطاع إعادة التدوير بديل إقتصادي من شأنه تخفيض  ويعد هناك عدة أشكال إلعادة تدوير النفايات 

 أعباء إلاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني؛

أو الهدر البيئي ملنطقة البيئية و الحد منها منوط باإللتزام  البصمة البيئية مؤشر يعمد إلى قياس نسبة الضرر 

 بضوابط البيئية واللوائح الحكومية.

                                                           

  122،  ص: 1ة محمد خيضر،  بسكرة ،  العدد(،  ضرورة املعالجة إلاقتصادية للنفايات ،  مجلة العلوم إلانسانية ،  جامع1221تومي ميلود )21 

(،  إعادة تدوير النفايات و دورها في تحسين الكفاءة إلانتاجية ،  بحث تطبيقي في معمل إلاسمنت بازيان شركة 1220صدى مدحت مجيد الساهوكي )22 

 . 213الفاج الفرنسية ،  مذكرة ماجستير ،  تخصص محاسبة و كلف إدارية ، جامعة بغداد،  ص: 
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إلاقتصاد الدائري هو إلاقتصاد ألاخضر الذي ال مكان فيه للنفايات يهدف ويرمي لتحقيق تنمية شاملة تساهم في  

د مستدام يقوم باستخدام موارد أقل في عمليات تحقيق التنمية املستدامة و يلعب ألاخير دور بناء في إيجاد إقتصا

 التصنيع ويعتمد على مبدأ إلاحالل الاقتصادي.

واملمارسات السلبیة لألنشطة البیئة وتحقیق  یساعد إلاقتصاد الدائري في الحد من البصمة البیئیة و من التأثيرات

 التنمیة املستدامة.

 توصيات 

 :إجمال بعض التوصياتإنطالقا من النتائج السابقة الذكر يمكن 

  ضرورة دراية املؤسسات الفاعلة بيئيا بأهمية تطبيق نموذج التدوير الصناعي للنفايات واملتطلبات البيئية الازمة

  ؛له داخل املحيط املؤسس ي

  ؛حتمية وجود فريق بيئي يسهم في تحسين وقياس جودة ألانشطة البيئية للمؤسسة 

   وتقييم التأثيرات البيئية لكل  عقوبات صارمة وجدية للمؤسسات املخالفةضرورة تحيين القوانين البيئة وفرض

 ؛مشاريع املؤسسة

 القوائم املالية  ضرورة إفصاح مكاتب تدقيق الحسابات عن النواحي البيئية للمؤسسة موضوع التدقيق ضـمن

 ؛التي تقرها املؤسسة

 الحكومة فـــي تنفيـــذ  طابع بيئي تساعد ح تخصصات ذاتضــرورة إهتمـــام املؤسســـات املعرفية بـــاللجوء الـــى فت

 ؛البــرامج التنموية

 لفحص املسؤولية  ضـرورة تـدعيم النصـوص القانونيـة التـي تلـزم جهـات عديـدة ومـن ضـمنها مـدقق الحسـابات

 .البيئية للمؤسسة ومدى وفائها بها
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املنظم لتصدير  12-11تكريس البعد الاقتصادي في عملية تسيير النفايات  ن خالل املرسوم التنفيذي 

 النفايات الخاصة الخطرة

Establishing the economic dimension in the waste management process through 

Executive Decree 19-10 regulating 

the export of special hazardous waste 

 د/ عيس ى زهية ، أستاذة  حاضرة أ

 z.aissa@univ-boumerdes.dzكلية الحقوق والعلوم السياسية جا عة بو رداس، 

 امللخص:

يعنى بها القانون الدولي والقانون الداخلي على حد  يعتبر موضوع البيئة من بين أهم املواضيع التي

سواء، وقد شكل القانون الدولي البيئي مرجعا أساسيا في توجيه الدول في تبني سياسية بيئية تحافظ ليس 

فقط على صحة املواطن وتحقق له بيئة سليمة للعيش بل تمتد لتحقيق هذه الغاية للبشرية جمعاء باعتبار 

 واقبها ليس لها حدودا جغرافية نظرا لطبيعتها.أن نتائج البيئة وع

خص الدستور موضوع البيئة بعناية مهمة من خالل دسترتها بأبعاد تحقق غايات مهمة منها املحافظة 

على صحة املواطن، ومن نتائج هذا املبدأ الدستوري ضرورة إصدار تشريع بيئي يحقق هذا الهدف يدخل 

ة بالبيئة بمعالجتها وإعادة رسكلتها بما فيها النفايات الخاصة الخطرة ضمنه ضرورة التكفل بالنفايات املضر 

 وتأتي هذه الورقة البحثية لتبيان كيفية تكفل التشريع بهذه النفايات ونتائجها على الاقتصاد الوطني.

 البيئة، الننفايات، النفايات الخاصة الخطرة الكلمات الافتتاحية:

Abstract : 

The issue of the environment is considered among the most important topics 

concerned with both international law and domestic law, and international 

environmental law has constituted a basic reference in guiding countries to adopt an 

environmental policy that not only preserves the health of citizens and achieves a 

healthy environment for them to live in, but extends to achieve this goal for all 

humanity. Considering that the results and consequences of the environment have no 

geographical boundaries due to its nature. 
The Constiitution devoted important attention to the issue of the environment by 

constitutionalizing it with dimensions that achieve important goals, including 

preserving the health of the citizen, and one of the results of this constitutional 

principle is the need to issue environmental legislation to achieve this goal, including 

the need to take care of waste harmful to the environment by treating and recycling it, 

including special hazardous waste. This Research paper comes to show how the 

legislation ensures this waste and its consequences on the national economy. 

Keywords: environment, waste, special hazardous waste 
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  قد ة:

يعد موضوع تسيير النفايات بمختلف أنواعها من بين أهم املواضيع التي يعنى بها القانون البيئي سواء في بعده  

 وع البيئة دون إلاشارة إلى عملية تسيير النفايات.الوطني والدولي، فال يمكن إثارة موض

حددت التشريعات الوطنية في غالبية الدول مدلول النفايات وأنواعها في مختلف نصوصها بتدرجها الهرمي  

 2311رمضان  10في املؤرخ  21-22وكيفية تسييرها، ولم يغفل عن ذلك املشرع الجزائري إذ أصدر القانون 

وكذا مجموعة من النصوص التنظيمية التي  1، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها2221ديسمبر  21املوافق 

 .تحدد تطبيقه

 النفايات فرز  تنظيم املصدر، من النفايات وضرر  إنتاج من التقليصو  الوقايةومن أهداف هذا القانون :  

 الحصول، من تمكن طريقة بكل أو لتهارسك أو استعمالها، بإعادة النفايات تثمين ومعالجتها، ونقلها وجمعها

 العقالنية البيئية الطاقة،املعالجة على الحصول  أو الاستعمال إلعادة قابلة مواد على النفايات، تلك باستعمال

 التدابير كذلك و والبيئة، الصحة على وآثارها النفايات عن الناجمة باألخطار املواطنين وتحسيس إعالم للنفايات،

 .تعويضها أو منها والحد ألاخطار هذه من ةللوقاي املتخذة

املذكور أعاله النفايات وأنواعها في املادة الثالثة منه باعتبار املقصود من النفايات  21-22وقد عرف القانون  

 يقوم منقول  وكل منتوج أو مادة كل أعم وبصفة الاستعمال أو التحويل أو إلانتاج عمليات عن الناتجة البقايا كل

 .بإزالته أو منه بالتخلص يلزم أو منه، بالتخلص الحائز وأ املالك

 أما عن أنواع النفايات فقد صنفها املشرع إلى :

 النشاطات عن الناجمة املماثلة والنفايات املنزلية النشاطات عن الناتجة النفايات كل: شابهها و ا املنزلية النفايات 

 .املنزلية النفايات تشبه ومكوناتها طبيعتها بفعل والتي وغيرها، والحرفية والتجارية الصناعية

 مع جمعها يمكن ال حجمها ضخامة بفعل والتي املنزلية النشاطات عن الناتجة النفايات كل :الضخمة النفايات 

 . شابهها وما املنزلية النفايات

 النشاطات وكل ماتوالخد والعالجية والزراعية الصناعية النشاطات عن الناتجة النفايات كل :الخاصة النفايات

 النفايات مع الشروط بنفس معالجتها ونقلها جمعها يمكن ال تحتويها التي املواد ومكونات طبيعتها بفعل التي ألاخرى 

 .الهامدة والنفايات شابهها وما املنزلية

 تضر أن يهاتحتو  التي السامة املواد وخاصية مكوناتها بفعل التي الخاصة النفايات كل :الخطرة الخاصة النفايات 

 .بالبيئة أو/و العمومية بالصحة

 في العالجي أو الوقائي والعالج تابعةوامل الفحص نشاطات عن الناتجة النفايات كل :العالجية النشاطات نفايات 

 .والبيطري  البشري  الطب مجال

                                                           

 00،  يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،  الجريدة الرسمية عدد 1222ديسمبر  21املوافق  2311رمضان  10املؤرخ في   21-22رقم القانون  1 

 .1222ديسمبر  21املوافق لـ 2311رمضان عام  02املؤرخة في 
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 الترميم أو والبناء لهدما أشغال وعن واملناجم املحاجر استغالل عن السيما الناتجة النفايات كل :الها دة النفايات 

 أو خطرة بمواد تلوث لم والتي املفارغ في إلقائها عند بيولوجي أو كيماوي  أو فيزيائي تغيير أي عليها يطرأ ال والتي

 .بالبيئة أو/و العمومية بالصحة تضر أن يحتمل أضرارا تسبب أخرى  بعناصر

 غير واملتفجرات القذرة واملياه الغازية لنفاياتوا املشعة النفاياتمن تطبيقاته  21-22وقد استثنى القانون  

 املتعلقة العمليات كل، ويدخل ضمن مفهوم تسيير النفايات في نفس القانون، والبواخر الطائرات وحطام املستعملة

 .العمليات هذه مراقبة ذلك في بما وإزالتها وتثمينها وتخزينها ونقلها وفرزها النفايات بجمع

تحديد املشرع بصفة مفصلة املفاهيم ذي  بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهايع املتعلق ومما يؤكد دقة التشر  

املعالجة البيئية ، فرز النفايات، جمع النفاياتصلة باملوضوع واملقصود منها ويتجلى ألامر أساسا بمفهوم كل من 

 .2منشأة معالجة النفايات، النفاياتطمر ، غمر النفايات، إزالة النفايات، تثمين النفايات، العقالنية للنفايات

النفايات وتثمينها، صعوبة معالجة وإعادة تثمين بعض  ةومن بين إلاشكاالت التي يثيرها موضوع معالج 

النفايات لخصوصيتها ويتعلق ألامر أساسا بالنفايات الخاصة الخطرة، وعليه تأتي هذه الورقة البحثية ملعالجة 

 عن هذه العملية بيئيا واقتصاديا. ةالخطرة وآلاثار املترتبموضوع تصدير النفايات الخاصة 

 وعليه يمكن طرح إلاشكالية التالية: 

 كيف نظم املشرع الجزائري عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة و ا آثار ذلك على الاقتصاد الوطني؟ 

ة النفايات الخاصة الخطرة وإلاجابة عن هذه إلاشكالية يكون وفق املحاور التالية، نحدد فيها موضوع حرك

، وأخيرا آثار تصدير النفايات الخاصة  (الثاني )املبحث الخطرة الخاصة النفايات تصدير شروط)املبحث ألاول(، ثم 

 الخطرة على الاقتصاد الوطني )املبحث الثالث(.

 املبحث ألاول: حركة النفايات الخاصة الخطرة

، 13إلى  13من حركة النفايات في الفصل الثاني منه من املواد املذكور آنفا املقصود  21-22نظم القانون  

 بالبيئة املكلف الوزير من لترخيص الخطرة الخاصة النفايات نقلومن بين ألاحكام الواردة في هذا الفصل، خضوع 

 .3بالنقل املكلف الوزير استشارة عدب

                                                           

 تسيير النفايات كما يلي: املفاهيم املتعلقة ب 21-22وقد حددت املادة الثالثة من القانون  2 

 جمع النفايات: لم النفايات و/أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان املعالجة.

 فرز النفايات: كل العمليات املتعلقة بفصل النفايات حسب طبيعة كل منها قصد معالجتها.

ات وتخزينها وإزالتها بطريقة تضمن حماية الصحة العمومية و/أو البيئة من املعالجة البيئية العقالنية للنفايات: كل إلاجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفاي

 آلاثار الضارة التي قد تسببها هذه النفايات.

 تثمين النفايات: كل العمليات الرامية إلى إعادة استعمال النفايات أو رسكلتها أو تسميدها.

لفيزيوكيميائية والبيولوجية والتفريغ والطمر والغمر والتخزين وكل العمليات ألاخرى التي ال تسفر عن إزالة النفايات: كل العمليات املتعلقة باملعالجة الحرارية وا

 إمكانية تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال آخر لها.

 غمر النفايات: كل عمليات رمي للنفايات في الوسط املائي.

 طمر النفايات: كل تخزين للنفايات في باطن ألارض.

 عالجة النفايات: كل منشأة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وإزالتها.منشأة م

 حركة النفايات: كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها.

 ،  املرجع السابق.21-22من القانون  13املادة 3 
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 ونحو استيرادها تمنع التي البلدان حون الخطرة الخاصة النفايات وعبور  تصدير يحظروطبقا لنفس القانون  

 إلى العمليات تخضع الحاالت، جميع وفي .واملكتوبة الخاصة موافقتها غياب في الاستيراد هذا تمنع لم التي البلدان

 :آلاتية الشروط توفر عند إال الترخيص هذا يمنح وال بالبيئة، املكلف الوزير من مسبق ترخيص

 دوليا، عليه املتفق والوسم يبالتوض ومعايير قواعد احترام -

 املعالجة، ومركز املصدر الاقتصادي املتعامل بين يشتمل مكتوب عقد تقديم -

 الالزمة، املالية الضمانات كل على يشتمل تأمين عقد تقديم -

 الحدود، عبر النقل بعملية املكلف الشخص طرف من عليها موقع حركة وثيقة تقديم -

 .املستورد البلد في املختصة للسلطة املسبقة املوافقة تثبت عليها موقع تبليغ وثيقة تقديم -

 .4الوطني إلاقليم دخولها عند الحاويات على ألاختام وضع مع بالعبور  الترخيص يتزامن

من  10، وتطبيقا للمادة 5هو املنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة 21-22ولعل ما ميز القانون  

جانفي  10املوافق  2332جمادى ألاولى عام  20ؤرخ في امل 22-21ر املرسوم التنفيذي رقم نفس القانون، صد

 . وسيتم التفصيل في مضمون هذا املرسوم في املحور الثاني.، ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة1221سنة 

ه النفايات كل شخص أولى املشرع الجزائري عناية خاصة بتصدير النفايات الخاصة الخطرة واعتبر مصدر هذ 

بتصدير النفايات الخاصة الخطرة إلى بلد آخر من اجل إزالتها أو  مطبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يقو 

 .6تثمينها، ويقصد بعملية التصدير كل حركة للنفايات الخاصة الخطرة تتم انطالقا من الجزائر نحو بلد أجنبي

املحدد لقائمة النفايات بما في ذلك  1220فيفري  13املؤرخ في  223-20ولقد حدد املرسوم التنفيذي رقم  

، قائمة النفايات الخاصة الخطرة ومقاييس خطورتها وتتمثل أساسا هذه الخطورة في 7النفايات الخاصة الخطرة

سامة،  أنها: قابلة لالنفجار، ملهبة، شديدة القابلية لالشتعال، سريعة الاشتعال، قابلة لالشتعال، مهيجة، ضارة،

، ويرمز لهذه النفايات بالرمز )خ 8محدثة للسرطان، أكالة، معدية، سامة بالنسبة للتكاثر، مبدلة، خطرة على البيئة

 خ(، وقد فصل فيها املشرع في طبيعتها في امللحق الثالث من نفس املرسوم التنفيذي.

عن تحويل السلفور، نفايات ومن بين ما ورد في هذا امللحق على سبيل املثال: معقمات حمضية ناجمة  

كيميائية زراعية تحتوي على مواد خطرة، مركبات عضوية معدنية لحماية الخشب، مركبات ال عضوية لحماية 

الخشب، نفايات تحتوي على الزئبق، نفايات عبوات حبر الطباعة، املسحوق تحتوي على مواد خطرة إلخ فصلها 

 التنظيم في القائمة طويلة.

 

                                                           

 .املرجع نفسه ، 10املادة 4 

 .املرجع نفسه 11املادة 5 
،  ينظم تصدير النفايات الخاصة 1221جانفي  10املوافق  2332جمادى ألاولى  20مؤرخ في  22-21املرسوم التنفيذي رقم  من 1و 2الفقرة  1املادة  6

 .1221جانفي  02املوافق  2332جمادى ألاولى  10في  ةؤرخامل 0،  الجريدة الرسمية العدد الخطرة
،  ،  بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة حدد لقائمة النفاياتي 1220فيفري  13 لـ املوافق 2310محرم  11املؤرخ في  223-20املرسوم التنفيذي رقم  7

 .1220 مارس سنة 1املوافق لـ  2310صفر  1في  املؤرخة 20الجريدة الرسمية عدد 
 ،  نفس املرجع. 223-20املرسوم التنفيذي رقم امللحق ألاول  من  8
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 الخطرة الخاصة النفايات تصدير شروط :الثاني املبحث

أخضع التنظيم عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة إلى مجموعة من الشروط حددها املرسوم التنفيذي  

غياب منشاة داخل التراب الوطني ملعالجة النفايات الخاصة الخطرة )املطلب ألاول(،  وتتمثل أساسا في 21-22

اصة الخطرة لنظام الرخصة) املطلب الثاني(، صدور رأي لجنة تصدير النفايات خضوع عملية تصدير النفايات الخ

الخاصة الخطرة )املطلب الثالث(، وأخيرا التدابير الواجب إتباعها بعد منح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة 

 )املطلب الرابع(.

 صة الخطرةاملطلب ألاول: غياب  نشاة داخل التراب الوطني ملعالجة النفايات الخا

من بين أهم الشروط الواردة في التنظيم املتعلق بشروط تصدير النفايات الخاصة الخطرة هو التأكد من  

عدم توافر منشاة داخل التراب الوطني ملعالجة النفايات الخاصة الخطرة من أجل تثمينها أو إزالتها، ويبدو هذا 

إجراء استثنائي وقد يزول هذا الشرط بتوافر هذه املنشآت الشرط منطقي جدا باعتبار أن اللجوء إلى التصدير هو 

 مستقبال على التراب الوطني.

 املطلب الثاني: خضوع عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة لنظام الرخصة

يتمثل الشرط الثاني في عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة في خضوع تصدير النفايات الخاصة الخطرة  

ير املكلف بالبيئة، وتخضغ عملية الحصول على رخصة التصدير ملجموعة من إلاجراءات نوجزها لرخصة من الوز 

 فيما يلي:

تقديم طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة من املصدر موقع عليه حسب النموذج الذي املحدد في -2

 وثائق يحدد من خاللها:املذكور آنفا، مدعوما بمجموعة من ال 22-21امللحق ألاول للمرسوم التنفيذي 

 هوية املصدر وطبيعته، -

 عقد التصدير مبين فيه طريقة معالجة بيئية عقالنية للنفايات وكمية النفايات املراد تصديرها، -

املختصة، مع نسخ موقعة من  دوثيقة التبليغ اململوءة واملوقعة قانونا تؤكد املوافقة املسبقة لسلطة بلد الاستيرا -

 شهرا، 21البلدان العبور وقد حددت مدة صالحياتها ب بلد التصدير و 

وثيقة الحركة اململوءة واملوقعة قانونا من طرف الطالب ، تحدد طبيعة وتسمية ورمز النفايات الخاصة الخطرة  -

 املراد تصديرها، وكذا بلد التصدير واملنشأة التي تتم فيها املعالجة،

 وكيميائية للنفايات الخاصة الخطرة تسلم من طرف هيئة مختصة،كشف التحاليل املتعلقة بالتركيبة الفزي -

( باملائة من العقد تودع في حساب الوزارة املكلفة بالبيئة 1كفالة ضمان يعدها املصدر لدى بنك معتمد في بقيمة ) -

ادة خالل شهر كأقص ى تقدير بعد تسلم رخصة التصدير وقبل الشروع في عملية تصدير النفايات الخاصة يتم إع

مع ضرورة اكتتاب  الضمان املالي عندما تستلم نفس الوزارة آخر شهادة تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة.

 .9التامين من طرف املصدر لتغطية كل عملية تصدير

                                                           
 املرجع السابق  ذكره. ، 22-21من املرسوم التنفيذي  1أنظر املادة  9
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 إرسال التصريحات واملعلومات املتعلقة بحركة النفايات الخاصة الخطرة للسلطات املعنية، -1 

 نفايات الخاصة الخطرة التي تكون موضع حركة مع وضع ملصقات عليها، ضرورة توضيب ال -0

ضرورة اتخاذ كل التدابير لكي يتم تسيير كل النفايات املراد نقلها دون تعريض صحة إلانسان إلى الخطر،  -3

 . 10وبكيفية بيئية عقالنية طوال مدة عملية النقل والتثمين وإلازالة

ير النفايات الخاصة الخطرة مرتبطة أوال بعملية نقل النفايات الخاصة وتجدر إلاشارة له أن عملية تصد 

 2311 عام القعدة ذي 1 في املؤرخ 321 – 23 رقم التنفيذي املرسوم وقد ُحددت أحكام هذا النقل في الخطرة.

 تركاملش الوزاري  والقرار، الخطرة الخاصة النفايات نقل كيفيات يحدد الذي ،1223 سنة ديسمبر 23 املوافق

 نقل رخصة طلب ملف محتوى  يحدد الذي ،1220 سنة سبتمبر 1 املوافق 2303 عام شوال 10 في املؤرخ

 طبقا لهذا املرسوم يتكون . و التقنية خصائصها كذا و الرخصة على الحصول  وكيفيات الخطرة الخاصة النفايات

 :التالية الوثائق من الخطرة الخاصة النفايات نقل رخصة طلب ملف

 النفـايـات رمز و تسميـة و طبيعـة وصـف و الطلب صاحب عنوان و التجارية التسمية أو الاسم تضمني طلب -2

 ،1220 سنة فبراير 13 في املؤرخ 223 – 20 رقم التنفيذي للمرسوم طبقا جمعـهـا املزمـع الخـاصـة

 الكفاءة، شهادات و السائقين قائمة -1

 املركبات تأمين عقود ،السياقة رخصة، للبضائع العمومي قلللنا التجاري  السجل: املفعول  سارية نسخ -0

 رخصة ،املقطورات و للمركبات التقنية املراقبة محضر  ،املقطورات و للمركبات الرمادية البطاقات ، والقاطرات

 .العربات سير

 .للسير ألاساسية واملناطق النفايات تفريغ و شحن نقاط -3

 .تتطلبها التي واملدة الخطرة الخاصة النفايات نقل عملية مسار -1

 املطلب الثالث: صدور رأي لجنة تصدير النفايات الخاصة الخطرة

يخضع منح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة إلى صدور رأي لجنة مختصة وهي لجنة تصدير النفايات  

باملوضوع، ويتمثل مجال الخاصة الخطرة، تنشأ لذي الوزارة املكلفة بالبيئة وهي ممثلة بعدة قطاعات ذي صلة 

 في إبداء آلاراء حول: 22-21من املرسوم التنفيذي  21اختصاص اللجنة حسب املادة 

 طلبات رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة،-

 طلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة، -

 .11طلبات تأهيل املصدرين-

                                                           
 ،  املرجع نفسه.22إلى  0أنظر املواد من  10
 يعين أعضاء اللجنة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد،  وتتولي الوزارة املكلفة بالبيئة ألامانة الدائمة للجنة, 11

 آلاراء،  من أنواع ثالثة الخطرة الخاصة النفايات تصدير ةللجن الداخلي النظام على املصادقة املتضمن 1212 يوليو 3 في املؤرخ القرار حسب اللجنة وتصدر

 .التعليل مع التأجيل التعليل،  مع الرفض املوافقة، 
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ئة في أقص ى مدة ال تتجاوز الشهرين رخصة تصدير النفايات الخاصة و في هذا إلاطار يمنح الوزير املكلف بالبي 

الخطرة بعد صدور رأي لجنة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ملدة زمنية قدرها اثني عشر شهرا من تاريخ توقيعها، 

مدة ال مع تعليل كل رفض لطلب تصدير النفايات الخاصة الخطرة الذي يبلغ لصاحبه حتى يتسنى له الطعن فيه في 

 .12يوما من تاريخ تبليغه به، وتعد نتيجة الطعن نهائية مهما كانت طبيعتها 21تتجاوز 

 املطلب الرابع: التدابير الواجب إتباعها بعد  نح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة

 خص التنظيم بمصدر النفايات الخاصة الخطرة بمجموعة من التدابير الهامة نذكر منها: 

ازة رخصة تصدير سارية الصالحية خالل كل عملية التصدير، مع إمكانية تمديد رخصة التصدير في ضرورة حي -

 حالة عدم استغاللها إلى ستة أشهر يحتسب من تاريخ تبليغ التمديد، 

 ضرورة تقديم رخصة التصدير أمام السلطات املؤهلة باملراقبة، -

الخطرة في اجل أقصاه ثالثة أشهر بعد تصدير النفايات  ضرورة تقديم نسخة من وثيقة حركة النفايات الخاصة -

 .13الخاصة الخطرة، كما يجب تقديم شهادة إزالة النفايات الخاصة الخطرة أو تثمينه

من  12وينتج عن عدم احترام ألاحكام الخاصة برخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة طبقا للمادة  

د منها بعد تحرير محضر بخصوص ذلك من طرف ألاعوان املؤهلين ، سحبها من املستفي22-21املرسوم التنفيذي 

 يوما.  21وترسل للهيئات املختصة بعد أن يتبع بتوجيه اعذرا للمعني قي أجل 

 املبحث الثالث: آثار تصدير النفايات الخاصة الخطرة على الاقتصاد الوطني

لخاصة الخطرة بمجموعة من ألاحكام من املالحظ آنفا أن املشرع خص وبإحكام موضوع تصدير النفايات ا 

 تصبو إلى ضبط العملية على أحسن وجه بما يكفل حماية املواطن وحماية البيئة.

ويستنتج من مجموع هذه ألاحكام البعد الاقتصادي الذي يترتب عن تصدير النفايات الخاصة الخطرة، فمن  

يات على املستوى الوطني كشرط لتصديرها، وهو جهة ربط املشرع غياب املنشآت الخاصة لتثمين وإزالة هذه النفا

إجراء يؤكد نية املشرع في اعتبار عملية التصدير كآخر حل بالنسبة ملعالجة وتثمين هذه النفايات و بالتالي عدم 

 تفويت الفرصة ملؤسسات وطنية للقيام بذلك.

السعي لتحقيق غاية وهي ويتجلى أيضا البعد الاقتصادي في عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة في  

عملية تثمين ومعالجة هذه ألاخيرة، فينجر عن هذا التثمين واملعالجة الاستفادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 

 عملية التصدير بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. 

صة الخطرة عن طريق يتجلى أيضا تحقيق البعد الاقتصادي في صورة ثانية تتمثل في إزالة النفايات الخا 

التصدير والذي يضمن من خالله الحفاظ على البيئة من خالل استبعاد املخاطر التي قد تنجر عنها، وما قد تكلفه 

من نفقات وميزانيات من أجل إرجاع الوسط البيئي لحالته ألاصلية وهذا سيجنب الدولة عواقب سلبية قد تضر 

 باالقتصاد الوطني. 

                                                           
 .22-21من املرسوم التنفيذي  21انظر املادة  12
 املرجع نفسه. 12إلى  20انظر املواد  13
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  :خاتمة

ع الجزائري ومنذ الثمانينيات إلى تطوير النظام التشريعي البيئي في الجزائر بما يخدم املصلحة اجتهد املشر  

العامة والخاصة للمواطن، وسن لتحقيق ذلك مجموعة من النصوص القانونية التي تعنى باملجال البيئي، ويعد 

نظرا ألهميتها على املستوى الوطني موضوع البيئة من أكثر املواضيع التي حظيت بقدر وفير من النصوص القانونية 

والدولي الذي ال يخفى على الجميع مدى تأثيره على التشريع الوطني وتأثيره في توجيه الدول إلصدار النصوص 

 الخاصة بالبيئة.

ولعل من بين أهم مواضيع قانون البيئة واملرتبط أساسا بها هو موضوع النفايات وعالقتها في تحقيق بيئة  

طن مبدأ أقره الدستور الجزائري، والذي يستدعي ضرورة السعي ملعالجتها وتثمينها من خالل الاستغالل سليمة للموا

 إلايجابي لها ومنه املساهمة في للنهوض باالقتصاد الوطني من جهة وتوفير البيئة النظيفة للمواطن من جهة أخرى.

هم املواضيع البيئية التي يجب أن يبقى هذه الدراسة هو أن موضوع النفايات هو من أ جومن بين أهم نتائ 

 ضمن أولويات واهتمامات الدولة في املجال البيئي باعتبار :

 أن عملية تثمين النفايات وإزالتها بصفة عامة أمر ضروري وأكيد،-

 وأن تخصيص أهمية قصوى للنفايات الخاصة الخطرة أمر يؤكد هذه الضرورة بصفة أوسع وأهم.-

 التالية:وعليه ندرج التوصيات 

 تثمين التشريع الخاص بالنفايات الخاصة الخطرة، -

 تحديد وبصفة أدق مجموع النفايات التي تدخل ضمن هذا املفهوم، -

 إحصاء مجموع منشآت والهيئات املنتجة للنفايات الخاصة الخطرة عبر التراب الوطني،  -

ضبط موضوع النفايات الخاصة  إجبارية إشراك املتعاملين الاقتصاديين في القطاع الخاص والعام من اجل -

 الخطرة،

فرزة للنفايات الخاصة الخطرة -
ُ
 .التدقيق في طبيعة ألانشطة امل

إزالة النفايات الخاصة الخطرة على املستوى الوطني، أو  و الاجتهاد الستحداث منشآت خاصة بتثمين أ -

 اللجوء إلى الشراكة كبداية لتحقيق هذا الغرض مع دول متقدمة في هذا إلاطار.

 محاولة التقليل من النفايات الخاصة الخطرة بما يضمن الاجتهاد للحفاظ على البيئة، -

نتجين لها في  -
ُ
نشر الوعي الثقافي بخصوص النفايات الخاصة الخطرة على املستوى املجتمع املدني، وامل

 مختلف القطاعات التي ينجر عنها هذه النفايات الخاصة الخطرة،

 ر النفايات الخاصة الخطرة وآثارها على الاقتصاد الوطني.تحقيق دراسات نوعية حول تصدي -
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  :قائمة املراجع 

  :القوانين 

، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 1222ديسمبر  21املوافق  2311رمضان  10املؤرخ في  21-22القانون  -

 .1222 ديسمبر 21املوافق لـ 2311رمضان  02املؤرخة في  00وإزالتها، الجريدة الرسمية عدد 

 ديسمبر 23 لـ املوافق 2311ذي القعدة  21مؤرخ في  في املؤرخ 321 – 23 رقم التنفيذي املرسوم -

ذي القعدة  20مؤرخ في  32، الجريدة الرسمية العدد الخطرة الخاصة النفايات نقل كيفيات يحدد الذي ،1223

 .1223ديسمبر  21املوافق لـ  2311

حدد لقائمة ي 1220فيفري  13املوافق لـ  2310محرم  11خ في املؤر  223-20املرسوم التنفيذي رقم  -

 1املوافق لـ  2310صفر  1في  املؤرخة 20، الجريدة الرسمية عدد بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة النفايات

 .1220 مارس سنة

، 1221جانفي سنة  10املوافق  2332جمادى ألاولى عام  20مؤرخ في  22-21رسوم التنفيذي رقم امل -

املوافق  2332جمادى ألاولى  10في  ةؤرخامل 0، الجريدة الرسمية العدد ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة

 .1221جانفي  02

 محتوى  يحدد الذي ،1220 سنة سبتمبر 1 املوافق 2303 عام شوال 10 في املؤرخ املشترك الوزاري  القرار -

 .التقنية خصائصها كذا و الرخصة على الحصول  توكيفيا الخطرة الخاصة النفايات نقل رخصة طلب ملف
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 في إطار تحقيق التنمية املستدا ة  الجهود القانونية النفايات كمدخل للتحول نحو الاقتصاد ألاخضر

The waste as input transformation at the green economy 

In frame sustainable development  the legal efforts 

 أستاذة  حاضرة أ تواتي نصيرة 

 n.touati@univ-boumerdrs.dz -بودواو-جا عة بو رداس كلية الحقوق و العلوم السياسية

 :  امللخص

في عالم الاقتصاد ألاخضر الذي تتطلع حكومات  اتتعالج هذه الورقة البحثية مجريات تسيير النفاي  

أهداف التنمية املستدامة التي تعهدت بها  الدول الوصول له في سبيل الوفاء بالتزاماتها الدولية ضمن تحقيق

حول  1221اتفاق باريس  هامن -في مجال تخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة املسببة للتغيرات املناخية

بمعالجة النصوص القانونية املكرسة و الهادفة إلى الوصول لالقتصاد ألاخضر عبر تثمين  - التغيرات املناخية

 النفاية. 

إرساء التشريع لتسيير النفاية لينتقل نحو تشريع يهدف  موضوعتجاوز لدول الغربية اهتمام أن ا تبين  

 ت قفزة نوعيةو إن عرفكبلد نامي لجزائر أما بالنسبة ل استخدام الذكاء الصناعي.و معالم الاقتصاد ألاخضر 

لم تخص النفاية بتشريع خاص ا إنه، إال 20-30في قانون حماية البيئة رقم كشأن بيئي لنفاية باالاهتمام عبر 

اء جرّ تعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها ي 21-22مطلع القرن الحالي بموجب قانون رقم بها سوى 

تأطير قانوني خاص غياب . مع تسجيل لالتفاقيات الدولية البيئيةانضمامها و  اقتحام الجزائر اقتصاد السوق 

 .القتصاد الدائري ألاخضربا

 : تسيير النفايات، تثمين النفايات، اقتصاد ألاخضر، اقتصاد تدويري، تنمية مستدامة.ملفتاحيةالكلمات ا
Abstract: 

 This research paper deals with the conduct of waste management in of the green 

economy world , which the governments of countries aspire to reach in order to fulfill 

their international commitments within the realization of the sustainable development 

purposes , they pledged in the field of reducing greenhouse gas emissions that cause 

climate change - including recently the 2015 Paris Agreement on Climate Change - By 

addressing the legal texts dedicated to achieving the green economy through waste 

valuation. 
  It was found that the interest of Western countries went beyond the issue of 

legislation to manage waste, to move through it towards legislation aimed at 

establishing the parameters of a green economy and the use of artificial intelligence. 

As for Algeria, as a developing country, and if it knew a qualitative leap in taking care 

of waste an environmental issue in the Environmental Protection Law N°. 83-03, it did 

not concern itself with the waste with its own legislation until the beginning of the 

current century under Law No. 01-19 related to waste management, control and 

removal as a result of the storming of Algeria Market economy, and its accession to 

international environmental agreements. With the absence of a legal framework of the 

green circular economy. 
Keywords : waste managment, waste valuation, green economy, circular economy, 

sustainable development  
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  قد ة:  

و إعادة  لرسكلة ا :ية الحد من كميتها و مخاطرها، بل صارت تثمن عن طريقلم تعد النفاية توجه لإلزالة بغ   

و الحفاظ على مصالح ألاجيال القادمة من جهة، و للحصول على 1الاسترجاع و غيرها...و ذلك بهدف حماية البيئة 

ل ابتكار فصارت النفاية موردا اقتصاديا، خاصة في الدول املتقدمة في ظ .العائد الاقتصادي من جهة أخرى 

 عضويةنفايات الو على ألاخص ال  التكنولوجيا النظيفة التي تمكن من الاستفادة من مختلف أنواع النفايات

يعرف بالتثمين الطاقوي بإنتاج طاقة نظيفة متجددة و تحقيق استهالك و إنتاج كهربائي  مافي( الزراعية و الغذائية)

 مستدام لألجيال القادمة.

 بفعل التطورات التكنولوجية اتالنفايموضوع تسيير لعشرين املاض ي، بداية الاهتمام بيعد نهاية القرن ا   

لتبدأ معالم الحديث عن مصطلح  2والاستفادة منها و إدراجها ضمن دورة السلع جراء تزايد نفايات الصناعة.

و هو الاقتصاد ألاخضر  ةاقتصادي جديد يأخذ بالبعد البيئي في عملية إلانتاج وضمن إستراتيجية التنمية املستدام

 . 3اتالنفايتثمين الشامل، الذي يستند على الطاقة النظيفة. هذا الاقتصاد الذي يتحقق عبر عدة منافذ منها 

معالم الاقتصاد ألاخضر  إرساءفي ات النفاي عملية تثمين هذه املداخلة تبحث عن الدور الذي تلعبه   

و توجيه   املنافسة في املنتجات الخضراء تطوير  "لذي من شأنهو ا كمدخل واعد لتحقيق التنمية املستدامة.

و قد تم اختيار هذا املوضوع باعتباره يطرح فكرة قانونية جديدة تجمع بين 4الاستثمارات وتخضير املشتريات العامة".

 النقاط التالية:البيئة والاقتصاد، ما يستدعي توضيح 

 توضيح الجوانب القانونية للقيمة الاقتصادية- و الرهانات املستهدفة اتتثمين النفاي - مدلول الاقتصاد ألاخضر - 

 . توضيح أهمية التكنولوجيا النظيفة في بناء الاقتصاد ألاخضر- للنفاية

تلف مخهميته ضمن أ إبراز تنموي جديد و  الاقتصاد التدويري ألاخضر كنموذج علىالتعرف فيتم البحث و   

املقارنة )مثال: فرنسا، قوانين بعض المعالجة نظرية ل عن طريقو ذلك تماعية. الاج و  تصاديةالاعتبارات البيئية الاق

و املنهج املقارن في بعض التحليلي الاستنباطي الجزائري ذلك باالعتماد على املنهج مع التركيز على القانون  أملانيا...(

 ساهميعلى إلاشكالية التالية: كيف  إلاجابةبعض الجوانب. و ذلك ضمن  إلاحصائيات فياملواضع، مع تقديم بعض 

                                                           
لرفع من نسبة الغازات الدفيئة لتسبب احتباسا حراريا يولد تغيرات مناخية تنعكس على الغالف الجوي با إلازالةبعد أن أثبتت الدراسات العلمية تأثير عملية 1

 على التنوع البيولوجي و النظام البيئي و الصحة البيئية و غيرها...
وكالة حماية "تشير  كما دوالر.مليار  12نحو  هاقيمة سوق النفايات في الواليات املتحدة ألامريكية إذ تبلغ  من التجارب الناجحة فيما يتعلق إنتاج الطاقة 2

من الطلب على  %2منزل،  تسد 022منها و يستخدم إنتاج طاقة كهربائية إلنارة  112مطمر للنفايات يجمع الغاز في  1022لى وجود نحو إ "البيئة ألامريكية

-3، ع00تجارب دولية،  املجلة العربية لإلدارة،  مج التحول نحو الاقتصاد ألاخضر  الغاز الطبيعي محليا. للمزيد انظر:عبد هللا  بن محمد املالكي، 

 . 201 -203ص ، ص1220ديسمبر)كانون ألاول(
مبادرة الاقتصاد ألخضر( بإعادة تركيز الاستثمارات و إلانفاق باتجاه طائفة من القطاعات من قبيل بعنوان: ) 1223ألامم املتحدة سنة  وفق برنامج 3

تقرير  أنظر: 11ص الزراعة املستدامة و الغابات نفايات،  املباني الخضراء، ال دارإ النقل ألاخضر،  خدمات املياه،  جددة، التكنولوجيا النظيفة: الطاقة املت

طروحة في ة في ميدان التنمية املستدامة و تحليل املواضيع امليز حتى تاريخه والثغرات املتبقية في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسر مين العام التقدم املحألا 

 A/CONF.216/PC/2 1Avril2010 undocs.org املؤتمر.
 PDF  .3ـ،  ص1222القضاء على الفقر مرجع لواضعي السياسات،   لى التنمية املستدامة وإخضر مسارات أبرنامج ألامم املتحدة للبيئة،  نحو اقتصاد 4

www.uncclearn.org 
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لتحول نحو الاقتصاد ألاخضر؟ و ماهي الجهود القانونية املتبعة إلرساء معالم هذا دول افي تمكين ال اتالنفاي تثمين

 :تقسيم الثنائي التالي؟ وفق الفي القوانين املقارنة و في القانون الجزائري  التحول 

 ساهم في التحول نحو الاقتصاد ألاخضرالنفاية مورد اقتصادي ياملبحث ألاول: 

 الجهود القانونية املتبعة في سبيل إرساء معالم الاقتصاد ألاخضر عبر تثمين النفايةاملبحث الثاني: 

 

 النفاية  ورد اقتصادي يساهم في التحول نحو الاقتصاد ألاخضراملبحث ألاول: 

الربح عبر عملية التثمين الذي يحولها  هدف الوصول إلى ىعملية إلازالة لتنتقل إلمن النفاية  ز موضوع تسيير تجاو    

 في سبيل تحقيق الاستدامة سعيا لبناء الاقتصاد ألاخضر)املطلب الثاني(. )املطلب ألاول(، إلى قيمة اقتصادية

 املطلب ألاول: النفاية قيمة اقتصادية 

) الفرع ألاول(، لتتحول إلى ثروة  لتثمينالنفاية لم تعد مجرد قمامة بقيمة سالبة بل صارت كنزا عبر عملية ا   

 ومورد اقتصادي مهم )الفرع الثاني(.

 لفرع ألاول:  فهوم النفاية و عملية التثمينا 

إن الحديث عن أي موضوع يستدعي التعرف عليه و تحديد معامله و لعل النفاية تعد أولى هذه املواضيع    

التي تدخل في الدورة الاقتصادية من أجل تحقيق إدارة سليمة و  ، قصد تحديد تلكيها)أوال(التي يتطلب التعرف عل

  )ثانيا(.آمنة لعمليات التدوير

 أوال:  فهوم النفاية 

في التداول السالبة حيث يربطها بقيمتها الاقتصادية 5ينتهج التشريع منهجا اقتصاديا في تعريف النفاية،

يعرف  القانون الجزائري حيثو في 7مقارنةقوانين  دةفي ع هذا ما نجده6ليساير بذلك منهج الفقه الاقتصادي.

كل البقايا الناتجة عن  : النفايات-": 208يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها في املادة  21-22رقم القانون 

                                                           
خالد السيد،   للمزيد أنظر:. مصطلح املخلفات. إذ كل النفايات تعتبر مخلفات و العكس غير صحيحاملصطلح ألادق في الداللة عن النفاية  مصطلحيعد 5

. 21ص ، 1221جانفي 22املخاطر البيئية ماهية النفايات الخطرة دراسة في ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريعات البيئية العربية،  املركز الدبلوماس ي، 

PDF.4295a 5b8 تفعيل املشاركة في تسيير النفايات املنزلية الصلبة،  مذكرة ماجستير،  كلية تسيير التقنيات الحضرية،  جامعة  ملجيد، بن لطرش عبد ا.و

  .22،  ص 1220/1220سنة  املسيلة، 
 من التعاريف الاقتصادية للنفاية:6

Un déchet est considéré comme (une marchandise à prix négative (Bertolinie2005) ; « objet à valeur nulle ou négative 

pour lequel le détenteur est prêt à payer pour s’en débarrasser. » (Lupton 2011). voir : PERRINE VINCENT et MARIE-

AMELIE MARCOUX, Chapitre1 : évolution de la politique de gestion des déchets vers une économie circulaire, 

Record MARIE-AMELIE MARCOUX , Franck Olivier FRANCO THERY, Déchets et économie circulaire condition 

d’intégration pour une valorisation en filières industrielles , Lavoisier Paris,2016, TEC & DOC,P13.PDF.  
 املتعلق بالنفايات و بمراقبة التصرف فيها و إزالتها و النصوص التطبيقية لتنفيذها 2110جوان  22 مؤرخ في 32/2110انون ق رقم: قانون التونس يمثال ال7

 .1222جانفي  02مؤرخ  23/1222منقح بقانون رقم 

  :منه توافق تعريف ورد في 20املادة 00املؤرخ في بتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها،  ج ر ع  21-22قانون رقم 8 

la loi 75-633 du 15  juillet à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux (JO  du :16.07.1975).  
ART1 :« Déchets : tout résidu d’un processus de production, de transformation, d’utilisation, toute substance, 

matériaux, produit ou plus généralement tout bien abandonner ou que son détenteur destiné à l’abandon. » Modifiée 

1991, 2008, ordonnance 2020-920 du 29 juillet 2020 Art3 « Déchets : toute substance, ou tout objet, ou plus 

généralement tout bien dont le détenteur se défait, ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. »  
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ز عمليات إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال و بصفة أعم كل مادة أو منتوج و كل منقول يقوم املالك أو الحائ

 ما يلي: عن هذا التعريف يالحظ بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته."

كل البقايا الناتجة عن عمليات  ": ت في عبارةمخلفا املذكور تعريفا واسعا ملفهوم النفاية حيث يعتبرها ضع النصي -

ادة أو منتوج و كل منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص م" :في عبارة مهمالت و  "إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال

 "منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته.

( و الشيئ املنتهي في  défaireالتخلصبين الشيئ غير املنتهي في عبارة ) يميز يركز على النهاية السالبة للنفاية و  النص-

 .( éliminer إلازالةعبارة)

، و يدرجها في بموضوع إلانتاج أو التحويل أو الاستعمال لنص ملصدر النفاية في مجال التصنيع، و يربطهاشير اي-

 املنقول أي يستبعد العقار.

 الخ.الصانع، الناقل، املستهلك... الذي يمكن أن يكون: املنتج، يد الحائز أو املالكبالنفاية يعتبر النص أن -

زالة التي يقوم عليها الاقتصاد الخطي. ألن النفاية لم تعد توجه مباشرة يالحظ أن النص يركز على فكرة الا  -

 .9.لإلزالة

من  20الجزائري في نص املادة لمشرع ل و كذا بالنسبة . 10املقارنة تصنيفا للنفايات غالبية القوانينو تضع    

 يتعلق بتسيير النفايات صنفها كما يلي: 21-22قانون رقم 

نفايات -النفايات الخاصة الخطرة،  -النفايات الخاصة، -النفايات الضخمة، -، و ما شابههاالنفايات املنزلية  -

 النفايات الهامدة.  -النشاطات العالجية،

 يالحظ أنه يعتمد في التصنيف على معايير تتمثل فيما يلي:   

 .الخطرةو النفايات  الخاصةات النفايحيث يميز بين الخطورة، معيار -

 يميز بين النفايات الضخمة و النفايات الهامدة. :نفايةحجم المعيار -

 .يميز بين النفايات املنزلية و نفايات النشاطات العالجية :صدر منشأ النفايةمعيار امل -

الكهروبائية و النفايات البناء الهدم نفايات صناعية، نفايات الالكما يالحظ أن املشرع لم يتناول نفايات أخرى منها:   

أدرجها ضمن و الزراعية  ألانشطة الصناعية و ألانشطةلنفاية و إن تطرق و النفايات العضوية  رونيةو الالكت

  11النفايات الخاصة.

                                                           
 كما يلي: النهائية. لنفايةلهذا مثال ما تداركه املشرع الفرنس ي فأضاف تعريفا 9 

(loi 92-646 du 13 juillet 1992). : art 1/ 6« est ultime  au sens de la présente loi un déchet résultant ou non d’un 

traitement d’un déchet, qui  n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du 

moment , notamment par extraction de la part  valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »  .  
 و أخرى ،  أنظر:  ناءالعضوية،  الب خاصة، الحضرية،  النفايات الالقانون السويسري: مثال 10

 OLED :ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 04decembre 2015 la plateforme de publication du 

droit fédéral  

 Décret 2002-540و أخرى معينة كالبناء،  الغذائية،  العضوية... خاصة.القانون الفرنس ي: النفايات املنزلية وما شابهها،  النفاية الصناعية و النفاية الفي و 

du 18 Avril2002 relatif à la classification des déchets(JORF)  
صادر  2-20-210شريف رقم ر و في القانون املغربي: النفايات املنزلية،  الصناعية،  الطبية و الصيدلية،  الخطرة،  الهامدة،  الفالحية،  النهائية،  و أخرى. ظهي

 املتعلق  بتدبير النفايات و التخلص منها.  13022بتنفيذ القانون رقم  1220نوفمبر  11في 
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 ثانيا: تثمين النفايات 

ليعالج بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها.  21-22املشرع الجزائري القانون املنظم للنفايات رقم عنون    

و هي عملية اقتصادية  حكامه تتطرق لعملية التثمينكما نجد أ، النفاية تعديملية أي عمإلازالة،  التسيير و املراقبة و 

 12بحتة ضمن مفهوم التسيير.

بالنسبة 14دة قوانينتستخدمه عاملصطلح هذا 13و نقيضه إلازالة، لتثمين يتعلق بإعطاء قيمة لشيئبالنسبة ل  

العمليات التي تشكل تثمينا  بتعداد م تعريفا لعملية التثمين،يقد املتعلق بتسيير النفايات، 21-22لقانون رقم

)من خالل عبارة و بكل طريقة تمكن من الحصول( و هي: إعادة الاستعمال،  للنفاية و يذكرها على سبيل املثال

 مالها أو استع...إعادة التثمين:من املطة الثالثة ) 1املادة الرسكلة، التسميد من أجل الحصول على الطاقة. فينص في 

على مواد إلعادة الاستعمال أو الحصول على  باستعمال تلك النفايات، طريقة تمكن من الحصول، بكلبرسكلتها أو 

يعتبر)تثمين النفايات: كل العمليات الرامية إلى إعادة استعمال النفايات أو 23املطة  03الطاقة(، بينما في نص املادة

 رسكلتها أو تسميدها(. 

  .املادي، البيولوجي و الطاقوي  النفايات في أشكال: بدو تثمينلي   

: يقصد به استخدام املادة من جديد و ذلك سواء بدون معالجتها أو بعد املعالجة أي وفق عمليات املادي تثمينال  

le réemploi et la réutilisation.15 املتعلق بتسيير النفايات نالحظ أنه يشير لعملية  21-22بالنسبة لقانون

، و يتناول التثمين الذي يتم 16مواد التغليفضمن صورة إعادة استعمال  réutilisationاملنتوج"  عادة استعمالإ"

 17إال أنه لم يعرفها.ادة املرسكلة بمعالجة املواد أي 

عن طريق إنتاج السماد ،18النفايات الحصول على مواد بيولوجية عن طريق تسميديقصد بها  :البيولوجي التثمين 

من و سمدة الكيماوية التقليل من انتشار ألا لهدف نفايات املنازل و املساحات الخضراء و من بقايا الغذاء  من بعض

 التربة. داجهإ

                                                                                                                                                                                                 

 املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها. 22-21املطة الرابعة قانون رقم  0املادة  11 

 سيير النفايات و مراقبتها و إزالتها.املتعلق بت 22-21املطة الرابعة عشر قانون رقم  0و 1املادتين  12 
 » action de donner de la valeur a quelqu’un. Valoriser : «:   باللغة الفرنسية13

   Dictionnaire Larousse , Edition Anniversaire de la Semeuse,2010, p 289.                       
 ن الفرنس ي:و في القانو  3طة امل 1القانون التونس ي املادة14

 L541-1-1 code de l’envi : « La valorisation : ... ordonnance 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la 

gestion des déchets. (Art3) 
15 L541-1-1 code de l’envi : « Le réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont 

pas des déchets sont utilisé de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. La 

réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés 

de nouveau". 

  يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها. 21-22من قانون رقم  22و  21وفق املادتين  16 

 يعرف:  خالفا للمشرع الفرنس ي 17 

« Le recyclage : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à 

d’autres substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de 

valorisions énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustibles et les opérations de 

remblayage ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage. » Ordonnance 2020-920 du 29 juillet 2020.ART3. 
18« Le compostage est défini comme « la décomposition biologique thermophile, en présence d’oxygène et dans des 

conditions contrôlées, de bio déchets collectés séparément, sous l’action de micro-et de macro-organismes, afin de 
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 و املخلفات الحيوانية و تشمل الغابات، لكتلة الحيويةمن ا19استخراج الطاقة : يقصد به الطاقوي  التثمين 

و غيرها من املكونات الصلبة العضوية يمكن استخدام مثل هذه  ن العضوي للنفايات الصلبةو من املكو   والزراعية،

 20أو صلب.  أو سائل أو الحرارة أو استخدامها إلنتاج وقود غازي  املواد الخام مباشرة في إنتاج الكهرباء

  ورد اقتصادي اتالنفاي الفرع الثاني: 

استعماله أيضا في شائع  ية(، و إنيستعمل أكثر في الدراسات الاقتصادية )موارد اقتصاد مصطلح املوارد   

ندرج ضمن الدارة حيث أصبحت تلنفاية ا كما يعرف استعمال مدلوله توسعا لينتقل إلى21دراسات أخرى 

 (. ثانياتستند على مرتكزات) ،(والالاقتصادية لتصبح موردا اقتصاديا)أ

 للنفاياتالاقتصادية  لدورةاوال: أ  

تواكبه تشريعات الدول ، الذي دائري القتصاد دية هو توجه نحو الاإدخال النفاية ضمن الدارة الاقتصا   

مسعى لتجاوز البصمة عتبره حيث ي 1221الفرنس ي لسنة  قانون الانتقال الطاقوي  ، مثال22منذ مطلع القرن الحالي

الاقتصاد . و يدعو (رميالستهالك و الا صناعة، الستخراج، أي )الا  زالةالقائم على إلا قتصاد الخطي الكربونية والا

و املواد ألاولية، يسعى للتقليل  للموارد الطبيعية اقتصادي جديد إلى الاستهالك العقالني و املسؤولالدائري كنمط 

تسلسل طرق املعالجة  إتباعو réemploiمن خالل إعادة استخدام املنتوج اتو منع إنتاج النفاي من البصمة البيئية

 Réduction à la source , Leأي: Les 3R يعرف فيما كلة.رسالو  réutilisationالاستعمال إعادة و 

23, Le recyclage réemploi ".  في هذا املنوال تعرفه وكالة النفايات الفرنسيةADEME: 

« Un système économique d’échange et de production, à tous les stades du cycle de vie des 

produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à 

diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des individus. »24 

ضيق الحدود و ال أال بكميات قليلة جدا و في إنفاية الاقتصاد ال ينتج عنه فاالقتصاد الدائري ينصب على"   

و التدوير بجودة عالية  ي آثار سلبية على البيئة، يقوم على تدوير املكونات و املنتجات و إعادة الاستخدامأب عليه يترت

ن السلع و املنتجات الكبرى تكون قابلة لإلصالح و التجديد من بداية تصميمها بما يضمن الاستفادة منها مرات أكما 

                                                                                                                                                                                                 
produire du compost » (directive européenne C.E document de travail 2001).Voir :R. GOURDON, Aide à la définition  

des déchets dits biodégradables, fermentescibles, méthanisables, compostables, Rapport final, Association RECORD , 

Février 2002, 
 .22ص ،  ـ1223دليل تدريبي مركز الشرق ألاوسط للتكنولوجيا املالئمة،   إلادارة املتكاملة للنفايات الصلبة على املستوى املحلي، 19
 ، 1223 اص،  سنةخ انون ق ماجستير،  ألاردن،  الشرق ألاوسطمنذر يوسف محمد الشرمان،  املفهوم القانوني لعقود الطاقات املتجددة،  جامعة 20

 .12ص

 .موارد طبيعية(و البيئية )، (موارد بشريةكالدراسات الوظيفية ) 21 
 rapport The potential for Substituting Manpowerفي تقريره    Pionner Walter stahelي أشغال فعود بجذوره إلى دراسات علمية إال أنه ي 22

for Energy,produit التسمية تعود  أما( Pearce et Turner 1990) (close –loop economy) و  التي استند لهاBraugart et MrcDonough  

 (. 1221) هدامل ىلإقاربة من املهد في م

Voir : Sébastien Sauvé ,Daniel Normandin et Mélanie Mc Donald, l’économie de circulation une transition 

incontournable ,les presses de l’université de Montréal,2016 , Canada, Libre accès PDF, PP18-19. 
23 Art 02 modifié  l’art L110-1-1  c envi: Loi 2015-992 du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte. Légifrance, JO n° 2312 . 
24 Laurine Garcia, les cahiers du conseil d’orientation, Quelles spécificités de l’économie circulaire ? IRFEDD, 

Provence Alpes Cote d’Azur, 2017, P2. 



 ةإلاطار القانوني لتسيير النفايات وتداعياته على التنمية املستدام ل:كتاب أعمال امللتقى الوطني الافتراض ي حو 

361 

التدوير مكن ليّ  25."ال للموارد املتاحة و بما يحقق التنمية املستدامةفعّ عديدة و بالتالي ضمان الاستخدام ألامثل و ال

التبذير للمواد ألاولية و مصادر الطاقة غير  و الحد من الاستهالك و الحد من الاستعمال املفرط ملوارد الطبيعة.

ional solid waste (internat ISWAفي هذا الصدد اعتبر رئيس املؤسسة العاملية إلدارة النفايات 26املتجددة. 

Association)  فضمن فكرة املوارد  .27أن إدارة النفاية هي إدارة موارد و هي جزء من أسواق املوارد1221سنة

 28يقوم الاقتصاد الدائري.

تقوم بتحويل حوالي الدانمارك و من هذا املنطلق تسيير عدة دول نحو فكرة تحويل النفاية الى طاقة مثال    

إنتاج ب-ملية إعادة التدويركبلد رائد بع-و تهتم السويد  إلى محطات تحويل النفاية إلى طاقة. النفايات من % 54

الطاقة و تتميز تجربتها أنها تتعامل مع النفاية من املصدر كما تستخدم املحارق الصحية املتطورة التي تساعد في 

من  النفايةألف طن من  022 حوالياستيراد  إلى هاو هو ما دفع ب ،و في تسخين التدفئةة توليد الطاقة الكهربائي

من نفاياتها في إنتاج الكهرباء، بينما لم ترق عملية تدوير % 222وصلت إلى استخدام و  بلدان أخرى لتأمين الوقود.

 29النفاية في الجزائر إلى العاملية.

 القتصاد الدائري ل ةتكنولوجيالسس ثانيا: ألا  

متطورة تكنولوجية و تستخدم في سبيل تحقيق ذلك النفاية عبر الصناعة إن الاقتصاد الدائري يتعلق بتدوير 

 .30و الاقتصاد الوظيفي الايكولوجية الصناعية التصميم الايكولوجي،تخص: 

 éco conceptionالتصميم الايكولوجي:/ 1  

هذا ما يتناوله .جلتحسين ألاداء البيئي طيلة حياة املنتو  بإدخال بعد حماية البيئةالتصميم الايكولوجي يتعلق 

 و القانون الفرنس ي في قانون الانتقال الطاقوي: CE .31/2009/125التوجيه ألاوربي

Art 02 modifié l’art L110-1-1 c envi: « … l’allongement de la durée du cycle de vie des 

produits, 32 

 

 

                                                           
املجلة الجزائرية  ،  وجي و إنتاج بدائل الطاقةسف جحيش،  يسمينة عابد،  الاقتصاد الدائري ألاخضر: إعادة تدوير املخلفات و أثرها على التوازن الايكوليو 25 

 .231،  ص1212/جانفي20/ العدد21املجلد ، لألمن و التنمية
26 Zakia Khattabi (députée), L’économie verte projet de rapport Commission coopération et développement CANADA, 

2014.P12. 
كانون ألاول  02حول إدارة النفايات )الاقتصاد الدائري( موقع اقتصاد السوق يهدد ألارض ألخبار   1221أكتوبر 23 و 20مؤتمر عقد في اسبانيا )بيلباو( 27 

1221.al-akhbar.com 
28 Bernard PERRET, l’économie circulaire état des lieux et perspectives, Ministère de l’écologie du développement, 
rapport n° 0091486, Novembre 2014, CGEDD, conseil général de développement durable, P10. 

 .212 - 200ص  يوسف جحيش،  يسمينة عابد،  مرجع سابق، 29
30 Jean claude LEVY et Vincont AURCZ, commission nationale de la coopération décentralisé, Economie circulaire, 

écologie et reconstruction industrielle, 2013, Paris éd, CNCD, p9   & Stéphanie Souan, le créateur industriel au service de 

l’économie circulaire, La Fabrique de l’industrie laboratoire d’idées,2018, rapport n°009548Les Docs de la Fabrique, P 
P20-24 
 .Les 3R : réemploi, réparation, réutilisation trois démarches valorisées par l’économie circulaireتضيف 
31 La directive européenne ( 2009/125/CE ) du 21octobre 2009, établissant  un cadre pour la fixation d’exigences en 

matière d’éco conception applicable aux produits liés à l’énergie. 
32 15-992 du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Op.cit. 
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 l’écologie industrielle الصناعية: الايكولوجية/ 2   

هي" مجتمع  EIP écologie industriel parkإنشاء بظيف نتعتمد على إلانتاج ال 33ة الصناعيةالايكولوجي

و إدارة  تصنيع و خدمات أعمال يتطلب بيئة منظمة و أداء اقتصادي من خالل التعاون في تقليل ألاثر البيئي

من ة، أخضر للبني التحييتعلق بتطوير ألاداء الاقتصادي للشركات للمشاركة بالتوجه نحو تصميم 34قضايا."ال

 35نماذجها: مدينة غارتيه اليابانية كمدينة صديقة للبيئة.

"الايكولوجية الصناعية" و يربط تطويرها و تكوينها على أساس تحديد كميات تدفق  يعالج القانون الفرنس ي

ل هندسة املناخ الحيوي ضمن مدلو  في التشريع الجزائري  املدينة الايكولوجية الصناعيةيظهر مفهوم  بينما. 36املوارد

:"...اقتصاد معتبر في الطاقة باللجوء إلى 1املطة  20ينص في املادة2137-23 رقم قانون التي يتناولها  في عملية البناء

:" ... التقنيات املرتبطة بهندسة املناخ الحيوي التي 23تقنيات هندسة املناخ الحيوي في عملية البناء." و في املادة

 اد فعلي في استعمال الطاقات التقليدية."تسمح بتحقيق اقتص

  l’économie de la fonctionnalité اقتصاد الوظيفة/ 3  

التي  خدمات السيارات الهامث 38اقتصاد الوظيفة أو اقتصاد الخدمة يخص استبدال بيع املنتوج ببيع خدمته.

ر قدر ممكن من القيمة النفعية ألكبر يهدف لخلق أكب39تقدمها شركات السيارات بإيجار العجالت و تأجير السيارات.

 40مدة زمنية من خالل استهالك عقالني للموارد و الطاقة.

 املطلب الثاني: تحقيق الاستدا ة و بناء الاقتصاد ألاخضر عبر تثمين النفاية  

ل( النفاية تطلعا لتحقيق نهج تنموي جديد قائم على الطاقة النظيفة و هو الاقتصاد ألاخضر)الفرع ألاو تعد 

 وذلك سعيا لتحقيق التنمية املستدامة )الفرع الثاني(.

                                                           
أفكارهما عن ألانظمة الايكولوجية الصناعية   Gallopoulose & Froschعندما عرض  2131 سنة "الايكولوجية الصناعية"مصطلح بدأ استخدام 33

م د امجد محمود  &م م  لبنى رحيم العزاوي انظر: ". امليدان الصناعي الايكولوجي" فهوممن مضامينه نجد بروز م . ويفي املجمع العلمي ألامريك الاقتصادية

 ,Number 9, Volume19 September2013مكانات تطبيقها في العراق مستقبال، إالبدري،  مفهوم البارك الايكولوجي و املدينة الايكولوجية الصناعية و 

Journal of Engineering    ،امليدان الصناعي الايكولوجي )املفهوم إلاستراتيجية & علي حسن بريسم،  د علي كريم العمار,م .ا& أنظر:  3 -0ص ص

 .013.-030ص ،  ص 1220،  سنة 13،  جامعة واسط،   العراق،  عددمجلة كلية التربية ،  ألانشطة الصناعية مكانيا  إدارةالتطبيقات( مفهوم جديد في 

 .1،   صمرجع سابقم م  لبنى رحيم العزاوي  م د امجد محمود البدري ،  34 

 .2ص،   نفس املرجعم م  لبنى رحيم العزاوي  م د امجد محمود البدري ،   35 
36 Loi 2015-992 du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique  :« les politiques publiques promeuvent le 

développement de l’écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d’une quantifications des flux de 

ressources, et notamment des matières, de l’énergie et de l’eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et 

produites à l’échelle d'  un territoire pertinent, dans le cadre d’action d’opération, de mutualisation et de substitution de 

ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et 

l’attractivité des territoires. » 
 .11يتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة،  ح ر ج ،  ع 1223أوت  23املؤرخ في 21-32قانون رقم  00

38 Normand Mousseau et Richard Simon et autres, METEAUX ET ECONOMIE CIRCULAIRE AU QUEBEC, institut 

EDDEC, Rapport de l’étape2 : Principes de l’économie circulaire  et approches à l’étranger, HEC Montréal, Université 

Montréal, 2mars2016.p10. 

39 Guide pratique de l’éco conception pour une démarche responsable, vers de nouveaux modèles économiques, 

CGPME, cgpme-guide-eco-conception-ID.PDF, P13.voir : économie circulaire au QUEBEC opportunités et impacts 

économiques, Mars 2018, CPQ, P15. 
(،  1212)22. العدد  22املجلد،  ،  مجلة الرائد-فرنسا أنموذجا-ط. د ناصري أبو بكر  ط. د مدوش ريم،  الاقتصاد الدائري محرك التنمية املستدامة 40 
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 الفرع ألاول: الاقتصاد ألاخضر  سار تنموي جديد  

 .)أوال( أساسه الطاقة النظيفة )ثانيا(نموذج اقتصاد أخضر  نحو إرساءاليوم  العالم يتجه   

 أوال:  فهوم الاقتصاد ألاخضر  

 blueprint for green Economyي تقرير حكومي بريطاني ف 2131سنة  إلاقتصاد ألاخضر  مصطلحظهر    

 1221+ سنة 12و كذا مؤتمر ريو  2111عرف اهتمام مؤتمر ريو  41الدعوة لتبنيه كآلية ملواجهة ألازمات.لتبدأ 

تحوالت عميقة ألنماط الاستهالك الذي يلزم الحكومات تطبيق وعودها في نمو اقتصادي عادل و مستدام عن طريق "

إستراتيجية الانتقال الطاقوي بأحكام في إطار  1221يتناوله قانون الانتقال الطاقوي الفرنس ي سنة  42."جوإلانتا

سياسة تندرج ضمن هدف اللجوء إلى الاقتصاد ألاخضر التنافس ي عن طريق الاهتمام بالشأن البيئي  ي يعدالذ

 .ترم البيئةيعتبر أن: النمو ألاخضر كنمط تطور اقتصادي يح. فوالفعالية الطاقوية

إلادارة املستدامة للموارد الطبيعية و التكيف مع تغير املناخ ضمن -تحقيق : الاقتصاد ألاخضر  يستهدف   

بغرض تحقيق التنمية املستدامة  يعد وجه جديد لالقتصاد املحافظ على البيئة 43الاعتماد على الطاقة البديلة.

 44ستبدال الوقود ألاحفري بالطاقة النظيفة.خفض الكربون من اجل الحفاظ على املوارد و يسعى ال و 

 ثانيا: النفاية كمصدر للطاقة النظيفة   

(، تتم 2101استعمال التكنولوجية النظيفة في تسير النفاية، تعد عمليات إنتاج حديثة)بدأت سنة   

ها تتميز أنها أقل باستعمال التطبيق التقني بالحد من انبعاث الكربون و الاحتباس الحراري، ألامر الذي يجعل من

. يقصد بها كل تصرف تحوطي يسعى لتحقيق ألاهداف 45تلويث و أكثر اقتصادية و تدرج ضمن استرجاع املواد ألاولية

 تقليل الضجيج و الخطر". -تقليل النفاية -استهالك أقل في املواد و الطاقة-:46التالية

دائري ألاخضر، أنشئت برامج عاملية، أهمها و نظرا ألهمية التكنولوجية النظيفة في إرساء الاقتصاد ال   

الغاز في إطاره دعمت الدول ألاعضاء نشر تكنولوجيا  47)اليونيدو(،العالمي للمبتكرات التكنولوجية النظيفةالبرنامج 

                                                           
عن معهد تصدر مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،  مجلة دولية دورية ،  وير كأحد اتجاهات الاقتصاد ألاخضرعادة التدإفاتن باشا،  فوزية برسولي،  41 

 .12-21ص ص1223، ،  سنة 1ـ عدد2،  املجلدالحقوق و العلوم السياسية باملركز الجامعي أفلو
42Zakia Khattabi, op.cit ,P1 

 PDF ALO; ر،  منظمة العمل العربية.البهلول إشتيوي،  ورقة عن الاقتصاد ألاخض 43 
حماش نادية،  الاقتصاد ألاخضر خيار استراتيجي لتحقيق تنمية زراعية  عوادي مصطفى،  رحال نصر، للمزيد عن أهمية الاقتصاد ألاخضر أنظر: 44

العربية،   وصيات املناطق الزراعية في الجزائر و الدول الزراعي في ظل خص إلانتاجاقتصاديات حول  السابع يامللتقى الدول-لحالة الجزائر إلاشارةمع  -مستدامة

 .000-001،  ص ص1221أكتوبر  02-02جامعة الوادي،  كلية العلوم الاقتصادية  و التجارية و عاوم التسيير،  
45 VALERIE AFOREST et REMI BERTHEAS, Ambigüité entre technologies propres et meilleures techniques 

disponibles, Volume 6 Numero2, Septembre 2005, Section courante, P0. 

الابتكارات البيئية و التكنولوجيات الخضراء لتعزيز ممارسات التسويق ألاخضر في املؤسسات البترولية العاملة في  محمد زرقون،  ليمة السعدية قريش ي &ح

 .13ص  (، 1223( )1)1ـ،  الدول العربية،  مجلة العلوم الاقتصادية و إدارة ألاعمال
46 VALERIE AFOREST et REMI BERTHEAS , OP.cit, p0. 

ترتيبات الحالية امللزمة قانونا  برنامج ألامم املتحدة للبيئة،  تيسير نقل التكنولوجيا املستدامة و دعم تدابير الرقابة العاملية على الزئبق: الخبرات املتاحة في ال47

  .1،  ص UNEP (DTIE) /Hg/INC.1/10و الترتيبات  الطوعية 
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و أنشأت عدة برامج: و غيرها من النفايات العضوية. الحيوية و الزراعية النفاية حيائي لتوليد الكهرباء باستخدامإلا 

 48 برنامج إزالة الكربون من الصناعة.، برنامج نظم الطاقة النظيفةك

سنة الفرنسية  ADEME"وكالة البيئة و التحكم قي الطاقة"و نظرا ألهمية هذه التكنولوجية أيضا خصتها 

يتناول مصطلح  21-22قانون تسيير النفايات رقم . بالنسبة للجزائر نجد"جائزة التكنولوجيا النظيفة"بـ 2112

منه:" يلزم كل منتج للنفايات و/أو حائز لها باتخاذ  2املطة 20كمؤشر للتكنولوجيا حيث تنص املادة  49لتقنيات()ا

اعتماد و استعمال تقنيات -كل إلاجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقص ى قدر ممكن، السيما من خالل:

ن أيمكن بالنظر لقيمته الاقتصادية إذ البيئة نحوه وزارة أكثر نظافة و أقل إنتاج للنفايات." فالتدوير مبتغى تسير 

 و الرقمنة ةفاملعر  تصادو ذلك وفق برنامج هيكلي قوي قائم على اق مليار دج سنويا 222قيمة التدوير وفر ي

ومشاركة واسعة من املؤسسات الناشئة لتقوية شبكة املشاريع الصغيرة في مجال املهن الخضراء و الاقتصاد 

  50الدائري.

 الفرع الثاني: الاستدا ة في تسيير النفاية 

 .التنمية املستدامة مفهوم فلسلفي حديث )أوال( يرتكز على أبعاد متكاملة )ثانيا(

 التنمية املستدا ة فهومأوال:   

التنمية املستدامة مفهوم فلسلقي ظهر نهاية القرن املاض ي يستهدف الحفاظ على مصالح ألاجيال القادمة 

دالة البيئية بحفظ املوارد عن طريق التسيير العقالني، بعدما تبين أن منهج الحداثة ضمن التطور وتحقيق الع

الصناعي سبب تدهورا بيئيا مس النظام البيئي لتسبب تغيرات مناخية انعكست على تحقيق ألامن في مجاله الغذائي 

 و الصحي و الاقتصادي...

إال .2101)استوكهام(  العالمي للبيئة و إلانسان ؤتمر املدامة منذ و إن بدأ التفكير في مضمون التنمية املست  

على أنه: "قدرة إلانسانية على تحقيق التنمية املستدامة املتمثلة في  2130سنة" تقرير برتالند" أن تعريفها ورد ضمن

يشاع املفهوم ضمن و ل، 51تلبية حاجات الجيل الحاضر دون املساس بقدرة ألاجيال املستقبلية في حاجياتها الخاصة"

 الذي انتهى بوضع أجندة للقرن الواحد و العشرين من خططها نجد 2111 املنعقد ـبـ"ريو ديجانيرو"سنة قمة ألارض

القضاء -القضاء على الفقر-أهدافها: 1202لعام  التنمية املستدامةليلها خطة  1221خطة إنمائية لأللفية لعام 

طاقة -املياه النظيفة و النظافة الصحية-املساواة بين الجنسين-ليم الجيدالتع-الصحة الجيدة و الرفاه-ى الجوععل

الحد من أوجه -العمل الالئق و نمو الاقتصادي و الصناعة و الابتكار و الهياكل ألاساسية-ة و بأسعار معقولةفنظي

                                                           

 6May2019 IDB47/18:-2منظمة ألامم املتحدة للتنمية الصناعية أنشطة اليونيدو في مجال الطاقة و البيئة،  ص 48 

و ألاساليب وسائل معجم اللغة العربية يميز بين التقنية و التكنولوجية. فالتقنية أسلوب إنجاز عمل أو طريقة إنهاء مهمة ما،  و التقنيات هي جملة ال49 

الفرق بين التكنولوجية و التقنية. أنطر:  مقال دوت كوم الطرق ألداء عمل ما أو مهمة معينة. أما التكنولوجيا فهي حصيلة املعرفة  العلمية املتعلقة باإلنتاج. و 

 www.mahmoudaliinfo.com.1212يناير  13الخميس
ماي  13التصفح : 1212فيفري  21نشر ألاحد 1201باملائة سنة  02باملئة  حالية إلى 0تقال من معدل تثمين النفايات: الان  وكالة ألانباء الجزائرية50

1212. 
51 Report of the world commission, environment and development. 
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-الحياة تحت املاء-العمل املناخي-الاستهالك و إلانتاج املسؤوالن-مدن و مجتمعات محلية مستدامة-عدم املساواة

 عقد شراكات لتحقيق ألاهداف.-السالم و العدل -الحياة في البر

و الوطنية بوضع  على مختلف ألاصعدة الدولية لينتقل املفهوم الفلسفي للتنمية املستدامة للمجال القانوني  

و املترجمة في ة خطة التنمية املستدام اتفاقيات و نصوص قانونية تستوعب مختلف ألاهداف التي تصبوا لها

كرسها املشرع الجزائري بموجب قانون حماية البيئة في إطار  البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية.الثالثية أبعادها 

 1220.52التنمية املستدامة سنة 

 ثانيا: أبعاد الاستدا ة في تسير النفاية   

البيئي و البعد الاقتصادي و البعد  البعد)أبعاد ثالثية متكاملة  إلىتستند خطة التنمية املستدامة    

 تستثني البعد التكنولوجي.( دون أن  الاجتماعي

بالحد من فقدان التنوع البيولوجي، إلاجهاد املائي، تغيير  تحقيق أهدافمن شأنه تدوير النفايات فبيئيا،    

 و ما يرتبط بها من فقدان التنوع ناخزمة املتدوير النفاية حال أل أن  يشير البنك الدوليفي هذا املجال مثال  املناخ...

معالجتها أن "استخراج املوارد و  WEFنفس التوجه يقدر"املنتدى الاقتصادي العالمي"وفي  البيولوجي)املوائل القيمة(

باملئة من التنوع البيولوجي العالمي و إلاجهاد املائي و حوالي نصف آثار تغير املناخ  12أكثر من  في فقدان يتسببان

قمامات الملخلفات العضوية و اعن طريق لتسميد و اللجوء لفللحد من التغيرات البد من تخفيض امليثان 53ي".العالم

 54.املنزلية

 التوازنات بين احتياجات ألاجيال الحالية نوع من خلقب الاقتصاد ألاخضر و اجتماعيا، يمكن التدوير تحقيق 

لعمل باستحداث املزيد من الوظائف الخضراء و يساهم في املستقبلية و تعزيز العدالة الاجتماعية و خلق فرص او 

 سهام املجتمع املدني و الدور التعليميإهمية التدوير عبر أتوعية املجتمع بو يدعم هذا املسعى 55التنويع الاقتصادي.

 .الشراكة املجتمعيةو 

    ،يتم استخدام ذلك لتحقيق اقتصاد الطاقة و املوارد. في سبيل  النفاياتيسعى تدوير  أما اقتصاديا

، وضع تصاديةدوات الاق، استعمال ألا تصاديةفي الحسابات الاق تماعيةإدخال التكاليف البيئية و الاج56آليات:

 موارد و ميكانزمات كالقروض، و تشجيع مبادرات املؤسسات في املجال و ..الخ

طاقة من النفاية و التي تعرف و في البعد التكنولوجي تلعب التقنية دورا مهما في التدوير و في استخراج ال

جمعات و امل املدينة إلايكولوجية تطورا بالتوجه نحو الرقمنة و استعمال الذكاء الصناعي عبر الروبوتات و إنشاء

 .يكولوجيةألا صناعية ال

 

                                                           

 .30 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ،  ج ر ع 1220يوليو  21املؤرخ في  22-20قانون رقم  52 
 .WIPO,مجلة 1212مارس  ، الاستدامة و اقتصاد التدوير،  ملنظمة العاملية للملكية الفكريةاسيسيليا ثير لواي )كاتبة مستقلة(،   53

54DELARUE Jocelyne, FLIPO Baptiste, MORIZOT Georges et TIBERGHIEN Matthieu, Développement durable de la 

gestion des ordures ménagères et financements carbone : les conditions d’une mise en œuvre conjointe dans les pays en 

développement, Déchets sciences et techniques, Revue Francophone d’écologie industrielle, 2012, N°62, France, PDF. 

 .000ص   ،مرجع سابق ، حماش ناديةو عوادي مصطفى و  رحال نصر55 

 .13-10ص  ص،  1223دمشق،   ، للطباعة و النشر و التوزيع رسالنمؤسسة  مصطفى يوسف كافي،  اقتصاديات البيئة،  دار 56 
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 املبحث الثاني: الجهود القانونية املتبعة في سبيل إرساء  عالم الاقتصاد ألاخضر عبر تثمين النفاية

نصوص تصبو له حكومات الدول للقرن الحالي، يستلهم تكريسه في عدة تصاد ألاخضر مسار تنمية إن الاق

 . الثاني( طلب)امل ي القانون الجزائري ف ألاول( وطلب )املوطنية ضمن عملية تثمين النفاية  قانونية

 قارنةالقوانين امل ظلألاول: إرساء  عالم الاقتصاد ألاخضر في طلب امل  

لالقتصاد الدائري مستهدفة من وراء  بالتمييز بوضع نصوص قانونيةعلى ألاخص الغربية  لدول بعض ا تنفرد

 ذلك الوصول لالقتصاد ألاخضر)الفرع ألاول(، كما أنشأت لتحقيق ذلك مؤسسات )الفرع الثاني(.

 املكرسة لالقتصاد التدويري ألاخضر  نصوص القانونية: الالفرع ألاول   

و وضع نصوص قانونية له)أوال(، بينما دول الاقتصاد التدويري وني صريح بانتهاج تعرف عدة دول تجاوب قان

أخرى في خطواتها ألاولى)ثانيا(. لكن رغم تبني دول ملبادئ و مفاهيم و معايير الاقتصاد ألاخضر إال أنه لحد آلان لم تنه 

  57أي دولة التحول نحوه.

 خضر أوال: التكريس القانوني لالقتصاد التدويري ألا   

و تخصه بأحكام قانونية في سبيل تخضير الاقتصاد، على  58الاقتصاد التدويري تعرفه بعض دول العالم

 املستوى ألاوربي و املستوى ألاسيوي.

جهودا فّعالة لتطوير دول أوربا بتحقيق  1221حيث على املستوى ألاوربي، عرفت اللجنة ألاوربية منذ سنة 

ذلك بموجب توصيتين: ألاولى حول إستراتيجية الاستدامة الطبيعية و أخرى تخص  الاستدامة في استعمال املوارد و 

وضعت وثيقة بعنوان" نحو الاقتصاد الدائري: برنامج صفر  1222و سنة 59ورقة طريق فّعالة في استعمال املوارد.

أجل نمو ذكي  من 1212نفاية ألوربا" أكدت فيها موضوع التوجه نحو الاقتصاد الدائري ضمن إستراتيجية عام 

 60مستدام شامل.

بحماية  وضعت كل منها نصوصا خاصة لقرن املاض يسنوات او من النماذج ألاوربية نجد أملانيا و فرنسا إذ 

.ما جعلها مطلع القرن الاقتصاد الخطي إال أن هذه النصوص استهدفت تحقيق ر النفاياتيتسيالبيئة و أخرى تخص 

الاقتصاد الدائري قانون أي فوضعت أملانيا قانون مغلق لتسيير النفايات،  ائري.الحالي تحّول اهتمامها لالقتصاد الد

 تسير النفايات جمعالذي  closed substance cycle waste management act 1994قانون  بموجب

دخل حيز التنفيذ  (VerparkG)قانون  1220. كما وضعت سنة(KrWG) 1221دخل حيز التنفيذ61التدويرو 

                                                           
57 Institut EDDEC, METAUX ET ECONOMIE AU QUEBEC, Rapport de l’étape2, Op.cit., p7. 
58 Stéphanie Harnois, l’économie circulaire dans les municipalités : le cas des matières résiduelles. Essai présenté au 

centre universitaire de formation en environnement et de développement durable en vue de l’obtention du grade de 

maitre en environnement, université de SHERBROOKE, 2027, p7,PDF. 
59com./2005/670 (stratégie thématique sur l’utilisation durable naturelles) .Com 2011/571 « feuille  de route pour une 

Europe efficace dans l’utilisation des ressources » 
60 Bernard PERRET, L’économie circulaire, Op.cit. P44. 
61Loi pour la promotion de l’économie circulaire et pour une  gestion écologiquement rationnelle  des déchets  du 

24février 2012(KrWG).  
، VerpackV))قانون التغليف ord sur l’ évitement des déchets emballage  2112و سنة  (AbfG) 2101تسير النفايات  قانون قبلها وضعت 

وقانون التجهيزات (Batterie G)و قانون البطاريات(KrWG :Kreislaufwirtschafsgesetz)أمر حول السيارات غير املستعملة  عرفت تميمات:

 Emmanuel LAGRANDEUR-BOURESSY et Etienne PICAND, Quelles . أنظر: (ELKtoG)الكهرو بائية و إلالكترونية
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و ذلك ضمن إستراتيجية  consigne.62ريق إلايداع عن طال في الاقتصاد الدائري دور فعّ  بأداء محيس، 1221سنة 

و بالنسبة 63عن طريق الفصل بين النمو الاقتصادي و استهالك املواد.1221التنمية املستدامة التي وضعتها سنة 

ثم الاقتصاد الدائري 65جتماعي انتقلت لالقتصاد الا 64لفرنسا بعد تشريعها لتسيير النفايات بموجب عدة نصوص،

تم إصدار  1212ثم سنة  122166ألاخضر بموجب قانون الانتقال الطاقوي من أجل النمو ألاخضر الصادر سنة 

 67و تنظيم الاقتصاد الدائري. قانون ملكافحة التبذير

نوني بموضوع املستوى ألاسيوي نجد كل من الصين و اليابان في صدارة الدول الرائدة لالهتمام القاعلى و 

لعامة االاقتصاد الدائري كتوجه استراتيجي للمصلحة  الصين هجتحيث انت رسكلة النفايات و الاقتصاد الدائري.

و دّعمت ذلك بمخطط  68.قانون ترقية الاقتصاد الدائري في  1223سنة لتسير النفايات و مجموع املوارد الطبيعية

 ضعتو  1221 و سنة 69الصناعية والتكافل الصناعي، لالقتصاد الدائري يكرس الايكولوجية و املجمعات

استراتيجية التنمية في مجال تدوير الاقتصاد تسعى من خاللها التدريج لالنتقال من مجرد تسيير مغلق للنفاية نحو 

يابان و في ال70تحقيق املردودية في كل مراحل إلانتاج التوزيع و الاستهالك و الوصول إلى دوائر مغلقة في تدفقات املواد.

في سبيل ترقية فّعالة للموارد ضمن الاقتصاد التدويري وضع قانون حول ترقية الاستعمال الفّعال للموارد 

  72و كذا مجموعة نصوص حول الرسكلة.71 1222سنة

 ثانيا: استراتيجيات وطنية لالقتصاد ألاخضر    

، مثال إلامارات العربية كأول بلد تكتفي عدة دول عربية بوضع استراتيجيات وطنية و نصوصا لتسيير النفايات

سارعت لتدعيم التوجه نحو الاقتصاد الدائري حيث وقعت حكومة إلامارات بالتعاون مع "منتدى الاقتصاد العالمي 

                                                                                                                                                                                                 
avancées de l’économie circulaire en Allemagne, Trésor direction générale, 200805-Economie circulaire-

DEweb1-4, PP1-2 , PDF 
62Emmanuel LAGRANDEUR-BOURESSY et Etienne PICAND, Op.cit., P1. 
63 Feuille de route Bruxelloise en économie circulaire annex2 international, be circular,2015-2019, 22.mi2015, P3. 

rap_annexe2_20150528,ec,strategies_internationales_1.pdf. 
64Loi 75-633 du 15 juillet à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux Op.cit. Loi 92-646 du 13 juillet 

1992 l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classés. Op.cit.  Loi 95-101 du 2 Février 1995 renforcement de 

la protection de l’environnement Légifrance. Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement. Légifrance. 
65 Loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, Légifrance.  
66Loi 2015-992 du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Légifrance,  
67 Loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage  et à l’économie  circulaire ,Légifrance (JORF 

0035du 11Février 2020). 
68 Loi pour la promotion de l’économie circulaire qui est entrée en vigueur 1janvier 2009.voir : Etudes& documents, 

comparaison internationale des politiques publiques en matière d’économie circulaire, n°101, Janvier2014.P45. 
69 Le23 janvier 2013 a été publié le premier plan national chinois concernant le développement de l’économie circulaire. 

voir : feuille de route Bruxelloise en économie circulaire. Op.cit,P7. 
70Comment améliorer la gestion des ressources naturelles, a+ ,2014, SATW, P6 PDF. 
71 Loi sur la promotion de l’usage efficace des ressources (3R) 2000 entrée en vigueur 2011. 
72Exemple : Loi pour la promotion d’une utilisation des recyclables (1991), revue en 2000 sous le nom de loi 

fondamentale pour l’établissement d’une société basée sur le recyclage. Loi pour la promotion du tri et du recyclage des 

récipients et emballages (1995, mise en œuvre complète 2000 révisé2006). Loi sur le recyclage du gris électroménager 

(1998, mise en œuvre complète2001). Les lois sur le recyclage des aliments et sur les achats verts 2000. Loi pour la 

promotion de l’usage des déchets alimentaires recyclables (2001, révisée en 2007)....voir :Etudes& documents, 

comparaison op.cit,PP19-20. & voir : Institut EDDEC, METAUX ET ECONOMIE AU QUEBEC, Rapport de l’étape2, 

Op.cit., p9. 
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كما استضافت محادثات مؤتمر الدول 73(،002للشروق ألاوسط و شمال إفريقيا" على مبادرة )التسريع الاقتصادي 

تبنت إستراتيجية للتنمية الخضراء من أجل بناء  1212املتحدة لتغيير املناخ، و سنة  ألاطراف في اتفاقية ألامم

 1212و وضعت إستراتيجية الطاقة النظيفة لسنة  1212اقتصاد أخضر يعزز الرؤية الوطنية إلامارتية سنة 

بتسيير النفايات  أما بالنسبة لتونس نجد أول نص خاص74يهدف تحويل إلامارات إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة.

منها في مجال  75و دعم النص بنصوص أخرى مراقبة التصرف فيها و إزالتها يتعلق بالنفايات و ب 2110وضع سنة 

)إزالة النفاية من أجل  . و تضع تونس إستراتيجية وطنية لالقتصاد ألاخضر من محاورها76إعادة استعمال املعلبات

خفض -،تهدف من خاللها تحقيق ما يلي:77فض انبعاث الغازات الدفيئة(تحسين الحياة بتثمين النفاية املرسكلة و خ

إنشاء سوق -العدالة الاجتماعية و الحد من الفقر، -تشجيع التكنولوجية النظيفة  و معتدلة،-البصمة الكربونية،

م تسيير عقالني للموارد. و في سبيل ذلك تقوم بتقدي-منع فقدان املوائل،-عمل و خفض الكربون و التلوث،

 مساعدات للمؤسسات الصغيرة   و املتوسطة في مجال التسيير البيئي و انجاز مشاريع لإلنتاج النظيف و إعداد 

وفي مجال التعاون الدولي أبرمت  .78حول )النسيج والجلود و ألاحذية و الزراعية الغذائية( MEDTEDTبرنامج 

 79تونس عدة اتفاقيات دولية لتثمين النفايات و رسكلتها.

  ع الثاني :  ؤسسات إلرساء  عالم الاقتصاد ألاخضر عبر تثمين النفايات  الفر 

يتأكد إرساء معالم الاقتصاد ألاخضر عن طريق إنشاء مؤسسات تدعيمية لبناء الاقتصاد التدويري)أوال( و   

 .ضمن تسيير النفايات )ثانيا(

 أوال:  ؤسسات لتدعيم بناء الاقتصاد التدويري  

 l’Agence allemande surدة وكاالت لتدعيم تطبيق تنمية الاقتصاد التدويري، منها أنشأت أملانيا ع  

l’utilisation efficace des matières (DEMEA) و ذلك على مستوى وزارة الاقتصاد   1220سنة

 ADEMEو أنشأت فرنسا وكالة  BGR.80و وكالة املوارد ألاولية FNR والتكنولوجيا و وكالة املوارد املتجددة

                                                           

 ac www.albayan..1212البيان الاقتصادي التصفح أقريل يا في تسريع الاقتصاد الدائري. موقع:إلامارات ألاولى عامل73 

 .1212أفريل  11الخميس  ، و الدراسات املتقدمة لألبحاثمركز املستقبل  ، في املنطقة العربية ألاخضر كيف تصاعد الاهتمام باالقتصاد 74 

http://futures.com 
 مرجع سابق.املتعلق بالنفايات  2110جوان  22مؤرخ في  32/2110انون  تونس ي رقم ق75 

يتعلق بضبط شروط و طرق استعادة أكياس اللف   و املعلبات املستعملة والتصرف  2110جوان21مؤرخ في  2110لسنة  2221أمر من بين النصوص:76 

ة حول املنظومة املتعلقة بالتصرف في النفايات الواقع و آلافاق. (،  مداخلات. للمزيد أنظر: فتحي شهيب)مدير رسكلة و تثمين النفاي1222فيها.منقح سنة 

 وزارة الشؤون املحلية،  الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

Filières de gestion des déchets valorisation et recyclage 29.11.2017. PDF. 

 املحور الثالث من إلاستراتيجية الوطنية التونسية. 77 
78 AKARI ABDELLAH, Les journées de l’entreprise 2012, 7 et8 Décembre : économie verte pour la Tunisie verte, P8. 

فتحي شهيب،  مداخلة حول املنظومة أنظر: اتفاقية هبة بين تونس و كوريا الجنوبية لرسكلة ألاجهزة الكهربائية و الالكترونية.  1222نوفمبر22بتاريخ  79

 ف في النفايات الواقع و آلافاق،  مرجع سابق.املتعلقة بالتصر 
80 Richard Rouquet (chargé de mission stratégique Economie verte), Comparaison internationale des politiques 

publiques en matière d’économie circulaire, collection « Etudes et documents » du commissariat Général au 

développement durable, N°101, Janvier 2014, P39. Et Liénard Adrien, Quels sont les modes de gouvernance utilisés par 

les autorités pour favoriser l’insertion de l’économie circulaire au sein d’un territoire ? Mémoire recherche en vue 

d’option titre de Master science de gestion, LOVAIN Scholl of mangement, Université catholique de LOVAIN, 2015-

2016, p48.z 
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81L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie   تعد مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري

صناعي تحت وصاية وزارة البحث و الايكولوجيا و الطاقة، مجاالتها حفظ ألاراض ي، الفعالية الطاقوية، نوعية 

الرسكلة، التموين  ركائز لالقتصاد التدويري:سبع  حالهواء، التسيير البيئي و التصميم البيئي. هذه الوكالة تقتر 

املستدام، التصميم الايكولوجي، الايكولوجية الصناعية و إلاقليمية، الاقتصاد وظيفي، الاستهالك املسؤول، تمديد 

و في اليابان وضع قانون إطار للمؤسسة  83كما نجد املجلس الوطني للنفايات يهتم بمسائل البيئة. 82مدة حياة املنتوج.

  loi fondamentale de promotion la création d’une société circulaire 2000  .84تدويريةال

  ؤسسات في إطار تسيير النفايات: ثانيا

يتم تدعيم ترقية أنماط إلانتاج و الاستهالك املستدامة مؤسسات لتسيير النفايات، مثال "الوكالة الوطنية 

مومية تحت اشراف وزارة البيئة و التنمية املستدامة من مهامها ،هي مؤسسة ع85للتصرف في النفايات" بتونس

و من انجازاتها إنشاء الهندسة املدنية ملركزين 86املساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات. 

مج تطوير ، برناEn.lighteneو توزيع معدات استخراج غازات التبريد، من املشاريع نجد برنامج  لرسكلة الغازات

 Frigo-Promoإستراتيجية وطنية لالنتقال إلى إنارة ناجعة التابع ملبادرة تحت برنامج ألامم املتحدة للبيئة و برنامج 

و 87بين الوكالة و الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. سنوات 22عمرها  ز و سطول الثالجات التي يتجاأيهدف تجديد 

و في اململكة العربية  88مين النفايات، و مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.نجد صندوق دعم الاستثمار في مجال تث

السعودية نجد املركز الوطني إلدارة النفايات يهدف تنظيم أنشطة إدارة النفاية و إلاشراف عليها و تحفيز الاستثمار 

 89نمية املستدامة. فيها و الارتقاء بناء على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفاية لتحقيق الت

 قانون الجزائري ال ظل الثاني: إرساء  عالم الاقتصاد ألاخضر فيطلب امل

عرفت الجزائر بداية التنصيص القانوني لتسيير النفايات مطلع القرن الحالي )الفرع ألاول( فضال على إنشاء 

 هيئات و مؤسسات )الفرع الثاني( في سبيل إنجاح مسار تحقيق التنمية املستدامة.

 إلرساء  عالم الاقتصاد ألاخضر في الجزائر القانونية ليات: آلاالفرع ألاول 

 تبدو معالم إرساء الاقتصاد ألاخضر في النصوص القانونية الجزائرية:  

 
                                                           
81 Loi 90-1130 du 19.12.1990 et Décret 91-732 du 26 .07.1991 . 
82 ADEME, contribution l’économie circulaire une voie d’avenir pour la protection de l’environnement, France, feuille 

de route économie circulaire, plateforme RSE, P6. 
83 Décret 2001-594 du 05 juillet 2001 relatif au Conseil national des déchets, (JO du07/07/2001). 
84 Jean François Heimbuger (journaliste chercheur), l’économie circulaire, sauce japonaise.Asialyst.com 
Jules RAYMOND N GAMBRI, Transition vers l’économie circulaire au Cameroun  Jeux d’acteurs de la gestion des 

déchets et opportunités d’un système en construction, Sciences humaines et sociales, collection RICA, éditions 

connaissances et services, 2018, p72. 

 1220سنة  020.يتعلق باحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات و ضبط مهامها. منقح بأمر 1221أوت 11مؤرخ في  1221سنة  1020أمر رقم 85 

 الرائد الرسمي  للجمهورية التونسية. 32ع .1220ماي  10مؤرخ في 

 Rapport d’active ANCED PDF 1221التقرير السنوي 86 

 فتحي شهيب،  مداخلة حول املنظومة املتعلقة بالتصرف في النفايات الواقع،  مرجع سابق. 87 

 .أنشأ مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة استجابة لتوصيات دولية عن مؤتمر ريو.2110مارس  11مؤرخ في  11/10قانون رقم 88 

 MWAN ncwm.saاملركز الوطني إلدارة النقابات 89 
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 رالدستوأوال:  

اهتم املؤسس الدستوري مطلع القرن الحالي بمواضيع تكرس معالم الاقتصاد ألاخضر بتطرقه للتسيير   

 موارد الطبيعية، حماية البيئة، الاقتصاد التنافس ي في إطار التنمية املستدامة:العقالني لل

التدهور البيئي و النتائج السلبية للتغيير  "الديباجة: في 90 1212التسيير العقالني للموارد، حيث يعالجها في دستور -

بيعية و املحافظة عليها لصالح املناخي و الحرص على حماية الوسط الطبيعي و الاستعمال العقالني للموارد الط

حفرية و املوارد ألا  الاستعمال العقالني للمياه و الطاقات سهر الدولة على:ت" -0املطة  12املادة  ."ألاجيال القادمة

 "الطبيعية.

اء نب ":و يشير في الديباجة إلى- 91حماية ألاراض ي الفالحية، و حماية البيئة في أبعادها البرية، البحرية و الجوية. -

 .."و تنافس ي في إطار التنمية املستدامة منتج  اقتصادي

 الاتفاقيات الدولية ثانيا: 

نجم عن مشاركة الجزائر في مؤتمرات دولية بيئية انضمامها و تصديقها على اتفاقيات تستهدف حماية البيئة 

و النفايات و امللوثات،   ةالتغيرات املناخيو هي خطوة نحو إرساء الاقتصاد ألاخضر، ضمن مواضيع معالجة مشكل 

 نذكر منها:

مح باملض ي قدما في تسنتجت عن مؤتمر"ريو" التي  2111سنة اتفاقية ألامم املتحدة إلاطارية بشأن تغيير املناخ-

يهدف لتخفيض انبعاثات الغازات  ،2110برتوكول كيوتو ملحق باالتفاقية إلاطارية و 92الاقتصاد على نحو مستدام.

 . 1212استمر العمل ببرتوكول كيوتو حتى سنة93.للدول الصناعية لفةالدفيئة بنسب مخت

دعو لتبني الطاقة ي 1220 سنة دخل حيز التنفيذالذي اتفاق باريس  COP21مؤتمر صدر عن  1221و سنة-

 يسعى الاتفاق لحماية املناخ ابتداء املتجددة كأحد أهم تطبيق للحد من التغيرات املناخية و تقليل درجة الحرارة.

عهدت الجزائر ضمنها بتخفيض انبعاث الغاز ت1220.95على الاتفاقية سنة  تصديق الجزائرم ت94. 1212من عام 

  1202.96فاق آل  %7الدفيئة بنسبة 

                                                           
في الجريدة  1212يتعلق بإصدار التعديل الدستوري املصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  1212ديسمبر02املؤرخ في  331-12قممرسوم رئاس ي ر  90

 1220مارس  20املؤرخ في  22-20قانون رقم  1220و تناولها ألول مرة في دستور سنة   31الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةـ،  ج ر ،  ع

 . 23ن التعديل الدستوري،  ج ر ع يتضم

 .1212يتعلق بإصدار التعديل الدستوري سنة  331-12من املرسوم الرئاس ي رقم  3و 2املطتين  12املادة 91 

 .13ج رج،  ع  2110أبريل  22املؤرخ يوم:  11-10صادقت الجزائر على الاتفاقية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم92 

،  يتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية ألامم املتحدة 1223أبريل  13املوافق لـ 2311ربيع ألاول 23خ فياملؤر 233-23مرسوم رئاس ي رقم 93 

 .11عدد  . ج رج، 2110ديسمبر  22إلاطارية بشان تغيير املناخ املحرر بكيوتو  يوم 
كلية ، 1220جامعة الشرط ألاوسط،  ، )دراسة تحليلية( ، 1221لمناخ موج فهد علي،  قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس ل94

 .30صردن.ألا ،  الحقوق،  ماجستير
. 1221ديسمبر21يتضمن التصديق على اتفاق باريس حول التغيرات املناخية املعتمد بباريس في  1220أكتوبر 20املؤرخ في  101-20مرسوم رئاس ي رقم95

 .02 ج،  عج ر 
96Tewfik Hasni, Transition énergétique pour une approche systématique, P14.docplayer .fr .PDF. 
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انضمت لها  2131حول التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود سنةبازل النفايات اتفاقية  -

 من محتوياتها موضوع الاتجار بالنفايات. 2113.97الجزائر تحت التحفظ سنة 

بشأن اتخاذ طرق  1222،98مايو سنة 11اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة املعتمدة باستوكهلم) السويد( في  -

 تدابير لخفض و /أو القضاء على انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة و إطالقها.

 قتصادإعالنات تؤكد نصوصها التوجه نحو الاتم إصدار  في املؤتمرات الدولية الجزائر  ضمن مشاركات و  

كما عرفت الجزائر تعاون دولي مع عدة دول كأملانيا في برنامج حوكمة النفايات الصلبة و الاقتصاد الدائري 99.ألاخضر

PRODEC  لتعزيز قنوات اعادة التدوير و استعادة النفاية و تعاون بلجيكي في برنامج دعم الادارة املتكاملة

البرنامج الاقليمي لتشجيع الانتقال الى انماط الاستهالك و الانتاج املستدامين  يو مع الاتحاد ألاورب AGIDللنفايات

 100والاق ألاخضر.

 القوانينثالثا: 

بإصدار نصوص في املجال البيئي  أصدرت الجزائر نصوصا قانونية تسير نهج التحول نحو الاقتصاد ألاخضر   

ستراتيجية اإل املجال الطاقوي و نصوص أخرى ذات البعد الاقتصادي لتدعم النصوص بالتنمية املستدامة و و 

 ي.التدوير تصاد و الاق خضرألا  تصادتطوير الاقمن محاورها  1201-1220الوطنية للبيئة الجديدة 

م الذي اهت 20-30تعود بداية الاهتمام عموما لسنوات الثمانينات بإصدار أول قانون لحماية البيئة رقم   

تلى 101. ضمن عملية التسيير.و املواد التي يمكن استعمالها من جديد و العناصرأاملعالجة الضرورية اللتقاط الطاقة ب

ثم مواكبة للتنمية املستدامة 102حماية الغابات  قانون هذا القانون إصدار عدة نصوص تحمي العناصر البيئية ك

 21-22ل قانون لتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها رقمتصدرت الجزائر قوانينها مطلع القرن الحالي بإصدار أو 

عدم املساس بالتنوع البيولوجي و الحد من  ملعايير البيئية، السيمااأن يتم وفق شروط مطابقة يشترط في التسيير 

نون تميز النص أنه صدر متزامنا مع قا .104تنظيميةوتدعم القانون بمراسيم  103و الجمالي. التلوث السمعي و البصري 

                                                           

املتضمن الانضمام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن  2113ماي 21املؤرخ في  213-13مرسوم رئاس ي رقم  97 

 .01بر الحدود،  ج ر ج،  ع التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها ع

 .01،  ج رج،  1220يونيو  20املؤرخ في  120-20من الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  التصديق عليها98 
99 Un documents gathering a body of global agreements Nairobi Declaration. 

مؤتمر ريو  .10-13ص ص،  A/CONF.199/20 1221سبتمبر1إفريقياوب جن 1221سنة املنعقد مؤتمر جوهانسبورغ حول  1223صدر سنة تقرير 

سبعة مجاالت تحتاج لعناية  و يعتبر الاقتصاد ألاخضر في سياق التنمية املستدامة للقضاء على الفقر يعالج ألامم املتحدة ن قبل م 1221املنعقد سنة + 12

   .منها موضوع الطاقة
100 www.me.gov/a/,?page    موقع وزارة البيئة و الطاقات املتجددة 

 مؤرخ في يتعلق بحماية البيئة )ملغى(.  20-30قانون رقم من  222و املادة  1فقرة 12املادتين  101 
 .10املتضمن النظام العام للغابات،  ح ر، ع  2133يونيو 20املؤرخ في  21-33قانون رقم  102

 .21-22رقم  لتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتهامن قانون  11املادة  103 

-21يحدد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية، ج رج ، ع,  مرسوم تنفيذي رقم  1220ديسمبر  21مؤرخ في  330-20منها: مرسوم تنفيذي رقم 104 

قنية للمغلفات يحدد كيفيات ضبط املواصفات الت 1223جوبلية  13مؤرخ في  122-23. مرسوم تنفيذي رقم 03مؤرخ في  نفايات التغليف،  ج رع 001

 . 30املخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أ, أشياء مخصصة لألطفال،  ج ر ج،  ع
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الذي يعد من محفزات الوصول للتنمية املستدامة و بلوغ الاقتصاد ألاخضر من 105تهيئة إلاقليم و تنميته املستدامة،

حيث يتطرق لتثمين الطاقة الزراعية و يتناول انشاء مخطط وطني  106خالل تهيئة إلاقليم و إعادة التأهيل البيئي.

السياق الطاقوي الجديد و الدور املتزايد للتكنولوجيا و مخطط توجيهي للطاقة و ينص على 107لتهيئة إلاقليم

فضال عن  22-20قانون جديد لحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة رقم  1220سنة صدر كما  108الجديدة.

 109عدة قوانين قطاعية كقانون حماية النباتات.

ر الاقتصاد ألاخضر بالتشريع للطاقة في نهج مسامن هذا املنطلق نجد أن الجزائر دّعمت منظومتها القانونية   

تتناول فيه استخراج الطاقة و الكهرباء من النفاية 110و الغاز قانون الكهرباء 1221و الكهرباء إذ أصدرت سنة 

الواردة من منشأة تهدف تموين شبكة حرارة عندما يترتب على هذه املنشئات  استرجاع الطاقة":21املادة

يشير في نص 111تم وضع قانون للطاقات املتجددة 1223"و سنةالتلوث الجوي.الاقتصادية في الطاقة و تقليص 

تحويل نفاية الكتلة  يتناول و  بتثمين مصادر الطاقة" إلاقليم"املساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة  21 ادةامل

 112الحيوية إلى غاز بتثمين النفايات العضوية الحضرية و الريفية و الصناعية. 

النفايات لم يعد يستهدف البعد البيئي فحسب بل صارت عملية اقتصادية تسعى لتوفير لكن رغم أن تسير 

يكتفي  113 21-20الاستثمار رقم مناصب العمل و تحقيق عائد اقتصادي باقتحامها عالم الاستثمار، نجد أن قانون 

إن أدرجت البعد البيئي و التنمية  بتقييد املستثمر باألخذ بالبعد البيئي و ال تظهر مسألة التدوير كعملية استثمارية. و 

 114املنظم للصفقات العمومية. 130-21املستدامة في إطار ابرام الصفقات العمومية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

فضال عن تفعيل مبدأ امللوث الدافع في املنظومة الجبائية إذ أصدرت العديد من الرسوم ملواجهة التلوث الناجم 

، 115 1222سنة  الخطرة على البيئة و  ثةالرسم على النشاطات امللوّ ن ألانشطة الاقتصادية كعن النفايات الناتجة ع

الرسم على الزيوت و 118طر املطاطيةالرسم على ألا 117الرسم على النفايات املنزلية 116الرسم على نفايات التغليف

 120ر.التنصيص على الاقتصاد ألاخض 1212كما تّميز قانون املالية سنة 119.الشحوم الزيتيةو 

                                                           

 .00ج رج،  ع 1222ديسمبر21املؤرخ في  12-22قانون تهيئة إلاقليم و تنميته املستدامة رقم 105 
سطة نحو تحقيق الاقتصاد ألاخضر،  مجمع مداخالت امللتقى أ/ منيرة سالمي & منى مىسغوني،  إشكالية التأهيل البيئي في املؤسسات الصغيرة و املتو 106

حديات ألاداء البيئي،  الدولي الثاني حول ألاداء املتميز للمنظمات و الحكومات،  الطبعة الثانية: نمو املؤسسات و الاقتصاديات بين تحقيق ألاداء املالي و ت

 .003،  ص1221نوفمبر 10و 11جامعة ورقلة،  يومي 

 .  02ج رج،  ع  1222يونيو 11املؤرخ في  21-22وطني قانون رقم املخطط ال107 

 .12-22من قانون تهيئة إلاقليم و تنميته املستدامة رقم  00و  20و  20املواد: 108 

 .22يتعلق بالبذور و املشاتل و حماية الحيازة النباتية ج ر ع 1221فيفري  20املؤرخ  20-21قانون رقم109 
 .23ع يتعلق بالكهرباء و التوزيع الغاز بواسطة القنوات،  ج ر ج،  1221فيفري 21ي املؤرخ ف 22-21قانون رقم 110

 .11يتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة،  ج ر  1223ت غش 3املؤرخ في 21-23قانون رقم111 

 ه.يتعلق بترقية الطاقات املتجددة. سبق ذكر  21-23من قانون رقم  20و  23املادتين  112 

 .30يتعلق بترقية الاستثمار،  ج ر ج،  ع  1220غشت  20املؤرخ في  21-20قانون رقم 113 

 .12يتضمن تنظيم  الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، ع 1221سبتمبر 20املؤرخ في  130-21املرسوم الرئاس ي رقم 114 

 . 00،  ج ر ج 1221أكتوبر 12املؤرخ في  000-21مرسوم تنفيذي رقم115 

 .21،  عيحدد الرسم على الاكياس البالستيكية املستوردة و/أو املصنوعة محليا 1221فيفري  20املؤرخ في 30-21مرسوم تنفيذي رقم 116 

 .1221يتضمن قانون املالية لسنة  1222ديسمبر11مؤرخ في  12-22من قانون املالية رقم  22املادة 117 
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  ؤسسات و هيئات إلرساء  عالم الاقتصاد ألاخضر في الجزائر: الفرع الثاني 

 نجد هيئة استشارية )أوال( و هيئات مركزية في إطار تحقيق التنمية املستدامة) ثانيا(.  

 أوال: املجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي 

قتصادي و الاجتماعي مهام بيئية جلس الاأسند ألول مرة للم 1212من خالل التعديل الدستوري لسنة   

املجلس إطار للحوار و التشاور ". حيث يعد البيئي الاقتصادي الاجتماعي و املجلس الوطني ليتحول تسميته إلى "

من مهامه "بعنوان عرض 121الاقتراح وإلاستشراف و التحليل في املجاالت الاقتصادية الاجتماعية و البيئية. و

صياغة آراء حول الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى ترقية بروز اقتصاد -الحكومة:  اقتراحات وتوصيات على

القيام بناء على املعلومات التي  -مستدام ومتنوع يقوم على املعرفة و الابتكار التكنولوجي و الرقمنة.

تعلقة على الخصوص...ترقية استقاؤها...باإلعداد الدوري للتقارير و آلاراء التي تندرج ضمن مجاالت اختصاصه و امل

 122ألاقاليم و التنمية املستدامة و الانتقال الطاقوي و تأثيرات التغيرات املناخية." 

 ثانيا: هيئات  ركزية

، ليعرف نطاقها توسعا في إطار تحقيق التنمية 123أنشأت الجزائر هيئات منذ اهتمامها بموضوع حماية البيئة  

 املستدامة، نذكر منها:

و الاقتصاد التدويري و تطويرهما. و كل ألاعمال  ترقية بروز الاقتصاد ألاخضر من صالحيات الوزير يئة: وزارة الب -

التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي السيما الاقتصاد التدويري، من خالل ترقية النشاطات املتعلقة بحماية 

 124البيئة.

 يكلف، 1212سنة  126و إدارة مركزية خاصة بالوزارة.125قوي أنشأت وزارة لالنتقال الطا :وزارة الانتقال الطاقوي  -

اقتراح كل إجراء مشجع إلستراتيجية الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات عبر ترقية موارد الطاقة ألاكثر  وزيرها

 127مردودية من الناحية الاقتصادية و ألاقل تلويثا.

و نقلها و معالجتها و تثمينها  قية جمع النفايات و فرزهاهيئة عمومية تكلف بتر  تعدوكالة وطنية لتسيير النفايات:  -

  129يحدد مهامها التنظيم.  128.-ازالتهاو 

                                                                                                                                                                                                 

يحدد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم على ألاطر املطاطية الجديدة املستوردة و /أو املصنعة  1220أفريل12املؤرخ في 220-20مرسوم تنفيذي رقم118 

 .10ع ، ج ر  محليا.

و تحضيرات الشحوم املستوردة   يحدد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم على الزيوت و الشحوم 1220أفريل12مؤرخ في  223-20مرسوم تنفيذي رقم119 

 .10ر ع او املصنعة محليا, ح

 باب النفقات(. 203.)املادة 30،  ج ر ع 1212يتضمن قانون املالية لسنة  1212ديسمبر  02املؤرخ في  20-12قانون رقم  120 

 .1212املتضمن التعديل الدستوري  331-12املرسوم الرئاس ي رقم  122و  121املادتين 121 
 .20يتضمن تشكيلة املجلس الوطني  الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و سيره،  ج ع،  1212جانفي  20مؤرخ في  00-12رسوم رئاس ي رقم م 20املادة  122
 .11ع ، يتضمن انشاء املرصد الوطني للبيئة و التنمية املستدامة،  ج ر 1221أفريل  20مؤرخ في  221-21رسوم تنفيذي رقم م 123
 .23املطة 0و املادة 1املطة 21املادة  00ج ر ع  ر البيئة، ،  يحدد صالحيات وزي1212نوفمبر 02املؤرخ في 010-12رقم  فيذيمرسوم تن 124

 .01يحدد صالحيات وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات املتجددة،  ع 1212نوفمبر11املؤرخ في  011-12مرسوم تنفيذي رقم 125 
 .01ل الطاقوي و الطاقات املتجددة،  ج ر عيتضمن تنظيم إلادارة املركزية لوزارة الانتقا 1212نوفمبر11املؤرخ في  010-12مرسوم تنفيذي رقم126
 مرجع سابق. 1212نوفمبر11املؤرخ في  011-12رسوم تنفيذي رقم من م 0املطة  20املادة  127
 يتعلق بتسيير النفايات كهيئة. 21-22املنشأة بموجب قانون رقم128
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ة البيئة السيما فيما يال حماجية في منطو ال اسيةييذ السفطار تنإفي : كثر نقاءأ إلانتاج ياجلو نو املركز الوطني لتك -

املركز الوطني لتكنولوجيا إلانتاج ألانظف، يكلف  أنشأناعية قي مصدرها صضرار الشكال التلوث و ألا أيخص تخفيف 

 :130السيما بما يأتي

كثر أ اجإنت ياجولو نمار في تكعدة مشاريع إلا عمسا-.هبية عو تعميمه و التو  اءنق كثر أنتاج إترقية مفهوم تكنولوجيات -

حسين طرق إلانتاج غبر جل تأتزويد الصناعات بكل املعلومات املتصلة بصالحياته في مسعاها من -.نقاء و مساندتها

ير التعاون الدولي في و تط-.كثر نقاء و بالحصول على الشهادات املرتبطة لذلك عند الاقتضاءأولوجيا نلى تكإالوصول 

 .ر نقاءثكأنتاج إا يميدان تكنولوج

تترأس و تم اختيار املركز لتنفيذ نشاطات املقاوالتية الخضراء في إطار ألامم املتحدة للتطوير الصناعي التي 

حول التغيير أنماط الاستهالك و إلانتاج املستدام بهدف انجاز أهداف التنمية  MODTESTIIاملشروع 

 131املستدامة.

تقديم تكوينات في مجال البيئة لفائدة جميع  أنش ئ بموجب التنظيم يتولى :يةيئملعهد الوطني للتكوينات البا -

 132.و الخواصأ موميون املتدخلين الع

يعد هيئة وطنية يتولى ترقية و تطوير استعمال الطاقات املتجددة مهامه  :قية الطاقات املتجددةلتر   رصد وطني -

 133محددة عن طريق التنظيم.

 :الخاتمة

لوصول لخفض اهدف ب خانخضر هو تحول نحو اقتصاديات مقاومة لتغيير املألا  تصادالتحول نحو الاق  

ملوارد الطبيعية. و تعد النفاية اليوم أحد املحركات ألاساسية و مواجهة التدهور البيئي و الحفاظ على ا الكربون 

واملداخل لالقتصاد ألاخضر في مختلف الدول عن طريق تدويرها و إعادة استعمالها ما يجعل من مسألة تأطيرها 

في إطار القانوني يتجاوز موضوع التسيير الخطي للوصول إلى التسيير التدويري الذي تسعى العديد من الدول مواكبته 

 تحقيق التنمية املستدامة. فتبين النتائج التالية:

صارت النفايات مورد اقتصادي يتم تدويرها في سبيل تخضير الاقتصاد. و هي أساس الاقتصاد التدويري الذي  -

 تسعى الدول مواكبته.

الاقتصاد وضع قانون وضعت الدول املتقدمة نصوصا قانونية تخص تنظيم نموذج الاقتصاد التدويري، ففي أملانيا -

و قانون  1221و في فرنسا قانون يتعلق باالنتقال الطاقوي من أجل النمو ألاخضر سنة  1221سنة الدائري 

، و في اليابان وضع 1221و في الصين قانون ترقية الاقتصاد التدويري سنة. 1212لتنظيم الاقتصاد الدائري سنة 

 .1222و قانون إطار للمؤسسة التدويرية سنةقانون حول ترقية الاستعمال الفعال للموارد 

                                                                                                                                                                                                 

 .00ية للنفايات و تنظيمها وسيرها،  ح رع يتضمن انشاء الوكالة الوطن 1221مايو 12املؤرخ في  201-21قمر  التنفيذياملرسوم 129 

 .10يتضمن انشاء املركز الوطني لتكنولوجيا انتاج اكثر نقاء،  ج ر ع  1221أوت 20املؤرخ في  101-21قمر  التنفيذياملرسوم 130 
131www.construction Economie verte en Algérie. 

 (.21)املادة  10املعهد الوطني للتكوينات البيئية، ج ر  يتضمن انشاء 1221غشت  20مؤرخ في 100-21مرسوم  تنفيذي رقم 132

 يتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار  التنمية املستدامة. سبق ذكره. 21-23قانون رقم  20ملادة ا 133 
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 يقوم تدوير النفايات على أسس علمية تكنولوجية و أخرى اقتصادية توليها النصوص القانونية أهمية. -

ستخراج، أي )الا  زالةالقائم على إلا قتصاد الخطي مسعى لتجاوز البصمة الكربونية و الاتدوير النفايات يعد -

من خالل إعادة استخدام  للموارد الطبيعية . و يدعو إلى الاستهالك العقالني و املسؤول(رميالستهالك و الا صناعة، ال

 .رسكلةالالاستعمال و  إعادة و 

يعد التأطير القانوني للتنمية املستدامة في الجزائر خطوة فّعالة للتوجه نحو تخضير الاقتصاد بسنها قانون لحماية -

 .22-20قمالبيئة في إطار التنمية املستدامة ر 

يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها بتسيير النفايات ضمن تحقيق الاقتصاد الخطي  21-22يهتم قانون رقم  -

بتكريسه )إلانتاج، الاستهالك، إلازالة(، في حين يعالج موضوع تثمين النفاية بالرسكلة و إعادة الاستعمال بصفة 

 نه لم يشر لنفايات أخرى كالنفايات البناء و النفايات العضوية.غامضة حيث يذكر أنواع النفايات، إال أ

أكثر مع النفايات الحضرية الصلبة و يستهدف أكثر موضوع حماية البيئة من تحقيق  21-22يتفاعل قانون رقم  -

يا كمحرك العائد الاقتصادي منها. مع غياب مفاهيم قانونية للتثمين و الرسكلة و الاستعمال. و ال يتطرق للتكنولوج

 لالقتصاد.

أحد رهانات بناء الاقتصاد ألاخضر في سبيل تحقيق التنمية ضمن معطيات تدويرها  اتتسير فاعل للنفاي يعد -

و خصتها  ،20-30في قانون حماية البيئة رقم كشأن بيئي الاهتمام بالنفاية ت و إن عرفبالنسبة للجزائر  املستدامة،

تنصيص  يابتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، لكن في غي 21-22بموجب قانون رقمبتشريع خاص بها 

  من شأنه عرقلة مسار التنمية املستدامة. قانوني خاص باالقتصاد التدويري الاخضر، ما

  :التوصيات 

وضع استراتيجية و مخطط وطني للنفايات يمكن تحقيق العدالة البيئية ضمن محور الاقتصاد ألاخضر ملواجهة  -

 لتغيرات املناخية و الحفاظ على املواد الطبيعية. ا

بما يساير املستجدات و التطورات التكنولوجية و تفعيله بمختلف  21-22تحين قانون تسيير النفايات رقم -

دراج النفاية العضوية ضمن إالتنظيمات التي يستلزمها التسيير املستدام للنفاية و تحديث القوانين البيئية مع 

  الخاصة بالنفاية.املفاهيم 

و تمكين  التأطير القانوني لالقتصاد الدائري ألاخضر بما يكفل تحديد نوع النفاية التي تدرج في الدورة إلانتاجية  -

 تمديد مدة حياة املنتوج.  علىص نالاستفادة من عوائد النفاية اقتصاديا و ال

 تالدراساالعلمية الايكولوجية و التقنية و بالدراسات تعزيز الشراكة العلمية عن طريق تواصل الدراسات القانونية  -

 انون بأخذه املعارف التقنية. قما يستلزم تكوين رجل الو الصالونات الدولية الاقتصادية 

تدعيم البحوث العلمية املتعلقة بالتطورات التكنولوجية و املتخصصة في املجال و فتح تخصصات علمية قانونية  -

 ت.في مجال تسيير النفايا
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 قائمة املراجع و املصادر:

 القوانين:

يتعلق بإصدار التعديل الدستوري املصادق عليه في  1212ديسمبر02املؤرخ في  331-12مرسوم رئاس ي رقم-

 .31في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةـ، ج ر ، ع 1212استفتاء أول نوفمبر 

 . 23يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ع  1220مارس  20املؤرخ في  22-20قانون رقم -

 .13ج رج، ع  2110أبريل  22املؤرخ يوم:  11-10املرسوم الرئاس ي رقم-

، يتضمن التصديق على 1223أبريل  13املوافق لـ 2311ربيع ألاول 23املؤرخ في233-23مرسوم رئاس ي رقم - 

. ج رج، 2110ديسمبر  22شان تغيير املناخ املحرر بكيوتو يوم بروتوكول كيوتو حول اتفاقية ألامم املتحدة إلاطارية ب

 .11عدد 

يتضمن التصديق على اتفاق باريس حول التغيرات  1220أكتوبر 20املؤرخ في  101-20مرسوم رئاس ي رقم-

 .02. ج رج، ع 1221ديسمبر21املناخية املعتمد بباريس في 

تضمن الانضمام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية امل 2113ماي 21املؤرخ في  213-13مرسوم رئاس ي رقم  -

الشعبية مع التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود، ج ر ج، ع 

01. 

 .01، ج رج، 1220يونيو  20املؤرخ في  120-20التصديق عليها من الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم -

 .30، ج ر ع 1212يتضمن قانون املالية لسنة  1212ديسمبر  02املؤرخ في  20-12ن رقم قانو  -

 .1221يتضمن قانون املالية لسنة  1222ديسمبر11مؤرخ في  12-22قانون رقم -

 .30يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج، ع  1220غشت  20املؤرخ في  21-20قانون رقم -

 .22يتعلق بالبذور و املشاتل و حماية الحيازة النباتية ج ر ع 1221فيفري  20املؤرخ  20-21قانون رقم-

 .11يتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة، ج ر  1223غشت  3املؤرخ في 21-23قانون رقم-

 .30ع  يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، ج ر  1220يوليو  21املؤرخ في  22-20قانون رقم  -
 .23يتعلق بالكهرباء و التوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج، ع 1221فيفري 21املؤرخ في  22-21قانون رقم -

 . 00املؤرخ في بتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها، ج ر ع  21-22قانون رقم -

 . 02ج رج، ع  ني لتهيئة إلاقليم،يتضمن املصادقة على املخطط الوط1222يونيو 11املؤرخ في  21-22قانون رقم-

 00تهيئة إلاقليم و تنميته املستدامة ج رج، عيتعلق ب 1222ديسمبر21املؤرخ في  12-22قانون رقم -

 .10املتضمن النظام العام للغابات، ح ر،ع  2133يونيو 20املؤرخ في  21-33قانون رقم -

 . )ملغى(.20ة، ج ر ع يتعلق بحماية البيئ 2130فيفري  21مؤرخ  20-30قانون رقم -

الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  ، يتضمن تشكيلة املجلس1212جانفي  20مؤرخ في  00-12رسوم رئاس ي رقم م-

 .20البيئي و سيره، ج عو 

يحدد صالحيات وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات  1212نوفمبر11املؤرخ في  011-12مرسوم تنفيذي رقم -

 .01املتجددة، ع

يتضمن تنظيم إلادارة املركزية لوزارة الانتقال الطاقوي  1212نوفمبر11املؤرخ في  010-12فيذي رقممرسوم تن-

 01ع،والطاقات املتجددة، ج ر
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 .00ج ر،ع  ، يحدد صالحيات وزير البيئة،1212نوفمبر 02املؤرخ في 010-12رقم  فيذيمرسوم تن-

تضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات ي 1221سبتمبر 20املؤرخ في  130-21املرسوم الرئاس ي رقم -

 .12املرفق العام،ع

يحدد الرسم على الاكياس البالستيكية املستوردة و/أو  1221فيفري  20املؤرخ في 30-21مرسوم تنفيذي رقم -

 .21، عاملصنوعة محليا

لى ألاطر يحدد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم ع 1220أفريل12املؤرخ في 220-20رسوم تنفيذي رقمم-

 .10ع ،ج ر  املطاطية الجديدة املستوردة و /أو املصنعة محليا.

يحدد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم على الزيوت  1220أفريل12مؤرخ في  223-20مرسوم تنفيذي رقم-

 .10ر ع جو تحضيرات الشحوم املستوردة او املصنعة محليا,  والشحوم

يحدد كيفيات ضبط املواصفات التقنية للمغلفات  1223جوبلية  13مؤرخ في  122-23مرسوم تنفيذي رقم -

 . 30أشياء مخصصة لألطفال، ج ر ج، ع و املخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أ

ج  يحدد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية، 1220ديسمبر  21مؤرخ في  330-20مرسوم تنفيذي رقم 

 -ر،ع 

 . 03خ في نفايات التغليف، ج رعمؤر  001-21مرسوم تنفيذي رقم -

يتضمن انشاء املركز الوطني لتكنولوجيا انتاج اكثر نقاء،  1221أوت 20املؤرخ في  101-21قمر  التنفيذياملرسوم -

 .10ج ر ع

يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها  1221مايو 12املؤرخ في  201-21قمر  التنفيذياملرسوم -

 .00وسيرها، ح رع 

يتضمن انشاء املرصد الوطني للبيئة و التنمية  1221أفريل  20مؤرخ في  221-21رسوم تنفيذي رقم م-

 .11ع ،املستدامة،ج ر

 و برا ج: تقارير

ة في ميدان يز حتى تاريخه والثغرات املتبقية في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسر مين العام التقدم املحتقرير ألا -

 A/CONF.216/PC/2 1Avril2010 undocs.org تحليل املواضيع املطروحة في املؤتمر.التنمية املستدامة و 

 Rapport d’active ANCED PDF 1221التقرير السنوي -

 1221سبتمبر1إفريقياجنوب  1221سنة املنعقد مؤتمر جوهانسبورغ حول  1223صدر سنة تقرير -

A/CONF.199/20 ،  

القضاء على الفقر مرجع لواضعي  لى التنمية املستدامة وإخضر مسارات أقتصاد برنامج ألامم املتحدة للبيئة، نحو ا-

 PDF  www.uncclearn.orgـ، .1222السياسات، 

الخبرات  برنامج ألامم املتحدة للبيئة، تيسير نقل التكنولوجيا املستدامة و دعم تدابير الرقابة العاملية على الزئبق:-

   UNEP (DTIE) /Hg/INC.1/10املتاحة في الترتيبات الحالية امللزمة قانونا و الترتيبات الطوعية 

  راجع فقهية:

 .1223دمشق،  ،للطباعة و النشر و التوزيع رسالنمؤسسة  مصطفى يوسف كافي، اقتصاديات البيئة، دار  -

http://www.uncclearn.org/
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دراسة في ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريعات البيئية  خالد السيد، املخاطر البيئية ماهية النفايات الخطرة- 

 .PDF.4295a 5b8، 1221جانفي 22العربية، املركز الدبلوماس ي،

  ذكرات:

تفعيل املشاركة في تسيير النفايات املنزلية الصلبة، مذكرة ماجستير، كلية تسيير التقنيات  بن لطرش عبد املجيد، -

 .1220/1220سنة  الحضرية، جامعة املسيلة،

 ،)دراسة تحليلية( ،1221موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ -

 ردن.ألا ، كلية الحقوق، ماجستير،1220جامعة الشرط ألاوسط،

 اجستيرم، ألاردن، منذر يوسف محمد الشرمان، املفهوم القانوني لعقود الطاقات املتجددة، جامعة الشرق ألاوسط-

 . 1223 اص، سنةخ انون ق

  قاالت علمية و  داخالت:

-3،ع00التحول نحو الاقتصاد ألاخضر تجارب دولية، املجلة العربية لإلدارة، مج  عبد هللا بن محمد املالكي،-

 .1220ديسمبر)كانون ألاول(

تعزيز ممارسات التسويق الابتكارات البيئية و التكنولوجيات الخضراء ل محمد زرقون،و ليمة السعدية قريش ي ح-

 .(1223( )1)1ـ، ألاخضر في املؤسسات البترولية العاملة في الدول العربية، مجلة العلوم الاقتصادية و إدارة ألاعمال

سف جحيش، يسمينة عابد، الاقتصاد الدائري ألاخضر: إعادة تدوير املخلفات و أثرها على التوازن الايكولوجي و يو -

 .1212/جانفي20/ العدد21املجلد ،ملجلة الجزائرية لألمن و التنميةا، إنتاج بدائل الطاقة

املدينة الايكولوجية الصناعية  م د امجد محمود البدري، مفهوم البارك الايكولوجي و و م م لبنى رحيم العزاوي -

 Number 9, Volume19 September2013, Journal ofمكانات تطبيقها في العراق مستقبال،إو 

Engineering ، 

امليدان الصناعي الايكولوجي )املفهوم إلاستراتيجية التطبيقات( مفهوم و علي حسن بريسم،  د علي كريم العمار ,م-

 . 1220، سنة 13، جامعة واسط، العراق، عددمجلة كلية التربية ، ألانشطة الصناعية مكانيا إدارةجديد في 

، مجلة  -فرنسا أنموذجا-محرك التنمية املستدامة ط. د ناصري أبو بكر ط. د مدوش ريم، الاقتصاد الدائري -

 .(1212)22. العدد  22املجلد، الرائد

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ، عادة التدوير كأحد اتجاهات الاقتصاد ألاخضرإفاتن باشا، فوزية برسولي، -

، سنة 1ـ عدد2، املجلدأفلو عن معهد الحقوق و العلوم السياسية باملركز الجامعيتصدر مجلة دولية دورية 
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-www.me.gov/a/,?page  املتجددةموقع وزارة البيئة و الطاقات . 
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 القوانين ألاجنبية:

لنفايات و بمراقبة التصرف فيها املتعلق با 2110جوان  22مؤرخ في  32/2110القانون التونس ي رقم: قانون -

 .1222جانفي  02مؤرخ  23/1222منقح بقانون رقم  ،تنفيذهإزالتها و النصوص التطبيقية لو 

املتعلق بتدبير النفايات  13022بتنفيذ القانون رقم  1220نوفمبر  11صادر في  2-20-210ظهير شريف رقم -

 التخلص منها.و 
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 -دراسة في ظل تجارب دولية رائدة- إلادارة ألا نة للنفايات في إطار التنمية املستدا ة

Safe management of waste within the framework of sustainable development- Study in 

light of international experiences- 

 أستاذ  حاضر ب   ر ضاني  سيكة 

 ramdaniseff@gmail.com 2جا عة سطيف

 امللخص:

لحاضر، وعدم التخلص تعتبر النفايات من أكبر املشكالت التنموية التي تعاني منها الدول في الوقت ا  

منها بصورة صحية وسليمة يؤثر سلبا على سالمة البيئة واستدامتها بجميع عناصرها، وتعد إلادارة آلامنة 

في إطار التنمية  البيئية من الجودة والحماية باملزيد املستقبل للنفايات أحد أهم املسارات املستدامة، تحاكي

اده، كاألمن البيئي، ألامن الاقتصادي، ألامن الصحي، ألامن املستدامة لغايات تحقيق ألامن بكافة أبع

 الاجتماعي، لذلك يعد الاستثمار في إدارة النفايات أيا كان نوعها مكسبا تنمويا وأمنيا.

تهدف هذه الدراسة إلبراز مساهمة إلادارة البيئية آلامنة كمتطلب حتمي في بناء مجتمعات، ودول   

 .تنمية املستدامة، مع عرض بعض النماذج الدولية الرائدةآمنة من النفايات في إطار ال

 إلاقتصاد ألاخضر.  ،إلادارة آلامنة، النفايات، التنمية املستدامة :الكلمات الافتتاحية

Abstract : 

  Waste is one of the biggest development problems that countries suffer from at 

the present time, and failure to dispose of it in a healthy and sound manner negatively 

affects the safety and sustainability of the environment in all its components. The safe 

management of waste is one of the most important sustainable paths, simulating the 

future with more quality and environmental protection within the framework of 

sustainable development for the purposes of achieving security in all its dimensions, 

such as environmental security, economic security, health security, social security, 

  This study aims to highlight the contribution of safe environmental management 

as an inevitable requirement in building waste-free societies and countries within the 

framework of sustainable development, while presenting some of the leading 

international models. 
Keywords: Safe management; waste; sustainable development; green economy. 

  قد ة:

تعتبر النفايات من أكبر املشاكل التنموية، من حيث تأثيرها املتعّدد ألابعاد على التنمية املستدامة. وعلى الرغم 

د حتى من إحساس الاقتصاديين بخطورة هذه املشكلة منذ وقت طويل، إال أن هذه املشكلة لم تأخذ مأخذ الج

تاريخ انعقاد املؤتمر ألاول لألمم املتحدة بشأن البيئة والتنمية، تم التأكيد  2101سبعينات القرن املاض ي. ففي عام 

على تأثير التغيرات إلانسانية التنموية على البيئة، نتيجة حركات التصنيع والاستهالك غير املستدام. ففي ظل منطق 

على النزعة الاستهالكية '' النمو أوال والتنظيف الحقا'' أدى إلى تزايد استخدام التنمية غير قابل لالستدامة القائم 
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في  املوارد الطبيعية والتلوث الناتج عن النفايات، والتي أصبحت هاجسا تنمويا وأمنيا لكل دول العالم السيما

 إلاستدامة. مفهوم يتبنى ياس يوس واجتماعي اقتصادي نظام إلقامة ملحة ضرورة إلى أدى، ألامر الذي البلدان النامية

ومع تزايد مشاكل النفايات نظرا لتفاقمها من جهة، وازدياد حتمية التخلص منها وارتفاع تكلفتها من جهة 

أخرى، أدى إلى إعادة التفكير من منظور شامل ومتكامل في إطار أبعاد التنمية املستدامة لالستثمار في مجال إلادارة 

لتحقيق مقتضيات ألامن والتنمية املستدامة.  من الجودة البيئية باملزيد املستقبل تحاكي آلامنة البيئية للنفايات،

 وإنطالقا مما تقدم تطرح إشكالية الدراسة:

 ماهي متطلبات إلادارة آلامنة للنفايات في إطار التنمية املستدامة؟   

 فرضية الدراسة: 

د السياسات البيئية القائمة على أساس التخلص آلامن من تعتبر إلادارة آلامنة البيئية للنفايات في إطار كأح 

النفايات واعتبارها مواد خام يمكن أن تكون مدخالت لعمليات صناعية أخرى بدال من أن تكون مصادر خلل للنظام 

 البيئي، وبالتالي يتطلب ألامر التحول املستدام نحو مسار الاقتصاد الدائري، ألاخضر.

 لى:وتهدف الدراسة الحالية إ

  .إبراز عالقة التنمية املستدامة بالنفايات وإدارتها 

 .طرح أهم متطلبات إلادارة آلامنة للنفايات في إطار التنمية املستدامة 

  وباعتبار أن الدراسة تطرح مقاربة وظيفية للتنمية املستدامة لإلدارة آلامنة للنفايات، لذلك كان من ألاجدر طرح

 ال.تجارب دولية رائدة في هذا املج

 وملعالجة إلاشكالية في إطار ألاهداف املسطرة تم تقديم املحاور التالية:   

 النفايات في إطار أبعاد التنمية املستدا ة:  دخل  فاهيمي املبحث ألاول:

على كافة أبعاد التنمية املستدامة، والتي تتسم بالتداخل في الكثير من ألاحيان نظرا لتعقد  تنتج النفايات آثارا

ها وتصنيفاتها. وتبعا لذلك يتناول هذا املحور مدخل مفاهيمي يطرح أهم التعاريف املقدمة للنفايات خصائص

 وتحديد تصنيفاتها، كما يطرح انعكاسات النفايات على كافة أبعاد التنمية املستدامة.

 تعريف النفايات وتصنيفها املطلب ألاول:

تنوع النفايات وتعّدد آثارها، لذلك وجدت صعوبات  ن تنوع النشاط الاقتصادي والصناعي أدى إلى حتميةإ

كثيرة في تعريفها وتصنيفها تصنيفا بناء على معايير محّددة. يعتبر تعبير ''النفايات'' أدق في داللته على املعنى من تعبير 

ت والعكس غير ''املخلفات''، إال ان التعبير ألاخير أعم وأشمل من تعبير ''النفايات''، فكل النفايات تعتبر مخلفا

 .Déchets, Wastes1)(صحيح، ويستخدم مصطلح النفايات كمرادف للتعبير ألاجنبي 

                                                           

  1-عبد الحق القنيعي،  إشكالية النفايات الصلبة وإعادة تدويرها،  مجلة إلادارة والتنمية للبحوث والدراسات،  املجلد1،  العدد2، ص30.
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تعرف النفايات من وجهة نظر بيئية على أنها:'' كل ما يشكل تهديد بمجرد اتصاله بالبيئة، هذا الاتصال قد   

ساس أنه ليس كل على التماس مع . يالحظ أن التعريف غير دقيق على أ2يكون مباشر أوناتج عن معالجة مادة ما''

البيئة ويهّددها يعتبر نفايات. ومن الناحية إلاقتصاية تعرف على أنها كل ش يء تعادل قيمته الاقتصادية الصفر 

. كما يعرف خبراء البنك الدولي النفايات بأنه:'' الش يء الذي ليس له 3أوقيمة سالبة، وذلك في مكان وزمان معين''

ما إذا امكن تدوير أورسكلة هذا الش ىء، بحيث يمكن استعماله أواسترجاع بعض مكوناته، ففي قيمة في الاستعمال. أ

. يالحظ ان هذين التعريفين يبعدان الكثير من النفايات التي يعاد تدويرها، ذات قيمة 4هذه الحالة التعتبر نفاية''

 اقتصادية.

ات الدولية بمشكلة النفايات باعتبارها مشكلة أما من الناحية القانونية، فقد اهتمت العديد من الاتفاقي  

ذات أبعاد دولية، ألامر الذي أدى إلى ضرورة تنظيم إدارتها في إطار الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية بازل، فقد 

 ، على اعتبار أنها:)مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو5(2/3عرفت النفايات بموجب املادة )

( بأنه:) املواد 3في املادة ) 3773مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني(.في حين عرفتها اتفاقية باماكو

 مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني(.  التي يراد التخلص منها، أو التي يتم التخلص منها أو

محددة وقد اكتفت باإلحالة إلى القوانين الوطنية إلدراج  ما يالحظ أن التعاريف املقدمة غير دقيقة وغير   

تعاريف لها. وبالرجوع إلى التشريعات الوطنية، فنجدها ألاخرى، قد اختلفت وفقا للمعيار املعتمد من طرف املشرع، 

فايات في الجمع بين املعيارين. ومن ذلك عرف املشرع الجزائري الن قانونيا أو سواء أكان معيارا موضوعيا ماديا أو

إلاستعمال وبصفة  بأنها: )كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج أو التحويل او 37-23( من القانون رقم 1املادة )

بإزالته(. ثم أدرج في  منتوج وكل منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو أعم كل مادة أو

ما يدل أن املشرع الجزائري عرف النفايات من خالل أنواعها، وحّدد كل نوع إلاطار املادة ذاتها أنواع النفايات، م

 يلي:  القانوني الخاص به وتشمل ما

 ماشابهها: كل النفايات الناتجة عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة الناجمة عن  النفايات املنزلية و

 التي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه املنزلية.النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، و 

 يمكن جمعها مع  النفايات الضخمة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات املنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها ال

 النفايات املنزلية وما شابهها.

 ت وكل جة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية والخدماتالنفايات الخاصة: كل النفايات النا

يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس  النشاطات ألاخرى التي بفعل طبيعتها ومكونات املواد التي تحتويها ال

 ماشابهها والنفايات الهامدة. الشروط مع النفايات املنزلية و

                                                           
للدراسات الاقتصادية،  -  Net-Sokaraنور (،  مجلة 1220-1221ن )  دراسة حالة مؤسسة –يزيد تقرارت،  واقع إدارة النفايات الصلبة في الجزائر  م 1

 .13،  ص 1221،  ديسمبر 21،  العدد 1مجلد 

  3-املرجع نفسه.

  4-  عماد محمد حفيظ،  إدارة النفايات،  ربح وحماية البيئة،  الطبعة ألاولى،  دار صفاء للنشر والتوزيع،  عمان،  1223 ،  ص111

  5-اعتمد مؤتمر املفوضين في بازل،  سويسرا اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود  في 11

 2111أيار/ مايو  1،  ودخلت حيز التنفيذ في 2131آذار/ مارس 
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 ا أن تضر النفايات الخاصة الخطرة: كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية املواد السامة التي تحتويه

 بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.

 العالجي في  نفايات النشاطات العالجية: كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص واملتابعة والعالج الوقائي أو

 مجال الطب البشري والبيطري.

 والبناء أو  النفايات الهامدة: كل النفايات الناتجة السيما عن استغالل املحاجر واملناجم وعن أشغال الهدم

بيولوجي عند إلقائها في املفارغ والتي لم تلوث بمواد  كيماوي أو يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو الترميم والتي ال

 بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة. خطرة أو

ول أن تحديد مفهوم النفايات يتحّدد من وعلى الرغم من عدم إلاجماع على تعريف واحد إال أنه يمكن الق   

 خالل الخصائص التالية: 

 فضالت ومهمالت: مخلفات مهما كان مصدرها، إما باإلستهالك املباشر أو بواقي عمليات إلانتاج او التحويل و 

 إلاستعمال.

 صلبة أو سائلة 

 خطرة أو مضايقة 

 6قابلة للمعالجة. 

عقدة واملتشعبة ذات الطبيعة املتغيرة، لذلك ال يمكن ادعاء تتميز النفايات بالعديد من الخصائص امل   

إمكانية تصنيفها في عدد من املجموعات أو ألانواع الجامعة لها. ويمكن تقسيمها من عدة زوايا، فمن حيث الشكل 

غازية  ، ونفاياتLiquid ''Wastes''ونفايات سائلة  ''Sold Wastes'' والطبيعة الفيزيائية، تقسم إلى نفايات صلبة

''''Waste gaseous ومن حيث املصدر واملنشأ الذي تتولد عنه، تقسم إلى نفايات زراعية، صناعية، طبية، نووية ،

أومشعة، نفايات تجارية، منزلية، حيوانية، إلكترونية...الخ، وتقسم من حيث أثرها على الصحة إلانسانية والبيئة، 

 Special''، ويطلق عليها في املمارسات الدولية ''Hazardous or Dangerous Wastes''إلى نفايات خطرة 

Waste''s أوالنفايات السامة والضارة''Toxic and Noxious Wastes''  ونفايات غير خطرةnon-hazardous 

waste''''.  

ويعتبر تصنيف النفايات إلى نفايات خطرة وغير خطرة املتواتر عليه في غالبية الاتفاقيات الدولية    

مارسات الدولية الخاصة بحماية البيئة، ويستند تصنيف النفايات إلى خطرة وغير خطرة إلى نظام للتصنيف وامل

والتوسيم للمواد واملستحضرات الخطرة، وهو ما يكفل تطبيق مبادئ مماثلة عليها طوال دورتها العمرية ]إتفاقية 

التاسع''، اتفاقية استوكهولم بشأن امللوثات العضوية ( واملرفقات ألاول والثالث والثامن و 2''املادة )2131بازل عام 

ويمكن إدراج خصائص النفايات . 7([1)املادة  2112(، اتفاقية باماكو عام 21)املادة  1222ام ع (POPS) الثابتة

 الخطرة، فما دون ذلك فهي ليست خطرة:

 سامة: مادة تهّدد صحة الكائن الحي، باللمس، البلع، أو الشم. 

                                                           

 -6 .11يزيد تقرارت،  املرجع السابق،  ص 

 -7 ، 1221،  خالد السيد،  ماهية النفايات الخطرة،  دراسة في ضوء إلاتفاقيات الدولية والتشريعات البيئية العربية،  املركز الديبلوماس ي 

 .(1212-1-22طالع تاريخ إلا )   www.dcss.qa  :. على املوقع إلالكتروني20ص

http://www.dcss.qa/
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 غازات وأبخرة سامة. دة غير ثابتة تحت الظروف العادية، ويمكن أن تسبب انفجار أومتفاعلة: ما 

 .8قابلة لإلشتعال 

 لى التنمية املستدا ة: ''التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية''عواقع النفايات وآثارها  املطلب الثاني:

، حيث يتوقع البنك الدولي في تقريره عام تزداد حجم النفايات مع ارتفاع عدد السكان وتطور الاقتصاديات  

 : What a Waste 2.0'' : نظرة محدثة إلى مستقبل إدارة النفايات الصلبة102، املعنون: '' يا له من إهدار1223

A Global Snapshot of solid Waste, Managment to 2050''  أن يقفز توليد النفايات السنوية على

مليار طن خالل السنوات الثالثين املقبلة، وذلك نتيجة  003إلى  1220طن عام  مليار  1022مستوى العالم من 

البلدان املرتفعة الدخل  وحسب البنك الدولي، فإنه على الرغم من أن لتوسع املدن السريع وتزايد عدد السكان.

د أكثر من ثلث ) %20تمثل 
ّ
مليار طن  10يقارب بما ،( من نفايات العالم%03من سكان العالم، فإنها مجتمعة تول

أما منطقة شرق آسيا  (. 1)الجدول رقم1212مليار دوالر طن بحلول  130، وتتوقع أن تزداد إلى 1220عام 

أن  يتوقع، 1212( من جميع النفايات. وبحلول عام %10واملحيط الهادئ فمسؤولة عن توليد ما يقرب من ربع )

ر من ثالثة أضعاف املستويات الحالية، في حين أن جنوب آسيا يزيد توليد النفايات في أفريقيا جنوب الصحراء أكث

نفايات وقد شدد البنك الدولي على خطورة الوضع متوقعا زيادة  سيزيد تدفق النفايات لديها أكثر من الضعف.

تخذ إجراءات عاجلة،، و 1212بحلول عام  %02العالم 
ُ
 .9فإن التكلفة ستكون وخيمة ما لم ت

ان آلاثار الوخيمة التي تتركها النفايات وتنتجها على املدى القريب والبعيد، من حيث وال يغيب على ألاذه   

تأثيرها على كافة أبعاد التنمية املستدامة، وتتسم هذه التحديات بالتداخل في الكثير من ألاحيان. وترى منظمة 

، أن: ''...ثمة أدلة علمية قاطعة 1212التعاون والتنمية في امليدان الاقتصادي في تقرير التوقعات البيئية حتى عام 

تشير إلى ان النظم الطبيعية تنطوي على نقاط حرجة او حدود بيوفيزيائية يستحيل عكس مسار التغيرات السريعة 

والضارة بعد تجاوزها '' وتحذر من املخاطر املكلفة للغاية، بل في بعض الحاالت من التغيرات الكارثية التي تنشأ من 

في التصدي للتحديات البيئية. وتبرز التقديرات املتاحة عن بعض هذه التكاليف الاقتصادية مزيد التأخير 

والاجتماعية أنها في الواقع كبيرة وإذا لم تعالج هذه التحديات معالجة حاسمة، فإنها ستحد من النمو الاقتصادي. 

العاملية، من قبيل التلوث  ألابعاد املحلية أووتبتدئ هذه التكلفة في حالة آلاثار املباشرة التي تخلفها النفايات ذات 

 .10على نطاق واسع تلوث الهواء والتربة واملياه ، واستنفاد التنوع إلاحيائي وتغير املناخ

  تطلبات تكريس إلادارة آلا نة للنفايات في إطار التنمية املستدا ة الثاني :املبحث 

 دون إلاخالل الحالية ألاجيال احتياجات إلى ستجابةالا  إلى ترمي عاملية هي خطة املستدامة التنمية إن  

 إدماج على فإن إستراتيجية التنمية املستدامة تصب اهتمامها احتياجاتها. ولهذا تلبية على املقبلة بقدرات ألاجيال

آلامنة الاجتماعية. وتعد إلادارة  ألابعاد مع مراعاة الاقتصادية، للتنمية الرئيسية القطاعات في البيئية ألابعاد

                                                           
 -8  مصطفى محمد سعيد محمود عبد القادر،  فاعلية القوانين البيئية لإلدارة آلامنة للنفايات الخطرة،  دراسة مقارنة القوانين املحلية 

   .01،  ص1220وإلاقليمية والدولية،  املنظمة العربية للتنمية إلادارية،  املنظمة العربية للتنمية إلادارية،  مصر،  
9 - Silpa Kaza, Et al,  What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of solid Waste, Managment to 2050, URBAN Developmnt 

SERIES, World Bank Group, 2018, p17. 
10 -OECD Environmental  to 2050, Pre-Release Version, OECD, 2011,p1. 
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للنفايات أحد آليات التنمية املستدامة لتكريس مسار اقتصادي أخضر لحياة آمنة. وفيما يلي يتم عرض أهم 

 متطلبات التنمية املستدامة لتكريس إلادارة آلامنة للنفايات.

 إلادارة آلا نة للنفايات وعالقاتها بأهداف التنمية املستدا ة طلب ألاول:امل

املستدامة إلى تحسين الظروف املعيشية لجميع سكان العالم بالشكل الذي يحافظ على  تهدف التنمية إلانسانية

املوارد الطبيعية من التدهور والاستنزاف والتلوث، إذ لم يعد النمو الاقتصادي املكّون الوحيد للتنمية، ولكن 

، والتي تتكامل لتكوين 11مضمونها الجوهري أصبح قائما على ثالث أبعاد أساسية، اجتماعية واقتصادية وبيئية

محتوى موضوعي يضمن فرص تلبية الحاجات إلانسانية لألجيال الحالية واملستقبلية. وبالتالي فإن تحقيق معادلة 

التوازن بين إلانتاج والاستهالك من خالل تحقيق النمو الاقتصادي يساهم في توفير مقومات الرفاه إلانساني مع 

 .12ةاملحافظة على شروط استدامة البيئ

إن تحقيق إلادارة آلامنة طوال دورة حياة النفايات بالطرق التي تؤدي إلى منع آلاثار الضارة امللموسة على   

صحة إلانسان والبيئة أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن، تعد مساهمة أساسية في تحقيق ألابعاد الثالثية للتنمية 

املعنونة تم التأكيد الدولي مجّددا على  1202ستدامة لعاموفي الوثيقة الختامية لخطة التنمية امل. 13املستدامة

الهدف املتمثل في تحقيق إلادارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، وكذلك النفايات الخطرة بطرق 

 . وقد دعت1202تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من التأثيرات الضارة الكبيرة على صحة إلانسان والبيئة بحلول 

خطة التنمية املستدامة الشديدة التعقيد واملتعددة ألابعاد إلى التكامل على نطاق ثالثة أبعاد من التنمية 

 .14املستدامة، وتشمل ركائز ميثاق ألامم املتحدة، وهي التنمية، والّسالم وألامن، وحقوق إلانسان والعمل الانساني

النفايات ألاخرى ونقلها  رة'' جمع النفايات الخطرة أو( من اتفاقية بازل، تعني ''إلادا1/1وحسب املادة )  

والتخلص منها، بما في ذلك العناية الالحقة بمواقع التخلص. في حين تعّرف إلادارة آلامنة )إلادارة السليمة 

( من الاتفاقية ذاتها، بأنها اتخاذ جميع 1/3حسب املادة )، (Environmentally Sound Management''بيئيا''

ت العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات ألاخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من آلاثار الخطوا

 املعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات.

تهدف الاتفاقيات الدولية وإلاقليمية والقوانين الداخلية إلى اتباع نظام لإلدارة البيئية، من حيث إدارة   

دة لهذه ا عمليات الفصل أو
ّ
لفرز، النقل والتخزين والتخلص منها. وتتغير مكونات النفايات حسب الجهة املول

النفايات، ومن ذلك تعد نفايات املستشفيات من النفايات الخطرة على الصحة العامة، وتختلف عن نفايات املنازل 

عها، فمعالجة النفايات الصلبة تختلف وقمامة الشوارع. ومن ذلك تتفاوت كيفية إلادارة آلامنة للنفايات بتباين أنوا

إلى حد كبير عن معالجة املخلفات الخطرة إال أن النفايات وإن اختلفت أنواعها، فهي تتشابه في ما بينها من ناحية 

                                                           
11 - Human Security in the Context of Sustainable Human Développement,  at :   www.cisr- md.org/pdf/ NHDR/e2.pdf 
12 -Tatyana, P.Soubbotina, Beyond Economic Growth, An Introduction to Sustainable Development, second Editions, 

The world Bank, Washington, 2004, USA, p 08 . 
13 -Doc( EP/ UNEP/EA.1/5/Add.2), 11 April 2012  , p4. 

 .0،  ص1220برنامج ألامم املتحدة،   (،  /March 2016 UNEP/EA.2 14 /10) لوثيقةا  - 14 
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 توعية تعاطي القطاع الرسمي في كيفية إدارتها ومن ناحية الحاجة إلى الاستفادة من تقنيات متقدمة في معالجتها أو

 .15املؤسسات والشركات املعنية في عواقبها البيئية والصحية والاقتصاديةاملواطن و 

إن إلادارة آلامنة للنفايات تتخطى مجرد التخلص من النفايات املتولدة أو استرجاعها وإنما تسعى إلى معالجة  

آلامن، وتوفير  آمنة ومأمونة لهذه املشكلة من جذورها وحتى قبل تشكلها، بدء من تغيير السلوك إلاستهالكي غير 

 قواعد السالمة وألامن طوال دورة حياة معالجة النفايات لغايات تحقيق التنمية املستدامة.

  ن نفايات إلى  وارد تنموية'' إلادارة املتكا لة للنفايات في إطار الاقتصاد الدائري'' املطلب الثاني:

نمويا في ظل الاقتصاد الدائري القائم على اتخاذ تعتبر النفايات في إطار إلادارة املتكاملة للنفايات موردا ت  

نهج أكثر تكاملية، يركز على خفض إنتاج النفايات إلى الحد ألادنى وإعادة تدوير املواد وتصنيعها وإنتاج الطاقة. وفي 

 عدد من البلدان تتبع إدارة النفايات بصورة متزايدة نهجا متكامال يقوم على الدورة العمرية للنفايات.

إلى املهندس املعماري والبيئي ، (Circularenconomy) ود ألاسس ألاولى ملفهوم الاقتصاد الدائري تع  

مفاده ، 2100، عامCradle to Cradle'' مبتكر مبدأ '' من املهد إلى املهد،، (Walter Stahel) السويسري 

جديدة تجمع بين الاقتصاد والبيئة. الاستفادة قدر إلامكان من املنتج من خالل تدويره وإعاده تصنيعه الستخدامات 

ويعرف الاقتصاد الدائري على أنه نظام صناعي أونظام متجدد قائم على إعادة التصميم والتحّول على استخدام 

 الطاقة املتجددة، وتجنب املواد الضارة.

ممارسات النفايات وتعرف إلادارة املتكاملة للنفايات بالنهج املتبع التخاذ القرارات املتعلقة بالسياسيات و   

والتي تأخذ في الاعتبار، تدفقات النفايات، طرق جمع النفايات والتخلص منها والفوائد البيئية واملنافع الاقتصادية 

تقوم إلادارة . 16 واملقبولية الاجتماعية، لذلك يعد الاستثمار في إعادة تصنيع النفايات أيا كان نوعها مكسبا تنمويا

تعزيز تدابير منع/ الحد من إنتاج النفايات وإلادارة الفعالة والكفءة للنفايات والتركيز على  املتكاملة للنفايات على

إعادة تدويرها واسترداد املواد املتبقية وتوليد الطاقة. وبالتالي تشمل أهداف إلادارة املتكاملة للنفايات في إطار 

 كلة بيئية بحتة. مش الاقتصاد الدائري، على اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ال

( والذي ترّوج له معظم دراسات إدارة 2وحسب التسلسل الهرمي لإلدارة املتكاملة للنفايات، )الشكل  

النفايات في استراتيجيات الحد من النفايات، والذي يظهر ضرورة الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد 

ات ويشمل التخفيض من النفايات من خالل تغيير أنماط السلوك الدائري، القائم على إعادة النظر في ترتيب ألاولوي

وإلانتاج، ثم إعادة الاستخدام ثم الاسترداد عبر مرافق إعادة التدوير واستخراج موارد جديدة ، كاملوارد الطاقوية 

قيمة قابلة وألاسمدة والتخلص النهائي من النفايات املتبقية. كما يمكن تحويل بعض مواد املخلفات إلى مواد ذات 

. 1223مليار دوالر أمريكي عام  12التي قّيمت بنحو( WtE) للتسويق، كما في حالة سوق تحويل املخلفات إلى طاقة

                                                           

 .0،  صاملرجع السابق (،  /March 2016 UNEP/EA.2 14 /10) لوثيقةا - 15 

agement Activities, Issues Haster.R.E, Harrison.R.M, Environmental and Health Impact of Solid Waste Man-16

Environmental  Science and Technoligy, The Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, 2002, p34. 
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، وتبلغ الفضالت الزراعية التي تتولد أساسا في املناطق الريفية نحو 1223باملائة عام  12وقد سجلت زيادة بنسبة 

 .17مليار طن من البترول 12طاقة تكافئ  مليار طن متري عامليا ويمكنها توليد 232

تتوقف إلادارة املتكاملة للنفايات على درجة تقدم الدول وتحكمها في التكنولوجيا، فتكنولوجيا الدول النامية  

مثال بسيطة ال تتعدى الطرق التقليدية، كالطمر، التسميد، والحرق، ولها آثارا عكسية على البيئة والتنمية، بينما 

ول املتقدمة تكنولوجيا أكثر فعالية مثل، الرسكلة، املعالجة امليكانيكية البيولوجية، الهضم الالهوائي... تستعمل الد

 الخ.

وقد أدى نهج إلادارة املتكاملة للنفايات الصلبة الذي استحدثه املركز الدولي للتكنولوجيا البيئية إلى تمكين   

معالجة قضايا إدارة النفايات من خالل النظر إلى النفايات الحكومات املحلية، والهيئات التي تعمل معها، من 

باعتبارها موردا، وربطها بالنطاق ألاوسع لعمليات التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير )املبادئ الثالثة 

ات إلدارة النفايات( واستراتيجيات كفاءة استخدام املوارد، واعتبارها مواد خام يمكن أن تكون مدخالت لعملي

 صناعية أخرى بدال من أن تكون مصادر تلوث ومنابع خلل ملكونات البيئة بشكل عام. 

( : التسلسل الهر ي لإلدارة  تكا لة للنفايات1الشكل رقم )  

 
، برنا ج ألا م املتحدة للبيئة، 2211املصدر: توقعات إدارة النفايات،  لخص لصانعي القرار، غرب آسيا 

 .24ص

ملتكاملة للنفايات أبعادا إستراتيجية ذات تأثير إيجابي على كافة أطراف العالقة، وتقوم تنتج عن إلادارة ا  

إلادارة املتكاملة للنفايات في إطار الاقتصاد الدائري ال على تخفيف آلاثار البيئية السلبية للنفايات فقط، بل إلى 

، 1221لمي ومؤسسة ''إلين مكارثر'' لعام ، حسب تقرير املنتدى العا1211توفير أكثر من ترليون دوالر بحلول عام

حيث يزيد من القدرة التنافسية للصناعات ويوفر فرص عمل مستدامة، ويزيد من القدرة التنافسية الاقتصادية 

لبعض الصناعات وحياة املوارد الاقتصادية ألطول فترة. وسلكت دول عديدة مسار إلادارة املتكاملة في إطار الاقتصاد 

أملانيا والبرازيل، التي تتمتع بتقاليد عريقة في مجال تدوير النفايات بسبب استعادة تضاهي تلك املوجود  الدائري، منها

باملائة من  11باملائة من جميع املعلبات املصنوعة من ألاملنيوم و 11في الدول الصناعية في بعض املواد. يتم تدوير 

ف الزجاج والورق. وتدر عمليات التدوير آلان على البرازيل ما زجاجات البولي إيثيلين. ويتم استعادة ما يقرب من نص
                                                           

  17-الوثيقة  (UNEP/EA.2/10/ 14 March 2016)،  املرجع السابق،  ص23.
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ماليين طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يمثل  22مليار دوالر أمريكي وتجنبها  1يبلغ قيمته نحو 

 .18باملائة من الناتج املحلي إلاجمالي 2,1الاقتصاد الدائري في البرازيل 

إلادارة املتكاملة يتوقع برنامج ألامم املتحدة للبيئة أن يبلغ معدل التدوير عام وفي ظل انتهاج سيناريوهات   

 31أكثر من ثالثة أضعاف املستوى املتوقع، وأن يقل كم النفايات التي تذهب ملقالب القمامة بأكثر من  1212

 12-02فة سالبة، وما بين من مقالب القمامة بتكل 1202باملائة، ويمكن التقليل من انبعاث امليثان املتوقع لعام 

 .19دوالر أمريكي لطن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون لكل عام 12باملائة بتكلفة أقل من 

على الرغم من القبول الدولي الواسع النطاق باألدوار التنموية لإلدارة البيئية املتكاملة، إال أن كميات   

السياسات والبرامج إلدارة النفايات تركز على جمع النفايات النفايات في تزايد عبر العالم، حيث التزال العديد من 

والتخلص منها بعد إنتاجها، كما يتم تطبيق سياسات غير آمنة إلدارة النفايات، وهذا نتيجة وجود العديد من 

ثقافية الحواجز التي تواجه التحول نحو تطبيق إلادارة املتكاملة للنفايات في إطار الاقتصاد الدائري،  املعوقات أو

 منها، تكنولوجية، تشريعية، اقتصادية.

 الانتقال إلى  سار  ستدام في ظل الاقتصاد ألاخضر املطلب الثالث:

ي إلى    ، يفهم بناء عليه الاقتصاد ألاخضر، بأنه اقتصاد يؤّدِ
ً
 عمليا

ً
قدم برنامج ألامم املتحدة للبيئة تعريفا

ع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من املخاطر تحسين حالة الرفاه البشري وإلانصاف الاجتماعي، م

ه  البيئية وحاالت الشّح إلايكولوجية. وأما على مستوى عملياتي، فيمكن إدراك الاقتصاد ألاخضر بأنه اقتصاد ُيوجَّ

ز كفاءة فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تفض ي إلى تعزي

استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنّوع إلاحيائي وتدهور النظام 

 تكون موّجهة بدوافع تنامي الطلب في ألاسواق على السلع والخدمات 
ً
إلايكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضا

كثيرة بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية  الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، وكذلك في حاالت

 للتكاليف البيئية
ً
 مالئما

ً
 .20والقطاعية فيما يضمن أن تكون ألاسعار انعكاسا

طّور هذا املفهوم فيما بعد وروجت له هيئات دولية رائدة، كالبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في   

ى أن الاقتصاد ألاخضر من ألادوات املهمة لتعزيز القدرة على إدارة عل 12امليدان الاقتصادي، وقد أكد مؤتمر ريو+

املوارد الطبيعية على نحو مستدام وزيادة كفاءة استخدام املوارد والحد من آلاثار السلبية للتنمية على البيئة. وقد 

التالي ثمة تغيير املسار هدف هذا الطرح املفاهيمي إلى الفهم املشترك حول عالقة املورد البيئي باملورد البشري، وب

الذي تنتهجه الدول من التقليدي القائم على النمو الاقتصادي غير املستدام إلى اقتصاد أخضر يعّزز العالقة بين 

دمجت السياسات العامة 
ُ
البيئة والتنمية. وتنشط آلان بلدان كثيرة في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد ألاخضر. وقد أ

ضر وألاهداف املنشودة منه في صلب الاستراتيجيات الوطنية في كثير من البلدان املتقدمة املعنية باالقتصاد ألاخ

 (.2النمو والبلدان النامية. ومن ألامثلة على ذلك يوضحه الجدول رقم )

                                                           

 18- نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية املستدامة والقضاء على الفقر،  برنامج ألامم املتحدة للبيئة،  1222،  ص23. 

  19- املرجع نفسه،  ص11.

  20- نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية املستدامة والقضاء على الفقر،  املرجع السابق ،  ص23.
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 (:  بادرات دولية رائدة في الاقتصاد ألاخضر1الجدول رقم )

 

  بادرات الاقتصاد ألاخضر البلد

 أندونيسيا

، التي تتضّمن الهدف املعنون 2225-2225ا إلانمائية الوطنية الطويلة ألاجل للفترة خطة إندونيسي

خّصصت حصة  2212-2221"إندونيسيا الخضراء الدائمة". وكذلك فإن خطة الصين الخمسية للفترة 

  لحوظة  ن الاستثمارات  ن أجل القطاعات الخضراء،  ع التركيز على الطاقة املتجّددة، وكفاءة استخدام

ع  شروع الخطة للفترة 
ّ
 إلى  واصلة العناية بهذه الاستثمارات الخضراء. 2215-2211الطاقة، كما يتطل

 أوروغواي

 إلنتاج نصف إ دادات البلد بالطاقة  ن  صادر الطاقة املتجّددة بحلول العام 
ً
أطلقت أوروغواي خططا

طاقة املتجّددة و ن النفايات ، و ن ضمنها أهداف  حّددة بشأن إنتاج الكهرباء  ن  صادر ال2215

 القتطاع استهالك الوقود ألاحفوري 
ً
ط أيضا

ّ
الصناعية الزراعية والنفايات الصلبة  ن البلديات. وتخط

 .2215في املائة بحلول العام  15بنسبة قدرها 

جنوب 

 أفريقيا

ر املناخ 2221أعلنت جنوب أفريقيا في عام  في غضون ثالثة  خطة إلرساء سياسة عا ة  لِز ة بشأن تغيُّ

ثة لغاية الفترة  . وتر ي إلى تعزيز كفاءة استخدام 2225-2222أعوام  ن أجل كبح تنا ي الانبعاثات امللّوِ

في املائة  ن الكهرباء لديها  ن  صادر الطاقة املتجّددة بحلول العام  15الطاقة وكذلك توليد حوالي 

قتصاد ألاخضر، وتعمل حاليا على وضع خطة ، عقدت اجتماع قمة بشأن الا2212. وفي أيار/ ايو 2222

 وطنية خاصة باالقتصاد ألاخضر.

أعلن وزير  2221فرضت ضريبة على ألاكياس البالستيكية لتقليل القما ة غير املرغوب فيها. وفي عام  -

املالية في استعراضه للميزانية زيادة في هذه الضريبة وفرض ضريبة أخرى على املصابيح العادية على 

 ليون دوالر أ ريكي  2,2 ليون دوالر أ ريكي، و 3وى التصنيع وعلى الواردات، وقد أدرت حوالي  ست

 بالنسبة للضريبة على الاكياس البالستيكية .

 كوريا

على التعبئة )الورق، الزجاج، الحديد  (ERP)طبقت جمهورية كوريا سياسة املسؤولية املمتدة للمنتج -

نتجات  حددة ) البطاريات والغطارات و صابيح الفلوريسنت(  نذ عام وألاملنيوم والبالستيك( على  

، 2220-2223 اليين طن  تري  ن املخلفات بين عا ي  1. وقد نتج عن هذه املبادرة إعادة تدوير 2223

 ليار دوالر. كما نتج  1,1باملائة وفوائد اقتصادية تعادل  14 ما زاد  ن  عدل تدوير املخلفات بنسبة 

 باملائة في نصيب الفرد  ن إنتاج النفايات. 23 خفض نسبة

الواليات 

املتحدة 

 الا ريكية

يقتض ي قانون والية واشنطن  ن جميع جميع الاعمال التجارية التي تنتج أي قدر  ن النفايات الخطرة دفع 

 ثل '' رسم إنتاج نفايات خطرة''. وتستخدم الا وال التي تجمع لدعم أنشطة الحد  ن إنتاج النفايات 

 حلقات العمل التثقيفية

 السويد

باملائة في املكبات نتيجة  4ينج كل سويدي  ايزيد عن نصف طن  ن النفايات املنزلية سنويا، ولكن تنتهي 

الف طن  ن النفايات كل عام  422سياسات الغدارة املتكا لة للنفايات  ا ادى إلى إستيراد السويد حوالي 

ار برنا ج '' الحرق لتحويل النفايات إلى طاقة''. والجدير بالذكر أن  ا ينتج  ن الدول الاوربية الاخرى في إط

باملائة  20ألف  نزل وتا ين  220عن حق النفايات في السويد  ن طاقة يكفي لتوليد الكهرباء ملا يقارب 

 ألف  نزل. 412 ن التدفئة املركزية أي لحوالي 

 املصدر:
 .0، املرجع السابق، ص2211ا ج الا م املتحدة، (، برنUNEP/GC.26/17/Add.1الوثيقة )-

 .25، ص2215التقرير السنوي، برنا ج الا م املتحدة للبيئة،  -
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ويتطلب التحول إلى مسار مستدام تبني سياسات إلاقتصاد ألاخضر، من خالل تغيرات جذرية في فلسفة 

يئة، الوظائف الخضراء، واملدن الخضراء، وأنماط إلانتاج وإلاستهالك، والاعتماد على التكنوجيات الصديقة للب

 وفيما يلي تفصيال لذلك:

  إلانتاج ألانظف املستدام: يعد إلانتاج ألانظف أحد املقومات الرئيسية للصناعة في مختلف دول العالم ملا يوفره

الجدول ) 1202( من أهداف التنمية املستدامة لعام21من مزايا إنتاجية وبيئية واجتماعية بإعتباره الهدف )

استجابة ملطالب خفض  2131(، سنةUNEPرقم(. وقد طرح ألول مرة من قبل برنامج ألامم املتحدة للبيئة )

التلوث والنفايات الصناعية، وبغية تحقيق أهداف رئيسية تتمحور حول زيادة الوعي بمفهوم إلانتاج ألانظف 

وتسهيل تبنيه وتسهيل نقل التكنولوجيا  عبر العالم، ومساعدة الحكومات على تطوير برامج لإلنتاج ألانظف

 النظيفة.

وقد تعددت تعاريف الباحثين واملنظمات لإلنتاج ألانظف، منها تعريف البرنامج البيئي لألمم املتحدة، حيث عّرف  

 املمارسة املستمرة إلستراتيجية بيئية وقائية متكاملة في العمليات إلانتاجية إلانتاج ألانظف بأنه:'' التطبيق أو

 ومن أهم أبعاد إلانتاج ألانظف: .21واملنتجات والخدمات لتقليل املخاطر على إلانسان والبيئة"

  العمليات إلانتاجية: يشمل إلانتاج ألانظف الحفاظ على املواد ألاولية والطاقة، والتخلص من املواد السامة

 نتاج. وتقليل كمية ودرجة خطورة الانبعاثات واملخلفات الصادرة أثناء عملية إلا 

 زيادة الكفاءة الاقتصادية الستخدام املوارد، وتقليل املخاطر املتعلقة  املنتجات: يركز إلانتاج ألانظف على

باملخلفات والتلوث والتي من شأنها التأثير على إلانسان والبيئة، ومعالجتها خالل فترة حياة املنتج بدءا من 

 . 1الاستخدام وحتى التخلص النهائي من املنتجاستخراج املواد ألاولية الالزمة إلنتاجه وأثناء 

 0الخدمات: تركز الاستراتيجية على إدماج الاعتبارات البيئية في تصميم الخدمات وتقديمها . 

كما تم إدخال مفهوم الاقتصاد ألاخضر والتنمية الخضراء في بعض قواعد النظام العالمي الجديد، فأصبحت    

العاملية التي تصر بعض الدول على توافرها في السلعة حتى تدخل إلى ألاسواق  املعايير البيئية من أهم الشروط

التي  أصبح من حق بلدان العالم منع دخول السلع التي ال تراعي البعد البيئي إلى أسواقها )السلع امللوثة للبيئة أوو 

املزارع شهادات دولية للمصانع و  لية ملنحيقوم إنتاجها على أساس الاستغالل الجائر للبيئة( . كما ظهرت مؤسسات دو 

 .Iso1400 ''22آيزو  التي تراعي الجوانب البيئية مثل شهادة '' مؤسسة املعايير الدولية الخاصة بإدارة شؤون البيئة ''

ترشيد الاستهالك: يقصد بترشيد الاستهالك استخدام املوارد بكفاءة من أجل خفض كمية النفايات واملخلفات  

عها بالطريقة الفاعلة، التي ستساهم في تحقيق ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية املنتجة والتعامل م

للتنمية املستدامة ويستهدف هذا النهج املجتمعات ذات الثقافة العالية، وهو مفتقد في الدول ذات 

الك، تتعرض املوارد . ومع تزايد أعداد السكان ونمو الاقتصاديات، ومن ثم ازدياد الاسته23الاقتصاديات الناشئة

                                                           
21-Diagnostic study on cleaner technology capacities and needs in Colombia and commercialization opportunities in 

Latin America and the Caribbean, UNEP Report,  National Centre for Cleaner Production and Environmental 

Technologies,18111999,p5. 

للدراسات العليا و البحث 22- التنمية املستدامة في الوطن العربي ... بين الواقع و املأمول ،  إلاصدار الحادي عشر لوكالة الجامعة للدراسات العليا،  مركز 

،  على املوقع إلالكتروني :01،  ص  1221العلمي ،  مركز إلانتاج إلاعالمي،  جدة ،       

www.reyadaoffice.com/PDF/11.  

 .23 .1ص ، 1221أغسطس  إبراهيم حسين حسني،  التوجه العالمي لتوطين إلاستدامة،  مشاريع إلاستثمار في أهداف التنمية املستدامة، -
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الطبيعية وألانظمة إلايكولوجية العاملية ملزيد من الضغوط، ويستلزم ألامر تخفيف حدة هذه الضغوط 

. وسيكون لالستثمار في ترشيد الاستهالك 
ً
استحداث أنماط استهالك أكثر قابلية لالستدامة وتقانات أكثر تطورا

 دورا حاسما في مواجهة هذه التحديات.

ا الخضراء: تعرف التكنولوجيا الخضراء على أنها تطوير وتطبيق املنتجات واملعدات والنظم التكنولوجي 

املستخدمة للحفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية والحد من ألاثر السلبي لألنشطة البشرية، وتشير 

دهور البيئي، التقليل من التكنولوجيات الخضراء لألنظمة وآلاليات التي تستوفي املعايير التالية: التقليل من الت

انبعاثات غازات إلاحتباس الحراري، إستخدام بدائل الطاقة النظيفة املتجددة. ومن أهم استخدامات ومجاالت 

 التكنولوجيا الخضراء، مايلي: 

م الطاقة الخضراء: تتميز الطاقة الخضراء بالقابلية لالستغالل املستدام دون أن يؤدي ذلك إلى استنفاذ منبعها. ويت

الوصول إليها من خالل مصادر يتكرر وجودها في الطبيعية على نحو تلقائي ودوري، كما أن مخلفاتها ال تحتوي على 

غازات أو ملوثات أخرى على عكس ما يخلفه الوقود ألاحفوري، نفط، غاز بترول. ومن أهم مصادر الطاقة املتجددة، 

الطاقة النووية وطاقة الكتلة الحيوية، والتي هي في ألاساس مادة الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، الطاقة املائية و 

عضوية مثل الخشب، املحاصيل الزراعية واملخلفات الحيوانية، ومخلفات الغابات، ويتم إنتاج الطاقة بتحويل هذه 

 .24املخلفات إلى غاز امليثان الذي يستخدم في إلاضاءة وأغراض أخرى...الخ

ر الدراسات البيئية وجود عالقة طردية بين التمدن والنفايات، حيث أن املدن الكبرى املدن الخضراء الذكية: تشي

والدول الكبرى ذات املستوى املعيش ي ألاكبر تنتج نفايات أكبر، نتيجة الحركة إلاستهالكية، والنشاط الصناعي، فمثال 

أحص ى  2234. وفي عام 25ايات يومياآالف طن من النف 32مدينة ''ريوديجانيرو، و''مدينة ''شنغهاي'' تنتج حوالي 

في املائة من سكان العالم  14مليون نسمة، ووأن نسبة  411مدينة عمالقة تضم  21إلاتحاد الدولي لالتصاالت 

تعيش في املناطق الحضرية. ووفقا لتوقعاته في هذا الاتجاه، من املنتظر أن ترتفع النسبة إلاجمالية لسكان العالم 

باملائة من  12-92. وعلى الرغم من أن املدن توفر نسبة تتراوح ما بين 2212في املائة بحلول  11ى القاطنين في املدن إل

الناتج املحلي إلاجمالي في كل بلد، وهي تعتبر القوى املحركة الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، ومع ذلك تنتج مسبة 

 .26إلانبعاثات العاملية لغازات الدفيئةباملائة من  92باملائة من املخلفات العاملية إلى جانب  12

التقنية الحيوية الخضراء: وهي كل التقنيات التي تستخدم الانظمة البيولوجية أو ألانظمة الحية للنباتات الحيوانية 

وامليكروبات أو بعض املركبات املعينة املشتقة من تلك املصادر بهدف انتاج منتجات صناعية، توازن بين متطلبات 

 .27لى البيئة وصحة إلانسان، وتوفر انتاج مستدامالحفاظ ع

 إعادة على مفهومه الوظائف الخضراء: تعتبر "الوظائف الخضراء" إحدى مقاربات "الاقتصاد ألاخضر" الذي يرتكز

 تخفيف والتنمية. تكفل الوظائف الخضراء للبيئة مساندة أكثر استجابة و لتكون  الاقتصادية تشكيل مسار ألانشطة

                                                           
للتنمية العلمية والتكنولوجية  أنهار،  حجازي،  تغير املناخ و تحديات التنمية في املنطقة العربية '' منظور عام ''،  الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية -24

 .ية لغربي آسيا،  ألامم املتحدة،  اللجنة الاقتصادية والاجتماع1222مارس 02-11والابتكار التكنولوجي،  بيروت

  25-.012قطوش بشرى،  مصلة يحيى،  النفايات: أرقام مخيفة،  املرجع السابق،  ص  

 -26 .1،  ص1220،  1بناء مدن الغد املستدامة،  أدوات ورؤى من أجل املض ي قدما،  إلاتحاد الولي لإلتصاالت،  العدد   

  -27 املرجع نفسه  .
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 ومن أمثلة هذه تحّملها، تخفيض مستوياته إلى حدود يمكن إلى وتؤدي والقطاعات الاقتصادية للشركات يئيالب ألاثر

والتشييد  تدوير املخلفات وفي الزراعة وإعادة الاقتصاد، كالطاقة من كثيرة الوظائف تلك التي توجد في قطاعات

الخام، الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، والنقل، والتي من شأنها تسهم في تخفض إستهالك الطاقة واملواد 

والنفايات والتلوث، حماية النظم إلايكولوجية واسترجاعها ، تمكن املنشآت واملجتمعات املحلية من التكيف مع تغير 

 .28املناخ

مليون وظيفة في الصناعة املعتمدة على '' الاقتصاد  1,0الواليات املتحدة ألامريكية تم استحداث ففي   

'' معظمها لصالح العمال ذوي املهارات املتدنية واملتوسطة في املناطق الحضرية الكبرى. كما استحداث النظيف

مليار دوالر أمريكي في تدابير الانتعاش الخضراء، أي أربع مرات مما سيسفر عنه  222حوالي مليوني وظيفة باستثمار 

 1,1مليون وظيفة )كسب  2,0كسب صافي يوفرم 1212انفاق املبلغ نفسه في صناعة النفط. وتم تحقيق بحلول 

 212ألف وظيفة في صناعات الوقود ألاحفوري( بتخصيص  322مليون وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة وفقدان 

 . 29مليار دوالر أمريكي لبرنامج الاستثمار ألاخضر

 خاتمة:

ملتمثلة في النفايات . وقد طرحت الدراسة الحالية أحد أهم املشاكل التنموية وأعقدها خطورة وحال، وا  

تبنت هذه الدراسة إلادارة آلامنة للنفايات كأحد آليات التنمية املستدامة لتكريس مسار اقتصادي أخضر لحياة 

 التالية:  الاستنتاجاتآمنة. وقد تم طرح 

 إلى  إن إلادارة آلامنة للنفايات تتخطى مجرد التخلص من النفايات املتولدة أو استرجاعها، وإنما تسعى

 معالجة آمنة ومأمونة لهذه املشكلة من جذورها وحتى قبل تشكلها لغايات تحقيق التنمية وألامن.

 :تشمل متطلبات إلادارة آلامنة للنفايات في إطار ألابعاد الثالث للتنمية املستدامة 

ا اقتصاديا المشكلة تكريس إلادارة املتكاملة للنفايات في إطار الاقتصاد الدائري، على اعتبار النفايات مورد  

بيئية بحتة، ويشمل ذلك تطبيق نهج دورة الحياة، واعتبار النفايات أحد املوارد، من خالل طرح خيارات 

 إقتصادية بديلة كإنتاج الطاقة.

التحول إلى مسار مستدام بتبني سياسات الاقتصاد ألاخضر، من خالل إحداث تغيرات جذرية في فلسفة   

اد على التكنوجيات الخضراء الصديقة للبيئة، الوظائف الخضراء، واملدن وأنماط إلانتاج، والاعتم

 الخضراء.

إعتماد منهج عبر تخصص ي، متعّدد التخصصات تتشارك فيه قطاعات متعددة، مثل الصحة، والتعليم،   

 والعمل، ، والبيئة، والزراعة، واملياه، والصناعة، والثقافة.

 ت:توجت الدراسة بأهم التوصياالتوصيات : 

                                                           

  28 تعزيز التنمية وانقاذ الكوكب"،  الوثيقة )ST/ESA/319Е/2009/50/Rev.1(،  دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 1221

  .01،  ص1222إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية،  ألامم املتحدة،  

  -29 ،  الوثيقة  التنمية املستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء،  الطبعة ألاولى مكتب العمل الدولي

(ILC.102/V  ،)  ،13،  ص 1220جنيف،  سويسرا. 
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تفعيل املسؤولية املجتمعية البيئية لدى ألافراد واملجتمعات، من خالل إرساء الوعي البيئي بالخيارات البديلة  -

 لإلدارة آلامنة للنفايات.

إرساء بناء قانوني فاعل لتكريس الاقتصاد ألاخضر، من خالل تجسيد أطر املسؤولية، الدعم، الحوافز في سياسات -

 فايات.إلادارة املتكاملة للن

حتمية التحول الرقمي الذكي إلدارة النفايات، والذي يتيح مسارا جديدا إلتاحة فرص التكريس املستدام لإلدارة  -

 آلامنة للنفايات، والقائم على: 

  إتاحة املعلومة حول النفايات: مخاطرها، موقعها، قيمتها إلاقتصادية وتبادلها في جميع حلقاتها لتحقيق قدر

 ارة في صنع القرار والوعي السياس ي والعام.أكبر من الاستن

 .إلادارة الكفأة للنفايات في املؤسسات ذات الصلة 

 .تقليل التكاليف وزيادة استخدام املواد 

 .تكريس حتمية التحول نحو املدن الذكية الخضراء، التكنولوجيا الخضراء 

 عن ألاوساط ال 
ً
بحثية والعلمية في إطار الحوكمة التكريس الفّعال للشراكة بين الفواعل التنموية فضال

 البيئية في مجال إدارة النفايات.

وباعتبار أن الدراسة الحالية تتمحور حول دراسة ألابعاد الدولية لإلدارة آلامنة للنفايات في ظل تجارب رائدة في  -

املتكاملة للنفايات في إطار  هذا املجال، لذلك توص ي الدراسة بضرورة تبني الدول النامية، ومنها الجزائر مبادرة إلادارة

أبعاد التنمية املستدامة ضمن ألاولويات التنموية للدولة، والاستفادة من تجارب هذه الدول ودول أخرى التي لها 

 السبق في هذا املجال لغايات تحقيق ألامن بمفهومه الشامل، اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا. 
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 .1221، ديسمبر 21، العدد  1للدراسات الاقتصادية، مجلد نور مجلة  ،(1220-1221من )

  واقع الانترنيت: -4

ة العربية، املركز خالد السيد، ماهية النفايات الخطرة، دراسة في ضوء إلاتفاقيات الدولية والتشريعات البيئي -

  www.dcss.qa: ، على املوقع إلالكتروني1221،  الديبلوماس ي

التنمية املستدامة في الوطن العربي ... بين الواقع و املأمول ، إلاصدار الحادي عشر لوكالة الجامعة للدراسات -

، على املوقع 01، ص 1221ي ، مركز إلانتاج إلاعالمي، جدة ، العليا، مركز للدراسات العليا و البحث العلم

 إلالكتروني :  
www.reyadaoffice.com/PDF/11.  

-Human Security in the Context of Sustainable Human Développement, at:   

www.cisr- md.org/pdf/ NHDR/e2.pdf 

http://www.dcss.qa/
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 :امللتقى توصيات

"إلاطار القانوني لتسيير النفايات و تداعياته على  ني الافتراض ي بعنوان:انتهت أشغال امللتقى العلمي الوط

مه قسم القانون العام كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة بومرداس بتوصيات 
ّ
التنمية املستدامة" الذي نظ

 هامة قدمها الباحثون املشاركون تم تلخيصها على النحو آلاتي:

 املستدامة ، بما يساير مبادئ التنمية21-22زالتها رقم إ ايات و مراقبتها و تحديث أحكام قانون تسير النف-1

. استكمال ما تبقى من املراسيم التنفيذية و القرارات لتنظيم التسيير املستدام والتكنولوجيا الرقمية الذكية مع

لنفاية و التخلص منها من ترشيد اتحيين القوانين البيئة بما يتوافق و تسيير النفايات و ألاساليب الجديدة في و 

 .املصدر

 تفعيل دور املؤسسات و الهيئات املعنية بتسيير النفايات ال سّيما:-2

 تجاري وصناعيالوكالة الوطنية لتسيير النفايات؛ بجعل مهامها تتوافق مع طبيعتها كمؤسسة عمومية ذات طابع  -

 مع توسيع مهامها لعملية تصدير النفايات.

تي تساهم في دعم ميزانية صالحيات في جلب الاستثمار و تنفيذ املشاريع التنموية البيئية الالبلديات؛ بمنحها  -

 البلدية.

فل تحديد نوع النفايات التي تدرج في الدورة إلانتاجية و تمكين الدائري ألاخضر بما يكقتصاد لال القانونيالتأطير -3

ية و الدعم و تشجيع الاستثمار في النفايات و تحفيزيها الاستفادة من عوائدها اقتصاديا، مع تجسيد قواعد املسؤول

 ضمن: 

 تأطير واضح ملختلف أتواع النفايات سّيما: النفايات إلالكترونية، نفايات الهدم و البناء.  -

 حتمية التحول الرقمي الذكي إلدارة النفاية و التحول نحو املدن الذكية الخضراء. -

 تبادلها في جميع حلقاتها لتحقيق قدر أكبر من الاستنارة في صنع القرار. إتاحة املعلومة حول النفايات و  -

 ضبط معايير جودة ألانشطة البيئية للمؤسسات الناشطة في املجال. -

 تحقيق استثمارات صديقة للبيئة. -

 صياغة قواعد تقض ي بإلزامية التأمين على خطر النفايات تستند على أسس حديثة. -4

ت، النفايا أنواع لوقاية من الكوارث التي يتسبب فيها كل نوع منات و التسير النفايشامل إعداد مخطط وطني -5

 الخ. ..و الجمع. عمليات النقل و التصدير  و يؤطر  يرتكز على إلادارة الذكية و املتكاملة للنفايات

و ضمن  عن النفاية  الضرائب بما يسمح معالجة درجة خطورة الضرر البيئي الناجم املستمر للرسوم و التحيين-1

 تفعيل مبدأ امللوث الدافع.

و املنتجين   عالمإلا جمعيات و الفواعل الاجتماعية كال و مركزية( و  اك الفواعل الرسمية )سلطات محليةشر ا-0

بهدف تحقيق اقتصاد بيئي و التنسيق بينها  لتسيير النفايات الاستراتيجية الوطنية فيوالصناعين و التجار و املواطنين 

  .و حوكمة بيئية منآ

لدول الرائدة في ل الحديثةو الاستفادة من الابتكارات  قاءنكثر أولوجيا نتكتأطير و تعزيز الشراكة في سبيل تحقيق  -4

 التكريس املستدام لإلدارة آلامنة للنفايات.لغايات تحقيق  تبادل ألافكار و الخبراتضمن املجال البيئي 

الدراسات القانونية لالقتصاد البيئي  منها التنموية البــرامجو ذات صلة بيئي طابع بفتح تخصصات علمية ذات  -1

 وربط باحثيها بالصالونات الدولية لتسيير النفايات.
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في الجامعات عن طريق تشجيع البحوث العلمية  التعليمية القاعدية و املناهجإبراز أهمية تدوير النفاية قي  -12

و الابتكارات العلمية على  جال البيئي و إحداث جوائز تحفيزية ألحسن البحوث ضمن تخصيص ميزانية للبحث في امل

 .اتألاخص في مجال إدارة النفاي

   

 أخيرا نأمل من الجامعة من مواصلة تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية.
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 لخص: 

لجزائري و تحقيق ألاهداف يبحث موضوع امللتقى في إشكالية: "ما مدى توافق تسيير النفايات في التشريع ا  

 العاملية للتنمية املستدامة؟ "مع الاشارة لبعض التجارب الدولية، بغرض الوصول لألهداف التالية:

تسليط الضوء على مختلف املفاهيم و املصطلحات املتعلقة بالنفايات و تحديد أنواعها و املبادئ التي ترتكز عليها في -

 عملية التسيير.

النصوص القانونية املؤطرة لعلمية تسيير النفايات و توضيح ابعادها التنموية في الجزائر و في  التعرف على مختلف-

 ظل بعض التجارب الدولية املقارنة.

 توضيح معالم التسيير املستدام في الجزائر و مدى نجاعته ضمن أهداف التنمية املستدامة العاملية.-

 كاآلتي:تم معالجة موضوع امللتقى ضمن ثالثة محاور   

  و عمليات تسييرها املحور ألاول:  دخل  فاهيمي لـ : "النفايات"

 النفايات إلاطار القانوني لتسيير  املحور الثاني:

 تسيير النفايات  دى تكريس أبعاد التنمية املستدا ة في عمليات املحور الثالث: 

مشاركتها في املؤتمرات الدولية خاصة  ألفية القرن الحالي واكبت املستجدات و فّعلت مطلعتبين أن الجزائر   

البيئية باالهتمام بعدة قطاعات ذات الصلة باملجال فأصدرت عدة نصوص قانونية مثال: قانون البيئة في إطار 

التنمية املستدامة، قانون تهيئة إلاقليم و تنميته املستدامة، قانون التحكم في الطاقة، قانون الطاقات املتجددة 

، هذا ألاخير تّدعم بمخططين أحدهما وطني يتعلق بتسيير 21-22نفايات و مراقبتها و ازالتها رقم وقانون تسيير ال

النفايات الخاصة و آلاخر بلدي يتعلق بتسيير النفايات املنزلية و ما شابهها، فضال عن تدعيم نص القانون بعدة 

خاصة و تسيير النفايات العالجية و تنظيمات تنظيمات في صورة مراسيم تنفيذية و قرارات تتعلق بتسيير النفايات ال

ف هيئات و مؤسسات بمهمة التسيير سواء على املستوى املركزي أو على املستوى 
ّ
أخري. في الجانب املؤسساتي تكل

املحلي منها الوكالة الوطنية لتسيير النفايات التي أسند لها مهمة تطوير نشاطات فرز النفايات و جمعها ونقلها 

 و تثمينها و ازالتها.ومعالجتها 

 لبيئةلحماية  لتسيير النفايات، محكم و دقيق تأطير قانونيإرساء إلى هذه النصوص  تسعى الجزائر عبر   

في ظل انتهاج اقتصاد السوق و ما و ضمن مبادئ وحفاظا على موارد الطبيعة من أجل ألاجيال القادمة و ذلك 

مثل: نفايات الهدم والبناء  ر نفايات أخرى يغياب تأطير قانوني لتسي إال أنه يعد و تكنولوجي. ه من تطور صناعييصحب

لتحول نحو الاقتصاد رهان اتعد  النفايات العضوية التيالتطور التكنولوجي و  التي ينتجهاالنفايات الالكترونية و 

كل  النفايات(، ) الذي تعرفه دول رائدة في تدوير ري يقتصاد التدو تسجيل غياب قانون خاص باال ر، فضال عنألاخض

 يجعل من املساعي املتبعة مجرد خطوات أولى إلرساء معالم التسيير الفاعل.هذا 

ير يلتس متكاملو عليه إن تحقيق نمط انتاج و استهالك مستدام يقتض ي التوجه نحو تأطير تشريعي   

و التحول نحو  ة النفايةالنفايات ضمن حتمية تحقيق أمن بيئي و أمن اقتصادي و ضمن التحول الرقمي الذكي إلدار 

   املدن الذكية الخضراء.
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