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Résumé : 

     D’origine ménagère ou industrielle , les déchets solides sont de types divers et 

présentent une palette complexe de nocivité, de biodégradabilité et de réutilisation 

possible .  Les principales difficultés relatives à une gestion saine des déchets tiennent 

sans doute au manque d’informations régulières sur leurs emplacements, leur volume 

et leur impact exhaustif  sur l’environnement et la santé. 

    Dans notre pays, la politique nationale en matière de déchets solides et en cours de 

mise en place et sur le terrain les expérimentations sont en voie de validation. La 

gestion rationnelle des déchets constitue une priorité pressante pour le pays, car les 

défis sont nombreux et les  effets des actions dans ce domaine ne se font sentir qu’à 

moyen et long terme. 

     Plus que la mobilisation d’investissements qui demeure nécessaire et 

incontournable, la responsabilité de tous constitue un critère sans doute plus 

déterminant que pour les autres domaines environnementaux (pollution de l’air, des 

sols, du milieu marin et de la façade maritime… etc). 

     Les résultats restant, en effet malgré tout, tributaires du changement des 

comportements et des gestes quotidiens de l’ensemble des producteurs de déchets : le 

législateur, les élus, les opérateurs économiques, mais aussi le simple citoyen. 

     En effet, dans le chapitre de la législation, il y a un vide juridique qu’il convient de 

combler sans tarder, afin de se mettre au diapason des réalités économiques et 

notamment de l’économie de marché, dans un contexte d’adhésion de notre pays à 

l’Union Européenne. 

     La situation actuelle en Algérie est caractérisée par l’absence de gestion intégrée 

des déchets solides municipaux et par l’existence d’un nombre élevé de décharges 

sauvages. 

Ce programme national de gestion de déchets intègre en plus des composantes 

techniques, les aspects réglementaires et juridiques, financiers et institutionnels. En 

effet, la gestion intégrée des déchets solides pour réussir, doit associer l’ensemble des 

partenaires publics et privés concernés par la prise en charge des déchets solides en 

insistant sur la responsabilité de la collecte qui reste la prérogative des collectivités 

locales. 

Mots clés : 

Développement durable - Déchéts solides - Gestion des déchets solides- Valorisation 
des déchets solides - Enfouissement Techniques. 

 

 

 



 المقدمـــــة العـــــــامة

3 
 

 

 :ملخص

النفایات الصلبة  من أنواع مختلفة من المواد، ولھا مجموعات معقدة من  تتركبفي األصل 

تكمن ،  حیث التحلل البیولوجي، والعدید من األضرار وإمكانیة إعادة استخدام للعدید من المواد

بطریقة سلیمة یكمن أساسا في عدم وجود معلومات منتظمة القضایا الرئیسیة في إدارة النفایات 

  .حول مواقعھا، حجم وتأثیرھا الشامل على البیئة والصحة

في بلدنا، یجري حالیا التحقق من صحة سیاسة وطنیة بشأن إدارة النفایات الصلبة وتطویر      

بالنسبة للبلد، وذلك ألن اإلدارة السلیمة للنفایات ھو أولویة ملحة . التجارب الجاریة والمیدانیة

  لذلك البد من اتخاذ . والطویلالتحدیات كبیرة لھا آثار على المدى المتوسط 

       .اإلجراءات المناسبة في ھذا المجال

تحتاج إلى حجم استثمارات أكبر، وكذلك ھناك معیار أكثر أھمیة والذي ال یمكن   ھذه المسؤولیة

  ).تلوث الھواء والتربة والبحریة والسواحل وغیرھا(إھمالھ یتمثل في الحفاظ على الجانب البیئي 

النتائج تبقى مرھونة أساسا، على تغییر المواقف والتصرفات الیومیة لجمیع الجھات المشاركة في 

ن، والتجار، و أیضا المواطنین یالمنتج ،السلطة التشریعیة، المسؤولین: لنفایات الصلبةإدارة ا

  .العادیین

، لتكون منسجمة  ات عدیدة تتطلب حلول عاجلةفي الواقع، من حیث التشریعات، ھناك ثغر      

مع الحقائق االقتصادیة، بما في ذلك اقتصاد السوق، في سیاق عضویتنا في دول االتحاد 

  .وروبياأل

ویتمیز الوضع الراھن في الجزائر  بعدم وجود إدارة متكاملة للنفایات الصلبة  بسبب وجود 

  .العدید من التصرفات الغیر قانونیة

األخذ بعین االعتبار العوامل التقنیة، و التنظیمیة والقانونیة والمالیة الصلبة تتطلب إدارة النفایات 

املة للنفایات الصلبة لتكون ناجحة، یجب أن تشمل جمیع والمؤسسیة،  في الواقع اإلدارة المتك

الشركاء من القطاعین العام والخاص العاملة في مجال إدارة النفایات الصلبة من خالل التأكید 

  .على مسؤولیة الجمع التي تبقى من صالحیات البلدیات المحلیة

 :الكلمات الدالة

 تقنیةالمدافن ال-تثمین النفایات - النفایات الصلبةتسییر –النفایات الصلبة - تنمیة المستدامةال
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  كلمة شكر وتقدير

  " ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديٌ " 

  ...الحمد هللا والشكر هللا الذي وفقنا إلتمام هذا العمل

أضاءت  نتوجه بآيات الشكر وخالص الثناء إلى كل األساتذة على ما قدموه إلينا من أنوار  

  .درب مشوارنا الدراسي

ونخص بالذكر من امتدت أياديه في احتضان ما أنجزناه، مراجعة منه، وتمحيصا وإشرافـا  

  .الدكتور بوعشة مبارك

كما نتقدم بالشكر إلى األساتذة األعضاء لجنة المناقشة على المالحظات القيمة المقدمة  

 .حول هذا البحث المتواضع

كلمة سوى أن نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد، في  وما من سبيل في آخر هذه ال

  ....السر أو العلن ولو بكلمة
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  داءـــــــــــاإله

إلى من جعلت الجنة تحت قدميها إلى التي حرمت نفسها وأعطتني، ومن  ... إلى قرة العين

إلى من وهبتني الحياة، من منحتني الحب والحنان، ربتني بلطف  ... نبع حنانها سقتني

  ... صديقتي وحبيبتي... إلى تلك المرأة العظيمة... وعلمتني كلمتي الشرف والحياة

  .أمي الحنونة

  

إلى الذي تعب كثيرا من أجل راحتي وأفنى  ... لرجال صبرا ورمزا للحب والعطاء  إلى أعظم ا

أبي  ... إلى ذلك الرجل الكريم... حياته من أجل تعليمي، وتوسم في درجات العلى والسمو

  العزيز

  

أخواتي منال، ... إلى من جمعتهم معي ظلمة الرحم، إلى من يعيش في ظل وجودهم أملي

  الوحيد وسندي في الحياة منير  فـاتن، هناء، وإلى أخي

  

  الرفيقة ربيعة: إلى األخت التي لم تلدها أمي

  

  ....قمير، فيروز، حبيبة: إلى من أعتز بصحبتهم

  

  إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع

  

 



 المقدمـــــة العـــــــامة

6 
 

  فهرس المذكرة

  امللخص

  شكر وتقدير

  إهداء

 فهرس

  06.................................................................................احملتويات

  15............................................................................ألشكالاقائمة 

  17.............................................................................قائمة اجلداول

  19...............................................................................امةعمقدمة 

  24.....................................مدخل إلى علم اإلدارة البيئية المتكاملة: الفصل األول

  24.....................................................................................متهيد

  24........................................................مدخل إىل علم البيئة: املبحث األول

  24.................................................................ماهية البيئة: املطلب األول

  24........  ..................................مفهوم البيئة وعلم البيئة والنظام البيئي: الفرع األول

  26................................................................مكونات البيئة : الفرع الثاين

  27.......................................................آثار اإلنسان على البيئة: الفرع الثالث

  29............................................................املشكالت البيئية: املطلب الثاين

  29... ...  ................................................مفهوم املشكالت البيئية: الفرع األول

  30...  ....................................ب تزايد االهتمام باملشكالت البيئية أسبا: الفرع الثاين

  30.......  ...................................................أنواع القضايا البيئية: الفرع الثالث

  33.....................................................العالقة بني البيئة والتنمية: املطلب الثالث

  35....................................................احلاجة إىل التنمية املستدامة: املبحث الثاين

  35..............................................اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة: املطلب األول

  35....................................النشأة التارخيية لظهور مفهوم التنمية املستدامة: األول الفرع

  39........................................................تعاريف التنمية املستدامة: الفرع الثاين

  41.............................................مستويات وأهداف التنمية املستدامة: الفرع الثالث

  42........................................................أبعاد التنمية املستدامة: املطلب الثاين

  43..............................................................البعد االقتصادي: الفرع األول

  45..............................................................البعد االجتماعي: الفرع الثاين



 المقدمـــــة العـــــــامة

7 
 

  46..................................................................البعد البيئي: الفرع الثالث

  48.............................................................البعد التكنولوجي: الفرع الرابع

  50............................................معايري ومؤشرات التنمية املستدامة: املطلب الثالث

  50........................................................معايري التنمية املستدامة: الفرع األول

  52......................................................مؤشرات التنمية املستدامة: الفرع الثاين

  54.................................)املنظمة ( اإلدارة البيئية على املستوى اجلزئي : املبحث الثالث

  54..........................................................ماهية اإلدارة البيئية: املطلب األول

  54....................................................لبيئيةتطور ومفهوم اإلدارة ا: الفرع األول

  59..........................................................وظائف اإلدارة البيئية: الفرع الثاين

  59...........................................................أمهية اإلدارة البيئية: الفرع الثالث

  61...........................................اإلدارة البيئية يف املنظمة االقتصادية: املطلب الثاين

  61..............................................................األهداف البيئية: الفرع األول

  62.....................................................خطوات إدارة شؤون البيئة: الفرع الثاين

  66.........................................................أقسام اإلدارة البيئية:  الفرع الثالث

  69......................................)14001االيزو ( نظام اإلدارة البيئية : املطلب الثالث

  69.............................................................التعريف بالنظام : الفرع األول

  70...........................)14001االيزو ( مزايا احلصول على شهادة املطابقة : الفرع الثاين

  71....................................14001االنتقادات املوجهة لنظام االيزو : الفرع الثالث

  71....................................................اإلدارة البيئية املتكاملة : املبحث الرابع

  71...............................................ماهية اإلدارة البيئية املتكاملة: املطلب األول

  71................................................تعريف اإلدارة البيئية املتكاملة: الفرع األول

  72.........................................أمهية تبين نظام اإلدارة البيئية املتكاملة: الفرع الثاين

  72..................حتقيق اإلدارة البيئية املتكاملة على املستوى احلكوميمتطلبات : الفرع الثالث

  73.........................اإلدارة البيئية املتكاملة على املستوى احلكوميعناصر : املطلب الثاين

  77..العوائق اليت يواجهها تبين الصناعة يف الدول النامية لنظام اإلدارة البيئية املتكاملة: املطلب الثالث

  79......................................................................ة الفصل األولامتخ

  80....................................................إدارة النفايات الصلبة: الفصل الثاني

  80..................................................................................متهيد

  81....................................................مدخل إىل علم التلوث: املبحث األول



 المقدمـــــة العـــــــامة

8 
 

  81..................................................اإلطار املفاهيمي للتلوث: املطلب األول

  81........................................................مفهوم التلوث البيئي: الفرع األول

  82..........................................................أنواع التلوث البيئي: الفرع الثاين

  88.................................................أسباب وآثار التلوث البيئي: املطلب الثاين

  88.......................................................أسباب التلوث البيئي: الفرع األول

  90...........................................................آثار التلوث البيئي :الفرع الثاين

  93...............................................كيفية مواجهة التلوث البيئي: املطلب الثالث

  94....................................................على مستوى املؤسسات: الفرع األول

  97.............................................إدارة حملية ودولية ملكافحة التلوث: الفرع الثاين

  99...........................................................النفايات الصلبة: املبحث الثاين

  99.................................................التلوث بالنفايات الصلبة : املطلب األول

  99........................................أصل ومنشأ النفايات الصلبة وتعريفها: الفرع األول

  100.....................................................تركيب النفايات الصلبة: الفرع الثاين

  102..............................................أنواع التلوث بالنفايات الصلبة: الفرع الثالث

  105...................مصادر، أسباب وعوامل االهتمام مبشكلة النفايات الصلبة: املطلب الثاين

  105....................................................مصادر النفايات الصلبة: الفرع األول

  107.............................توجب حل مشكلة النفايات الصلبةاألسباب اليت : الفرع الثاين

  109..........................العوامل اليت أدت إىل تفاقم مشكلة النفايات الصلبة: الفرع الثالث

  110....................................................آثار للنفايات الصلبة: املطلب الثالث

  111................................................................على البيئة: األولالفرع 

  113.............................................................على اإلنسان: الفرع الثاين

  115...........................................................على االقتصاد: الفرع الثالث

  117.....................................إدارة النفايات الصلبة البلدية والطبية: املبحث الثالث

  117............................................ماهية النفايات الصلبة البلدية: املطلب األول

  117.............................................مفهوم النفايات الصلبة البلدية: الفرع األول

  118...............................................أمهية النفايات الصلبة البلدية: الفرع الثاين

  119...............................مكونات وخصائص النفايات الصلبة البلدية : املطلب الثاين

  119............................................الصلبة البلديةمكونات النفايات : الفرع األول

  120............................................خصائص النفايات الصلبة البلدية: الفرع الثاين



 المقدمـــــة العـــــــامة

9 
 

  122..................................................النفايات الطبية الصلبة: املطلب الثالث

  122..............................................تعريف النفايات الطبية الصلبة: األولالفرع 

  124.............................................تصنيف النفايات الطبية الصلبة: الفرع الثاين

  125..........ةطئة بشأن النفايات الطبية الصلباألخطار النامجة عن املمارسات اخلا: الفرع الثالث

  129..................................إدارة النفايات الصلبة الزراعية و الصناعية: املبحث الرابع

  129............................................ماهية النفايات الزراعية الصلبة: املطلب األول

  129.............................................مفهوم النفايات الزراعية الصلبة: الفرع األول

  130.............................................تقسيم النفايات الزراعية الصلبة: الفرع الثاين

  131.............................................فوائد النفايات الزراعية الصلبة: الفرع الثالث

  133..........................................الصناعية الصلبةماهية النفايات : املطلب الثاين

  133..........................................مفهوم النفايات الصناعية الصلبة : الفرع األول

  135..................................التأثريات املمكنة للنفايات الصناعية الصلبة: الفرع الثاين

  137................................إدارة النفايات الصلبة يف املناطق الصناعية: لثاملطلب الثا

  137...............................................................األهداف : الفرع األول

  138.......................................................األدوار واملسؤوليات: الفرع الثاين

  139...................................................................ة الفصل الثاينامتخ

معايير  إطارسياسات وأساليب اإلدارة البيئية المتكاملة للنفايات الصلبة في : الفصل الثالث

  140...................................................................التنمية المستدامة

  140.......................................................................مقدمة الفصل

  141.........................إطار عمل اإلدارة البيئية املتكاملة واملستدامة للنفايات الصلبة:  املبحث األول

  141...................................أبعاد نظام اإلدارة البيئية املتكاملة للنفايات الصلبة:املطلب األول

  141....................................................................أصحاباملصلحة: الفرع األول

  141..................................................................العناصر: الفرع الثاين

  141................................................................اجلوانب: الفرع الثالث

  142..................................................................التكامل: الفرع الرابع

  143...................................إلدارة النفايات الصلبةالسياسات الفعالة : املطلب الثاين

  143..................................إىل احلد األدىنالصلبة التقليل من النفايات : الفرع األول

حتقيق زيادة قصوى يف إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها على حنو سليم : الفرع الثاين

  144.................................................................................................................................بيئيا



 المقدمـــــة العـــــــامة

10 
 

  144..................الرتويج للتخلص من النفايات ومعاجلتها على حنو سليم بيئيا: الفرع الثالث

  145.........................والنقابات يف إدارة النفايات الصلبةمسامهة العمال : املطلب الثالث

  145..............................................................القيود احمللية: الفرع األول

  146............................................................العوائق الدولية: الفرع الثاين

  147...................................النهج املمكنة واختاذ املزيد من اإلجراءات: الثالثالفرع 

  148..............................................مراحل إدارة النفايات الصلبة: لثايناملبحث ا

  148...............................التقليديةإدارة النفايات الصلبة املنزلية مراحل: املطلب األول

  149..................................................اجلمع من مصادر خمتلفة : الفرع األول

  149..............................................................النقل السليم: الفرع الثاين

  150..................................................................املعاجلة: الفرع الثالث

  152........................................مراحل إدارة النفايات الصلبة الطبية: املطلب الثاين

  153........................................تطوير املعرفة بالنفايات الطبية الصلبة: الفرع األول

  153.........................................النفايات الطبية الصلبةومناولة صل ف: الفرع الثاين

  154..........................النفايات الطبية الصلبةوالتخلص السليم من معاجلة : ثالثالفرع ال

  156............................................والرقابة والتقومي ريب التوثيق والتد: لرابعالفرع ا

  157................................أساسيات إدارة النفايات الصلبة الصناعية :  املطلب الثالث

  157.....................................متطلبات إدارة النفايات الصناعية الصلبة: الفرع األول

  158............................إعادة التدوير والفوائد االقتصادية من هذه العملية : الفرع الثاين

  159.................تطبيق املواصفات الدولية على إدارة النفايات الصناعية الصلبة: الفرع الثالث

  160......................الصلبةدور التكنولوجيا احليوية يف إدارة النفايات الصناعية : الفرع الرابع

  162.............................أساليب معاجلة والتخلص من النفايات الصلبة: لثاملبحث الثا

  162......................)إعادة التدوير(أساليب املعاجلة املادية للنفايات الصلبة : املطلب األول

  162....................................إلعادة التدويرمتطلبات التصميم املساعد : الفرع األول

  165...........................................النفايات الصلبة القابلة لالسرتجاع: لثاينالفرع ا

  169.............................إمكانات تدوير النفايات الصلبة يف الدول النامية: الفرع الثالث

  170..........................)باحلرق(أساليب املعاجلة الطاقوية للنفايات الصلبة : املطلب الثاين

  170.............................................................أنواع االحرتاق: الفرع األول

  171............................................................مراحل االحرتاق: الفرع الثاين
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  171..................................معاجلة األدخنة الصاعدة من عملية االحرتاق: الفرع الثالث

  173.........................................املعاجلة البيولوجية للنفايات الصلبة: املطلب الثالث

  173..............................................ضبط جودة التسميد البيولوجي : الفرع األول

  174..............................................العوامل املؤثرة يف ختمري النفايات: الفرع الثاين

  175...................................السماد الناتج عن نفايات املناطق السكنية: الفرع الثالث

  GIS(............176(أنظمة املعلومات اجلغرافية  باستخدامإدارة النفايات الصلبة : املطلب الرابع

  176.........................حتديد مواقع الطمر الصحي ودارة ومجع ونقل املعلومات: الفرع األول

  177.................................................مراقبة مطامر النفايات املغلقة: الفرع الثاين

  178.....................االنرتنتكتابة التقارير الدورية وعرض املعلومات على شبكة : الفرع الثالث

  179..........................................................املدافن الصحية: املطلب اخلامس

  180.............................ختطيط واختيار املوقع وحتديد معايري االختيارقاعدة : الفرع األول

  181....................................�يئة أماكن املدافن الصحية والتسيري واملراقبة: الفرع الثاين

 182..............................................توليد الطاقة من املدافن الصحية: الفرع الثالث

  185..............................املبادرات الدولية واإلقليمية إلدارة النفايات الصلبة: الرابعاملبحث 

  185........................املواثيق الدولية اخلاصة حبماية البيئة من النفايات الصلبة: املطلب األول

  185............................................................21أجندة القرن : الفرع األول

  186..................................................................اتفاقية بازل: الفرع الثاين

  186.............................................................عملية مراكش: الفرع الثالث

  187..........................................................املبادرات اإلقليمية: املطلب الثاين

  187......................سياسات مشروع ميتاب اإلقليمي إلدارة النفايات الصلبة: لثاملطلب الثا

  188................................سياسات إدارة النفايات الصلبة يف بعض الدول: املطلب الرابع

  188........................................................................أملانيا: الفرع األول

  190.......................................................................أ.م.و: الفرع الثاين

  190.....................................................................اليابان: الفرع الثالث

  191......................................................................املغرب: الفرع الرابع

  192.................................مسؤوليتنا حنو محاية البيئة من النفايات الصلبة: املطلب الرابع

  192...................................................اجلانب القانوين واملؤسسايت: الفرع األول

  193.........................................................اجلانب التقين واملايل: الفرع الثاين

  193.........................................................اجلانب التحسيسي: الفرع الثالث
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  194.................ايات الصلبةبرامج تثقيف السكان وتفعيل مشاركتهم يف إدارة النف: الفرع الرابع

  195.....................................................................خامتة الفصل الثالث

  196..........................الصلبة في والية الجزائرإدارة وتسيير النفايات : : الفصل الرابع

  196.................................................................:........مقدمة الفصل

  198...........................................وضعية تسيري النفايات يف اجلزائر: املبحث األول

  198.............................احلالية لتسيري النفايات الصلبة يف اجلزائرالوضعية : املطلب األول

  198......................................................النفايات الصلبة املنزلية: الفرع األول

  200....................................................النفايات الصلبة الصناعية: الفرع الثاين

  200...................................................النفايات الصلبة الصحية: الفرع الثالث

  201.....................................................النفايات الصلبة اخلطرية: الفرع الرابع

  202................................يف اجلزائر وضعية طرق تثمني النفايات الصلبة: املطلب الثاين

  202.....................................................إعادة التدوير يف اجلزائر: الفرع األول

  203.................................................)التسميد(التثمني البيولوجي : الفرع الثاين

  203.................................................)احلرق ( التثمني الطاقوي: الفرع الثالث

  203.........................................................املفرغات العمومية: الفرع الرابع

 204............................الربنامج الوطين للتسيري املدمج للنفايات الصلبة: املطلب الثالث

  PROGDEM....................204أهداف الربنامج الوطين للتسيري املدمج : الفرع األول

  204........................................مبادئ الربنامج الوطين للتسيري املدمج: الفرع الثاين

  205.........................................................مكونات الربنامج: الفرع الثالث

  208..............................................الوكالة الوطنية لتسيري النفايات: الفرع الرابع

  208............................اإلطار القانوين لتسيري النفايات الصلبة يف اجلزائر: املطلب الرابع

208.....................................النفاياتااللتزامات الواقعة على منتجي : الفرع األول  

209.....................شروط إنشاء املنشآت اخلاصة بتسيري النفايات والعقوبات: الفرع الثاين  

  209......................................................اجلزاءات والعقوبات: الفرع الثالث

209...........................................ائية البيئية يف اجلزائرماتاجلبااللتزا:الفرع الرابع  

  211....................................النفايات الصلبة البلدية يف والية اجلزائر :املبحث الثاين

  211....................................توصيف لعينة من بلديات والية اجلزائر: املطلب األول

  211................................................تقدمي والية اجلزائر العاصمة: الفرع األول

  214..............................................................حتديد العينة :الفرع الثاين
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  217.................................................نتائج فرز النفايات الصلبة : الفرع الثالث

  218.........................نظام تنظيف وجتميع النفايات الصلبة يف والية اجلزائر: املطلب الثاين

  219.......................................................نظام جتميع النفايات: الفرع األول

  220......................................................وسائل جتميع النفايات: الفرع الثاين

 221................................................أمناط تنظيف األماكن العامة:الفرع الثالث

  221...........................................النقاط السوداء يف والية اجلزائر: املطلب الثالث

  222......................................أسباب ظهور النقاط السوداء يف الوالية: الفرع األول

  222.......................................األماكن األكثر عرضة للرمي العشوائي: الفرع الثاين

  222..............................منوذج لبعض النقط السوداء املوجودة يف الوالية: الفرع الثالث

  224....................................إدارة النفايات الصلبة يف والية اجلزائر: املبحث الثالث

  224...............................تقسيم إدارة النفايات الصلبة يف والية اجلزائر: املطلب األول

  NET EPIC COM.....................................224تقدمي شركة : الفرع األول

  224.................................تقسيم إدارة النفايات الصلبة يف والية اجلزائر: الفرع الثاين

  225...........................................املفارغ العامة املوجودة يف الوالية: الفرع الثالث

  228.............................يف الواليةجهات تسيري وإدارة النفايات الصلبة : املطلب الثاين

  228...................إدارة من املصلحة املباشرة يف البلديات احمليطة باجلزائر وسط : الفرع األول

  228...................................................االستعانة بالقطاع اخلاص: الفرع الثاين

  NETCOM...........................................228التسيري من قبل : الفرع الثالث

  230........................املوارد املتاحة إلدارة النفايات الصلبة يف والية اجلزائر: املطلب الثالث

  231.............................................................املوارد البشرية: الفرع األول

  231..............................................................املوارد املادية:الفرع الثاين

  231.............................................................ملوارد املاليةا: الفرع الثالث

  233...............................طرق معاجلة النفايات الصلبة يف والية اجلزائر: املطلب الرابع

  233...........................................................عمليات الطمر: الفرع األول

  235.............................................................إعادة التدوير: الفرع الثاين

  235........................................................النفايات العضوية: الفرع الثالث

  236.....بلدية لوالية اجلزائر 57اخلطة الرئيسية جلمع ومعاجلة النفايات الصلبة يف : املبحث الرابع

  236....................)املهمة األوىل ( تشخيص احلالة الراهنة وحتديد الوضعية : املطلب األول
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  236.....................................................التعريف باملهمة األوىل: األولالفرع 

  238.........................................................موجز التشخيص : الفرع الثاين

  238....................................................تركيب النفايات الصلبة:الفرع الثالث

  239.......................................)املهمة الثانية (  اإلسرتاتيجيةوضع : املطلب الثاين

  239.............................................اإلسرتاتيجيةالتعريف مبتغريات : الفرع األول

  239.................................................املتغرياتحتليل ودراسة أثر : الفرع الثاين

  239.........................التحقق من صحة كل اختيار واختيار البديل األمثل: الفرع الثالث

  240......................................)املهمة الثالثة (  اإلسرتاتيجيةتنفيذ : املطلب الثالث

  240....................................................تطوير املخطط املعتمد :الفرع األول

  240.............................................................برنامج العمل: الفرع الثاين

  241.........................................................................خامتة الفصل

  243.........................................................................اخلامتة العامة

  249.........................................................................قائمة املراجع

  257.................................................................................................................المالحق
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  :فهرسة األشكـــــــــــــال

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

 28  المخاطر البيئية الرئيسية على صحة اإلنسان  01

  41  أهداف التنمية المستدامة  02

  42  للتنمية المستدامة -األعمدة  - األبعاد   03

  58  العالقة بين عناصر اإلدارة ونظام اإلدارة البيئية  04

  68  تكنولوجيا اإلنتاج األنظف  05

  ISO 14001(  70(سلسلة المتطلبات العامة التي أقرتها المواصفة الدولية   06

  74  عناصر اإلدارة البيئية المتكاملة على المستوى الحكومي  07

  95  األهداف اإلستراتيجية للتصميم األخضر  08

  96  مجاالت اإلنتاج األنظف  09

  131  تصنيف النفايات الزراعية الصلبة  10

  133  عالم النفايات معبرا عنه بنسب مئوية  11

  142  عمل اإلدارة البيئية المتكاملة والمستدامة للنفايات الصلبة إطار  12

  148  منظومة تداول وإدارة القمامة  13

  152  الصلبةخطوات التعامل مع النفايات الطبية   14

  153  عالمة التدوير  15

  154  متطلبات التقنية إلعادة التدوير  16

  155  التكاليف والعوائد لعملية إعادة التدوير  17

  158  مبدأ رسكلة الورق  18

  158  مبدأ رسكلة الزجاج  19

  Dry Lime Injection  162طريقة  20

  Cyclone Separators  163طريقة  21

  Electro-StaticPrecipitato  163طريقة  22

  169  البحث عن موقع مالئم لحق طمر صحي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  23

  169  مقطع لموقع ردم صحي نموذجي  24

  172  مراحل توليد الطاقة من مطمر صحي من مكب للنفايات  25

  185  2008مكونات النفايات الصلبة المنزلية في الجزائر لسنة   26

  211  واليةالجزائر العاصمةبياني يوضح تقسيم إدارة النفاياتفي بلدياترسم   27

  COMNET  216-النظم التشغيلية ل  28
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  219  ةومعالجة النفاياتالحضريرفعلالمبذولة مشتركةالجهود ال  29

  221  مخطط لنقاط التفريغ الحالية الموجودة في الوالية  30

  224  النفايات الصلبة في والية الجزائرمخطط تشخيصي للوضعية الحالية إلدارة   31

  226  وضع وتقييم اإلستراتيجية  32

  230  اإلستراتيجية ؟كيفية تنفيذ  33
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  :داولــــــفهرسة الج

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  35  التطور التاريخي لظهور التنمية المستدامة  01

  58  أهم مؤشرات قياس التنمية المستدامة  02

  61  المراحل التطويرية الخمسة لبرامج نظم اإلدارة البيئية  03

  73  مقارنة بين اإلنتاج التقليدي واإلنتاج األنظف  04

  97  .الحراري و مصادرها الرئيسية االحتباسأهم غازات ظاهرة   05

  98  المخاطر البيئية الرئيسية على صحة اإلنسان  06

  107  في دول المجلس) نسبة مئوية ( مكونات النفايات الصلبة والمنزلية   07

  110  معدالت إنتاج المخلفات الصلبة من مصادرها المختلفة  08

  112  مصادر وأماكن تولد ونوعيات النفايات الصلبة  09

  115  تطور كميات النفايات الصلبة المنتجة في العالم  10

  116  2004تقديرعام : جمع نفايات البلديات على نطاق العالم  11

  123  مكونات ونسبة القمامة في بعض الدول  12

  124  مكونات النفايات البلدية الصلبة  13

  128  إنتاج نفايات الرعاية الصحية بحسب مصادرها  14

  129  توليد النفايات الطبية بحسب بعض مناطق العالم  15

  129  تصنيف منظمة الصحة العالمية للنفايات الطبية وتوصيفها  16

  133  التعرض للنفايات الطبيةأمراض يسببها   17

  140  مختلف مخلفات التصنيع الصلبة  18

  142  خلفات الصلبة المتوقع تولدها من الصناعات الرئيسيةم  م  19

  156  الطرق الشائعة لتصريف النفايات الصلبة في بعض الدول   20

  159  المتقدمةالتشفير اللوني لنفايات الرعاية الصحية المعمول به في بعض الدول   21

  160  تكنولوجيا معالجة النفايات الطبية مع أهم خصائصها  22

  164  الفوائد البيئية للتدوير لبعض المواد  23

  170  إرشادات وقواعد تصميمية لخاصية المواد  24

  171  حجم استعادة المعادن من نفايات البلديات في أوربا والواليات المتحدة األمريكية  25

  179  المثلى لطريقة الكمرالعوامل   26

  216  تصنيف لدوائر وبلديات والية الجزائر  27

  219  توصيف لعينة من بلديات الجزائر  28
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  221  فرز النفايات الصلبة في العينة  29

  234  التفاوت في تكاليف المخصصة للبلديات  30
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  :المقدمة العامة

والقضایا الرئیسة التي تواجھ المجتمعات البشریة، وتشغل الكثیر ھناك العدید من التحدیات 

، منھا توفیر المیاه الصالحة للشرب للجمیع، تحقیق التنمیة المستدامةمن وقت وجھد المعنیین ب

وتقدیم خدمات الكھرباء والھاتف والبرید، وإدارة میاه المجاري بطریقة صحیة سلیمة، وتوفیر 

على سالمة الھواء الجوي من التلوث، وتحسین نوعیة الحیاة التي  السكن المقبول، والمحافظة

  .یعیشھا اإلنسان بشكل عام

ومن التحدیات والمشكالت الھامة التي برزت بشكل ملحوظ في منطقتنا في السنوات 

األخیرة، وصاحبت بشكل مباشر التطور العمراني المشھود والنمو السكاني المضطرد، ھي 

  .میة المخلفات الصلبةالزیادة الكبیرة في ك

وھذه المشكلة لم تلق ذلك االھتمام الذي یلیق بحجمھا ودرجة تأثیرھا على مجتمعاتنا وعلى 

، ولذلك في معظم األحیان یتم التعامل مع المخلفات الصلبة بإتباع األسالیب وبیئتنا نوعیة حیاتنا

ظر بعمق وبشمولیة وإتباع التقلیدیة، من الدفن والحرق وغیرھا من األسالیب الضارة، دون الن

األسلوب العلمي المنھجي السلیم بدراسة كافة األبعاد األخرى المتعلقة بھا والمصاحبة لھا، مثل 

  .الجوانب البیئیة واالجتماعیة والتقنیة والصحیة واالقتصادیة والتربویة

عة أو وفي الحقیقة أن قضیة إدارة المخلفات الصلبة سواء في المدن الحضریة أو في الصنا

تعد اآلن من أكثر المشكالت األكثر تعقیداً وتشابكاً، بل وأصبحت ...  أو في المستشفیات الزراعة

ضمن قضیة عامة وكبیرة، ھي التنمیة المستدامة، ولذلك فإن إدارة المخلفات الصلبة بطریقة 

تحقیقھا صحیة وسلیمة اجتماعیاً وبیئیاً واقتصادیاً أصبحت اآلن من األھداف التي تسعى إلى 

جمیع دول العالم، وتعتبر من المؤشرات التي تتخذھا الدول لمعرفة مدى تحقیقھا للتنمیة 

  .المستدامة

ولذلك ال بد من تناول ھذه القضیة بإتباع المدخل الشامل والمتكامل والمستدام، وعدم إغفال 

الیب والطرق أي جانب أو بعد لھ عالقة بھذه القضیة الحیویة، وضرورة تبني العدید من األس

والحلول التي تناسب مجتمعاتنا للتعامل معھا، مع التأكد من أخذ كافة الجوانب واألبعاد عند تنفیذ 

  .ھذه الطرق واألسالیب

إناإلحصائیات والمؤشرات الصحیةالمتاحة في جمیع الدول النامیة 

 .السكانیةتؤكدأنھناكارتباطبینوجوداألمراضالمعدیة وتراكمالمخلفاتالصلبةبالتجمعات

 وھذه المؤشراتالصحیةتفرضبشدةوجوبالتدخللحمایةالصحةالعامةوالبیئة

  .منجمیعأسبابالتلوثبمافیھاجمعالمخلفاتالصلبةوالتخلصمنھا

  :ولمعالجة ھذا الموضوع تمحورت دراستنا في معالجة اإلشكالیة التالیة 

  

ت الصلبة لتحقیق التنمیة ماھي سیاسات وأسالیب اإلدارة البیئیة السلیمة والمتكاملة للنفایا"

  "المستدامة ؟

  :لتتفرع عنھا التساؤالت التالیة
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 ماھي أسباب تشكل النفایات الصلبة؟ وماھي أنواعھا ؟  

 ماھي اآلثار البیئیة واإلقتصادیة لتراكم النفایات الصلبة ؟  

 ماھي األسالیب التقلیدیة للتخلص ومعالجة  ھذه النفایات الصلبة في الجزائر؟ 

 إمكانیاتتدویرواسترجاعوتثمینالنفایاتفیالجزائروالسیاسةالمنتھجة في ھذا ماھی

 المجال؟وماھیالعوائقالتیتواجھالجزائر العاصمة في ھذا المجال؟

 

  :فرضیات البحث
إن نجاح إدارة وتسییر النفایات الصلبة یبقى مرھون بإتباع منھجیة علمیة متكاملة على 

المستویات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة حسب ما تقتضیھ الحاجات واألولویات السائدة 

  .التي تفرضھا الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والقانونیة والبیئیة السائدة

ادرت إلى ذھننا مجموعة من الفرضیات تشكل في اعتقادنا لحل اإلشكالیة السابقة ، تب

احتماالت لإلجابة عن األسئلة المطروحة، وتكون منطلقا لدراستنا، حیث تمت صیاغتھا 

  : كالتالـي

 إنعدمتقییماآلثارالبیئیةللنفایات الصلبة،وعدماستخداماألسالیبالعلمیة 

  .لقیاسومعالجةالنفایاتیؤثرعل�التوازنالبیئیواالقتصادي

  النموالدیموغرافیواكتظاظالمدنالحضریة،دونمراعاةقواعدالنسیجالعمراني

  .والتصریفغیرالمنظمللفضالتیصبحمصدرلتلوثالبیئیةوتدھورالمحیط وانتشار األمراض

  إن االرتفاع المستمر في المواد الخام والطاقة أدى إلى زیادة االھتمام بالبحث عن

االستخدامات االقتصادیة للنفایات الصلبة القابلة للتدویر التي تعتبر من أولویات اإلدارة 

  .البیئیة المتكاملة والمستدامة 

 دول النامیة عامة تعاني عملیة معالجة النفایات الصلبة في الجزائر وشركاتھا خاصة وال

 .من العدید من العوائق والمشكالت اإلداریة والتنظیمیة والبشریة والتكنولوجیة والثقافیة

  :أھمیة الدراسة

وتأتیأھمیةالبحثفیإظھاراألبعادالحقیقیةلخطورةتفاقمالنفایات الصلبة،وتراكمھافي       

والنفایات الصلبة مناطقجذبالسكانفیالمدنالصناعیة،وغیرھامنالمدن،وتلكالمخلفات

بكافةأنواعھاالملوثةللبیئة،والتییكونلھاتأثیرضارعل�اإلنسانوماحولھمن كائنات 

بیئیةسوفتظھرخطورتھا،ممایحفزالدولوغیرھممنالھیئاتالمسؤولةالحفاظعل�البیئة والصحة 

 :العامةوالتكاثفبشكلفعالللحفاظ عل�بیئةواالستفادة اإلیجابیة من ھذه النفایات والمخلفات

تراتیجیات اسوة على ذلك، فقد استجدت قضایا اضطرت اإلنسان إلى أن یعجل في تطویره وعال

  :جدیدة للتعامل مع ھذه النفایات، ومنھا ما یلي

      ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة بشكل ملحوظ.  

      تدھور نوعیة المیاه في معظم مناطق العالم، وانخفاض أحجامھا.  

  صرامة التشریعات واألنظمة المتعلقة بالمخلفات الصلبة.  

  ارتفاع الوعي الشعبي بأخطار المخلفات الصلبة.  

  ارتفاع أسعار وتكالیف التخلص من المخلفات الصلبة.  



 المقدمـــــة العـــــــامة

21 
 

  قلة وجود مناطق صالحة لدفن المخلفات الصلبة.  

  ظھور مشكالت بیئیة ناتجة عن ھذه النفایات ذات بعد عالمي  .  

مت ھذه األركان في برنامج عمل یطبق حالیاً وفي القرن الحادي والعشرین، وقد ترج

. فصالً  40، وھي عبارة عن وثیقة مكونة من ثالثة أجزاء وتشتمل على )21(عرف باألجندة 

فالجزء األول عنوانھ األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة وھو عبارة عن ثمانیة فصول، والجزء 

حول المحافظة على الموارد وإدارتھا من أجل التنمیة، ومنھا أربعة  فصالً  14الثاني یتكون من 

  :فصول تھمنا في ھذه الدراسة حول اإلدارة السلیمة للمخلفات، وھي

  ).21 الفصل(اإلدارة السلیمة للمخلفات الصلبة والقضایا المتعلقة بمیاه المجاري 

والتي تعتمد على أساس إتباع وانطالقاً من ھذا جاءت سیاسة اإلدارة المتكاملة للمخلفات، 

المدخل المرن والشامل والمتكامل، من حیث تبني مجموعة من األسالیب وطرق المعالجة 

والسیاسات في جمیع مراحل إدارة المخلفات بدءاً بإنتاجھا إلى التخلص منھا، آخذاً في االعتبار 

ل تحقیق اإلدارة المستدامة البعد االجتماعي واالقتصادي والبیئي عند اختیار ھذه الحلول، من أج

  .للمخلفات الصلبة

ولذلك تھدف ھذه السیاسة إلى اإلسھام في تحقیق التنمیة المستدامة في مجال إدارة المخلفات 

  :الصلبة، وفي الجوانب المتعلقة بھا وھي الجانب البیئي واالقتصادي واالجتماعي، كما یلي

  ًسلبیة الناجمة عن المخلفات الصلبة ویتطلب ھذا خفض المردودات ال: االستدامة بیئیا

على البیئة، من حیث تجنب أو خفض إنتاج المخلفات من مصادرھا، وخفض 

  .تأثیراتھا السلبیة على اإلنسان وبیئتھ ومواردھا وثرواتھا الطبیعیة

   ًمن حیث جعل تكلفة إدارة المخلفات الصلبة مقبولة لدى كافة : االستدامة اقتصادیا

  .تمع من المنازل والمؤسسات والشركاتشرائح وقطاعات المج

  ًویحتاج ھذا إلى تبني الطرق والحلول التي یقبلھا المجتمع وتعكس : االستدامة اجتماعیا

 .مبادئھ وثقافتھ وأولویاتھ، ویسھم المجتمع ویشارك فعلیاً في تنفیذھا وتطبیقھا

  :أھداف الدراسة
  النفایات الصلبة على البیئة والصحةلفت االنتباه لخطورة الطرق التقلیدیة في معالجة.  

  الدراسة التحلیلیة والفھم الصحیح والمناسب لمشكلة النفایات الصلبة وتحدید وتوزیع

األدوار، سیعزز ویحسن بشكل كبیر التفاعل اإلیجابي وتكاثف الجھود للوصول للحلول 

  .المناسبة لكیفیة التعامل معھا

 ورة في تسییر وإدارة النفایات الصلبةاالستفادة من خبرات وتجارب الدول المتط.  

  التوصل لبناء قدرات وطنیة وإقلیمیة قادرة على إدارة النفایات الصلبة بطریقة متكاملة

  .ومستدامة 

  ضرورة توفر إدارة فعالة وكفؤة للنفایات الصلبة المتبقیة والتركیز على إعادة استخدام

ة وتولید الطاقة، والتخلص منھا النفایات وإعادة تدویرھا واسترداد المواد النافع

  .ومعالجتھا على نحو سلیم بیئیا

  أھمیة التكاثف بین القطاعین العام والخاص للقیام بدور تمویل وتنمیة الھیاكل األساسیة

  .للنفایات الصلبة وأنظمة إدارتھا
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  تكثیف حمالت التثقیف والتوعیة للشعب بأھمیة تعزیز تدابیر خفض النفایات الصلبة إلى

 . د األدنى والتخلص بسبل مأمونة بیئیا وصحیاالح

  :دوافع اختیار الموضوع
  :تم اختیار الموضوع نتیجة العدید من االعتبارات یمكن ذكر البعض منھا

   ،تفاقم مشكل تراكم النفایات الصلبة الذي أصبح یھدد حیاة العدید من الكائنات البشریة

ھذا دون ذكر ما تسببھ ھذه النفایات في تشویھ المناطق السكنیة ومنظر المدن بصفة 

 .عامة

   ،ما توصلت إلیھ الدول المتقدمة من استخدام أسالیب علمیة في معالجة ھذه النفایات

 .ء بھم والتعاون معھم، لالستفادة الفعلیة من ھذه النفایاتوضرورة اإلقتدا

   اإلدارة السلیمة للنفایات الصلبة صحیا وبیئیا وإقتصادیا أصبحت من مؤشرات تحقیق

 .التنمیة المستدامة

   تم اختیار معالجة ھذا الموضوع خصیصا لما تعانیھ الجزائر حضاریا وكذلك  مختلف

قطاعاتھا االقتصادیة من صعوبات في تسییر ھذه النفایات وتوجیھھا إلى مكانھا 

المناسب، دون إلحاق الضرر بأي جانب من الجوانب الحیاتیة والبیئیة، فأردت أن أبین 

دمة، وأظھر آخر ما توصلت التكنولوجیا في ھذا خطورة األسالیب التقلیدیة المستخ

  . المجال

  :المنھج المتبع

حتى نتمكن من اإلجابة على ھذا الموضوع، و اإللمام بھ  و اختبار الفرضیات المعتمدة      

التحلیلي الذي یركز على رؤیة الواقع وتطوره  عبر الوصفي اعتمدنا في دراستنا ھذا المنھج 

  .عوامل زمنیـة 

  :الدراسةمحاور 

طبقا لإلشكالیة العامة للبحث و التساؤالت المختلفة المترتبة على اإلشكالیة العامة،  ومع       

األخذ في الفرضیات التي ینطلق منھا البحث و تطبیقا للمنھج الذي حددناه، فإننا نرى أن نتناول 

  :ھذا البحث من خالل خطة محددة تستلزم تناولھ وفقا لما یلي 

بحثنا إلى أربعة فصول، حیث تناولنا في الفصل األول اإلطار المفاھیمي  حیث قسمنا  

واألسس العامة لإلدارة البیئیة، من خالل التطور التاریخي لظھور مفھوم اإلدارة البیئیة، مختلف 

التعاریف لإلدارة البیئیة، األھمیة، األسباب، أھم مبادئ اإلدارة البیئة، ومختلف المعوقات التي 

  .یھا اإلدارة البیئیة، األسالیب المختلفة المستخدمة لإلدارة البیئیة السلیمةتتعرض إل

أمـا في الفصل الثانـي فقد تطرقنا بالتحلیل إلى تقییم اآلثار المختلفة للنفایات الصلبة   

بمختلف أنواعھا على البیئة والصحة والخسائر التي یتكبدھا االقتصاد نتیجة سوء تسییر ھذه 

أنواع ھذه النفایات  ف نتعرض فیھ مفھوم، أسباب، مصادر النفایات الصلبة،النفایات، وسو

  . الطرق التقلیدیة في معالجة ھذه النفایات، ،وغیرھا من األمور األخرى الصلبة،
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التعامل ومعالجة النفایات الصلبة من أسالیب   سالیبأما الفصل الثالث فخصصناه أل  

مادیة كإعادة التدویر والحرق بطرق حدیثة واستخدام المدافن وغیرھا من الطرق األخرى التي 

تحاول قدر اإلمكان المحافظة على البیئة وكذلك نتطرق للطرق التقلیدیة البعیدة عن المسعى 

وفي نفس الفصل سوف نتحدث على بعض ، ... البیئي وما تسببھ من أضرار مادیة وصحیة 

السیاسات المتخذة في ھیئات دولیة وبعض الدول المتقدمة ومثال على دولة عربیة في التعامل مع 

  . مشكل النفایات الصلبة

أما في الفصل الرابع واألخیر سوف نتعرض للوضع في الجزائر وما وصلت إلیھ في التعامل مع 

دانیة بالدراسة و التحلیل والبیانات اإلحصائیة لكیفیة التعامل مع النفایات الصلبة،  ونقدم حالة می

الجزائر العاصمة وإلقاء ھذه الدراسة على الجانب النظري  والیةالنفایات المنزلیة الصلبة في 

  . الذي تعرضنا لھ سابقا 
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  مدخل إلى علم اإلدارة البیئیة المتكاملة: األولالفصل 

  :مقدمة الفصل

یتباھتمامعالمیمتزایدمحظیعتبرموضوعالبیئةمنالمواضیعالحساسةالتیشغلتالمجتمعالدولي،فلقد

نقباللعدیدمنالجھاتذاتالصلة،فھناكشبھإجماععل�أنحیاةاإلنسانوصحتھورفاھیتھ،مرتبطةكالالرت

 .باطبالبیئةالمحیطةوسالمتھا

 ادتكونمشكلةسوءاستخدامالمواردالطبیعیةوأثرھاعل�البیئةواستنزافكماتك

 فرغمإسھاماتالثورة .المقوماتاألساسیةفیھا،كبر�المشكالتالتییواجھھاالعالم

التكنولوجیةفیإحداثنقلةنوعیةفیالمستویاتالمادیةللمجتمعالحدیث،إالأناستنزافالمواردالطبیعیةالذ

امفقطدوناالعترافبارتباطالتنمیةبالبیئة،أثرسلبیاعل�الیرافقتلكالثورةوإخضاعالتنمیةلمنطقاألرق

فالبیئةبحكممایسودداخلھامننظاموتفاعلبینمختلفمكوناتھا،قادرةعل�امتصا.مقدراتالبیئیةفیالعالم

صاالختالالتالتییحدثھااإلنسانمالمتتجاوزھذھاالختالالتحدامعینا،وإذاتجاوزتھذاالحدفإنالتنمیةت

لھذاكانالبدمنوضعإ.یكونلھتأثیراتسلبیةعل�البیئةیصعبتداركھصبحعل�المد�البعیدعامالھداما،قد

اإلدارة طاریدمجالبعداالقتصادیبالبعدالبیئي،وھناظھرمفھوم

  .كمنھججدیدیقدمخططاتنمویةمنمنظوربیئيالبیئیة

وفیھذااإلطارجاءھذاالفصللیستعرضأھمأبعادالمشكلةالبیئیةفیالعالممعلفت 

المستدامة،والمتمثلةفیاإلدارة البیئیة المتكاملة على المستوى االنتباھإل�أھموسیلةلتحقیقالتنمیة

  .الجزئي والكلي

  مدخل إلى علم البیئة: المبحث األول

منذ بدء الخلیفة واإلنسان في صراع دائم مع البیئة، فالبیئة المحیطة باإلنسان األول كانت تمثل لھ 

حتى ... براكین والزالزل كل ماھو مجھول، وكان ھمھ األول أن یتقي شرھامن الریاح وال

، ولكن مع جمیع التطورات السریعة التي یشھدھا اإلنسان في جمیع یستطیع ضمان بقائھ

المجاالت والزیادة الھائلة في عدد السكان، أضحى اإلنسان یمثل مصدر خطر على البیئة، ولكن 

الصناعي والزراعي مع مرور الزمن تنبھ اإلنسان لألضرار البالغة التي تسبب فیھا نتیجة تقدمھ 

  .والخدماتي، مما أدى إلى ظھور علم البیئة كعلم مستقل

  ماھیة البیئة: المطلب األول

  مفھوم البیئة وعلم البیئة والنظام البیئة: الفرع األول

  مفھوم البیئة: أوال

إن مصطلح البیئة ال یبحث فقط في المحیط الذي تعیش فیھ الكائنات الحیة، ولكن بصورة أكثر 

حیث یبحث كافة العوامل الطبیعیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة التي لھا تأثیر مباشر  شموال

  1.على اإلنسان وعالقتھ بالكائنات األخرى

  

من ماء  والبیئة اصطالحا فھي المحیط الطبیعي والصناعي الذي یعیش فیھ اإلنسان، بما فیھ

وھواء وفضاء وتربة وكائنات حیة ومنشآت أقامھا اإلنسان إلشباع حاجاتھ المتزایدة، إذ تنطوي 

  1.على وسط طبیعي وآخر مقام بفعل نشاط اإلنسان
                                                           

1
  5، ص 2000، مصر، 1، دار الفجر، ط"الملوثات الكیمیائیة للبیئة " جمال عویس السید،  
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 مؤتمر"و 1972كما عرف مؤتمر األمم المتحدة للبیئة الذي عقد في ستوكھولم عام 

ثأصبحتتدلعل�أكثرمنمجرد فھمامتسعاللبیئة،بحی 1978 الذیانعقدسنة "تبلیسي

رصید الموارد " ، بل ھي2)ماء،ھواء،تربة،معادن،مصادرطاقة،نباتات،حیوانات(عناصرطبیعیة

  3"المتاحة في وقت ما ، وفي مكان ما إلجماع حاجات اإلنسان وتطلعاتھ واالجتماعیةالمادیة 

كلمة یونانیة األصل تعني البیت أو المنزل ھذا من الناحیة اللغویة، أما من الناحیة  البیئةو

االصطالحیة فقد تعددت تعاریف البیئة ولعل أھمھا ھو ما جاء في إعالن ستوكھولم وھو أن البیئة 

 4.ھي كل شيء یحیط باإلنسان

  :وتأسیسا على ما سبق نستنتج مایلي

 لكیمیائي والبیولوجي الذي یحیط بالكائنات الحیةالبیئة ذلك الوسط الفیزیائي وا  

 ھناك عالقة تبادلیة بین ذلك المحیط والكائنات الحیة الساكنة فیھ 

  
  مفھوم علم البیئة: ثانیا

علم البیئة عبارة عن العلم المتعلق بمكان العیش، ویعرف ھذا العلم بأنھ محاولة لإلجابة عن 

كیفیة عمل الطبیعة أو كیفیة تفاعل الكائنات الحیة فیما بینھا مجموعة من األسئلة المتعلقة بدراسة 

  5.وبین الجمادات مثل المادة والطاقة

وقد اتسع علم البیئة لیشمل العدید من الفروع األخرى المتعلقة بھ، ومن العلوم المنبثقة من علم 

ة الحیویة وعلم علم إدارة الحیاة البریة وعلم الغابات وعلم المحیطات وعلم الجغرافی: البیئة

  6.التقنیات البیئیة وعلم تلوث البیئة وعلم فسیولوجیا البیئة

  
 مفھوم النظام البیئي: ثالثا

 یعرفالنظامالبیئیعل�أنھوحدةتنظیمیةفیحیزمعین،یضمعناصرحیةوغیر

ویمثاللموطن  . حیةتتفاعلمعاوتؤدیإل�تباداللموادبینالعناصرالحیةوغیرالحیة

یمثاللملجأأوالسكنللكائنالحي،لیشملجمیعمعالم البیئیوحدةالنظامالبیئي،حیث

البیئةالحیویةوالكیمیائیةوالطبیعیة،ویتكونالنظامالبیئیمنمكوناتحیةومكوناتغیر 

  7.حیةتكونمعانظامادینامیكیامتزنا

وھو عالم أحیاء بریطاني، بأن النظام البیئي ال یشمل الكائنات الحیة فقط بل  تانسليوقد عرفھ 

یشمل الكائنات الحیة فقط بل یشمل كل ما یحیطھا من عوامل فیزیائیة وحیویة ضمن مجموعة 

  8.كمیة واحدة تسمى البیئة

                                                                                                                                                                      
1
  31 - 30، ص ص 2007، دار الیازوري، األردن، "اإلدارة البیئیة، الحمایة اإلداریة للبیئة"عارف صالح مخلف،  
  
2

  24الوطنیللثقافةوالفنونواآلداب،الكویت،ص،سلسلةعالمالمعرفة،المجلس"البیئةومشكالتھا"رشیدالحمد،محمدسعیدصباریني،
3
  : ، على الموقع"البیئة والتلوث والمواجھة"حسن أحمد شحاتة،  

http://www .kotobarabia.com 25 -05 -2011 تاریخ الدخول 
4

  . 19، ص2007خالد مصطفى، إدارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظل العولمة،الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 
  
5
  17، ص 2006،األردن، 1، دار مجدالوي، ط"النظام البیئي وصحة المجتمع" كوثر أبو عین،  
6
  6-5، ص ص مرجع سبق ذكره" جمال عویس السید،  
7

-2006 .،مذكرةمقدمةلنیلشھادةالدكتوراھفیالعلوماالقتصادیةبجامعةالجزائر، أثرتلوثالبیئیةفیالتنمیةاالقتصادیةفیالجزائرسالمیرشید،
  22،ص 2005

8
  14كوثر أبو عین، مرجع سبق ذكره، ص  
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  1:ویتضح مما ورد سابقا أن النظام البیئي یحتوي على مجموع من الخصائص ھي

 على عناصر حیة وغیر حیة متداخلة في نظام واحد احتواءه . 

 یحكم ھذا النظام تناغم محكم 

 یتبادل النظام البیئي مدخالتھ ومخرجاتھ مع البیئة المحیطة بھ. 

  االضمحاللأي اختالل أو إرباك سلبي في توازن ھذا النظام یقوده إلى الضعف ثم. 

 وحدة التي ھي نظام الذرة  مجموعة األنساق تشكل نظام كبیر الحجم یمتد من أصغر

  .  وصوال إلى نظام الكون العظیم

  

  

  مكونات البیئة : ع الثانيالفر

  
 :یمكنالقوألنھیوجدعنصرانأساسیانیدخالنفیتشكیاللبیئة

-1 

وھوكلمایحیطباإلنسانمنعناصرطبیعیةوالتیالدخللإلنسانفیوجودھامثاللماء،والھواء،و:العنصراألول

واألشكااللطبیعیةالتیتمثلتراثطبیعیلإلنسانیةالتیتأتیمنتكویناتصخریةأوجبلیةالتربة،والبحاروالمحیطات

 .أورملیةوتمثلقیمةثقافیةعالمیةوأیضاالنباتاتوالحیواناتوماإل�ذلك

: العنصرالثاني 2-

یتمثلفیالبیئةالصناعیةحیثساھماإلنسانبتدخلھفیالبیئةالطبیعیةوقامبإنشاءالصناعاتالثقیلةمثلصناعةالطائ

التراثالثقافیاإلنسانیمنآثارونقوشوتماقاءوالصناعاتالنوویة،وقدیماانشأاإلنسانومازالمناطراتوسفنالفض

  2ثیلومعابدوصورزیتیةنادرةتمثلقیمةجمالیةاستثنائیة

  3:كما یمكن القول أن البیئة تتكون من العناصر التالیة

یمكن االستغناء عنھ إطالقا، ویعد أثمن عناصر البیئة وسر الحیاة، وال: الھواء الجوي .1

ویمثل الغالف الجوي المحیط باألرض ویسمى علمیا بالغالف الغازي إذ یتكون من 

وكل تغیر ... غازات أساسیة لدیمومة الحیاة للكائنات الحیة، كاألكسجین والنتروجین 

ھا یطرأ على مكونات الھواء یؤدي إلى نتائج سلبیة تؤثر على حیاة الكائنات الحیة بما فی

 .اإلنسان

من سطح الكرة األرضیة، وھي رغم  %70یعد الماء أساس الحیاة، وتغطي المیاه : الماء .2

وھذه األخیرة غیر . من النسبة الكلیة للماء %3كثرتھا إال أن الصالح للشرب منھا یمثل 

كافیة لسد حاجات اإلنسان للماء بسبب تزاید عدد سكان العالم من جھة وتعرضھا 

 .ومتعددة من جھة أخرى لملوثات متنوعة

وھي الطبقة الھشة التي تغطي القشرة األرضیة، وتتكون من مزیج معقد من : التربة .3

وتعد . المركبات المعدنیة والمواد العضویة، فھي مورد طبیعي متجدد مثل الماء والھواء

                                                           
1
، 2007، األردن، 1، دار المسیرة، ط"ISO14000إدارة البیئة نظم ومتطلبات وتطبیقات " نجم العزاوي، عبد هللا حكمت النقٌار،  

  96ص 
2

  21، 20،صص2006،دارالنھضةالعربیة"االلتزامالدولیلحمایةالبیئةمنالتلوث " صالحمحمدمحمودبدرالدین ، 

  
3
  44-42عارف صالح مخلف، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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وھي تتعرض للتأثیرات الطبیعیة واإلنسانیة . األساسیة للحیاةالتربة إحدى المتطلبات 

 .التي من شأنھا إضعاف قدرتھا على التجدد

 .ویشمل النباتات والحیوانات التي تعیش على الموارد الطبیعیة: التنوع البیولوجي للحیاة .4

لإلنسـان أي كمـا یقصـد بھـا كـل مـا یحیـط باإلنســان مـن ظواھــر حیـة و غیـر حیة و لیـس و

أثـر في وجودھـا، و تتمثـــل ھـذه الظواھـر و المعطیـات البیئیة فـي البیئة و التضاریس و المناخ 

و التربـة و النباتـات و الحیوانـات و الشك أن البیئة الطبیعیة ھذه تختلف من منطقة إلى أخرى 

 1.تبعا لنوعیة المعطیات المكونة لھـا

  2:ن للبیئة ثالث مكونات ھيویرى آخرون في صورة ثالثة أ

 .المحیط الحیوي والذي یمثل الحیاة الفطریة أو األصلیة .1

 ویتكون من كافة ما صنعھ اإلنسان في البیئة الطبیعیة: المحیط المصنوع أو التكنولوجي .2

ویقصد بھا المنظومة التي تدیر في إطارھا الجماعات البشریة : المحیط االجتماعي .3

 . االجتماعیة والسیاسیة والثقافیةشؤون حیاتھا االقتصادیة و

 

  آثار اإلنسان على البیئة: الفرع الثالث
  3:ل تاریخ العالقة بین اإلنسان والبیئة یمكننا أن نمیز ثالث مسائل رئیسیة ھيمن خال       
 .في عدد السكان االنفجاريالنمو  .1

 .الثورة العلمیة والتكنولوجیة .2

  .التوازن في الطبیعة اختالل .3

  :توضیح العالقة بین اإلنسان والبیئة من خالل الشكل التاليكما یمكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(الشكل 

  المخاطر البیئیة الرئیسیة على صحة اإلنسان

  

                                                           
1

  18، ص 2003، دار الحامد للنشر و التوزیع، "اإلنسـان و البیئـة" راتب سعـود، 
2

األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، كلیة االقتصاد واإلدارة، قسم إدارة البیئة، ،"أساسیات علم البیئة الحدیث"كاظم المقدادي، 
  :، على الموقع 16،  ص2006

 11www.arabgeographers.com- 06-2011:تاریخ الدخول
  

 
3
  32 رشید الحمد، محمد سعید صباریني، مرجع سبق ذكره، ص 
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، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، "التلوث البیئي حاضره ومستقبلھ" عبد العزیز طریح شرف، : المرجع

  22، ص 2000

  1:في عالقة اإلنسان بالبیئة ثمة مسائل عدة لھا أھمیتھا یمكن ذكرھا فیما یلي

استطاع اإلنسان أن یستغل مواد حفریة للوقود ھي الفحم والبترول، وبذلك أصبح یحرق  .1

كربونیة تفوق بكثیر قدرة النظم البیئیة على التحمل، ونتج عن ذلك تزاید مضطرد  مواد

 .في طرح غاز الكربون الملوث الجوي األول

اإلنسان أصبح یعتمد كثیرا على مواد حفریة غیر متجددة ویستغلھا بطریقة جنونیة،  .2

 .ت المتجددةوكذلك الطاقا

طارئة على النظم البیئیة غریبة أن الصناعة أصبحت قادرة على إنشاء مركبات كیمیائیة  .3

 .استیعابھاعلیھا، وغیر قادرة على 

                                                           
1

  34كاظم المقدادي، مرجع سبق ذكره، ص

ةـــــــــــــــالبیئ  

انــــــــــاإلنس  

ملوثات  ملوثات الجو

 المیاه

السموم 

 الغذائیة

المخاطر 

 المھنیة

 جرعات صغیرة جرعات كبیرة

تأثیرات صحیة 

 مدمنة
تأثیرات صحیة 

 حادة

 حوادث
 سموم

 السرطان
أمراض 

الجھاز 

 التنفسي

أمراض 

 وراثیة

أمراض 

 القلب

 أمراض عصبیة
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وتتوالى جرائم البیئة لتصل في الوقت الراھن لمستوى عالي من الفساد والدمار والمتمثلة في 

الكیمیائیة والحرب النوویة والتي تستخدم الحرب الشاملة والتي تتضمن الحرب الحیویة والحرب 

فیھا أسلحة الدمار الشامل فتاكة ذات قدرات عالیة جدا على اإلصابة واالنتشار والتأثیر واإلصابة 

  1.لعدة سنوات

كذلك تعددت محاور التدھور الناتجة عن الزیادة الكبیرة في عدد السكان وتتباین مستویاتھا      

إما  الستغاللھاالسكان تزداد الحاجة إلى مساحات واسعة من األراضي ونتائجھا، فمع تزاید حجم 

زراعیا أو سكنیا، وقد أسھمت كثافة االستغالل الزراعي لألراضي في أقالیم واسعة من العالم في 

  .إجھاد التربة الزراعیة بل وتدھورھا وتعرض بعض نطاقاتھا للتعریة

زاید السكان في العالم إلى مجموعتین وعامة یمكن تصنیف محاور التدھور الناجمة عن ت

  2:رئیستین

  محاور التدھور في البیئات العامة: أوال

 إزالة الغابات؛ 

 تدھور خصائص التربة؛ 

 انكماش بیئة الحیوانات الفطریة وتغیر بعض خصائصھا؛ 

  المرتفعات، أنماط الحیاة الحیوانیة والنباتیة ( تغیر بعض أشكال السطح( 

  محاور التدھور في البیئات الحضریة  :ثانیا

 تزاید مستویات الضوضاء؛ 

  السائلة، الغازیة، النفایات الصلبة ونصف صلبة، ( تزاید حجم النفایات وتعدد مصادرھا

 )النوویة 

  انتشار الفقر والتدھور االجتماعي؛ 

  

  المشكالت البیئیة: المطلب الثاني

  یةالمشكالت البیئ مفھوم: الفرع األول
التطرق إلى عوامل ظھور المشكلة البیئیة البد من تعریف المشكلة البیئیة والتي یقصد بھا قبل 

، وبالتالي فمصطلح المشكلة البیئیة یشیر إلى 3حالة من عدم التوازن التي تكون في مجال البیئة

  :مجموعة من االعتبارات ھي

  البیئة، واستغاللھا بطریقة االختالل الحادث في التوازن البیئي نتیجة تفاعل اإلنسان مع

 .غیر رشیدة

  وإصالحھزیادة االختالل عن قدرة الطبیعة على استیعاب ھذا الخلل. 

  ضرورة التدخل البشري إلصالح ھذا الخلل، من خالل اإلجراءات العالجیة، أو الوقائیة

 .العارض الكافیة إلصالح ھذا الخلل

  بالمشكالت البیئیة االھتمامأسباب تزاید : الفرع الثاني
  4:فیما یلي بیئیةبالمشكالت ال االھتمامیمكن أن نجمل أھم أسباب 

                                                           
1
، ص 2006، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، "جرائم البیئة وسبل المواجھة"عبد الوھاب بن رجب ھاشم بن صادق،  

  25،26ص
2

،ص ص 2007، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، "البیئة ومحاور تدھورھا وآثارھا على صحة اإلنسان" محمد خمیس الزوك، 
262 -281  

3
  79، ص2007، األردن، 1، دار الكنوز للمعرفة العلمیة، ط"البیئیة اإلدارة"فراس أحمد الخرجي،  
4
  81،82، ص ص 1999، مصر، 1، دار الفجر، ط"التلوث وحمایة البیئة"محمد منیر حجاب،  
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جنوني للموارد الطبیعیة ألقصى  وباستغاللالتعامل مع البیئة من خالل منطق مادي،  )1

فالطبیعة شحیحة ... قض والصراع امدى، وقامت عالقة اإلنسان بالطبیعة على أساس التن

 .ا التي ال تكفي كل رغبات اإلنسانبمواردھ

البیئة بھدف الحصول على أقصى عائد،  استغاللالممارسة الخاطئة لإلنسان في مجال  )2

واستنزاف مواردھا إلى أقصى مدى، مستخدما في ذلك وسائل وأسالیب تكنولوجیة حدیثة 

في إطار مفھوم للتنمیة یعتمد على منطق األرقام، دون االعتراف بأھمیة البیئة، ودون 

ظھا لألجیال حمایتھا من أي استخدام ضار لكل ثرواتھا الكامنة، أو حتى العمل على حف

 . القادمة

النظرة الجزئیة في التعامل مع البیئة، وافتقاد النظرة العامة الشاملة التي تجعل من البیئة  )3

 :ملكیة عامة للجمیع دون استثناء، وقد تمثلت ھذه النظرة الجزئیة في جوانب عدیدة منھا

 اإلسراف في استھالك المواد الغذائیة والمصنعة إلى حد الترف في العالم 

 .، ووصول أجزاء من العالم النامي إلى أقصى درجات الفقر والمجاعةالمتقدم

  اتجاه بلدان العالم النامي إلى استنزاف كافة مواردھا الطبیعیة لتصدیرھا

 .االستھالكیةللحصول على العملة الصعبة لشراء المواد 

  تشبعت بلدان نقل التكنولوجیا الملوثة للبیئة إلى بلدان العالم الثالث وذلك عندما

 .وكذلك نقل النفایات اإلشعاعیة... العالم الغربي بالتلوث

  التخلص من مخلفات الصرف الصحي والقمامة ومخلفات التصنیع في نطاق

 .البیئات المحلیة في مناطق مختلفة من العالم

  التوسع العمراني والصناعي على حساب األراضي الزراعیة، واستخدام

ماویة لزیادة اإلنتاج الزراعي، فضال عن تجریف المبیدات والمخصبات الكی

 .األرض، وقطع األشجار والغابات في مناطق العالم المختلفة

  

 أنواع القضایا البیئیة:الفرع الثالث

  1:تنقسم القضایا التي تواجھ البیئة إلى نوعین وفقا لطبیعة البیئة ذاتھا

a(  وتتضمن أنواع عدیدة من القضایا أھمھا :االجتماعیةقضایا البیئة: 

 التقدم التكنولوجي -

 الھجرة -

 األمیة -

 السكاني االنفجار -

b( وأھمھا ما یلي: قضایا البیئة الطبیعیة: 

 .التلوث البیئي بمختلف أنواعھ -

 .نقص الغذاء -

 .إھدار الموارد الطبیعیة -

 .األراضي الزراعیةتعریة  -

 .التصحر نتیجة قطع األشجار وإزالة الغابات -

                                                           
1
  85-84محمد منیر حجاب، المرجع نفسھ، ص ص 
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  1:وسوف نعرض أھم المشاكل البیئیة التي یواجھھا سكان العالم والمتمثلة في

  

زون جزءا من طبقة الستراتوسفیر للغالف الجوى وھي وتشكل طبقة األ: ثقب األوزون )1

، وكانت طبقة matinusمن قبل  1785الذي اكتشف عام ozزون واألتتكون من غاز

،وتكمن وظیفتھا في  N.Hartley.wزون قد اكتشفت من قبل الفیزیائي البریطانيواأل

 .حمایة الحیاة على كوكب األرض من  تأثیرات األشعة فوق البنفسجیة 

  :من أھم أضرار ثقب األزون نجد 

للم��واد المكون��ة  یائی��ةزی��ادة درج��ة ح��رارة األرض مم��ا ی��ؤدي إل��ى زی��ادة نس��بة التف��اعالت الكیم -

س��یما األم��الح، ویس��اعد ذل��ك عل��ى س��رعة عملی��ات التعری��ة والتآك��ل وبالت��الي فق��دان للترب��ة وال

  .  األرضیة الخصبة للغطاء النباتي، وتھیئة األجواء لزحف التصحر

  .التغیرات الفجائیة في الطقس والمناخ   -

تح�ت ت�أثیر الثق�وب الس�وداء لطبق�ة  المواد الغذائیة في المن�اطق الت�ي تق�ع استخدامزیادة مخاطر  -

  .2األزون مثل أمریكا الشمالیة، كندا، السوید، الدانمارك، النرویج، روسیا، وأسترالیا 

زیادة نسبة المصابین بالسرطان في المناطق التي تقع تحت الثق�وب الس�وداء لطبق�ة األزون كم�ا  -

  .خص بالسرطان ش 2100ھو الحال في أمریكا وأسترالیا، حیث یصاب كل فرد من 

 اإلصابة بمرض المیاه البیضاء، أي إعتام عدسة العین -

 ویقصد بھ التغیرات القصیرة أو الطویلة التي تطرأ على أنماط الطقس :تغیر المناخ )2

  :واألخطار الناتجة عن التغیر المناخي بالغة الخطورة ویمكن ذكر بعض ھذه األخطار فیما یلي

 .األمطار والریاحجفاف التربة نتیجة تغیر نظام  -

 .ارتفاع منسوب میاه البحار بسبب ذوبان الجلید نتیجة ارتفاع درجة حرارة األرض -

غاز ثاني أكسید الكربون، وزیادة  إنبعاثاتاالندثار الكمي للغابات مما یؤدي إلى زیادة  -

 .رقعة التصحر

على  الذي یشكل تھدیدا للصحة العامة ویعمل االحتباسارتفاع درجة الحرارة نتیجة  -

 .تكاثر أنواع ضارة من الحشرات

 .انقراض أنواع بریة من الحیوانات والنباتات والحشرات -

تكاثر اآلفات الزراعیة مما سیؤدي إلى نقص المحاصیل والتأثیر على بعض الدول التي  -

 .اعةتعتمد على الزر

 ...مدمرة كاألعاصیر خلق ظواھر طبیعیة  -

 .زیادة التكلفة المعیشیة بزیادة كلفة الطاقة المستخدمة للتبرید والتكییف -

  .زیادة عدد الوفیات وانتشار األمراض واألوبئة الخطیرة كالمالریا -
                                                           
1-http ://www.ghroob.com 24-04 -2011 :تاریخ الدخول 
2- http ://www.khayma.com/madina/ozon.htm24 -04-2011:تاریخ الدخول 

 

مدخل إلى علم اإلدارة البیئیة المتكاملة: الفصل األول  



 المقدمـــــة العـــــــامة

32 
 

المواد التي لھا خواص فیزیائیة، :( عرفتھا منظمة الصحة العالمیة بأنھا: النفایات السامة )3

بیولوجیة، تتطلب إجراءات مناولة وتصریف خاصة لتحاشي خطرھا أو كیمیائیة، أو 

، وھذه النفایات قد تكون سائلة، صلبة، منزلیة، )أو آثار بیئیة سیئة أخرى/على الصحة و

 ...أو صناعیة

وقد ھذه النفایات في الكثیر من األحیان إلى تدمیر العدید من الموارد الطبیعیة، وانتقال العدید من 

الخطیرة نتیجة كب ھذه النفایات في األنھار والبحار، أو نتیجة انطالق غازات سامة األمراض 

 .في الھواء نتیجة عملیة الحرق

والذي  یشكل انقراض األحیاء قتال للتنوع البیئي في بیئتنا المحیطة: األحیاء انقراض )4

 :تكون لألسباب التالیة

 .إزالة الغابات - 

 .استخدام المخصبات والمبیدات - 

 .الت الحدیثة والتكنولوجیا الحیویةالمواص - 

 .المصانع والمعامل النوویة ومیاه الصرف الصحي - 

 .التلوث البترولي للبحار والمحیطات - 

األمطار الحامضیة، التلوث التغیر المناخي، (التلوث البیئي الظواھر الطبیعیة المتعلقة ب - 

 ...)التصحر، األشعة فوق البنفسجیة، االنجرافبعوادم أدخنة السیارات، 

 .في استھالك مورد ما بشكل یؤدي إلى نضوبھ ھواإلفراط: البیئیة استنزافالموارد )5

  :ما یلي 1992ومن الحقائق الخطیرة التي ناقشھا مؤتمر ریودي جانیرو  

 .األخیرة 25في السنوات % 28لكل فرد بمقدار  إفریقیاانخفاض إنتاج الحبوب في  -

م األمر الذي أدى إلى انجراف ملیار طن 1900عام من غاباتھا من % 90فقدت إثیوبیا  -

 .من التربة الفوقیة

 .منھا% 28تواجھ حیوانات أسترالیا األصلیة خطر االنقراض، وقد انقرض  -

ملیون برمیل من  10ص من عاما للتخل 180تحتاج الحیاة البحریة في الخلیج العربي  -

 .بت أثناء حرب الخلیجكسالنفط ان

ملیون طن من النفایات  6,5لم ملوثة، كما تلتقط المحیطات من أنھار العا% 10تعد  -

 .سنویا

 94نوعا من الحیوانات الثدیة،  36كما تشیر اإلحصاءات أن العالم خسر في عام واحد حوالي 

سنویا نتیجة االستنزاف % 2نوعا من الطیور، أما الغابات فھي في تناقص مستمر بمعدل 

 االنجرافسنوات بسبب  10من الطبقة العلیا كل % 7 والتلوث، وكذلك التربة تتناقص بمعدل

  .والتآكل المستمر بسبب اإلنھاك المستمر بالزراعة الكثیفة، كذلك زیادة ملوحة التربة وتصحرھا

  

  

 العالقة بین البیئة والتنمیة: المطلب الثالث

  1:البیئة والتنمیة من خالل سبع موضوعات أساسیة ھيیمكن بحث العالقة بین 

 التنمیة المستدامة؛ .1

                                                           
1
  347، ص2000، جٌدة، 1، دار حافظ، ط"التنمیة االقتصادیة"عبد الوھاب األمین،  
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 السكان والموارد االقتصادیة؛ .2

 الفقر؛ .3

 النمو االقتصادي؛ .4

 التنمیة الریفیة؛ .5

 التنمیة الحضریة؛ .6

 البیئة على المستوى العالمي؛ .7

  

 المھتمین بقضایا یقصد بھذا المفھوم الذي بدأ استعمالھ یزداد من قبل : التنمیة المستدامة

التنمیة في السنوات األخیرة، ھو محاولة تحقیق التوازن بین النمو االقتصادي من جھة 

والمحافظة على البیئة من جھة أخرى، وتحقیق حاجات الجیل الحالي بدون التضحیة 

بحاجات الجیل القادم، أي بعبارة أخرى نوعیة الحیاة بالنسبة لألجیال القادمة ستعتمد إلى 

بیر على نوعیة البیئة ومدى توفر الموارد االقتصادیة المتمثلة في األراضي حد ك

الزراعیة والمعادن ومواد الخام والغابات ونوعیة المیاه التي تعتبر بمثابة إرث مشترك 

 .لجمیع األجیال ولیس للجیل الحالي فقط

 لقلق الناجم عن یعزى االھتمام بقضایا البیئة إلى حد كبیر ا:السكان والموارد االقتصادیة

زیادة السكان في العالم إلى مستویات عالیة بحیث سیكون من المتعذر تلبیة حاجاتھم 

االستھالكیة، والخدماتیة المتزایدة من خالل استغالل الموارد االقتصادیة المحدودة، وقد 

من قبل  1972في سنة " حدود النمو"عبر عن ھذا القلق من خالل نشر الكتاب الموسوم 

ة من الكتاب برعایة نادي روما لیذكرنا مرة أخرى بالتحذیر الذي أطلقھ مالتس مجموع

محدودة ال تستطیع دعم مستویات ) األرض(سنة، بأن الموارد الطبیعیة 200قبل حوالي 

المعیشة الحالیة لسكان العالم نتیجة استمرار ارتفاع معدالت نمو السكان، وبالتالي 

 .تماعیة وبیئیةاحتمال حدوث كوارث اقتصادیة واج

 یبقى الفقر ھو الھاجس األول لكل السیاسات التنمویة في العالم، ویبلغ عدد الناس  :الفقر

شون في فقر مدقع حوالي بلیون شخص حول العالم، ومع التأثیر المتزاید الذین یعی

 1.للعولمة خالل السنوات الماضیة فإن الفجوة بین الفقراء واألغنیاء قد ازدادت اتساعا

وغالبا ما یعزى التدھور البیئي إلى المشكالت الناجمة عن الفقر بالرغم من أن معدل 

من مثیلھ في البلدان الغنیة، إال أن % 10استھالك الفرد في البلدان الفقیرة ال یزید عن 

الفقراء ھم في مقدمة ضحایا ھذا التدھور، فقطع األخشاب وتعریة التربة وزیادة نسبة 

فاض نسبة الفقر بین السكان في المناطق الریفیة، كما یؤدي ارتفاع التصحر تنخفض بانخ

مستوى المعیشي إلى زیادة الوعي الصحي لألفراد وتحقیق درجة أكبر من االستقرار 

  .االجتماعي

 یعزى التدھور البیئي وبدرجة خطیرة إلى زیادة معدالت النمو : النمو االقتصادي

وما یصاحبھ عادة من االقتصادي وخاصة في القطاع الصناعي في الدول المتقدمة 

 .ارتفاع نسبة التلوث في المیاه والھواء

 الشك أن الطلب المتزاید على الغذاء، والناجم عن ارتفاع نمو السكان : التنمیة الریفیة

النامیة بمعدالت سریعة، یتطلب مضاعفة الجھود الرامیة لزیادة إنتاج الغذاء  في البلدان
                                                           

1
  224، ص2003، األردن 1، األھلیة للنشر والتوزیع، ط"العالم لیس للبیع" باتر محمد علي وردم،  
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في ھذه البلدان، ویتطلب ھذا ضرورة إحداث تغییرات كبیرة في أسالیب اإلنتاج والموارد 

المتاحة للقطاع الزراعي، وتعزیز دور المرأة الریفیة ودعمھا وتعلیمھا، كما یجب أن 

ر المتطلبات الزراعیة لصغار المزارعین، وإدخال أسالیب تعنى التنمیة الریفیة بتوفی

جدیدة في اإلنتاج الزراعي وتوفیر الحوافز الالزمة للمزارعین لالبتعاد عن استعمال 

 .األنماط البدائیة في اإلنتاج المضرة بالبیئة

 تؤدي الزیادة السریعة في معدالت نمو السكان في المناطق الریفیة : التنمیة الحضریة

عدد كبیر من السكان في ھذه المناطق إلى المناطق الحضریة وذلك بحثا عن فرص إلى 

العمل وتحسین مستوى معیشتھم، إال أن استمرار تدفق نسبة متزایدة من السكان الریف 

قد أدى إلى زیادة الضغط على الخدمات، السیما بالنسبة للمیاه الصالحة إلى المدن 

لعامة، وكان من نتائج ھذه الھجرة المتزایدة للشرب والخدمات الصحیة والمرافق ا

والمستمرة قلة وتدھور الخدمات، وتلوث مصادر المیاه بسبب حدوث اإلنفجارات في 

 1...شبكات المجاري وتصریف المیاه، ومن ثم انتشار األمراض، السیما بین أطفال 

 بأنماط توزیع إن حمایة البیئة یرتبط بشكل كبیر ومباشر : البیئة على المستوى العالمي

لذلك، البد من اتخاذ إجراءات سریعة وفاعلة . الدخل واالستھالك على المستوى العالمي

إلیقاف التدھور البیئي الناجم عن استنزاف الموارد االقتصادیة القابلة للنضوب الذي 

أصبح یھدد حیاة جمیع السكان في العالم ویعرض مستقبل الحیاة على كوكب األرض إلى 

مة، وتأتي في مقدمة ھذه اإلجراءات وضع وتنفیذ سیاسات الرامیة إلى مخاطر جسی

استخدام الموارد االقتصادیة بصورة كفؤة والمحافظة علیھا وزیادة االستثمارات في 

 .التقنیات الھادفة إلى تقلیل التلوث البیئي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحاجة إلى التنمیة المستدامة: الثانيالمبحث 

الحراري للعلن وتراجع التنوع الحیوي  االحتباسإن تصاعد حرارة الكوكب وبروز ظاھرة 

التلوث الخانق أتى على الكثیر من مقومات الحیاة الصحیة لإلنسان وھذا بسرعة فائقة، ناھیك عن 

ومع ازدیاد الوعي بھذه األخطار ظھر مفھوم جدید للتنمیة , المتبع االقتصادیةكنتیجة لنمط التنمیة 

یدعو ویسعى لتحقیق تنمیة فعالة اقتصادیا، عادلة اجتماعیا ومستدامة بیئیا أو ما یصطلح علیھ 
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بالتنمیة المستدامة والذي مر كفكرة ومفھوم بعدة مراحل وأصبح من أھم مواضیع القرن الواحد 

  . والعشرین

  اإلطار المفاھیمي للتنمیة المستدامة: لالمطلب األو

منذ الستیناتمنالقرنالماضیظھرمفھومجدیدأطلقعلیھالتنمیةالمستدامة،وقدحاول    

 : العدیدمناالقتصادیینإعطاءترجمةلھذاالوصفبمصطلحاتمتعددة،مثل

الحاجةإلویمكنالقوألنظھورالتنمیةالمستدامةناجمعن.الخ...المتواصلة،البیئیة،المحتملةالتنمیةالمطردة،

  .�وضعاالعتباراتالبیئیةأثناءصیاغةالبرامجالتنمویة،القتصادیاتجمیعالدولعبرالعالم

  التنمیة المستدامةالنشأة التاریخیة لظھور : الفرع األول

 تم بتلخیص مراحل ظھور التنمیة المستدامة في :تطور مفھوم التنمیة المستدامة

  التنمیة المستدامةالتطور التاریخي لظھور :)1(الجدول:الجدول التالي

 الھدف محتوى التنمیة ودرجة التركیز الفترة الزمنیة  مفھوم التنمیة المرحلةالمرحلة

النمو = التنمیة  11

 االقتصادي

 – II.ع.نھایة ح

منتصف الستینات من 

 20القرن 

اھتمام كبیر ورئیسي بالجوانب 

  .االقتصادیة

 .اھتمام ضعیف بالجوانب االجتماعیة

 .إھمال الجوانب البیئیة

 .خلق الثروة من اجل الثروة

+ النمو االقتصادي  22

 التوزیع العادل

منتصف الستینات إلى 

منتصف السبعینات من 

 .20القرن 

  .اھتمام كبیر بالجوانب االقتصادیة

 .یةجتماعاھتمام متوسط بالجوانب اال

 .اھتمام ضعیف بالجوانب البیئیة

 .خلق الثروة من أجل المجتمع

: التنمیة الشاملة 33

االھتمام بجمیع 

الجوانب االقتصادیة 

واالجتماعیة 

 بالمستوى نفسھ

منتصف السبعینات إلى 

منتصف الثمانینات من 

 .20القرن 

  .اھتمام كبیر بالجوانب االقتصادیة

 .اھتمام كبیر بالجوانب االجتماعیة

 .اھتمام متوسط بالجوانب البیئیة

التركیز على مفھوم التنمیة 

البشریة التي تقوم على 

مراعاة حقوق األفراد، 

 .والجوانب اإلنسانیة

التنمیة المستدامة  44

لالھتمام بجمیع 

جوانب الحیاة 

االقتصادیة 

واالجتماعیة والبیئیة 

 بنفس المستوى

النصف الثاني من 

 20ثمانینات القرن 

 .وحتى وقتنا الحالي

اھتمام كبیر بالجوانب االقتصادیة، 

  .االجتماعیة والبیئیة

 .بالجوانب الثقافیة والروحیةاھتمام كبیر  -

التكامل بین الجوانب 

االقتصادیة واالجتماعیة 

والبیئیة في ظل مبادئ الحكم 

 .الراشد

فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات : التنمیة المستدامة"ن محمد غنیم، ماجدة أحمد أبو زنط،عثما: المصدر

.35، ص 2007، 1اء للنشر والتوزیع، طدار صف ،"قیاسھا  

 السیاق التاریخي لظھور التنمیة المستدامة: 

 :ما یليتنمیة المستدامة فیقمنا بتلخیص مراحل ظھور ال
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غرافیواالقتصادیواألنماطاالستھوتوضحتوقعاتالبیئةالعالمیةأنھإذااستمرتاالتجاھاتالحالیةفیالنموالدیم

 .االستیعابیة،وقدتضیعالمكاسبالبیئیةةالضغطبصورةكبیرةعل�البیئةالطبیعیةتفوققدرالكیة،فسیزداد

 1.افالمواردالطبیعیةنزواستوالتحسیناتالظاھرةنتیجةازدیادسرعةالتلوث

تمعالدولیكلھ،ورفضتملمجوالنظربحلولللمستقبلیساھمفیھاابھالذاطالبتالدواللصناعیةاالعتبارمنتجار

ولةاألول�عنالتآكاللبیئي،فئالمساللدالئاللتیأثبتتأنالدواللصناعیةھیسؤولیتھاعناألضرارالحاصلةرغمك

النتعیقاندفاعھانحوالنموالصناعیبتحملھذھالمسؤولیةحت�ولوكانتكرارالتجربةالنھیحینتر�الدواللنامیةأ

 غرب

  : التیأدتإل�التدھورالبیئي،ألجلھذاانعقدتعدةمنظماتومؤتمراتأھمھامایلي

 1968 سنة 

أولفكرةلظھورالتنمیةالمستدامةوالذیجمععددمنعلماء،مفكرین، وھیتمإنشاءنادیروما

اقتصادیین،رجاالألعمالمنمختلفالدول،دعاھذاالنادیإل�ضرورةإجراءأبحاثتخصمجاالتالتطورالعلمیلت

  3:ثم تلتھا فیما بعد2حدید حدودالنموفیالدواللمتقدمة

  1968 المتحدةاألمم) الدورةالخامسةواألربعینللمجلساالقتصادیواالجتماعي(انعقدت ،

حیثاتخذالمجلسقراراأكدفیھالحاجةإلجراءمكثف،عل�المستویینالوطنیوالدولیللحدمنالمخاطرالتیتواجھال

 27 حیثتمتشكیللجنةتحضیریةمؤلفةمنممثلي 1972 بیئة، ودعتإل�عقدمؤتمرخاللعام

 .دولة،منبینھادولةعربیةواحدة وھیمصر

 1972 فیسنة 

معالبشریوعالقةذلكباستغالاللموارداالقتصادیة،ونشرأیتلمجتقریرامفصالحولتطوراینشرنادیروما

 بسببالتلوثوتعریةالتربة،ودراسة 21 ومنأھمنتائجھأنھسیحدثخلالفیالقرن 2100 ضاتوقعاتحت�سنة

، The limits to growthالمدرسبمعھدماساتشوستشللتكنولوجیابعنوان "جایفورستور"

افالمواردالطبیعیة،النموالسكاننزاستبارزةوھیریاضیلدراسةخمسةاتجاھاتعالمیةتتضمنالدراسةنموذج

دفھذھالدراسةتبیانالعالقةبینھذھالمتغیراتواالتجاھاتالخمسلھي،التصنیع،سوءالتغذیة،تدھورالبیئة،حیث

 4.عاما 30 مدةزمنیةتزیدعلى

 جویلیةسنة16- 5 فیاستكھولم بینتمعقدقمةاألممالمتحدةحواللبیئة فی 

 14 منبینھادولة، - 112 حضرھذاالمؤتمرممثلو1972

دولةعربیة،إضافةإل�عددكبیرمنالمنظماتالحكومیةالدولیة،والوكاالتالمتخصصةوالمنظماتغیرالحكومی

ة،تمعرضخاللھذاالمؤتمرمجموعةمنالقراراتالخاصةبالتنمیةاالقتصادیةوضرورةالترابطبینالبیئةوالم

كنتحقیقنجاحلتحسینالبیئةأذاشاكالالقتصادیة،وطالبتالدواللنامیةبأنلھااألولویةفیالتنمیةذلكأنھمنغیرالمم

 .لمتضیقالفجوةبینالدواللغنیةوالدواللفقیرة

عل�الرغممنذلكوافقممثلوالدواللنامیةعل�أنھمنالضروریإدماجاالعتباراتالبیئیةفیاستراتیجیاتالتنمیةالوطن

یةبغیةتجنبأخطاءالدواللمتقدمةواستخدامالمواردالبشریةوالطبیعیةبفعالیةأكبر،وتوصلمؤتمراستكھولمإ

 .دفتوجیھالعماللدولیوالوطنیفیھذاالصددبھتوصیة 109 مبدءاو26بنيل�ت

                                                           
1

  3ص 2004،الكویت،فیفري 26،مجلةجسرالتنمیة،العدد"اقتصادیاتالبیئة"الحاجحسن،
2

  294، ص2003، ،مصر"اقتصادحمایةالبیئة"محمدعبدالبدیع،
3
، مذكرة ماجستیر، "واالجتماعیة مدخل لمساھمة المؤسسة االقتصادیة في تحقیق التنمیة المستدامةالمسؤولیة البیئیة " الطاھر خامرة،  

  29- 26، ص ص2007جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
4

  294محمدعبدالبدیع،مرجعسبقذكره،ص



 المقدمـــــة العـــــــامة

37 
 

 وضعبرنامجاألممالمتحدةللبیئة  1982 فیسنة)UNEP (

المحوكانتأھمیةالتقریرأنھكانمبنیاعل�وثائقعلمیةوبیاناتإحصائیةأكدتالخطرتقریراعنحالةالبیئةفیالعالم،

 25 یطبالعالم،وأشارالتقریرإل�أنأكثرمن

ألفنوعمنالخالیاالنباتیةوالحیوانیةكانتفیطریقھاإل�االنقراض،وأنألوفاأخر�منالخالیاغیرالمعروفةیمكنأنتك

 ونقداختفت

 68 ملیونطنمنأكاسیدالكبریت،و 990 فیالھواء 1981 ائیا،كماأفادالتقریرأناألنشطةالبشریةأطلقتعامنھ

 177 ملیونطنمنالموادالدقیقةالعالقة،و 57 النتروجین،وطنمنأكاسید ملیون

  .ملیونطنمنأوألكسیدالكربونمنمصادر ثابتةومتنقلة

وحذرالتقریرمنأناستمرارتلكاإلنبعاثاتسیخلقتغییرافیالمناخیؤدیإل�ذوبانالجلیدالقطبیفتطمسبذلك 

 فیسبتمبر 2 ملیونكم 28.3 المدنالساحلیة،وقدرالعلماءوجودثقبفیطبقةاألوزونفیالفضاءالعلوییبلغ

  .نتیجة زیادةاستخداماتغازاتالكلورفولروكاربون 2002

 اكتوبر 28 فيو 

،الھدفمنھتوجیھوتقویمأینشاط المیثاقالعالیللطبیعةأقرتالجمعیةالعامةلألممالمتحدة1982

  .بشریمنشأنھالتأثیرعل�الطبیعة،ویجباألخذبعیناالعتبارقدرةالنظامالطبیعیعندوضعالخططالتنمویة

 قدمتاللجنةالدولیةللبیئةوالتنمیةالتابعةلألممالمتحدةتقریرابعنوان 1987 فریلأ 27وفي 

 ،" مستقبلناالمشترك "

ویعرفأیضابتقریربورتالندحیثأظھرالتقریرفصلكاملعنالتنمیةالمستدامةوتمبلورتتعریفدقیقلھا،وأكدالتقر

  .رربیئيیر أنھالیمكننااالستمرارفیالتنمیةمالمتكنھذھالتنمیةقابلةلالستمرارومندونض

 جمعیةالصحةالعالمیةفیماياتخذت 

قراراأوضحتفیھأنالتنمیةالصحیةشرطضروریلتنمیةاجتماعیة 1989

واقتصادیة،وأناالستخدامالعقالنیلموارداألرضلھأھمیةقصو�لتحقیقالصحةللجمیعولحاللمشاكالالیكولو

 .جیة، 

والستمرارالعملیةاإلنمائیةذواعتبرتالتنمیةالعشوائیةتزیدمنالخطرالمحدقبالصحةلألجیااللحالیةوالقادمة

  .اتھا

 1989 نوفمبروفي 

أنالتوازنالسكانیوالمواردوحمایةالبیئةعناصرأساسیةلنوعیةالحیاة أعلنالمؤتمرالدولیللسكان

والتنمیةالقابلةلالستمرار،واعتبرالمؤتمراإلستراتیجیةاإلنمائیةالتیتعكساھتماماتالسكانوتربطبرامجالسك

  .كانیةوالتوظیفیةھیالمعیارلتحقیقالتنمیةالمستدامةانبالبرامج الصحیةوالتربویةواإلس

وفینفسالسنةصدرتقریرلجنةالجنوببعدسلسلةطویلةمناألعمااللتحضیریة،وطرحالتقریرالعالقةالجدلیة 

بینالتقدمالثقافیوالثروةوالقدرةعل�إقامةتنمیةقابلةلالستمرار،وأكدأنھكلمازادالتقدمالثقافیوحسنتوزیعالثرو

ة 

نیةودولیةتحققالتوازنبینالتنمیةوبینالتجددالمطلوبفیالنظاماالیكولوجیوالطبیعي،ككلماأمكنإقامةبرامجوط

ما 

أشارالتقریرأنالسیاساتاالقتصادیةوالتجاریةللدواللصناعیةأدتإل�مضاعفةوتعقیدالمشاكالالقتصادیةوالبی

 .ئیةللدواللنامیة

 مؤتمرالعماللدولیفیجویلیةكمااعتبر 

مجفیإطاراألھداف أناألھدافواألنشطةالبیئیةیجبأنتد1990
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اإلنمائیة،وأنتوضعالسیاساتاالجتماعیةواالقتصادیةبعداألخذفیاالعتبارالحاجةإل�االستخدامالعقالنیللموا

  .ردوالحاجة إل�تحسینوحمایةالبیئة

 جوان4-3من 

- حادثةتشرنوبیلوانتباھجماعةالخضروعل�غرارالكوارثالطبیعیةالتیحدثتفیالعالممثل1992

أومایعرفبمؤتمراألمم فیریود�جانیروبالبرازیلإل�ضرورةاالھتمامبالبیئة،انعقدتقمةاألرض

المتحدةللبیئةوالتنمیة،خصصالمؤتمراستراتیجیاتوتدابیرتحدمنالتآكاللبیئیفیإطارتنمیةقابلةلالستمراروم

 :الئمةبیئیا، وخرجالمؤتمربستنتائجوھي

 مسائلذاتأھمیةكونیةكمعاھدةلتغییرالمناخوأخر�للتنوع؛وضعمعاھدةبشأن -

إعالنمیثاقلألرضیحددویعلنمبادئتلتزمالشعوب بھافیالعالقاتفیمابینھا،ومعالبیئة،وتؤكدعلى  -

 استراتیجیاتقابلةلالستمرار؛

 لتطبیقمیثاقاألرض؛)21أجندةالقرن(جدوألعمال -

لنامیةالتیتفتقرإل�مواردمالیةإضافیة وضعآلیةتمویللألنشطةالتنفیذیةللمبادئالمعلنةخصوصافیالدوال -

 لدمجالبعدالبیئیفیسیاساتھااإلنمائیة؛

 إقرارإتاحةالتقانةالبیئیةلكافةالدول،معاحترامحقوقالملكیةالفكریة؛ -

 .بحثمسألةالمؤسساتالتیستشرفعل�عملیةالتنفیذ -

 1992 فیسنةو 

لضماناستقرارتركزغازاتالعل�اإلجراءاتالالزمةأیضاركزتاتفاقیةاألممالمتحدةاإلطاریةللتغییرالمناخي

دفیئةفیالجوعل�مستو�یمكنمعھخاللفترةزمنیةمحددةتفادیحدوثتغییراتمناخیةخطرةتؤثرفیاستقرارالنظاما

  .دامةددإمكاناتتحقیقالتنمیةالمستتھإلیكولوجیو

 1997 وفیدیسمبر 

الذییھدفبالدرجةاألول�إل�الحدمنانبعاثغازاتالدفیئة،وتتحدد انعقدمؤتمركیوتو

البروتوكواللمرتبطةبالتنمیةالمستدامةفیتحسینكفاءةاستخدامالطاقةفیالقطاعاتاالقتصادیةالمختلفةوأھداف

 .زیادة استخدامنظمالطاقةالجدیدةوالمتجددةباإلضافةإل�زیادةالمصباتالمتاحةالمتصاصغازاتالدفیئة

 2002 فیجوھانسبرغبجنوبإفریقیاسنة 

 100تمرأكثرمن ،حضرالمؤانعقدمؤتمرالقمةالعالمیللتنمیةالمستدامة

رئیسدولةوعشراتاآلالفمنالمتخصصینفیمجاالتالبیئة 

 :والتنمیة،یھدفالمؤتمرإل�تأكیدااللتزامالدولیبتحقیقالتنمیة المستدامةوذلك من خالل

 ( 21 أجندةالقرن) 21 تقویمالتقدمالمحرزفیتنفیذجدوألعمااللقرن .1

 .1992الصادرعنمؤتمراألممالمتحدةللتنمیةوالبیئةعام 

  التحدیاتوالفرصالتییمكنأنتؤثرفیإمكاناتتحقیقالتنمیةالمستدامة؛استعراض .2

 اقتراحاإلجراءاتالمطلوباتخاذھاوالترتیباتالمؤسسیةوالمالیةالالزمةلتنفیذھا؛ .3

 .تحدیدسبلدعمالبناءالمؤسسیالالزمعل�المستویاتالوطنیةواإلقلیمیةوالدولیة .4

  
  
  
  

  تعاریف التنمیة المستدامة: الثاني الفرع
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تعددت تعریفات التنمیة المستدامة بما یزید عن ستین تعریفا، وعموما ورد مفھوم التنمیة      

لرئیسة  1987المستدامة ألول مرة وبشكل مؤسس في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة عام 

ھي العملیة التي تلبي “: في تقریر مصیرنا المشترك كالتالي Brundtlandوزراء النرویج 

  1.”تیاجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجیال المستقبلیة على تلبیة احتیاجاتھااح

انطالقا من ھذا التعریف عانت التنمیة المستدامة من التزاحم الشدید في التعریفات والمعاني و

، لذلك  فقد قمنا بإعطاء تعدد وتنوع التعاریف تعریف،وإنمافأصبحت المشكلة لیست غیاب ال

  :أبرزھا 

المبدأالثالثفیمؤتمراألممالمتحدةللبیئةوالتنمیةالذیانعقد وقد عرف:ةاألممالمتحدةئھیتعریف

ضرورةإنجازالحقفیالتنمیةبحیثتتحققعلى :"التنمیةالمستدامةبأنھا 1992 فیریودیجانیروعام

 .لحاضروالمستقبلنحومتساوالحاجاتالتنمویةوالبیئیةألجیاال

 ":وأشارالمبدأالرابعالذیأقرھالمؤتمرإلى أنھ

لكیتتحققالتنمیةالمستدامةینبغیأنتمثاللحمایةالبیئیةجزءاالیتجزأمنعملیةالتنمیةوالیمكن 

  2"التفكیرفیھابمعزلعنھا

  
ھیتلكالتیتھتمبتحقیقالتكافؤالمتصاللذییضمنإتاحةنفس :"تعریفالبنكالدولي

لألجیااللقادمةوذلكبضمانثباترأسالمااللشامألوزیادتھالمستمرة الفرصالتنمویةالحالیة

،الفني ..)معدات وطرق(عبرالزمن،حیثیشیرالتقریرأنرأسالمااللشاملیتضمنرأسالمااللصناعي

غابات (،والبیئي)عالقاتومؤسسات(،االجتماعي)معرفةومھارات(

  3".وبناءعل�ھذاالتعریففمناطاالستدامةھورأسالمال.)وموارد

BOQUETYves إشكالیة حدیثة نسبیا، نتیجة التفكیر “ : یعرف التنمیة المستدامة على أنھا

فالتنمیة . العقالني المتعلق بالتدھور البیئي الناتج عن التطور السریع للنشاطات اإلنسانیة

  4.”قیمة موارد األجیال المستقبلیة أو ترفع منھا ظالمستدامة ھي الطاقة التي یجب أن تحف

ي یحقق االستدامة والمستدامة ھي عملیة تغییر شاملة في إطار نموذج تنمالتنمیة "      

بجوانبھا االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة، البیئیة والسیاسیة بما یضمن تحقیق الكفاءة 

نجازیة في تلبیة الحاجات الحالیة وارد الطبیعیة وزیادة المقدرة االاإلستخدامیة للم

  5."والمستقبلیة

                                                           
1Corinne Gendron, Le développement durable comme compromis, Québec 2006, p166 

 1،2000اطقافیة،القاھرة،مصر،الثءشاھین،الدارالدولیةلالستثماراتةبھا،ترجم"مبادئالتنمیةالمستدامة"دوجالسموسشیت،.ف2
  17،ص

 
3http ://www.worldbank.com 

2011-05-25: تاریخ الدخول  
 
4Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel WACKERMAN. Le Développement Durable/ 
édition ellipses, 2008, p 31. 

5
التنمیة : المؤتمر العلمي الدولي،التنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر،صالح يصالح

 8-7دیة وعلوم التسییر، سطیف، الجزائر، المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس، كلیة العلوم االقتصا
 .870ص  ،. 2008أفریل 
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بأنھا نتیجة الجھود المبذولة للحد من الظواھر  1997عام  BARDINETClaudeعرف ِ

  1.المؤثرة على البیئة بشكل فعال

أكد أنھ یوجد مصطلحان عند انعقاد قمة األرض و)  (Agenda 21 21في جدول أعمال القرن 

األساسیة  االحتیاجاتو بالخصوص  االحتیاجاتاألول ھو  : تدامةأساسیان لتعریف التنمیة المس

األولویات، و الثاني یتمثل في قدرة البیئة على تلبیة الحاجات  أيبالخصوص المحرومین 

  2.الحالیة و المستقبلیة

، السیاسیة االجتماعیة، االقتصادیةإن مبدأ التنمیة المستدامة یرتكز على العالقة بین التنمیة 

ھذا التسییر ال یكون مستداما إال إذا كان استغالل الموارد عقالنیا یسمح . التسییر الجید للبیئةو

  3.بالحفاظ على نفس األساس من الموارد الطبیعیة أو تقدیم أساس أفضل لألجیال القادمة

التنمیة : التعریف التالي 1998عام  TIERSTEINو   LAMBRECHTكما أعطى 

الحیاة و األنشطة الممارسة في مجتمع ما حیث تتم تلبیة حاجیات أفراده  المستدامة تنظم أنماط

  4.دون المساس بحاجیات األجیال القادمة

بالرفاھیة  االرتقاءذلك النشاط الذي یؤدي إلى بأنھا  Edoird BARBIERكما یعرفھا 

ن األضرار أكبر قدر مع الحرص على الموارد الطبیعیة المتاحة، و بأقل قدر ممكن م االجتماعیة

  5.و اإلساءة إلى البیئة

  :ومن التعاریف السابقة نستنج أن التنمیة المستدامة ترتكز على النقاط التالیة 

 التغییرات التكنولوجیة والمؤسسیة  تسییر قاعدة الموارد الطبیعیة وحمایتھا وتوجیھ وأقلمة

بطریقة تضمن تلبیة االحتیاجات البشریة لألجیال الحالیة والمقبلة بصورة مستدامة 

 .وعادلة

  استخدام وتعزیز الموارد الطبیعیة والمجتمعیة بصورة منظمة وعقالنیة حتى یمكن

ن النھوض المحافظة على العملیات االیكولوجیة التي تعتمد علیھا الحیاة وحتى یمك

 .بنوعیة الحیاة الشاملة في الحاضر والمستقبل

  

  

  أھداف التنمیة المستدامةمستویات و: الفرع الثالث

  مستویات التنمیة المستدامة: أوال

                                                           
1Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel WAKERMAN, Le développement durable, 
Ellipses édition marketing 2008, p 31. 
2Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel WAKERMAN., p 31. 
3Gabriel WAKERMAN, ibid, p 31. 
4Gabriel WAKERMAN, ibid, p 31. 
5Gabriel WAKERMAN, ibid, p 31. 
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 1 :ینطویمفھوماالستدامةعل�مستویینأحدھماقویواآلخر ضعیف

 حسبوجھةنظربعضاالقتصادیینالمھتمینبمجااللتنمیة المستدامة :القویة االستدامة .1

النشاطاتاالقتصادیةضمنمجااللنشاطاتاإلنسانیة،وھذھاألخیرة ) حقل(یقعمجال"

ونتیجةعالقةالتضمینھذھھیأنالنشاطاتاالقتصادیةلنتستمر،كما ..ضمنالدائرةالبیولوجیة

شكلكبیربالطبیعة،والتیتمدھا أنھاستنموبشكلمتضائلعل�المد�الطویإلذاتماإلضرارب

، "بالمواردالمادیةوالطاقویةالمجانیةوكذابقدراتتطھیراعتبرتطوالوقتمض�غیرمحدودة

،وتد"..وبالتالیفإنفكرةاالستدامةالقویةترفضفكرةاإلحاللبینمختلفأشكالرأسالمالبشري،مالي،تكنولوجي

 – عل�األقل – عمضرورةبقاء

 JOEL deھذھالنظرةالدعممنطرفالفیلسوفوقدالقت.جزءمنمخزونرأسالمااللطبیعیثابتا

Rosnayیشبھقیام ،والذی

العالقةالطفیلیةبینالدائرةالبیئیةوالدائرةاإلنسانیةمنخاللعملھذھاألخیرةعل�استنفاذمواردھذھاألخیرةحت�

  .النھایة

 ترتكزالنظرةالضعیفةللتنمیةالمستدامةعل�نظریاتحسبھا :االستدامةالضعیفة .2

 یةدون تھدیدقدرةاألجیااللالحقةعل�االستجابةیجبضماناحتیاجاتاألجیااللحال"

 رأسالمااللطبیعیالقابلللفناءیمكن: "وھي) Sollowقاعدة (، لكنمعفكرةبسیطة  "الحتیاجاتھم

  ."استبدالھكلیابمرورالزمنبرأسالمااللتكنولوجیأوالمالي

وعل�عكسسابقتھاتفترضاالستدامةالضعیفةدومادرجةمناإلحاللبینمختلف 

یعتبربقاءمخزونرأسالماالإلجمالیالمجمعثابتاعل�األقلشرطاكافیا أشكالرأسالمال،حیث

 .ثابت = "مالي +بشري + تكنولوجي +طبیعي " لضماناالستدامةالبیئیة،بمعن�رأسالمال

  :یمكن توضیح أھداف التنمیة المستدامة في الشكل التالي: أھداف التنمیة المستدامة:ثانیا

  )2(الشكل 

  أھداف التنمیة المستدامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  72دوجالسموسشیت،مرجعسبقذكره،ص.ف:المرجع

 ورغمأنالتركیزعل�مجموعةمناألھدافیعتمدعل�وجھةنظرالمرء،إالأنھیجبأن

 .تكونجمیعاألھدافمتوافقةمعاقبلتحققالتنمیةالمستدامة

 .وقدبذلتجھودمتواصلةلتأكیدالمضامینالمتأصلةفیالعناصرالثالثةللتنمیةالمستدامة

                                                           
1Philippe BONTEMS, Gilles ROTILLON, Economie de l'environnement, op-cit, pp: 100-101. 

 :األھدافاالقتصادیة

 النمو٭

 المساواة٭

 الكفاءة٭

 :األھدافاالجتماعیة
 التمكین٭
 المشاركة٭
 الحراكاالجتماعي٭
 التماسكاالجتماعي٭
 الھویةالثقافیة٭
 التطویرالمؤسسي٭

 :األھدافاإلیكولوجیة
 وحدةالنظاماإلیكولوجي٭
 قدرةتحماللنظامالبیئي٭
 التنوعالبیولوجي٭
 القضایاالعالمیة٭

المستدامة التنمیة  
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ویركزاإلیكولوجیونمنخبراءالبیئةعل�الحفاظعل�تكاماللنظماإلیكولوجیةالالزمةلالستقرارالكلیلنظامنا

 .البیولوجیةوالعالمیواالھتمامبقیاسوحداتالكیاناتالطبیعیةوالكیمیائیة

ةإل�أقص�درجةفیظاللموجوداتالرأسمالیةوالتكنولوجیاالبینمایسع�االقتصادیونإل�زیادةالرفاھیةالبشری

  .باعتبارھمعیارللقیاس)مثاللماألوالقیمةالمتحققة( راھنةواستخدامالوحداتاالقتصادیة

  ویركزعلماءاالجتماععل�أنالعوامالألساسیةالفعالةفیالتنمیةالمستدامةھمالناس

  1.مثاللرفاھیةوالتمكیناالجتماعيواستخدامالوحداتغیرالملموسةأحیانا،ورغباتھممتھاحتیاجاومدى 

  

  أبعاد التنمیة المستدامة: طلب الثانيالم

  :یمكن توضیح األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة في الشكل التالي

  

  )3(الشكل

  للتنمیة المستدامة -األعمدة  -األبعاد  

  

Source:Yvette veyret , Le développement durable: approches plurielles, développement 
durable et géographie, Hatier, Paris, 2005, p 22. 

  

  
 منخالاللشكلنستنتجأنالتنمیةالمستدامةالتتحققإالمنخالاللتقاءالعناصرالثالثة
تقعالحلواللدائمةالالزمةلتنالرئیسیةالتیتشملوجھاتنظراإلیكولوجیینواالقتصادیینوعلماءاالجتماع،حیث

العناصر أو األبعاد  االتالتیتمثلمجلمیةالنظماألرضیةفیمفترقالطرقبینا
 . الثالثةالرئیسیةللتنمیةالمستدامة

 ومعذلكفإنعدمالتوازنبینالعناصرالثالثةأوإعادةصیاغةالتوازنلیعكستفوقإحدى
، لإلخفاقاالتمجلأكثرمناوجھاتالنظرعل�ماعداھاقدیسفرعنفشلتحقیقصیانةالبیئةبسببتعرضواحدأو

بحیث لمثاإلحد�وجھاتالنظراألساسیةفیالحسبانسبیالفإذاأخذتعل�

النمووالكفاءة،وترجعفیالوقتنفسھاألھدافالبیئیةإلى :تبرزاألھدافاالقتصادیةفقطمثل

  .فإنھالیمكنتحقیقتوازندائمفیاألمدالبعید .إدارةالمواردالطبیعیةوحدھا

  
                                                           

  72- 71 صص دوجالسموسشیت،مرجعسبقذكره،.ف1
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  :ویلجأالبعضإلى تحدید أبعادالتنمیةالمستدامةواختصارھافیثالثةأقطابھي

  1التكنولوجيالبیئي ،البعد االقتصادي، االجتماعي و

  البعد االقتصادي: الفرع األول
على یتمحور البعد القتصادي للتنمیة المستدامة حول االنعكاسات الراھنة والمستقبلیة لالقتصاد 

البیئة، إذ یطرح مسألة اختیار وتمویل وتحسین التقنیات الصناعیة في مجال توظیف الموارد 

الطبیعیة، وفقا للبعد االقتصادي تعمل التنمیة المستدامة على تطویر التنمیة االقتصادیة مع األخذ 

س للحیاة البشریة بالحسبان التوازنات البیئیة على المدى البعید، باعتبار البیئة ھي القاعدة واألسا

 .عتبرذاتأساسكمي،تتعلقبرفعمعداللنمو،الدخلوعدالةتوزیعھ، الذي ی2الطبیعیة وكذا النباتیة

 فبالنسبةلألبعاداالقتصادیةللتنمیةالمستدامة  :حصةاالستھالكالفردیمنالمواردالطبیعیة

 لعالمحسبمایشیرإلیھمستو�نصیبالفردمنالمواردالطبیعیةفي ا -نالحظأنسكانالبلدانالصناعیة

ومنذلكمثالأناستھالكالطاقة  .یستغلونأضعافمایستخدمھسكانالبلدانالنامیة -

مرة،وھوفي  33 الناجمةعنالنفطوالغازوالفحمھوفیالوالیاتالمتحدةأعل�منھفیالھندب

أعل�بعشرمراتفیالمتوسطمنھفیالبلدان    "OCDE" بلدانمنظمةالتعاونوالتنمیةاالقتصادیة

 .النامیةمجتمعة

 فالتنمیةالمستدامةبالنسبةللبلدانالغنیةتتلخصفیإجراء :واردالطبیعیة إیقافتبدیدالم

تخفیضاتمتواصلةمنمستویاتاالستھالكالمبددةللطاقةوالمواردالطبیعیةوذلكعبرتحسین 

والبدفیھذھالعملیةمنالتأكدمنعدم  .مستو�الكفاءةوإحداثتغییرجذریفیأسلوبالحیاة

نمیةالمستدامةأیضاتغییرأنماطاالستھالكالتي وتعنیالت .تصدیرالضغوطالبیئیةإل�البلدانالنامیة

تھدد التنوعالبیولوجیفیالبلداناألخر�دونضرورة،كاستھالكالدواللمتقدمةللمنتجاتالحیوانیة 

 .المھددةباالنقراض

 تقععل�البلدانالصناعیة مسؤولیة  :مسؤولیةالبلدانالمتقدمةعنالتلوثوعنمعالجتھ

متراكمفیالماضیمنالمواردالطبیعیةمثاللمحروقخاصةفیقیادةالتنمیةالمستدامة،ألناستھالكھاال

 -وبالتالیإسھامھافیمشكالتالتلوثالعالمي - ات

یضافإل�ھذاأنالبلدانالغنیةلدیھاالمواردالمالیةوالتقنیةوالبشریةالكف،كانكبیرابدرجةغیرمتناسبة

یلةبجعلھاتحتلمركزالصدارةفیاستخدامتكنولوجیاتأنظفوتستغاللمواردبكثافةأقل،وتحویالقت

یئةأسبابترمیإل�تحقیقنوعمنالمساواةواالشتھانحوحمایةالنظمالطبیعیةوالعملمعھا،وفیتھصادیا

كلذلكإضافةإل�توفیرا،اتھتراكیةللوصوإلل�الفرصاالقتصادیةوالخدماتاالجتماعیةداخلمجتمعا

 -خاصةالمتخلفةمنھا– لمواردالتقنیةوالمالیةلدعمالتنمیةالمستدامةفیالبلداناألخرى

 .ودبالنفععل�الجمیعباعتبارأنذلكاستثماریع

 ثمةجانبمنجوانبالروابطالدولیةفیمابینالبلدانالغنیةوالفقیرةیحتاجإل�د:تقلیصتبعیةالبلدانالنامیة

ذلكأنھبالقدرالذیینخفضبھاستھالكالمواردالطبیعیةفیالبلدانالصناعیة،یتباطأنموص،راسةدقیقة

المنتجاتمنالبلدانالنامیةوتنخفضأسعارالسلعاألساسیةبدرجةأكبر،ممایحرمالبلدانالناادراتھذھ

، میةمنإیراداتتحتاجإلیھااحتیاجاماسا

وممایساعدعل�تعویضھذھالخسائر،االنطالقمننمطتنموییقومعل�االعتمادعل�الذاتلتنمیةالقدراتا
                                                           
1
.http://islamfin.go-forum.net/montada-f13/topic-t611.htm 

  2011- 09- 07: تاریخ الدخول
 

 .39 بو زنط، مرجع سبق ذكره، صعثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أ-2
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لتجارةفیمابینالبلدانالنامیة،وتحقلذاتیةوتأمیناالكتفاءالذاتیوبالتالیالتوسعفیالتعاوناإلقلیمي،وفیا

 .یقاستثماراتضخمةفیرأسالمااللبشري،والتوسعفیاألخذبالتكنولوجیاتالمحسنة

 التنمیةالمستدامةلد�البلدانالفقیرة: 

وتعنیالتنمیةالمستدامةفیالبلدانالفقیرةتكریسالمواردالطبیعیةألغراضالتحسینالمستمرفیمستو

 % 20 أخالقیة،أمرحاسمبالنسبةألكثرمنویعتبرالتحسینالسریع،كقضیة .یاتالمعیشة

ویحققالتخفیفمنعبءالفقرالمطلقنتائجعملیةھامةبالنسبةلل،منسكانالعالمالمھمشینفیالوقتالحالي

تنمیةالمستدامة،ألنھناكروابطوثیقةبینالفقروتدھورالبیئةوالنموالسریعللسكانوالتخلفالناجمعنا

 .لتاریخاالستعماریوالتبعیةالمطلقةللقو�الرأسمالیة

 إنالوسیلةالناجعةللتخفیفمنعبءالفقروتحسینمستویاتالمعیشةأصبح:مساواةفیتوزیعالمواردال

ا،وتتمثلفیجعلفرصالحصتھتمسؤولیةكلمنالبلدانالغنیةوالفقیرة،وتعتبرھذھالوسیلةغایةفیحدذا

تمعأقربإل�المساواة،فالفرصغیراللمجولعل�المواردوالمنتجاتوالخدماتفیمابینجمیعاألفرادداخال

حصولعل�التعلیموالخدماتاالجتماعیةوعل�األراضیوالمواردالطبیعیةاألخر�وعل�متساویةفیال

 .حریةاالختیاروغیرذلكمنالحقوقالسیاسیةتشكلحاجزاھاماأمامالتنمیة

 .فھذھالمساواةتساعدعل�تنشیطالتنمیةوالنمواالقتصادیالضروریینلتحسینمستویاتالمعیشة

 الحدمنالتفاوتالمتنامیفیالدخلوفیفرصالحصفالتنمیةالمستدامةتعنیإذن:الحدمنالتفاوتفیالمداخیل

ولعل�الرعایةالصحیةفیالبلدانالصناعیةمثاللوالیاتالمتحدة،وإتاحةحیازاتاألراضیالواسعةوغی

رالمنتجةللفقراءالذینالیملكونأرضا،وكذاتقدیمالقروضإل�القطاعاتاالقتصادیةغیرالرسمیةوإ

وتجباإلشارةإل�،رأةفیكلمكاناالشرعیة،وتحسینفرصالتعلیموالرعایةالصحیةبالنسبةللمبھاكس

أنسیاسةتحسینفرصالحصولعل�األراضیوالتعلیموغیرذلكمنالخدماتاالجتماعیةلعبتدوراحاسم

 .افیتحفیزالتنمیةالسریعةوالنموفیاقتصادیاتالنموراآلسیویةمثلمالیزیاوكوریاالجنوبیةوتایوان

 الألموالمناإلنفاقعل�اكماأنالتنمیةالمستدامةیجبأنتعنیفیجمیعالبلدانتحوی:تقلیصاإلنفاقالعسكري

نشأنإعادةتخصیصولوجزءصغیمو،ألغراضالعسكریةوأمنالدولةإل�اإلنفاقعل�احتیاجاتالتنمیة

 .رمنالمواردالمكرسةاآلنلألغراضالعسكریةاإلسراعبالتنمیةبشكلملحوظ

  البعد االجتماعي: الفرع الثاني
تلك العملیة التي تنطوي على إحداث بعض التغیرات التنظیمیة : " على أنھاالجتماعیالبعد یعرف

، فھي بذلك ھدف االجتماعیةاإلنسانیة والبرامج  االحتیاجاتالمخططة لتحقیق تالؤم أفضل بین 

معنوي لعملیة دینامیكیة تتجسد في إعداد وتوجیھ الطاقة البشریة للمجتمع عن طریق تزوید 

، ....العامة كالتعلم والصحة واإلسكان والنقل والمواصالت  ماعیةاالجتاألفراد بقدر من الخدمات 

بحیث یتیح لھم ھذا القدر فرصة للمساھمة والمشاركة في النشاط اإلجتماعي  واالقتصادي لتحقیق 

  .1"المنشودة االجتماعیةاألھداف 

 وتعنیالتنمیةالمستدامةفیمایتعلقباألبعادالبشریةالعملعل�تحقیقتقدمكبی:غرافيوتثبیتالنموالدیم

رفیسبیلتثبیتنموالسكان،وھوأمربدأیكتسیأھمیةبالغة،لیسألنالنموالمستمرللسكانلفترةطویلةو

بمعدالتشبیھةبالمعدالتالحالیةأصبحأمرامستحیالاستحالةواضحةفقط،بلكذلكألنالنموالسریع

                                                           
  .18،ص2009، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، "التنمیة االجتماعیة من الحداثة إلى العولمة"طلعت مصطفى،1
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، ةوعل�قدرةالحكوماتعل�توفیرالخدماتیحدثضغوطاحادةعل�المواردالطبیعی

كماأنالنموالسریعللسكانفیبلدأومنطقةمایحدمنالتنمیة،ویقلصمنقاعدةالمواردالطبیعیةالمتاحة

 .إلعالةكلساكن

 وللحجمالنھائیالذییصإللیھالسكانفیالكرةاألرضیةأھمیتھأیضا،ألن:مكانةالحجمالنھائیللسكان

وتوحیاإلسقاطاتالحالیة،فیضوءاالت،بدقةحدودقدرةاألرضعل�إعالةالحیاةالبشریةغیرمعروفة

 جاھاتالحاضرةللخصوبة،بأنعددسكانالعالمسیستقرعندحوالي

 .ملیارنسمة،وھوأكثرمنضعفعددالسكانالحالیین11,6

وضغطالسكان،حت�بالمستویاتالحالیة،ھوعاملمتناممنعواملتدمیرالمساحاتالخضراءوتدھورال

مإل�األرابھالطبیعیةاألخرى،ألننموالسكانیؤدیتربةواإلفراطفیاستغالاللحیاةالبریةوالموارد

 .ضیالحدیة،أویتعینعلیھماإلفراطفیاستخدامالمواردالطبیعیة

 أھمیةتوزیعالسكان: 

فاالتجاھاتالحالیةنحوتوسیعالمناطقالحضریة،والسیماتطورالمدنال،كماأنلتوزیعالسكانأھمیتھ

، كبیرةلھاعواقببیئیةضخمة

اعل�الناسوتھالملوثةفتتسببفیكثیرمناألحیانفیأوضاعلھاخطورفالمدنتقومبتركیزالنفایاتوالمواد

 .ابھتدمرالنظمالطبیعیةالمحیطة

ومنھنا،فإنالتنمیةالمستدامةتعنیالنھوضبالتنمیةالقرویةالنشیطةللمساعدةعل�إبطاءحركةالھج

رةإل�المدن،وتعنیاتخاذتدابیرسیاسیةخاصةمنقبیالعتماداإلصالحالزراعیواعتمادتكنولوجیات

 .لیصإل�الحداألدن�مناآلثارالبیئیةللتحضرتؤدیإل�التق

 كماتنطویالتنمیةالمستدامةعل�استخدامالمواردالبشریةاستخ:االستخدامالكاملللمواردالبشریة

 .داماكامال،وذلكبتحسینالتعلیموالخدماتالصحیةومحاربةالجوع

مومنالمھمبصورةخاصةأنتصاللخدماتاألساسیةإل�الذینیعیشونفیفقرمطلقأوفیالمناطقالنائیة،و

نھنافإنالتنمیةالمستدامةتعنیإعادةتوجیھالمواردأوإعادةتخصیصھالضمانالوفاءأوالباالحتیاجا

، تالبشریةاألساسیةمثلتعلمالقراءةوالكتابة،وتوفیرالرعایةالصحیةاألولیة،والمیاھالنظیفة

 - فیماوراءاالحتیاجاتاألساسیة - والتنمیةالمستدامةتعني

بتدریبالمربی(ثقافي،واالستثمارفیرأسالمااللبشرياالجتماعي،وحمایةالتنوعالیةتحسینالرفاھ

نوالعاملینفیالرعایةالصحیةوالفنیینوالعلماءوغیرھممنالمتخصصینالذینتدعوإلیھمالحاجةالس

 ).تمرارالتنمیة

 األخر�للتنمیةالمستدامةإنالتنمیةالبشریةتتفاعلتفاعالقویامعاألبعاد :الصحةوالتعلیم ،

منذلكمثالأنالسكاناألصحاءالذیننالوامنالتغذیةالجیدةمایكفیھمللعمل،ووجودقوةالعماللحسنةالت

ومنشأنالتعلیمأنیساعدالمزارعینوغیرھممنسكانالبادیة،علیم،أمریساعدعل�التنمیةاالقتصادیة

 .عل�حمایةالغاباتومواردالتربةوالتنوعالبیولوجیحمایةأفضل

 رأةأھمیةدورالم 

ولدورالمرأةأھمیةخاصة،ففیكثیرمنالبلدانالنامیةیقومالنساءواألطفالبالزراعاتالمعیشیة،وال:

لیةمباشرنزالمرعیوجمعالحطبونقاللماء،وھمیستخدمونمعظمطاقتھمفیالطبخ،ویعتنونبالبیئة

–لنزالموالمرأةبعبارةأخر�ھیالمدبراألولللمواردوالبیئةفی،ة

 -اھیأولمنیقدمالرعایةلألطفالنھكماأ

والمرأةاأل،ومعذلكفكثیراماتلق�صحتھاوتعلیمھااإلھمااللصارخمقارنةبصحةالرجالوتعلیمھم
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كثرتعلیما،لدیھافرصأكبرفیالحصولعل�وسائلمنعالحمل،كماأنمعدالتخصوبتھاأقلفیالمتوسط،و

، أطفالھاأكثرصحة

 .ومنشأناالستثمارفیصحةالمرأةوتعلیمھاأنیعودعل�القابلیةلالستدامةبمزایامتعددة

 ثمإنالتنمیةالمستدامةعل�المستو�السیاسیتحتاجإل�مشاركةمنتمسھمالقرارات،:اكمیةتحسینالح

فیالتخطیطلھذھالقراراتوتنفیذھا،وذلكلسببعملیھوأنجھودالتنمیةالتیالتشركالجماعاتالمحلیةكث

لذلكفإنتبنینظامیعتمدعل�المشاركةفیالحكمبصورةأكبرإضافةإل�مبادئالش،یرامایصیبھااإلخفاق

 .اللقاعدةاألساسیةللتنمیةالبشریةالمستدامةفیالمستقبلفافیةوالمساءلةیشك

  البعد البیئي: الفرع الثالث

 .وتتعلقبحمایةالبیئة

 إتالفالتربة،استعمااللمبیدات،تدمیرالغطاءالنباتیوالمصاید: 

بالنسبةلألبعادالبیئیةنالحظأنتعریةالتربةوفقدانإنتاجیتھایؤدیانإل�التقلیصمنغلتھا،ویخرجانسن

 .اإلنتاجمساحاتكبیرةمناألراضیالزراعیةویامندائرة

 .كماأناإلفراطفیاستخداماألسمدةومبیداتالحشراتیؤدیإل�تلویثالمیاھالسطحیةوالمیاھالجوفیة

، اتضربالغطاءالنباتیوالغاباتأوتدمرھمانھأماالضغوطالبشریةوالحیوانیة،فإ

بمستویاتغیرمستوھناكمصایدكثیرةلألسماكفیالمیاھالعذبةأوالمیاھالبحریةیجریاستغاللھافعال

 .اتوشكأنتصبحكذلكنھدامة،أوأ

 والتنمیةالمستدامةتحتاجإل�حمایةالمواردالطبیعیةالالزمةإلنتاجالموا:حمایةالمواردالطبیعیة

-دالغذائیةوالوقود

 -ابتداءمنحمایةالتربةإل�حمایةاألراضیالمخصصةلألشجاروإل�حمایةمصایداألسماك

ا،ومعذلكفإبھاآلخذینفیالتزاید،وھذھاألھدافیحتملتضارمعالتوسعفیاإلنتاجلتلبیةاحتیاجاتالسكان

 .نالفشلفیصیانةالمواردالطبیعیةالتیتعتمدعلیھاالزراعةكفیلبحدوثنقصفیاألغذیةفیالمستقبل

وتعنیالتنمیةالمستدامةھنااستخداماألراضیالقابلةللزراعةوإمداداتالمیاھاستخداماأكثركفاءة،و

وھذایحتاجإل�اجتناباإلسراف.محسنةتزیدالغلةكذلكاستحداثوتبنیممارساتوتكنولوجیاتزراعیة

ددالحیاةالبریةتھروالبحیرات،ونھفیاستخداماألسمدةالكیمیائیةوالمبیداتحت�التؤدیإل�تدھوراأل

 .،وتلوثاألغذیةالبشریةواإلمداداتالمائیة

 .وھذایعنیاستخدامالریاستخداماحذرا،واجتنابتملیحأراضیالمحاصیلوتشبعھابالماء

 صیانةالمیاه :

ارباستنفاذاإلمداداتالمتاحة،كماأنالمیاھالجنھوفیبعضالمناطقتقإلمداداتالمیاه،ویھددالسحبمناأل

، وفیةیتمضخھابمعدالتغیرمستدامة

وددالبحیراتتھكماأنالنفایاتالصناعیةوالزراعیةوالبشریةتلوثالمیاھالسطحیةوالمیاھالجوفیة،و

والتنمیةالمستدامةتعنیصیانةالمیاھبوضعحدلالستخداماتالمبددةوتحسین،المصباتفیكلبلدتقریبا

وھیتعنیأیضاتحسیننوعیةالمیاھوقصرالمسحوباتمنالمیاھالسطحیةعل�معدل،كفاءةشبكاتالمیاه

الیحدثاضطرابافیالنظماإلیكولوجیةالتیتعتمدعل�ھذھالمیاه،وقصرالمسحوباتمنالمیاھالجوفیة

 .اعل�معدلتجددھ

 وتواصلمساحةاألراضیالقابلةللزراعة:تقلیصمالجئاألنواعالبیولوجیة- 

-وھیاألراضیالتیلمتدخلبعدفیاالستخدامالبشري

انخفاضھا،ممایقلصمنالمالجئالمتاحةلألنواعالحیوانیةوالنباتیة،باستثناءالقلةالتییدیرھاالبشرإد
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المداریةوالنظماإلیكولوجیةللشوتتعرضالغابات.ارةمكتفة،أوالتیتستطیعالعیشفیالبیئةالمستأنسة

عبالمرجانیةوالغاباتالساحلیةوغیرھامناألراضیالرطبةوسواھامنالمالجئالفریدةاألخر�لتدمیر

 .سریع،كماأنانقراضاألنواعالحیوانیةوالنباتیةآخذافیالتسارع

التعنیأنیتمصیانةثراءاألرضفیالتنوعالبیولوجیلألجیااللمقبلة،وذلكلمجوالتنمیةالمستدامةفیھذاا

 .بإبطاءعملیاتاالنقراضوتدمیرالمالجئوالنظماإلیكولوجیةبدرجةكبیرة،وإنأمكنوقفھا

 حمایةالمناخمناالحتباسالحراري 

 - والتنمیةالمستدامةتعنیكذلكعدمالمخاطرةبإجراءتغییراتكبیرةفیالبیئةالعالمیة:

فبزیادةمستو�سطحالبحر،أوتغییرأنماطسقوطاألمطاروالغطاءالنباتي،أوزیادةاألشعةفوقالبن

 .اإحداثتغییرفیالفرصالمتاحةلألجیااللمقبلةنھیكونمنشأ -سجیة

ویعنیذلكالحیلولةدونزعزعةاستقرارالمناخ،أوالنظمالجغرافیةالفیزیائیةوالبیولوجیةأوتدمیر

 .طبقةاألزونالحامیةلألرضمنجراءأفعاالإلنسان

 

  البعد التكنولوجي: الفرع الرابع
فیتحقیقالرفاھاالجتماعیواالقتصادي،إمكانیةحمایةیوفرالتطورالتكنولوجیإضافةإل�كونھعنصراحیویا

 .البیئةوبالتالیضمانرفاھاألجیااللمقبلة
 امبھكثیراماتؤدیالمرافقالصناعیةإل�تلویثمایحیط:استعمالتكنولوجیاتأنظففیالمرافقالصناعیة

وفیالبلدانالمتقدمةالنمو،یتمالحدمنتدفقالنفایاتوتنظیفالتلوثبنفقاتكبیرة،أما،نھواءومیاھوأرض

، لبلدانالنامیة،فإنالنفایاتالمتدفقةفیكثیرمنھاالیخضعللرقابةإل�حدكبیرفیا

، ومعھذافلیسالتلوثنتیجةالمفرمنھامننتائجالنشاطالصناعي

وأمثالھذھالنفایاتالمتدفقةتكوننتیجةلتكنولوجیاتتفتقرإل�الكفاءةأولعملیاتالتبدید،وتكوننتیجةأیض

التنمیةالمستدامةھناالتحوإلل�تكنولوجیاتأنوتعنی.الإلھمالواالفتقارإل�فرضالعقوباتاالقتصادیة

 .ظفوأكفأوتقلصمناستھالكالطاقةوغیرھامنالمواردالطبیعیةإل�أدن�حد

وینبغیأنیتمثاللھدففیعملیاتأونظمتكنولوجیةتتسببفینفایاتأوملوثاتأقلفیالمقاماألول،وتعیدتدویرال

 .نفایاتداخلیا،وتعملمعالنظمالطبیعیةأوتساندھا

 .ذھالمعاییرفینبغیالمحافظةعلیھاھلتكنولوجیاتالتقلیدیةوفیبعضالحاالتالتیتفیا

 والتكنولوجیاتالمستخدمةاآلنفیالبل:الزاجرةیةالقانوناألخذبالتكنولوجیاتالمحسنةوبالنصوص

 .المتاحةفیالبلدانالصناعیةدانالنامیةكثیراماتكونأقلكفاءةوأكثرتسببافیالتلوثمنالتكنولوجیات

والتنمیةالمستدامةتعنیاإلسراعباألخذبالتكنولوجیاتالمحسنة،وكذلكبالنصوصالقانونیةالخاص

–ومنشأنالتعاونالتكنولوجي .الوتطبیقھالمجةبفرضالعقوباتفیھذاا

 - سواءباالستحداثأوالتطویعلتكنولوجیاتأنظفوأكفأتناسباالحتیاجاتالمحلیة

البلدانالصناعیةوالنامیةأنیزیدمناإلنتاجیةاالقتصادیة،وأنیحوألیضادونالذییھدفإل�سدالفجوةبین

، مزیدمنالتدھورفینوعیةالبیئة

وحت�تنجحھذھالجھود،فھیتحتاجأیضاإل�استثماراتكبیرةفیالتعلیموالتنمیةالبشریة،والسیمافیالب

والتكنووالتعاونالتكنولوجییوضحالتفاعلبیناألبعاداالقتصادیةوالبشریةوالبیئیة،لداناألشدفقرا

 .لوجیةفیسبیلتحقیقالتنمیةالمستدامة

 كماأناستخدامالمحروقاتیستدعیاھتماماخاصاألنھمثالواضحع:المحروقاتواالحتباسالحراري

تھا فالمحروقاتیجریاستخراجھاوإحراقھاوطرحنفایا .ل�العملیاتالصناعیةغیرالمغلقة
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ولألمطارالحمضیةالداخاللبیئة،فتصبحبسببذلكمصدرارئیسیالتلوتالھواءفیالمناطقالعمرانیة،

، تیتصیبمناطقكبیرة،واالحتباسالحراریالذییھددبتغیرالمناخ

والمستویاتالحالیةالنبعاثالغازاتالحراریةمنأنشطةالبشرتتجاوزقدرةاألرضعل�امتصاصھا،وإ

ذاكانتاآلثارقدأصبحتخالاللعقداألخیرمنالقرنالعشرینواضحةالمعالم،فإنمعظمالعلماءمتفقونعل

ایةسواءبالمستویاتالحالیةأوبمستویاتمتزایدة،دنھیمكنلھاأنتستمرإل�ماالالاإلنبعاثات�أنأمثالھذھ

وسیكونللتغییراتالتیتترتبعنذلكارتفاعفیدرجاتالحرارةوأنماطس،عالمیللمناخباساحتونأنتتسببفی

 -والسیماإذاجرتالتغییراتسریعا - قوطاألمطارومستویاتسطحالبحرفیمابعد

الناسومعاشھم،والسیمابالنسبةلمنیعتمدوناعتمادامبآثارمدمرةعل�النظماإلیكولوجیةوعل�رفاھ

 .اشراعل�النظمالطبیعیة

 الحدمنانبعاثالغازات: 

، اإلل�الحدمنالمعداللعالمیلزیادةانبعاثالغازاتالحراریةمجلوترمیالتنمیةالمستدامةفیھذاا

معاتاالمجوذلكعبرالحدبصورةكبیرةمناستخدامالمحروقات،وإیجادمصادرأخر�للطاقةإلمداد

 .لصناعیة

وسیتعینعل�البلدانالصناعیةأنتتخذالخطواتاألول�للحدمنإنبعاثاتثانیأكسیدالكربونواستحداثتكنول

وجیاتجدیدةالستخدامالطاقةالحراریةبكفاءةأكبر،وتوفیرإمداداتمنالطاقةغیرالحراریةتكونمأ

 .مونةوتكوننفقتھامحتملة

المحروقاتبأكفأمایستطعل�أنھحت�تتوافرأمثالھذھالتكنولوجیات،فالتنمیةالمستدامةتعنیاستخدام

 .اعفیجمیعالبلدان

 الحیلولةدونتدھورطبقةاألزون 

وتمثالإلجراءاتاض،والتنمیةالمستدامةتعنیأیضاالحیلولةدونتدھورطبقةاألوزونالحامیةلألر:

للمطالبةبالتخلصتدریجیامنالموافاتفاقیةكیوتوجاءت،لتیاتخذتلمعالجةھذھالمشكلةسابقةمشجعة

دالكیمیائیةالمھددةلألزون،وتوضحبأنالتعاونالدولیلمعالجةمخاطرالبیئةالعالمیةھوأمرمستطا

 .ع

تمعالدولیجعلھاترفضالمجاأصبحتفوقإرادةاتھلكنتعنتالوالیاتالمتحدةاألمریكیةواعتدادھابأنقو

 .أحدایستطیعإجبارھاعل�ذلك لتوقیععل�ھذھاالتفاقیةمادامأنال

 یحتاجتحقیقھدفالتنمیةالمستدامةفیالدواللنامیةإل�إحرازتقدممتزامنفي:كخالصة

 وھناكارتباطوثیقفیمابینھذه .ثالثةأبعادعل�األقل،ھیاألبعاداالقتصادیة،البشریةوالبیئیة

 .اتعزیزاألھداففیبعضھااآلخرنھاألبعادالمختلفة،واإلجراءاتالتیتتخذفیإحداھامنشأ

رأسالمااللبشري،والسیمافیمابینالفقراء،یدعمالجھودالرامیةإل�اإلقاللومنذلكمثالأناالستثمارالضخمفی

منالفقر،وإل�اإلسراعفیتثبیتعددالسكان،وإل�تضییقالفوارقاالقتصادیةوإل�الحیلولةدونمزیدمنالتدھورلأل

 .راضیوالموارد،وإل�السماحبالتنمیةالعاجلةواستخداممزیدمنالتكنولوجیاتالناجعةفیجمیعالبلدان

 لصناعیةبذلمجھودأكبرفیاالبتكارالتكنولوجیالذییعتبرفیحدذاتھویبق�عل�الدوال

 .موضوعمحوریمتباینالجوانب

فاالستدامةتتطلبتغییراتكنولوجیامستمرافیالبلدانالصناعیةللحدمنانبعاثالغازاتومناستخدامالمواردمنحی

 .ثالوحدةالواحدةمنالناتج

اناآلخذةبالتصنیع،لتفادیتكرارأخطاءالتنمیةكمایتطلبتغیراتكنولوجیاسریعافیالبلدانالنامیة،والسیماالبلد

والتحسینالتكنولوجیھوبدورھأمرھامفیالتوفیق،،وتفادیمضاعفةالضررالبیئیالذیأحدثتھالبلدانالصناعیة
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بینأھدافالتنمیةوقیودالبیئة،حیثیشیرتقریربرنامجاألممالمتحدةاإلنمائیعنالتنمیةالبشریةإل�دورالتكنولو

 - اشأنالتعلیمنھشأ - االتكنولوجی" جیافیالتنمیةبذكرھأن

  "للنمووالتنمیة - ولیستمجردنتیجة–وبذلكتكونالتكنولوجیاھیأداة،تمكنالشعوبمنانتشالنفسھامنالفقر

 

  معاییر ومؤشرات التنمیة المستدامة: المطلب الثالث
جمتكاملفیإدارةاالقتصادوالبیئةواالھتمانھتشیرالتنمیةالمستدامةإل�مجموعةواسعةمنالقضایا،تنطویعل�

 .االتالبشریةوالقدرةالمؤسسیةمجلبامات

معلوماتعنمرحلةالتقدمالراھنة،و(یحتاجصانعوالقرارإل�معلوماتللمضیقدمانحوتحقیقالتنمیةالمستدامة

تسمحھذھالمؤشراتألصحابالقراروواض،)معلوماتعناالتجاھاتونقاطالضغط،ومعلوماتعنأثرالتدخالت

  .امةعیالسیاساتمنرصدالتقدمالمحرزفیسبیلتحقیقالتنمیةالمستد

  

 معاییر التنمیة المستدامة: الفرع األول
في منتصف العقد السابع من القرن العشرین تمت إعادة تعریف التنمیة االقتصادیة على أساس 

حتى . الجھود المبذولة لتخفیف الفقر وتحقیق العدالة وتوفیر فرص العمل في سیاق اقتصاد نام

بناءا على ذلك »Dudley Sors«ولقد وضع .صارت إعادة توزیع الثروة جزءا من النمو

عدم عدالة _ البطالة_ الفقر(قائما على أساس تقییم تأثیر التنمیة على مستوى  معیارا للتنمیة

، فإذا انخفضت المستویات الثالثة تكون التنمیة عملیة مثمرة، أما إذا زادا أكثر من واحد )الدخول

من تلك المعاییر سوءا فإن التنمیة تصبح غیر فعالة حتى وإن تضاعف نصیب الفرد من الناتج 

  .اإلجمالي

أما البنك الدولي كان یساند النمو االقتصادي الكمي منذ العقد الثامن كھدف رئیسي للتنمیة 

خاصة في الدول . االقتصادیة، فقد أشار إلى أن التحدي أمام التنمیة ھو تحسین نوعیة الحیاة

ھي التي تتطلب دخوال عالیة، ولكنھا في نفس الوقت تتضمن  الفقیرة، فإن أفضل نوعیة للحیاة

وتتضمن تعلیما جیدا ومستویات عالیة من التغذیة والصحة العامة وفقرا أقل، وبیئة . أكثر من ذلك

كما وضح البرنامج اإلنمائي ) ثقافیة غنیة(وحریة أكثر لألفراد وحیاة . نظیفة وعدالة في الفرص

وھو مقیاس كمي ألوضاع للتنمیة . سا جدیدا للتنمیة البشریةمقیا» UNDP«لألمم المتحدة 

البشریة، حیث یرتب الدول على أساس ما حققتھ من نجاح في تلبیة الحاجات اإلنسانیة وتحسین 

  .مستوى معیشتھم

التخصص األمثل للموارد االقتصادیة، االختیارات االقتصادیة، : ویتضمن معاییر أخرى مثل

  .الصحیة والتعلیمیةالحریة، األوضاع 

واالتجاه الجدید في تعریف عملیة التنمیة، یرتكز على قیم جوھریة تشكل األساس المتین لعملیة 

وفي نفس الوقت .  االرتقاء المستدیم للمجتمع البشري في سعیھ نحو حیاة أفضل وأكثر إنسانیة

مستوى األفراد والمجتمعات، تمثل ھذه القیم الجوھریة المعاییر العامة للتنمیة المستدامة على 

  1:ویمكن تحدیدھا في التالي

                                                           
1
، مركز اإلنتاج اإلعالمي، اإلصدار الحادي "بین الواقع المأمول...التنمیة المستدامة في الوطن العربي"جامعة الملك عبد العزیز،  

  57-50ه، ص ص1427عشر، جدة، 
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 وتعني القدرة على تلبیة الحاجات الضروریة بما یشمل الطعام  :توفیر قوت المعیشة

وھي في مجملھا االحتیاجات األساسیة الستمراریة الحیاة . والمأوى والصحة واألمن

العمل وزیادة الدخول  لجمیع البشر، وبذلك تعتبر سیاسات تخفیف الفقر وإتاحة فرص

ولكنھا لیست كافیة إلحداث التنمیة ما لم تتجھ التنمیة في أساسھا . شروطا ضروریة

 .لتوفیر الحاجات الضروریة

 من مقومات الحیاة الكریمة فواحدة . وتعني أن یكون اإلنسان شخصا مكرما :تقدیر الذات

نسانیة، وجمیع األفراد من مقومات الحیاة الكریمة الشعور بالقیمة وتقدیر النفس اإل

تحاول أن یكون لھا شكل أساسي في تقدیر الذات یطلق علیھ أحیانا الھویة،  والمجتمعات

, أو األصالة أو السیادة، وطبیعة ھذا التقدیر تختلف من مجتمع آلخر ومن أمة ألخرى

 .ولكنھا في العموم قیمة البد منھا

 قادرا على االختیار بحریة تامة، ویقصد بذلك أن یكون الشخص :التحرر من العبودیة 

مما یعني التحرر من الجھل والفقر والعادات والمعتقدات الخرافیة، والحریة المتضمنة 

بالنسبة لألفراد والمجتمعات، وتقلیل . أیضا لھدف توسیع مدى االختیارات االقتصادیة

  .المعوقات الخارجیة لمواصلة تحقیق األھداف االجتماعیة من خالل التنمیة

 الشفافیة التامة في القیام بمشاریع التنمیة المستدامة ومتابعتھا والدقة في قیاس : الشفافیة

المعاییر الھامة مدى تقدم كل خطوة من خطوات المخطط الھادف لتحقیقھا، تعتبر من 

ونجاح حركات التنمیة المستدامة . مكان لتقییم انجازات التنمیة المستدامة في أي

یتطلبتظافر الجھود على المدى البعید من قبل السلطات اإلداریة والمالیة ومؤسسات 

 .القطاع العام والخاص وعامة الناس، كل في مجال سلطتھ ونفوذه

 مستدامة یستلزم المراجعة الدوریة والشفافیة حتى یمكن نجاح مشاریع التنمیة ال :السمعة

استدراك األخطاء وانتھاج السبل القویمة لتحقیق األھداف، وھذا عكس ما بقوم بھ العدید 

من رؤساء الدول والشركات من تزویر للبیانات والحقائق، والتي غالبا ما یكون ھدفھا 

ؤدي الشفافیة إلى فقدان ھبة سیاسي محض یستھدف الحصول على الشعبیة وحرجا أن ت

 .الحكومة بین الناس

 مالي أو (السلطة العامة لتحقیق كسب خاص والدي یعٌرفعلى أنھ إساءة استخدام  :الفساد

، ولقد اھتمت المؤسسات الدولیة بالفساد وفي مقدمتھا البنك الدولي الذي وضع )معنوي

 لھذا الغرض ھیئة دولیة تسمىتدابیر لمكافحة الفساد في قمة جدول أعمالھ، وقد أنشأ 

وھي مؤسسة ال تسعى للربح ومقرھا برلین ومھمتھا » لدولیةا مؤسسة الشفافیة«  

  .تتمثل في مكافحة الفساد في مجال أنشطة األعمال ولھا فروع في العدید من الدول العالم

بتمویل وفي السنوات األخیرة أصیح ھناك دور متنام للمؤسسات المالیة الدولیة التي تقوم 

المشاریع الكبرى في العالم، أو التي تقوم بتقدیم مساعدات للدول النامیة، حیث بدأت في 

وضع معاییر تتضمن استخدام ما تقدمھ من أموال ومعونات في األغراض المحددة لھا، 

وأالٌ تستخدم في إبرام الصفقات بین الموردین أو المقاولین یتسمون بالفساد ومسؤولین 

ك قامت بعض الحكومات ومنھا الوالیات المتحدة األمریكیة بوضع تشریع میین، كذلحكو

عندما یحققون أرباحا غیر مشروعة  رئساھملمكافأة وتشجیع من یقوم بإبالغ عن 

  » من یطلقون السفارة« باستغالل مناصبھم الحكومیة، ویسمونھم 
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  مؤشرات التنمیة المستدامة: الفرع الثاني
للتنمیةالمستدامةبحذرنظراللخصائصالفریدةالتیتتمتعبھاالمقاییسالزمانیةوالینبغیوضعالمقاییسالعددیة

 ."لیقینھمالیقینأكثرخطورةمنجھالفو " مكانیة، فقدتكونلدیناأرقامولكنالتوحیبمانریدمعرفتھ

فیالوقتالحالینحنبحاجةإل�إعدادمؤشراتجیدةللتنمیةالمستدامةلتقویمأثرالنشاطاتوالتأثیرعل�القراراتنحوا

حیثیقتضیالتوازنبیناألنشطةاالقتصادیةوالرفاھاالجتماعیواحتیاجاتالبیئةفیعملیةالتنمیةتغییرأنألحسن،

  .ماطصنعالقرار

أداة تصف بصورة كمیة موجزة وضعا أو حالة معینة وھو یلخص " على أنھ :ویعرف المؤشر

مشكلة معینة وھو یجیب على أسئلة محددة یستفسر عنھا صانع  معلومة تعبر عن ظاھرة أو

  1".القرار

ویستخدم للتعبیر عن ظاھرة أو قضیة ما و یجب أن  ر متغیر كمي یتحدد بقیمة أو معدل،فالمؤش 

 2:تتوفر مجموعة من الشروط في المؤشرات نذكر منھا

  فھمھا وتقبلھا ؛أن تكون المؤشرات قابلة للقیاس وأن تكون واضحة ودقیقة ویمكن 

  واالجتماعیة والبیئیة؛ االقتصادیةأن تعكس شیئا أساسیا عن جوانب المجتمع 

 أن یمكن التنبؤ بھا أو توقعھا؛ 

 أن تقوم على بیانات متاحة ویمكن جمعھا؛ 

 أن تساعد على المقارنة مع مناطق أخرى. 

  :أھم مؤشرات التنمیة المستدامة في الجدول التالي وتم اختصار

  أھم مؤشرات قیاس التنمیة المستدامة):  2(جدول رقم 

                                                           
1Paul baacker,"les indicateurs financiers du développement durable", Edition 

d’organisation, Paris, 2005, P92. 

2
  .262عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، ، مرجع سبق ذكره، ص 

 نوع املؤشر املؤشر األمهية اهلدف
تعزيز املساواة و ا�اعة القضاء على الفقر و 

 بني اجلنسني
العدالة في و ومستوى المعيشة  يبن نوعية

 توزيع الثروة
   المساواة االجتماعية

  

  

 المؤشرات االجتماعية
ختفيض معدل الوفيات لدى األطفال 

 مستوى اخلدمة الصحية
 الصحة العامة تطور اخلدمات الصحية

 التعليم تقدم األممأساس تطور و  القضاء على األميةتعميم التعليم و 

 النمو السكاني اإلنتاجيةو بني الزيادة السكانية  املساواة استيعاب الزيادة السكانية

انعكاسه على و التطور االقتصادي  تأثري

 اجلانب االجتماعي والبيئي
   البنية االقتصادية تنوع البنية االقتصادية قوة و

  

احلفاظ على اخلصوصية اإلنتاجية  المؤشرات االقتصادية

 واالستهالكية احمللية
على خلق منتجات تتماشى  حمليا مع  القدرة

 متطلبات الفرد
 واالستهالكأنماط اإلنتاج 

إعادة و النفايات  ضرورة التقليل من إنتاج

 تدويرها
 إدارة النفايات إنتاج و السلطات يهمأصبحت مشكل 
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  264عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، ، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 

 

  )المنظمة(اإلدارة البیئیة على المستوى الجزئي : المبحث الثالث

البیئیةفیالسنواتاألخیرةباھتمامعالمیمتزایدمنقباللعدیدمنالجھاتذات لقد حظیتالمشكالت

الصلة،فبالرغممنأنھذه المشكالتبدأتمنذالثورةالصناعیةوماترتبعنھامن تلوثبیئیي، إال 

أناالھتمامالحقیقیجاءمتأخرابعدأندقتمنظمةاألممالمتحدةناقوسالخطرونبھتبالمخاطرالتي 

لمتسارعةوالتیبلغتحدایتطلبالتدخاللجاد عل�نطاقعالمي یتعرضلھاكوكباألرضجراءمعدالتالتلوثا

وقدساھمتالمؤتمراتالمتعددة، .ومحلي، وكذلك على مستوى المؤسسات االقتصادیة

خاصةمؤتمراتقمماألرض،التینظمتھااألمم المتحدةفیزیادة الوعیالدولیبالمشكالتالبیئةووضعكلبلدان 

  .عة، والشركات العمالقةومؤسساتالعالمأماممسؤولیاتھا، خاصة البلدان المصن

ومنھناتصبحأھمیة البحثعنالحلول 

الناجعةلھذھالمشكالتمسؤولیةتقععل�عاتقالعدیدمناألطراف،خاصةعلى 

المؤسساتاالقتصادیةفیجمیعأنحاءالعالمبحیثتجعلمسألةالمحافظةعلى البیئةمن التلوث 

وإذا نظرنا . وسیاساتھابأشكالھالمختلفةفیصمیمانشغاالتھاوعنصرامندمجاضمناستراتیجیاتھا 

للمؤسسة االقتصادیة من حیث وظائفھا ونشاطاتھا، فإننا نالحظ أنھا تساھم بشكل كبیر في زیادة 

وھذایعنیأن تتبنى المؤسسة وتنشئ إدارة . نسب التلوث، خاصة أثناء النشاط اإلنتاجي والتسویقي

  بیئیة تعنى بإدراج العنصر البیئي في كل وظائفھا وأنشطتھا، بحیث

  .تكونمتخصصةومندمجةضمنإدارةالمؤسسةككل

  :التساؤل الرئیسي التاليمنھذاالمنطلق،فإننا سوف نحاول منخاللھذاالبحثاإلجابةعلى

 األداء االقتصادي نسبة التغطية حمليا الدخل الوطين للفرد ونسبة االستثمار

حداثتها وشبكة مدى توفر وسائل النقل و 

 الطرق
 المواصالتالنقل و  شريان االقتصاد

التنوع احلفاظ على أمناط احلياة املختلفةو  األنظمة الطبيعية حتسني

 احليوي
   األنظمة البيئية

  

 المياه العذبة الثروة الناضبة اليت جيب احلفاظ عليها توفري القدر الكايف من املياه لكل فرد المؤشرات البيئية

 الغالف الجوي ضرورة احلفاظ علية تقليل انبعاث الغازات الدفيئة

   الدولية المبرمة تنفيذ االتفاقيات حتمل مسؤولية التدهور البيئي احلاصل االلتزام بتنفيذ ما اتفق عليه

  

 المؤشرات المؤسسية
إجياد طرق جديدة للحد من التلوث ومحاية  واإلنفاق على هذا اجلانب زيادة االهتمام

 البيئة
 التطويرالبحث و 

 االستخدام التقني اخلضراء  التحفيز على استخدام التكنولوجيا ختفيض استعمال التكنولوجيا الضارة
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ما ھو الدور الذي تلعبھ اإلدارة البیئیة لمختلف وظائف المؤسسة في تحسین األداء  -

 ؟ البیئي واالقتصادي لھا

  ماھیة اإلدارة البیئیة: المطلب األول

لما تم عرضھ من مفاھیم لمعاني البیئة والتنمیة المستدامة ولضمان استمرار العالقة بینھما  وفقا

في نسیج متكامل ومترابط ومتوازن كان البد من أن تتجھ المجتمعات بأنشطتھا المختلفة وكیاناتھا 

شطة بأھمیة مفھوم اإلدارة البیئیة والعمل على تطبیقھ في كافة األنالمتعددة إلى االعتراف 

  .والوحدات االقتصادیة

  تطور ومفھوم اإلدارة البیئیة: الفرع األول

  تطور مفھوم اإلدارة البیئیة: أوال

  1:باإلدارة البیئیة فیما یلي االھتمامیمكن تلخیص أھم مراحل تطور 

وذلك من خالل طریقة التعامل مع التلوث البیئي  نشأ االھتمام البیئي منذ نشوء أولى الحضارات

وبشكل أساسي من خالل تقلیل تأثیره، من ذلك ما قام بھ الملك أدور الثاني في القرن الرابع عشر 

  .میالدي عندما منع حرق الفحم في مدینة لندن درءاً لخطر الدخان الذي ھدد السكان أنذاك

وباستمرار ھذه المحاوالت المختلفة والمحافظة على البیئة وعلى امتداد التاریخ غاب التشریع 

لقدرة البیئة على االستیعاب والمعالجة للملوثات المحدودة مما أدى البیئي الصریح المحدد نظرا 

  . إلى قلة اإلحساس العام بمستوى الخطر الناتج عن تلك الملوثات

ولكن مع التطور الذي وصلت إلیھ البشریة بجنیھا ثمار الثورة الصناعیة وانطالقا من أوربا في 

م ظھرت جوانب سلبیة تم الشعور بھا وإدراكھا من قبل السكان )1820-1760(الفترة ما بین 

تنزاف الغیر عقالني في استخدام المحلیین تتمثل في تلوث األرض والماء والھواء نتیجة االس

  .الموارد الطبیعیة

وكرد فعل لھذا الوعي البیئي المتزاید استحدثت وطورت عدد من التشریعات والمعالجات 

ة عام الصناعیة في تلك الدول لمواجھة التلوث ومنھا بریطانیا، بصدور قانون الصحة العام

إذ صدر قانون یات المتحدة األمریكیة ، كذلك في الوال1951وقانون حمایة األنھار عام  1936

مضافا إلى . وغیرھا من التشریعات األخرى1912وقانون الصحة العامة عام  1889النفایات 

 Rachel"للكاتبة )Silent Spring(ذلك الضجة التي حدثت بعد صدور كتاب الربیع الصامت 

Carson " وإنذار العالم باألخطار م حیث أنھا أول من وجھ األنظار نحو البیئة 1962عام

المتزایدة من جراء استخدام المعالجات الكیماویة في العملیات التصنیعیة حیث أشار كتابھا إلى أن 

االستخدام للموارد الطبیعیة ودون مراقبة واھتمام سیكون لھ آثار خطیرة جدا على مستقبل 

  .األرض وصحة اإلنسان

م إلى اقتراح عقد مؤتمر یتفحص مشاكل البیئة، 1968الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام  دعامما 

، ونتیجة للجھود الحثیثة م1972وعلى أثر ذلك انعقد مؤتمر ستوكھولم للبیئة في السوید في جوان 

یة وإدارة فقد تكونت وكاالت بیئیة منھا وكالة حمایة البیئة األمریك آنذاكالتي قادتھا الحركة البیئیة 

السالمة والصحة المھنیة ولجنة سالمة المنتجات االستھالكیة وإصدار قوانین بعیدة األثر مثل 

م 1980م وقانون الحمایة البیئیة عام 1973قانون األنواع المعرضة للخطر والصادر عام 

                                                           
1
   120- 115، ص صنجم العزاوي، عبد هللا حكمت النقار،مرجع سبق ذكره 
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تحقیق  وغیرھا من التشریعات األخرى، فشھدت الفترة ما بین السبعینات وأواسط الثمانینات بدایة

  .تكامل بین البیئة والنشاط اإلنساني وأطلق علیھا مرحلة المقاومة والتكیف 

 The World(م تم تشكیل المفوضیة المستقلة للبیئة والتي دعیت باسم 1987وتحدیدا عام 

Commission On EvironmentBruntlandDevelopment Commission (

  "مستقبلنا المشترك"ھا تحت اسم یروالتابعة لألمم المتحدة خصوصا عندما نشر تقر

، والتي )UNCED(وعلى أثر ھذا المؤتمر قررت األمم المتحدة تشكیل ھیئة دولیة عرفت باسم 

وقد طلب السكرتیر ) UN Conference On Environment & Development(ھي 

وقد قام ھؤالء العام لھذه الھیئة من رجال األعمال السویسریین أن یكونوا مستشاریھا الرئیسیین، 

بإنشاء مجلس أعمال التنمیة المستدامة، واتصل ھذا المجلس بالمنظمة الدولیة للمواصفات 

)ISO ( لدراسة فكرة إصدار مواصفات خاصة بإدارة البیئة ونظامھا حیث أصبح موضوع نظم

  .اإلدارة البیئیة تطوعیا كونھ مصدر أساسي لتحسین البیئة وزیادة األرباح

ق التنمیة المستدامة فإن التركیز ینبغي أن یتحول إلى مدخل إداري ترتبط بھ فلكي یمكن تحقی

الوقایة من التلوث من مصدره أي التركیز على اإلدارة المؤثرة الواقیة من ذلك التلوث وھذا ما 

یعكس الفھم الكامل للمسؤولیة المشتركة لكل القطاعات المجتمعیة الھادفة إلى حمایة مصادر 

  . تمعالطبیعة والمج

من مواصفة ) Bs 7750(م اشتقت مؤسسة المعاییر البریطانیة المواصفة 1992ومع حلول عام 

م 1994حیث بعد االستشارات التجاریة لتحسینھ وضع عام ) ISO 9000-/Bs5750( الجودة

في المنظمات، ) EMS(وتكوین أنظمة اإلدارة البیئیة  في العمل فكان من الوسائل األساسیة لبناء

وبعد التطبیق لوحظ بأن النظام غیر فعال بشكل جید، حیث أن النوعیة البیئیة المنجزة كانت 

نوعیة فقیرة وأقر ذلك من قبل صانعي القرار ضمن المنظمات المطبقة، لتظھر المواصفة 

)EMAS ( یة اإلدارة البیئیة كجزء ال یتجزأ من م بعدما أدرك مدى أھم1995األوروبیة عام

  .ھیكل اإلدارة السلیمة، إذ تمت المصادقة علیھا من قبل القانون األوروبي لتأمین أداء بیئي إیجابي

منظمات لكن عندما وضعت ھذه المواصفة وكما في سابقتھا في التطبیق العملي من قبل مجموعة 

انین البیئیة وتجاوز الحواجز التجاریة، فرض علیھا ھادفة إلى الحفاظ على البیئة والتوافق مع القو

، كجھد یسعى للوصول )ISO 14000(تكالیف باھضة وضغوط كبیرة فجاءت سلسلة المواصفة 

بالمنظمة المطبقة إلى مستوى المنافسة متجاوزة الحواجز التجاریة والضغوط األخرى مع ضمان 

فكرة مراحل تطور نظم اإلدارة ) 3(الجدول ویوضح برنامج بیئي متناسق جاھز للتنفیذ، امتالكھا 

  :البیئیة كما یأتي

  المراحل التطویریة الخمسة لبرامج نظم اإلدارة البیئیة :)3(جدول رقم 

اإلدارة العلیا تدرك بأن اإلدارة البیئیة وظیفة غیر ضروریة ویجب عدم التدخل بھا فال   المرحلة األولى

  حمایتھاتوجد برامج لإلدارة البیئیة أو تأمین 

  تصمیم برامج اإلدارة البیئیة لحل المشاكل، مؤمنة حمایة قلیلة  المرحلة الثانیة
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  )إطفاء الحرائق(

  المرحلة الثالثة

  )المواطنین المعنیین(

 تؤمن برامج الغدارة البیئیة حمایة معتدلة. 

 برامج اإلدارة البیئیة تحدد مسؤولیة المنظمة. 

  قیمة عالیة واإلدارة العلیا ملتزمة بھا برامج اإلدارة البیئیة وظیفة ذات

  .نظریا

  .تؤمن برامج اإلدارة البیئیة حمایة معتدلة   المرحلة الرابعة

المواطنین (
  )المھتمین

 برامج اإلدارة البیئیة تحدد مسؤولیة المنظمة. 

 برامج اإلدارة البیئیة ھي وظیفة ذات قیمة عالیة. 

  السلبیة على البیئة باستخدامھا للموارد برامج اإلدارة البیئیة تقلل التأثیرات

  .بكفاءة عالیة واإلدارة العلیا ملتزمة بھا عملیا

  المرحلة الخامسة

  )الناشطین(

برامج اإلدارة البیئیة تؤمن أقصى حمایة للبیئة وھي عنصر أساسي لدى 

  اإلدارة العلیا وھي مدعومة بشكل غیر محدد

 119، مرجع سبق ذكره، صالنقارنجم العزاوي، عبد هللا حكمت :المصدر

  

  مفھوم اإلدارة البیئیة:ثانیا

البیئیة كمفھوم إداري أساسي بالنسبة للشركات الیوم إال أنھ ما یزال  اإلدارةعلى الرغم من أھمیة 

  .ال یحظ باالھتمام الكافي و ال بالتنظیم اإلداري المناسب

بمعناه العام و خاصة عند تطبیقھ في مجاالت  اإلدارةالبیئیة امتداد لمفھوم  اإلدارةیعتبر مفھوم 

: تقلیدیةال اإلدارةالخ، و عند التنفیذ فھو یعتمد على أسالیب ...معینة مثل اإلنتاج، المال، البشر

التخطیط، التنظیم، التوجیھ، و ذلك من خالل آلیات مختلفة األنواع و األشكال لتحقیق أھداف 

  1.محددة و تقییم األداء ثم تصحیح المسار

  :من التساؤالت كما یليالبیئیة یمكن طرحھا على ھیئة عدد  اإلدارةو إشكالیات 

  بیئیا؟" المرغوب"كیف نحدد  

 التي یجري داخلھا اختیار أدوات إدارة ) علمیة، فنیة، مالیة، اجتماعیة(ما المحددات

  ت؟في مجتمع ما؟ و ما التركیبة المثلى من ھذه األدوا البیئةشؤون 

  ؟لعملیة اإلدارة) الواقعیة(ما األھداف ممكنة التحقیق  

                                                           
1http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68347/posts/159110 

 تاریخ الدخول: 2011-09-11
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فرع من إدارة المؤسسة التي تھتم بمتطلبات :" تعرف الموسوعة الحرة ویكیبیدیا إدارة البیئة بأنھا

البیئیة المستمرة للمنتجات  المالئمةحمایة البیئة بالنسبة للمؤسسة أو الھیئة المعنیة وتسعى لضمان 

  1".والعملیات من جھة، وسلوك العاملین وأصحاب المصلحة من جھة أخرى

یعتبر مفھوم اإلدارة البیئیة امتداد لمفھوم اإلدارة بمعناه العام وخاصة عند تطبیقھ في مجاالت 

: دارة التقلیدیةالخ، وعند التنفیذ فھو یعتمد على أسالیب اإل...معینة مثل اإلنتاج، المال، البشر

سار، وذلك من التخطیط التنظیم، التوجیھ، لتحقیق أھداف محددة وتقییم األداء ثم تصحیح الم

بتنفیذ أربعة أنشطة رئیسیة یتم تنفیذھا على مراحل على النحو القیام خالل آلیات مختلفة تتمثل في 

  2:التالي

تصحیحیة جدیدة للتقلیل  ءاتاإجرمراجعة األوضاع البیئیة الحالیة واإلشراف على تنفیذ  

  ؛من مصادر التلوث  في الوحدات اإلنتاجیة ولتحقیق االلتزام بالقوانین واللوائح البیئیة

تنفیذ اإلجراءات الوقائیة في إطار خطة شاملة لإلنتاج األنظف وإدخال ضوابط جدیدة  

 ؛للحد من التلوث بإجراءات قلیلة التكلفة داخل المؤسسة

وتقدیم حوافز لتشجیع المبادرات الطوعیة لمكافحة : لدى العمال  زیادة الوعي البیئي 

  ؛التلوث

  . ترشید استخدام الموارد 

وتعرف اإلدارة البیئیة على أنھا تنظیم في إطار المؤسسة یلتزم من خاللھ جمیع األفراد تحقیق 

  3.البیئةأھداف المؤسسة لحمایة 

إیجاد وتصمیم نوع من “: أما غرفة التجارة الدولیة فتشیر إلى أن وظیفة اإلدارة البیئیة تكمن في

اآللیة الشاملة التي تضمن عدم وجود آثار بیئیة ضارة لمنتجات المؤسسة وذلك عبر جمیع 

  4.المراحل بالتخطیط والتصمیم ووصوال إلى المنتج التام

إلدارة البیئیة ھي اإلدارة التي تسعى إلدارة كل المجاالت الوظیفیة وكل ا" :ومنھ یمكننا القول بأن

المستویات في المؤسسة بطریقة تتماشى ومتطلبات الحفاظ على البیئة دون المساس بأھداف 

  ".اإلدارة التقلیدیة

 :ومنھنایمكناستنتاجالعناصرالمكونةإلدارةالبیئة

 المناسبةبیئیاواقتصادیاالسیاسةالبیئیةللمؤسسةمثالتخاذاإلجراءات. 

                                                           
1http://www.wikipedia.com2011 -09-11 :تاریخ الدخول 

 
 

2
  75، ص 2003، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،القاهرة،مصر،"اإلدارة البیئیة المبادئ و الممارسات"نادیة حمدي صالح، 

3
 .Jonquières, Michel. Le manuel du management environnemental. Edition SPA, Paris. 

2001. p 38. 
4 . www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf2011 -11-15 :تاریخ الدخول 

 

مدخل إلى علم اإلدارة البیئیة المتكاملة: الفصل األول  



 المقدمـــــة العـــــــامة

57 
 

  الحفاظعل�البیئةمثالإلجراءاتالتقنیةالتیتقللمنالمؤثراتالبیئیة،تفادیاألضرار

 .البیئیةواتخاذالتدابیرالوقائیةوالعالجیة

 بأشكالھاالمختلفةوالمیاھالقذرةوتلوثالتربةإلنبعاثاتقیاسنتائجالمؤثراتالبیئیةمثال. 

 ینفیمایتعلقبعدمتجاوزحدود التلوث احتراموإتباعتعلیماتالسلطاتالمختصةوالقوان

 .المسموحبھا

 دعمالسلوكالبیئیلألطرافذاتالمصلحةبتحماللمسؤولیةتجاھالمعاییرالبیئیة. 

  ویمثل الشكل التالي العالقة بین عناصر اإلدارة ونظام اإلدارة البیئیة

  )4(الشكل رقم 
  اإلدارة البیئیةالعالقة بین عناصر اإلدارة ونظام 

  
  
  

  

  

  

، مجلة جامعة "نظم اإلدارة البیئیة ودورھا في التنمیة المستدامة"مطانیوس مخول وعدنان غانم، :المرجع

  35، ص2009، العدد الثاني، 25للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد  دمشق

  وظائف اإلدارة البیئیة: الفرع الثاني

  1:العناصر التالیة تشمل وظائف اإلدارة البیئیة 

 ویتم ذلك من خالل أكبر قدر ممكن من التشاور  :تحدید األھداف ووضع المعاییر

والمشاركة من كافة فئات المجتمع المستفیدة، ویشمل التخطیط اإلستراتیجي، ووضع 

والمقاییس البیئیة، وصیاغة التشریعات البیئیة، ثم وضع اآللیات المناسبة المعاییر 

 .لضمان تنفیذ تلك التشریعات

 ویتم ذلك من خالل عملیة طویلة األجل تبدأ بتحدید  :دعم عملیة صنع القرار البیئي

ظروف المجتمع  االعتبارالمشكالت البیئیة وترتیبھا من حیث األولویة آخذا في 

صیاغة السیاسات المناسبة للتصدي لتلك المشكالت من خالل التشاور تھ، ثم وحاجا

والحوار بین كافة الفئات المستفیدة، یلي ذلك تحویل تلك السیاسات إلى خطط وبرامج 

ومشروعات یتم توفیر اإلمكانات والقدرات الالزمة لتنفیذھا، ثم متابعة تنفیذ تلك البرامج 

 .رةوالمشروعات من خالل المراقبة المستم

 تحتاج عملیة تنفیذ السیاسات البیئیة إلى حد  :تھیئة المناخ المناسب لتنفیذ السیاسات

أدنى من القدرات المؤسسیة والبنیة التحتیة الالزمة لذلك، لذا فإن من أھم وظائف اإلدارة 

                                                           
، الدار العربیة للعلوم، المجلد 1إبراھیم عبد الجلیل السید، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، ط1

  424- 423صص ، 2006الرابع، بیروت، 

ةــــــــالبیئ  اإلدارة 

 –الطاقة  –الموارد الطبیعیة  –التربة  –الماء  –الھواء 

اإلنسان -الكائنات الحیة   

المسؤولیات  –) التنظیم(التخطیط  –الھیكل الوظیفي 

 –مراجعة السیاسة البیئیة ومتابعتھا  –والممارسات 

....خفض اآلثار البیئیة السیئة  

البیئیة المنظمة أو المنشأة على تحقیق أغراضھا البیئیةتساعد اإلدارة   
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البیئیة بناء تلك القدرات، وابتكار آلیات جدیدة لتمویل مشروعات حمایة البیئة والعمل 

دة الوعي البیئي العام بأھمیة قضایا البیئة وعالقتھا بتحسین نوعیة الحیاة من على زیا

 .أجل خلق رأي عام مساند لتنفیذ السیاسات الموضوعة

 من الوظائف األساسیة لإلدارة  :التأكد من جدوى االقتصادیة للسیاسات الموضوعة

في النھایة الكفاءة تتحقق البیئیة ضمان الجدوى االقتصادیة للسیاسات الموضوعة بحیث 

االقتصادیة واالجتماعیة، إضافة إلى حمایة البیئة والموارد الطبیعیة، ویشمل ذلك وضع 

الخطط الالزمة لمواجھة حاالت الكوارث الطبیعیة، وضرورة وجود آلیات فعالة وعملیة 

 .لتنفیذ التشریعات البیئیة بما ال یؤثر سلبا على الجانب االقتصادي

 إن المتابعة المستمرة ھي مكون أساسي في منظومة اإلدارة البیئیة  :ةالمتابعة المستمر

على كل المستویات، ویجب خلق اآللیات والوسائل المناسبة لالستفادة من الدروس 

الناجمة عن التطبیق الفعلي للسیاسات على أرض الواقع، بحیث یتم إعادة صیاغة تلك 

تحدث في المجتمع وفي العالم بأسره، السیاسات بشكل مستمر استجابة للمتغیرات التي 

  . ومن الطبیعي أن تلعب تقنیة المعلومات واالتصاالت دورا بارزا في ھذا المجال

 1العملعل�جعلھذھاإلدارةمتكیفةمعالتغیراتالمختلفة  

 أھمیة اإلدارة البیئیة: الفرع الثالث

البیئیة التي تؤثر بدورھا في لقد توسع العمل االستراتیجي على مستوى المؤسسة لیشمل الجوانب 

 2.عملیة اتخاذ القرار اإلداري

فقد حققت اإلدارة البیئیة في عدد كبیر من المؤسسات األوروبیة منافع اقتصادیة تتمثل أساسا في 

إلى جانب الحصول على منافع غیر  تخفیض التكالیف المباشرة كتكالیف الطاقة والمواد األولیة،

  3.مادیة تتعلق بتحسین صورة المؤسسة وسمعتھا

 :4ویمكنتوضیحھذھاألھمیةفیالنقاطالتالیة

  ،تكونمتابعةمصادرالتلوثوحمایةنوعیةالبیئةفیالمؤسسةالصناعیةمنمھامسلطةواحدةومعینة

مالتالسلطة حیثتعدالكیانالمؤسسیالمعنیبالقضایاالبیئیةللمؤسسةوالذیتكونعل�ذلككلتعا

 التنفیذیةمعھ،زمنھیمكنتحدیدالمسؤولیاتفیحالةالتقصیر؛

 تحقیقوفوراتفیالتكالیفالرأسمالیةوتكالیفتشغیلوحداتالمعالجة؛ 

 القدرةعل�إجراءدراساتللتحكمفیالتلوثمعتحقیقھدفالربحیةللمؤسسةالصناعیة؛ 

 القدرةعل�إشراكالكفاءاتالخارجیةالمتخصصةفیتنفیذبرامجاإلنتاجاألنظف؛ 

 الداخلیةاإلرشاداتالخاصةبالنظافةالعامةوحمایةالبیئةوضع. 

                                                           
1http ;//www.arifonet.org2011-11-25 :تاریخ الدخول 
 
2
 .Aktof, Omar. Le management entre tradition et nouvellement. 4 édition. Paris 2002 

p 46. 
 
3

  . Drucker, Peter. L’avenir du management. Pearson education, Paris. 2005. p 96. 
 

4
، مذكرة "EN.I.CA.BISKRAدور اإلدارة البیئیة في تحقیق مزایا تنافسیة في المؤسسة الصناعیة، دراسة حالة مؤسسة "برني لطیفة،  

  66، ص2006ماجستیر، جامعة بسكرة، 
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 رصدنوعیةالبیئةفیالمؤسسةعل�نحوأفضل.  

  اإلدارة البیئیة في المنظمة االقتصادیة: المطلب الثاني

كان الدافع وراء االھتمام بقضایا البیئة في الدول المتقدمة والغنیة مبعثھ ارتفاع الوعي بھذه       

القضیة بین أفراد الشعب والقطاع المدني عموما، فإن االھتمام بقضایا البیئة في الدول الفقیرة 

لدول المانحة واآلخذة بالنمو كان بدایتھ الحكومات وذلك رغبة في الحصول على دعم مالي من ا

لمعالجة وحمایة البیئة، إلى جانب أن القطاع المدني بھذه الدول ینقصھ التنظیم المؤسسي الفاعل 

  .والتنسیق بین أجزائھ ووحداتھ المختلفة

  األھداف البیئیة: الفرع األول

  1:من أھم أھداف اإلدارة البیئیة نذكر

البیئی�ة المحلی�ة والعالمی�ة وال ی�تم ذل�ك إال م�ن تحقیق اإلنتاج األنظف حتى یتوافق مع المعاییر  -1

      . خالل تضمین ثقافة الحفاظ على البیئة في خطط وسیاسات تنمیة الموارد البشریة

، وی�تم ذل�ك م�ن خ�الل )مؤسس�ة ص�دیقة للبیئ�ة(تحقیق الصورة العامة للمؤسس�ة والت�ي تعك�س  -2

حل�ول المش�كالت البیئی�ة  تكوین فرق عمل للرصد والتشخیص والتحلی�ل ث�م وض�ع تص�ورات ع�ن

    . القائمة

  .المساعدة في فتح أبواب التصدیر أمام المؤسسة إلى أسواق العالم -3

مواجھ����ة المنافس����ة المحلی����ة واإلقلیمی����ة والعالمی����ة الت����ي تض����ع أوزان����ا معیاری����ة عالی����ة  -4

  ).صدیقة للبیئة(لمنتجاتھا

  .تطویري  –تمویلي  -تسویقي–تضمین االعتبارات البیئیة عند اتخاذ أي قرار إنتاجي  -5

خفض تكلفة اإلنتاج والتسویق والتغلب على مشكلة زی�ادة مخلف�ات اإلنت�اج الض�ارة واألنش�طة  -6

  .الملوثة للبیئة سواء في مرحلة اإلنتاج أو التخزین أو التسویق

على الوصول إلى األھداف السابقة یستدعي فھما لمكونات  والجدیر بالذكر أن قدرة المؤسسة 

وأسلوب تطبیق نظام اإلدارة البیئیة، إضافة إلى تعاون كافة األجھزة اإلنتاجیة والتسویقیة 

  . والتمویلیة

  2:ویمكن ذكر أھم األھداف في النقاط التالیة

 تمكینالمؤسساتوالشركاتمنالتعاملمعالقضایاالبیئةوعناصرھاالمختلفة. 

 ساعدة المؤسسات والشركات على وضع األھداف والسیاسات الخاصة باإلدارة البیئیةم. 

  إرشاد المؤسسات والشركات بمتطلبات واشتراطات وكذا القوانین والتشریعات ذات

 .العالقة بأسالیب وسالمة اإلدارة البیئیة
                                                           

1
   125- 123، ص ص،مرجع سبق ذكرهحمدي صالح نادیة 

2
، ندوة "وتطبیقھما في الوطن العربيISO14000اصفات القیاسیة والمو EMSنظام اإلدارة البیئیة "عادل عبد الرشید عبد الرازق،  

  3، ص2005ماي  11-5التشریعات والقوانین في حمایة البیئة العربیة، اإلمارات، 
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  تشجیع المؤسسات والشركات في الحصول على الشھادات المطابقة من الجھات

 .ختصة بالسالمة البیئیةالم

  

  خطوات إدارة شؤون البیئة : الفرع الثاني
  1:تتمثل في ما یلي

في سلسلة من الخطوات التي تتابع في تسلسل منطقي  البیئةتجري عملیة إدارة شؤون  :أوال

لتحقیق أھداف معینة في إطار سیاسات و استراتیجیات تناسب ظروف كل منشأة أو مجتمع في 

دل مع تطور أوضاعھ و إمكاناتھ و مدى عمق إدراكھ للمشكلة التي اوقت ما، و تتطور و تتع

  .لحلھا اإلدارةیتصدى نظام 

ھي إدراك المشكلة، و المشكلة في نظام إدارة   نقطة البدایة المنطقیة في منظومة اإلدارة :ثانیا

و عالج ما قد یكون أصابھا من ضرر، حیث  البیئةالبیئیة ھي السعي المتواصل لتحسین أحوال 

یتم تحدید القضایا البیئیة التي یرى التركیز علیھا و تحلیلھا تحلیال دقیقا لفھم طبیعتھا و أسبابھا و 

  .مدى خطورتھا

عندما تتحدد المشكلة و أبعادھا و أسبابھا یتم االنتقال إلى إعداد الخطط لمواجھتھا في إطار : ثالثا

  .ي یحدد األھداف طبقا لترتیب األولویات و اإلمكانیات المتاحة للمجتمعتخطیط استراتیج

  :ي تسیر في الخطوات اآلتيالت البیئةھذه الخطة ھي المدخل الرئیسي لدورة إدارة شؤون   :رابعا

 السیاسةالبیئیة :أوال

والمقصودھناتوضیحالمبادئواألھدافالمتعلقةباألداءالبیئیالشاملللمؤسسةالصناعیة،والتیمنخاللھتحددإ

 .طارعملھاالبیئي

ومسؤولیةرسمالسیاسةالبیئیةتقععل�عاتقاإلدارةالعلیا،أماباقیاإلداراتفدورھایتمثلفیالتنفیذوتوفیرالمدخال

 :وتوضعھذھالسیاساتمناإلدارةللتأكیدعلى،2لصیاغةوتعدیاللسیاسةت

-

ھذھالسیاسةلطبیعةوحجمالمؤثراتالبیئیةالناشئةعنأنشطةالمؤسسة،وكذاالسلعوالخدماتالتیتنتمالئمةمد�

 جھا؛

 مد�االلتزامبالتحسینالمتواصلوالحدمنالتلوث؛-

 مد�االلتزامباللوائحوالتشریعاتالبیئیة؛-

 لعاملینوالجمھور؛مد�تعمیمھذھالسیاسةل-

  3التأكیدعل�فحصومراجعةاألھدافالبیئیةوتوثیقھاوتنفیذھاوصیانتھ-

 التخطیط :ثانیا

یعدالمرحلةاألول�النجازسیاسةالمؤسسة،یتمخاللھاتحدیدالجوانبالبیئیةوحصرأكثرھاأھمیةثمت

،وإعدادبرنامجعملحدیدالمتطلباتالقانونیةالتیتتوافقمعھا،ومنثمتطویرالغایاتأواألھدافالبیئیةللمؤثرات

                                                           
1http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68347/posts/159110 

 تاریخ الدخول: 2011-11-25

 
  295ص 2007 ،الدارالجامعیة،اإلسكندریة،"إدارةالبیئةوالتنمیةالمستدامةفیظاللعولمةالمعاصرة"خالد مصطفى قاسم، 2
3

  135ص، مرجع سبق ذكرهنجمالعزاوي،
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یأخذ بعین  التخطیط المتكاملأما في ، 1المستخدمةالنجازھاوفقالمطلوبوبمایتناسبوالمعلومات

كما . االعتبار كیفیة التعامل مع النواتج الصناعیة من حیث النوع والكم ومدى تأثیرھا على البیئة

ة لصناعتھا یفرض على المؤسسات أن تبحث عن صناعات أخرى مكمل التخطیط المتكاملأن 

. الرئیسیة، وھذه الصناعات المكملة تستخدم مخلفات الصناعات األساسیة إلنتاج منتوجات ثانویة

 2.وھنا تأتي فكرة المجمعات الصناعیة

، یعرفالجانبالبیئیعل�أنھاحدنشاطاتأومنتجاتأوخدماتالمؤسسةالتییمكنأنتتفاعلمعالبیئة :الجوانبالبیئیة-1

، البیئیعنطریقإجراءتغییرفیالبیئةسواءكانایجابیاأوسلبیاوالتیتمثلمصدراللتأثیر

  .كماتتضمنتحدیدآثاراألمانوالصحةوتقییمالخطرالبیئي

 :المتطلباتالتشریعیةوالمتطلباتاألخرى -2

تعماللمؤسسةعل�تثبیتاإلجراءاتالالزمةلتحدیدالمتطلباتالقانونیةوغیرھاوالتییمكنأنتطبقھاعل�الجوانبالب

،وتتمثلھذھالمتطلباتفیالمعاییرالقانونیة،التنظیمیة،التجاریة،والصناعیة،والتیی3یئیةألنشطتھاوخدماتھا

، جبأنتتبعھاالمؤسسةالصناعیة

 ،كماقدأشارتالمواصفةایزو4وتتقیدبھاحیثتصدرھاالحكومةأوالمنظماتأوالبیاناتالتجاریة

، أصولنات، مدورموزوتطبیقاتصناعیة :ضمنملحقاتھاعل�أنالمتطلباتاألخر�یمكنأنتتضمن14001

  5... اتفاقیاتمعالسلطاتالعامةوإرشاداتاستثنائیة، الصناعةأوالخبرة

3-

تحقیقالسیاسةالبیئیةیتطلبوضعغایاتوأغراضمحددة،وأھدافقابلةللقیاسعنطریقاستعمال:األھدافوالغایات

  6: یجبأنمؤشراتلألداءالبیئي،وھذھاألھدافوالغایات

 تطبقبشكلواسعفیالمؤسسة؛ 1-

 تراجعبشكلدوریوتعدل؛ - 2 

 .تأخذدراساتالجھاتالمھتمةبعیناالعتبار 3-

 :ومنبیناألھدافوالغایاتمایلي

 تخفیضالھدرواستنزافالموارد؛ -1

 تخفیضانتشارالملوثاتفیالبیئةأوتقلیلھ؛-2

 رقابةاألثرالبیئیلمصادرالموادالخام؛ -3

 تخفیضأیأثربیئیضار،-4

 ترویجالوعیالبیئیبینالعمالوالمجتمع؛ -5

                                                           
1

، المؤتمر العلمي الدولي  "اإلدارة البیئیة للمؤسسات الصناعیة كمدخل حدیث للتمیز التنافسي"بطاینة، عبدالصمد،طاللمحمدمفضینجوى 
  136 مارس، جامعة ورقلة، ص 9-8حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، 

2
  . Alain Cheveau, Jean Jaques Rosé, L’entreprise résponsable. Édition d’organisation, Paris. 

2003. p 112. 
  136عبدالصمدنجوى،طاللمحمدمفضیبطاینة،مرجعسابق، ص3
أھمیةالجودةالشاملةومواصفاتاألیزوفیتنافسیةالمؤسسة،دراسةحالةمؤسسةصناعةالكوابلبسكرة، جامعة محمد عاللیملیكة،4

  68، ص2003خیضر، بسكرة، 
  :على الموقع ،ملحقأ،إرشاداتاستخدامالمواصفة5

http ;//www.arifonet.org 
  
  2،ص2001، دار الرضا، دمشق، "14000نظم اإلدارة البیئیة واإلیزو "رعدحسنالصرن،6
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  .تصمیمسلععل�أساستخفیضأثرھاالبیئیفیاإلنتاجواالستعمالوالنقل-6

ھوآخرخطوةفیعملیةالتخطیطإنالتنفیذالناجحلإلدارةالبیئیةیتطلبابتكار  :برنامجاإلدارةالبیئیة-4

واستخدامبرنامجیشرحكیفیةبلوغأھداالمؤسسةالصناعیة، متضمناجداوالزمنیة، 

مسؤولیاتاألفرادلتنفیذ 

كمایتضمنفحصالألنشطةالجدیة،المؤسسسیاسةالمؤسسةالبیئیة،ویجزأالبرنامجإل�عناصرتتعلقبأنشطة

 .دة،مراحاللتخطیطوالتصمیمواإلنتاجوالتسویق،والتخلصمنالمخلفات

حدیداأمابالنسبةللتركیباتوالتعدیالتالھامةفیالعملیاتفإنھذایعنیالتخطیطوالتصمیماإلنشاءوبدأالتشغیل،وت

 1.لوقتالمالئملإلنھاء

 التنفیذوإجراءاتالفحصوالتصحیحوالمراجعةاإلداریة :ثالثا

 لتنفیذوالتشغیلا-1

إنالمؤسسةملزمةبتطویرقدراتوآلیاتالدعمالضروریةلتحقیقسیاستھاالبیئیةوأھدافھاوغایاتھا،المسؤولی

بلھیضمنیةفینشاطةالبیئیةلتقتصرعل�وضعالسیاسةوالتخطیطلھافحسب،كماالتقتصرعل�األقسامالبیئیة

 :2اتكاللوظائفوالمسؤولیاتفیالمؤسسةالصناعیة،وبذلكفھذھالمرحلةتتضمنسبعخطوات

 :ویتضمن :الھیكلوالمسؤولیة  .أ 

 تحدیدوتوثیقاألدواروالمسؤولیاتوالواجباتوتعمیمھالضمانفعالیةنظاماإلدارةالبیئیة؛ 1-

-2 

المواداألساسیةللتنفیذوالتحكمفیاإلدارةالبیئیةوالمتمثلةفیالقو�العاملةوالمھاراتالمتخصصةوالتكنتوفیر

 ولوجیاوالتمویل؛

 :وتتمثلفي)إل�جانبمھامھماألصلیة(تكلیفبعضالمدیرینبمھاموسلطاتھذھاإلدارة 3-

 ضمانالتنفیذوالحفاظعل�متطلباتاإلدارةالبیئیةونظامھا؛ -ا

 .ابشأنأداءاإلدارةالبیئیةمنأجلتحسینھذھاإلدارةإنلزماألمررفعتقاریرلإلدارةالعلی -ب

 :إنالمؤسسةمطالبةفیھذااإلطاربمجموعةمنالمھاممنھا :التدریبوالتوعیةوالتأھیل  .ب 

  تحدیداحتیاجاتھاالتدریبیة؛ الھامةضمنبرنامجھاالتدریبي؛ 1-

 وضعبرامجخاصةلألعمالذاتالتأثیراتالبیئیة 2-

 عیلد�العاملینوضعاإلجراءاتالالزمةلزیادةالو 3-

 :االتصاالت  .ج 

إنالمؤسسةمطالبةفیھذاالمجاألنتضعأسلوبامعینالتلقیوتوثیقواالستجابةواالستعالمبیناألطرافال

معنیةسواءكانتداخلیةأوخارجیةللمعلوماتالمتعلقة بالجوانبالبیئیةذاتالتأثیر 

 :الھاموتسجیلقراراتھاوتنقسماالتصاالتإل�قسمین

 :حت�یتحفزالعاملونكماتزیدفینسبةالوعیالبیئیوتتمثلفيوتكونمفتوحة:ةاتصاالتداخلی:أوال

 نتائجمراقبةنظاماإلدارةالبیئیة؛ - ا

 المراجعاتالداخلیة؛ - ب
                                                           

  :، على الموقعملحقأ،إرشاداتاستخدامالمواصفة1
http ;//www.arifonet. 

  
2
  ملحق أ، ارشادات استخدام المواصفة، موقع أنترنت، المرجع نفسھ 
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 .مراجعاتاإلدارة - ج

وتوجدھذھاالتصاالتحت�تؤكدمد�التزامالمؤسسةواھتماماتھابالتحسینالبیئي، : اتصاالتخارجیة:ثانیا

 .المنتھجة، أواالتصالبالسلطاتالعامةالمختصةفي وتكونھذھاالتصاالتإمابھدفاإلعالنعنالسیاسة

 .عددمنالشؤونالبیئیةوخططالطوارئوقدیستدعیاألمرأحیاناكتابةتقاریرلھذھالسلطات

 :توثیقنظاماإلدارةالبیئیة  .د 

فیھذھالخطوةتعماللمؤسسةعل�المحافظةعل�معلوماتھامكتوبةومحفوظةبشكلورقیأوالكترون

الذییوضحالمحتوى ي،ویكونمستو�التفصیلفیھذھالوثائقبالقدر

 األساسیلالھتمامالبیئیللمؤسسةباإلضافةإل�جعلھافیمتناواللجھاتالمعنیةوالمستفیدةبشكلمباشر

 تعدوثائقالمؤسسةذاتأھمیةبالغةلذایجبأنتكونواضحة، مقروءة :مراقبةالوثائق  .ه 

 .ومؤرخة، ومحفوظةبشكلمالئم

، لبیئیةالھامةالتیتمتحدیدھاتحددالمؤسسةالعملیاتواألنشطةالمتعلقةبالجوانبا :مراقبةالعملیات  . و

 .وطبقاللسیاسةالبیئیة

 :االستعدادواالستجابةللطوارئ  . ي

للطوارئوھذھالخططتشملوفقاللمواإندرجةعدمالتأكدالعالیةفیأیمؤسسة،تجعلھاتشكلنظامامحكما

 ISO 14001صفة

 :إجراءاتالفحصوالتصحیح -2

ھذانالنشاطانمناألنشطةاألساسیةفیاإلدارةالبیئیةنظراألنھیضمنتوافقأداءالمؤسسةمعماھومخطط،یعد

 1:ویتضمنانمایلي

 :المتابعةوالقیاس-1

تعماللمؤسسةعل�رصدوقیاسالخصائصالرئیسیةللعملیاتواألنشطةالتیلھاتأثیربیئیھامبینفترةوأخرى،و

یرةوصیانةمعداتالقیاس،ثمفیاألخیرمقارنةاإلكذلكتسجیاللمعلوماتالتیتساعدفیاإلجراءاتالرقابیة،ومعا

 .جراءاتالفعلیةلألنظمةوالشروطالبیئیةوتسجیلكلماتمخاللھذھالمرحلةوتوثیقھاوحفظھا

 :اإلجراءاتالتصحیحیةوالوقائیةفیحالةعدمالمطابقة-2

، )الفعلي(نإمالحالةتطابقبینالمخططوالمحققیلمسؤولبعدإجراءعملیةالمتابعةوالقیاسیتوصال

تكنولوجیباستحداثالحالةتبق�الوضعیةكماھي،إالإذاماأجریتتصحیحاتخاصةتتعلقبجوانبأخر�أووفیھذھ

  :فإنھ یتم مایليISO 14001حالة عدم التطابق لل نعلىیلمسؤولة،أماإذاتحصال

 تحدیدأسبابعدمالمطابقة؛ 1-

 تحدیدوتنفیذاإلجراءاتالتصحیحیةالضروریة؛ 2-

 ارعدمالمطابقة؛تنفیذأووضعاإلجراءاتالتحكیمیةلتجنبتكر 3-

 .1 ووفقھذھالمتغیراتیمكنأنتأخذاإلجراءاتالتصحیحیةإماوقتاأطولمنالتخطیطالرسمیأواقل

 :تنظیمالسجالتوحفظھا-3

إنالمؤسسةملزمةعل�تثبیتإجراءاتمعینةلتحدیدوالمحافظةوالتخلصمنسجالتالبیئةوتشملھذھاألخیرةكلمن

الخد/اإلداریة،وتمكنمنمتابعةالنشاط،السلعةسجالتالتدریبونتائجمراجعةنظاماإلدارةالبیئیةوالمراجعة

 مة،ویجبأنتحددمدةالتحفظبھا؛

                                                           
1
  ملحق أ، ارشادات استخدام المواصفة، موقع األنترنت، المرجع نفسھ 
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 :مراجعةنظاماإلدارةالبیئیة-4

تعرفالمراجعةالبیئیةعل�أنھاأداةإداریةتتضمنتقییماموضوعیادوریا،موثقالإلدارةالبیئیةفیمؤسسةماوھ

 . یأتھاالتنظیمیةومعداتھابھدفحمایةالبیئة

، إلدارةالمتطلباألخیرمنالمتطلباتالخاصةبنظاماإلدارةتعدمراجعةا :لمراجعةاإلداریةا -3

 :وتشماللمراجعةعلى

 نتائجوعملیاتالتدقیق؛ 1-

 تحققاألھدافوالغایات؛ 2-

 مرونةالنظامبمایتناسبوالظروفالمتغیرة؛ 3-

 .آراءالمھتمینبالشؤونالبیئیة 4-

لتنفیذنظاماإلدارةالبیئیھذاوقدتضمنتسلسلةالمواصفاتأیضامقاییستقدمالعدیدمناألدواتالممكناستخدامھا

 :ةمنھا

أسلوبتقدیردورةحیاةالمنتجیمكناستخدامھأثناءتحلیاللجوانبالبیئیةالخاصةبمنتجاتأوخدماتأوأن -1

 شطةالمنشأة؛

أسلوبالملصقاتواإلعالنواإلفصاحالبیئیوالتیتقدمتوجیھلتوفیرالمعلوماتعنالجوانبالبیئیةللمنتجا -2

 توالخدماتمنخالاللملصقاتوالبیاناتالمفصحعنھا؛

التوجیھاتالخاصةبعملیاترقابةوقیاساألداءالبیئیالخاصبأنشطةالمنشأةومنتجاتھاوخدماتھامنأج -3

 ل تحسیناألداءالبیئیباستمرار؛

 التوجیھاتالتیتساعدفیتنفیذالمنشأةللتدقیقالبیئي؛ -4

  

  

  أقسام اإلدارة البیئیة: الفرع الثالث

  1:تلحق المدیر العام للشؤون البیئة ویتبع اإلدارة األقسام التالیة      

 ؛قسم بیئة العمل 

 ؛قسم البیئة الداخلیة 

 ؛قسم المواد الكیماویة 

 ؛قسم التحكم بالمخلفات 

  

 :ویختص بالتالي:قسم بیئة العمل  .أ 

 التأكد من تطبیق المواصفات الخاصة بالتھویة واإلضاءة وتوفیر وسائل الوقایة في 

 .أماكن العمل

  دراسة الظروف البیئیة السائدة في أماكن العمل وإجراء المقاییس الالزمة لتقدیر

مستوى التلوث بالغازات واألتربة وشدة الحرارة وغیرھا من عوامل المؤثرة على 

 .صحة العاملین

 إجراء تحلیالت على مواد الخام والمواد المصنعة أو الھواء في أماكن العمل. 

 ى مستوى التلوث والمواد العالقة في أماكن العملالرقابة عل. 

                                                           
1
  128-123فراس أحمد الخرجي، مرجع سبق ذكره ، ص ص 
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 تحریر ضبطیة قضائیة عند التأكد من المخالفة البیئیة. 

 مراجعة النظم البیئیة والصحیة في المنشآت الصناعیة الحالیة والمزمع إنشائھا. 

  التعاون مع إدارة التخطیط والمردود البیئي وباقي األقسام األخرى في تحقیق

 .البیئیةاألھداف 

 :ویختص بمایلي: قسم البیئة الداخلیة  .ب 

  تقییم ظروف عمل البیئة الداخلیة وإجراء البحوث والدراسات المیدانیة في مباني

 .المؤسسات والھیئات والقطاعات الحكومیة والوزارات

  االشتراك وإجراء الدراسات على الملوثات الكیماویة في بعض الحرف واألنشطة

 .تشرة في المناطق السكنیةوالحرف الصناعیة المن

  التعاون مع الجھات الحكومیة في بحث طبیعة عمل الموظفین، حیث یتم تزویدھا

 .ن واقع طبیعة العملیاریر الفنیة المعدة من طرف القسمبتق

  المشاركة في اختیار التكنولوجیا المناسبة للبیئة الصناعیة، وكذلك األجھزة الخاصة

 .شحنات الكھربائیة والمؤثرات الفیزیائیة األخرىبقیاس تركیز معدالت وتوزیع ال

 :ویختص بمایلي: قسم المواد الكیماویة  .ج 

  للجنة التنسیقیة لتنظیم تداول المواد الكیماویةیعتبر الجھاز التنفیذي. 

  لالحتیاجات الفعلیة ألغراض البت في طلبات استیراد المواد الكیماویة طبقا

 .الصناعیة والبحث العلمي والنشاط التجاري 

 حفظ التراخیص والتخصصات البیئیة الخاصة باستیراد المواد الكیمیاویة عن طریق: 

 ذ.تسجیل كافة المعلومات التي تم انجازھا یومیا في سجل خاص 

 إدخال كافة ھذه المعلومات في الحاسب اآللي. 

 الشروط استیفاءزن الكیماویة للتحقق من التفتیش على المخا. 

  متابعة اإلجراءات الدولیة لتسجیل المواد الكیماویة وتنظیم تداولھا وإخطار الجھات

 .المعنیة بذلك

 :ویختص بمایلي: قسم التحكم بالمخلفات الصناعیة  .د 

 تحدید أنواع المخلفات ال صناعیة والتعرف مصادر ھذه المخلفات ومكوناتھا. 

  التعامل مع ھذه المخلفات باألسالیب األقل ضررا للمواطنین في اقتراح طرق

 .المناطق السكنیة القریبة

  التعاون مع الجھات المعنیة في التخلص من المخلفات الكیماویة الخطرة، ومتابعة

 .ردم ھذه النفایات في المناطق المخصصة لھا

 دم النفایاتمتابعة مصادر الملوثات الصناعیة الصلبة وشبھ الصلبة ومناطق ر. 

  متابعة تنفیذ التوصیات واإلجراءات التي تتخذ للتحكم في المخلفات الصناعیة ومدى

 .  فاعلیة ھذه التوصیات

  متابعة تنفیذ االتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة لخصوص نقل وتداول والتخلص من

 . المخلفات بصفة عامة والخطرة بصفة خاصة

وفي الجدول التالي مقارنة بین كیفیة التحكم في النفایات بالطرق التقلیدیة وكیفیة التحكم في ھذه 

  باإلنتاج األنظفالنفایات في إطار المعاییر البیئیة وھو ما یسمى 

مقارنة بین اإلنتاج التقلیدي واإلنتاج األنظف): 4(جدول  
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بأسلوب اإلنتاج  طرق معالجة النفایات

 األنظف

نفایات بالطرق التقلیدیةلجة الطرق معا  معیار المقارنة 

 الحد من تلوث النفایات

فعل مسبق )  Proactif) 

 معالجة النفایات بعد إنتاجها

رد فعل ) Réactif) 

 المنهجیة

 النطاق جزئي شامل

إستعمال التكنولوجیا - تحدبث الصناعة   األسلوب تقلیدي 

االقتصاديالبعد  تكلفة إضافیة توفیر في التكالیف  

دار : ، القاھرة"نظام اإلدارة البیئیة والتكنولوجیة"صالح محمد الحجار، دالیا عبد الحمید صقر، : المصدر

.107ص . 2006، 1الفكر العربي، ط  
 

:وفي الشكل التالي توضیح لكیفیة عمل اإلدارة البیئیة  
)5(الشكل   

 تكنولوجیا اإلنتاج األنظف
 

 

 

 

 

 

 

 

112 ،صمرجع سبق ذكرهار، دالیا عبد الحمید صقر، جصالح محمد الح: المصدر  

 
)14001االیزو ( نظام اإلدارة البیئیة : المطلب الثالث  

 اإلنتاج األنظف

 تعدیل المنتج إعادة التدویر التقلیل عند المنبع

إعادة التدویر داخل  إنتاج المنتجات الثانویة

 المنشأة

 تغییر اإلجراءات
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 الداخلیة
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، وقد بلغ عدد المؤسسات 14000یعد ھذا النظام األكثر شیوعا حتى اآلن في مجموعة االیزو 

دولة، معظمھا في أوربا بنسبة  98مؤسسة في  22897في العالم  2000التي طبقتھ حتى عام 

، وتشمل المواصفة القیاسیة على المكونات األساسیة لنظام اإلدارة البیئیة داخل % 48حوالي 

المؤسسة، كما تشتمل على المتطلبات األساسیة التي یتوجب استیفاؤھا من المؤسسات حتى یتم 

1. 14001تأھیلھا للحصول على شھادة االیزو   

 
 الفرع األول: التعریف بالنظام
إلدارة البیئة وھي توفر اإلرشادات عن كیفیة إدارة رف بھا لنظام ھي المواصفات العالمیة المعت

المظاھرالبیئةألنشطةومنتجاتالمؤسسةالصناعیةوكذلكالخدماتالتیتقدمھابطریقةأكثرفعالیةآخذةفیاالعت

بارالحمایةالبیئیةومنعالتلوثواالحتیاجاتاالقتصادیةواالجتماعیة،ھیبذلكإظھاراللتزامالمؤسسةالصناع

التنمیةالمستدامةمماسیؤثرإیجابیاعل�نجاحھافیالمد�القصیروالمد�الطویلعل�السواءعنطیةاتجاھالبیئةو

 2:ریق

 تحسینصورةالمؤسسةكذلكعالقاتھامعالعمالء،الجمھور،السلطاتوالمجتمعالمحلى؛ -

- 

الخاموالتحكمفیتدویرالمخلفاتكلذلكساھمفیوفركبیاستخدامأفضلللطاقةومخزونالماء،اختیاردقیقللمواد

 رفیالتكلفةالذییؤد�بالتالیإل�زیادةالمیزةالتنافسیة؛

- 

الخفضمناألعباءالمالیةالتیتقومالشركةبتحملھانتیجةإتباعھاسیاسیاتردالفعلمثالذلكالعالج،التنظیف،الغ

 راماتالتیتدفععندخرقالقوانینوالتشریعات؛

 وانینالبیئةالمحلیةممایقللمخاطرالغراماتواحتماالتالتقاضي؛ضمانااللتزامبالتشریعاتوالق -

 تحسینجودةبیئةالعمل،الروحالمعنویةللموظفینوالتمسكبقیمالشركة؛ -

 ؛"الخضراء" فتحأفاقوفرصجدیدةلعقدالصفقاتفیأسواقتھتمفقطبالمنتجاتوعملیاتاإلنتاج -

-

التزامھمبحمایةرونیظھالمؤسساتالذینالعمالءالذینیتمتعونبالوعیالبیئیسوفیفضلونأنیتعاملوامعمثلیھممن

  .البیئة

 

  

  )6(الشكل

  )ISO 14001(سلسلة المتطلبات العامة التي أقرتھا المواصفة الدولیة  

  

  

 

  

  

                                                           
1
، 1، الدار العربیة للعلوم، المجلد األول، ط"الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة" ابراھیم عبد الجلیل السید،  

  425، ص2006بیروت، 
2
  98، ص لطیفة، مرجع سق ذكرهبرني  

 السیاسة البیئیة
 التحسین المستمر
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  127 ، صهللا حكمت النقار، مرجع سبق ذكرهالعزاوي، عبد نجم : المصدر

تھدف ھذه المواصفة أساسا إلى تدعیم عملیة حمایة البیئة ومنع التلوث أو توازنھ مع الحاجات 

االقتصادیة واالجتماعیة إضافة إلى تسھیل عملیة التطبیق من خالل جمع متطلبات المواصفة 

  .وتحدیدھا وبشكل متزامن ومراجعتھا في أي وقت

  

  
  
  

  14001مزایا الحصول على شھادة المطابقة االیزو : الفرع الثاني
المختلفة یترتب علیھ إنشاء نظام في المنشآت  14001إن عملیة تطبیق مواصفات االیزو       

قبة والقیاس وتعزیز فرص إداري متكامل لضبط كافة العملیات مع بیان آلیة المراجعة والمرا

  1:التحسین في نظام اإلدارة البیئیة للمنشأة باإلضافة إلى مجموعة فوائد أدناه

  زیادة القدرة التنافسیة للشركة أو المنشأة وفي تحقیق متطلبات التصدیر للخارج، حیث

تحقق الشركات ذات السلوك البیئي الصحیح میزة تنافسیة على اآلخرین في السوق 

 .بدرجة كبیرة بالبیئةالواعي 

 ترشید استھالك الطاقة والموارد الطبیعیة. 

 تقلیل الفاقد والحد من التلوث. 

 التوافق مع القوانین والتشریعات البیئیة. 

 االستعداد واالستجابة للطوارئ. 

 التحسین المستمر. 

 الفائدة الملحقة بمنتجات الشركة وخدماتھا. 

 ت الحكومیة المتخصصةتحسین قنوات االتصال بین الشركة والجھا. 

 تحسین صورة الشركة وأداءھا البیئي مما یزید من سمعتھا الحسنة. 

 اكتساب تقدیر واعتراف الجھات العالمیة مما یفتح أسواق التصدیر. 

 تحسین األوضاع البیئیة للموظفین للعمل في بیئة نظیفة وآمنة وخالیة من الملوثات. 

  تكالیف التأمینالبیئیة أو تلك المتعلقة ب ثاراآلتقلص التكالیف الناتجة عن حوادث ذات. 

 تحسین الوضع البیئي في الدولة والعالم ككل. 

                                                           
1
، اإلمارات "وتطبیقھما في الوطن العربي ISO14000نظام اإلدارة البیئیة والمواصفة القیاسیة "عادل عبد الرشید عبد الرزاق،  

  4-3، ص ص2005العربیة، ندوة دورة التشریعات والقوانین في حمایة البیئة العربیة، 

 التنفیذ والتشغیل

 التخطیط

 الفحص والعمل

 المراجعة

مدخل إلى علم اإلدارة البیئیة المتكاملة: الفصل األول  



 المقدمـــــة العـــــــامة

69 
 

  

  14001جھة لنظام االیزو االنتقادات المو: الفرع الثالث

  1:لقد وجھت بعض انتقادات لھذا النظام وسوف نوجزھا فیما یلي     

) جھد، كلفة، وقت ( المدراء والكوادر متمثلة في الطاقة الالزمة من قبل : انتقادات داخلیة .1

 .إلقامة وتشغیل ھذا النظام

متمثلة بكونھا نظم تھدف أساسا إلى مراعاة مصالح المنظمات األخرى : انتقادات خارجیة .2

 .والبیئة على حساب عمل المنظمة، إضافة إلى تكالیف االستشارات والبرامج الخارجیة

 .یستخدمھ من إجراءات وخطوات دقیقةیعتبر عودة إلى النظام البیروقراطي لما  .3

ھناك بعض المجاالت المبھمة في المواصفة منھا تحدید وتحلیل الجوانب البیئیة للمنظمة  .4

 .ووضع األولویات واألھداف والغایات البیئیة

  

 اإلدارة البیئیة المتكاملة : المبحث الرابع

البیئیة وأن نضع في األذھان دوما  وفقا لما سبق یقتضي األمر أن نمیز بین مستویین لإلدارة      

العالقات المتبادلة بینھما، وھما اإلدارة البیئیة على مستوى المؤسسة أو المنشأة، واإلدارة البیئیة 

وأھداف المستوى األول ھي االلتزام بما یحدده المستوى الثاني من صفات . على مستوى الدولة

وتصریفات ومخلفات  إنبعاثاتالخارجیة من  لنشاطات المنشأة، وبالذات ما یخرج عنھا للبیئة

وأھداف المستوى الثاني ھي الحفاظ على بیئة صحیة لإلنسان، ولكل مظاھر الحیاة في . صلبة

المحیط الحیوي الذي یعیش فیھ العمل على التوازن البیئي وتحقیق الھدف االستراتیجي لبیئة 

  . مستدامة

 ماھیة اإلدارة البیئیة المتكاملة: المطلب األول

إن أحوال البیئة السائدة ھي حصاد مختلف آثار مختلف األنشطة التي تجري في المجتمع      

واألحوال الجغرافیة والمناخیة السائدة، لذلك البد من تحید منظومة اإلدارة البیئیة على مستوى 

لواقع االقتصادي واالجتماعي للدولة مع األخذ في االعتبار األھداف یجب أن یكون في ضوء ا

المتوقعة على المدى الطویل والنشاطات اإلنسانیة واالقتصادیة المتوقعة حتى یمكن وضع الخطط 

والسیاسات واألدوات المختلفة الالزمة بما یحقق كال من التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وفي 

  2.ئة وتواصلھانفس الوقت حمایة البی

  تعریف اإلدارة البیئیة المتكاملة: الفرع األول

 اإلدارة البیئة المتكاملة ھي نسق إداري متكامل یتحقق من خالل التزام مستویات اإلدارة العلیا

ومتخذي القرار التنموي والسیاسي، واقتناعھم الكامل بتطبیقھ للوصول بالدولة إلى التنمیة 

وتتحقق اإلدارة البیئیة من خالل التعرف . المستدامة لكافة القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة

الصحیح على الموارد المتاحة والتخطیط السلیم الستغاللھا مع الترشید في استھالك الموارد 

.      الطبیعیة للدولة والحفاظ على صحة أفراد المجتمع في جمیع األعمار من الذكور واإلناث

كما تحقق ھذه اإلدارة اإلنتاج األنظف والحد من التلوث الناتج عن النشاطات الصناعیة 

  3.والزراعیة والسیاحیة والتجاریة والخدماتیة بما یضمن رفاھة األجیال الحالیة والمستقبلیة

  أھمیة تبني نظام اإلدارة البیئیة المتكاملة: ع الثانيالفر
                                                           

  131-130مرجع سبق ذكره، ص ص م العزاوي، عبد هللا حكمت النقار،نج1
2
  79نادیة حمدي صالح،مرجع سبق ذكره، ص  
3
  3، ص2005، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، "اإلدارة البیئیة المتكاملة"سامیة جالل سعد،  
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إن ما تفرضھ نظم العولمة من اشتراطات بیئیة تحكم عملیة التصدیر واالستیراد بین الدول عالمیا 

وضرورة االلتزام بنظم اإلدارة البیئیة كوسیلة أساسیة مھمة في تحقیق الوصول على اشتراطات 

یقیا وشمال إفر، ولقد دعا البنك الدولي إلى مطالبة الدول في غربي آسیا 14000الجودة االیزو 

إلى التحول بعیدا عن اعتبار البیئة عنصرا منفصال، والعمل على إدماجھ كعنصر مشترك لكل 

  1:قطاعات التنمیة بإتباع الخطوات التالیة

شرح المفھوم وخطوات تنفیذه واألھمیة السیاسیة واالقتصادیة لتبني النظام على المستوى  .1

 .الحكومي والمحلي واإلقلیمي

قییم النظم البیئیة ومدى تأثیرھا على الحیاة االقتصادیة تقویة نوعیة وكفاءة وت .2

 واالجتماعیة للدول من خالل تقویة نظم تقییم دراسات األثر البیئي، وإدخال التقییم

االستراتیجي للنظم االقتصادیة المتبعة في دول المنطقة على كل من المستویین الحكومي 

 .والمحلي

ظیفة من تقییم القیمة االقتصادیة المفقودة نتیجة توضیح األھمیة االقتصادیة للبیئة الن .3

 . التدھور البیئي، وإیضاح الروابط بین البیئة والتجارة والصحة والفقر والتعلیم

إدماج المكون البیئي في بعض المشروعات المھمة القطاعیة مثل إدارة الموارد المائیة،  .4

، قطاع قطاع المواصالت قطاع معالجة المخلفات الصلبة والسائلة من كافة المصادر،

 ....الصحة والتعلیم، صون التنوع البیولوجي في إدارة الموارد الطبیعیة

 .تطویر نظم الرصد والتقییم البیئي وإعداد مؤشرات قیاس األداء الحكومي والمحلي .5

البیئیة والوزارات المعنیة باالقتصاد لتسھیل دعم نشاطات العمل المترابط بین وزارة  .6

ترجمة أولویات وزارات البیئة في الدول وترجمة تأثیراتھا على قطاع الصحة وقطاعات 

 .التنمیة إلى لغة تفھمھا وزارات المالیة والتخطیط

تكوین الروابط بین وزارات البیئة والوزارات األخرى في الحكومات العربیة للوصول  .7

یاسات التي تحقق الحفاظ على الموارد وصون الطبیعة والحد من التدھور إلى أفضل الس

 .الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناتج عن السیاسات الغیر صدیقة للبیئة

توعیة المجتمعات العربیة بأھمیة نظام اإلدارة البیئیة والتعرف على الدور المتوقع منھا  .8

خدامھا وتوعیتھا بالمردود االقتصادي للمساھمة في الحفاظ على الموارد وترشید است

لتبنیھ بجدیة لتحقیق التنمیة واالجتماعي لھذا النظام ودورھا في دفع الحكومات 

 .المستدامة

  متطلبات تحقیق اإلدارة البیئیة المتكاملة على مستوى الحكومات: الفرع الثالث
  2:أھمھایستلزم تطبیق نظم اإلدارة البیئیة المتكاملة مجموعة من الشروط 

  التعرف الصحیح على الموارد المتاحة، والشفافیة من قبل أجھزة الحكومة في عرض

التي تتأثر بنشاطات كل وزارة واستخدامات المعلومات الخاصة بمكونات البیئة المختلفة 

 .األراضي وتخصیصھا للنشاطات المختلفة

  خالل التخطیط السلیم ألوجھ إدماج األبعاد البیئیة والحجم الحقیقي للموارد المتاحة من

 .التنمیة على كافة أصعدة الدولة

                                                           
1
  5-3سامیة جالل سعد، مرجع نفسھ، ص ص  
2
  5،6سامیة جالل سعد، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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  لتحقیق النظام البد من تفھم الحكومات وكافة ھیئاتھا الحكومیة وغیر الحكومیة لدورھا

ویتحقق ذلك من خالل وضع السیاسات والخطط . في الحفاظ على الموارد الطبیعیة

اقیة والمثل الصحیح لباقي الداعمة لتبني النظام حتى تعطي حكومة الدولة المصد

قطاعات الدولة الخدمیة واإلنتاجیة وللقطاع الخاص والجھات الغیر حكومیة والجھات 

المانحة والجمعیات األھلیة التي ال یجب أن تتملص الدولة من تحفیزھا على أدائھا الفاعل 

إلصالح في الحفاظ والتوعیة باألدوار البیئیة المتوقعة من ھذه المجموعات المتحمسة ل

والتي ال تعاني من النظم البیروقراطیة الحكومیة التي قد تعطل مسیرة الحفاظ على البیئة 

 . بكل عناصرھا الطبیعیة والبشریة

 

  یة المتكاملة على المستوى الحكوماتعناصر اإلدارة البیئ: المطلب الثاني

یتكون نظام اإلدارة البیئیة المتكاملة من عدة عناصر تنفذ بطریقة متتابعة البد من االلتزام بھا      

من قبل الحكومة المركزیة وھیئات الحكم المحلي الحكومیة وغیر الحكومیة لتحقیق ترشید 

یعیة من استھالك الموارد بكافة أنواعھا والحفاظ على البیئة بكافة مكوناتھا االجتماعیة والطب

عناصر ) 07(التدھور الذي ینعكس بشدة على التنمیة المستدامة للدولة، ویوضح الشكل رقم 

 :اإلدارة البیئیة المتكاملة على المستوى الحكومي

 

 

 

  )7(الشكل 

    عناصر اإلدارة البیئیة المتكاملة على المستوى الحكومي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

االلتزام السیاسي المعلن بتبني 

 نظام االدارة البیئیة المتكاملة

تشكیل الجھاز اإلداري 

المسؤول عن إدارة 

ة والحفاظ شؤون البیئ

 علیھا من التدھور
وضع القوانین البیئیة الملزمة لھیئات 

الدولة لاللتزام بھا أمام ھیئة البیئة 

بالتنسیق مع الھیئات الحكومیة والغیر 

 حكومیة

اعداد الھیكل والكوادر الوظیفیة للعمل 

البیئي داخل الھیئات الحكومة والحكم 

 المحلي التابع لھا

وضع مؤشرات األداء البیئي من قبل ھیئة 

بالتنسیق مع الھیئات  البیئة في الحكومة

 المختلفة وفقا لألھداف المعلنة للدولة
اجراء دراسات تقییم األثر 
البیئي للمشروعات وعمل 
 المراجعة البیئیة أثناء التنفیذ

الرصد البیئي وربطھ بنواحي 

 التنمیة

تحقیق المشاركة الشعبیة في 

الحفاظ على الموارد وترشید 

 استھالكھا والحد التلوث البیئي

التعدیل 

المستمر 

بما یوافق 

المدخالت 

البیئیة 

 المتغیرة
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  11سامیة جالل سعد، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

  1:اإلدارة البیئیة المتكاملة على مستوى الحكومات فیمایليمنخالل الشكل یبین لنا أن عناصر 

  االلتزام السیاسي: أوال

تبدأ بأھمھا وھو اإلیمان الكامل للقیادات السیاسیة یمر نظام اإلدارة البیئیة المتكاملة بعدة مراحل 

في الدولة بأھمیة ترشید استھالك الموارد الطبیعیة والموارد البشریة والعمل على الحفاظ البیئات 

الداخلیة لكل المنشآت من الطبیعیة المختلفة وتلك التي أنشأھا اإلنسان متمثلة في البیئة الخارجیة و

التدھور الناتج عن سوء التخطیط في استخدامات األراضي، وعدم احترام الخصوصیة البیئیة 

  .وھو ما یعبر عنھ االلتزام السیاسي للدولة لتحقیق التنمیة المستدامة. المحددة لكل نشاط إنساني

  وضع التشریعات البیئیة الملزمة : ثانیا

یتطلب الوصول إلى األھداف المعلنة من الدولة وضع القوانین والتشریعات الملزمة لكافة الجھات 

الحكومیة واألفراد في المجتمع، وذلك باتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الموارد الطبیعیة، 

ضاء التي الیمكن تجاوزھا، ترشید استھالك الغازیة والسائلة والصلبة والضو اإلنبعاثاتوتحدید 

، وغیرھا من الخطوات التي تحافظ على البیئة وتدعم نشاطات اإلنتاج األنظف ھذه الموارد

  .وتحسین وجھ الدولةفي العالم

  إنشاء الجھاز الحكومي الفاعل لمراقبة التزام الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة: ثالثا

لعل من أصعب المھمات على الحكومات اختیار الكوادر الدراسة والمتعمقة في وضع السیاسات 

في البیئیة للدول والتي لھا القدرة على التعامل مع الوزارات المختلفة لتحقیق اإلدماج البیئي 

سیاساتھا بدون خلق الحساسیات السیاسیة والتي قد تنشأ من ثقل الوزارات المتمرسة في العمل 

الحكومي ووزارات البیئة حدیثة العمل في ھذا المجال والتي تتمیز بالطموح الشدید لتحقیق 

  .االنجازات البیئیة المطلوبة الستدامة التنمیة في الدولة

  إعداد الكوادر البیئیة في الھیئات المختلفة: رابعا

في یتم من خاللھ تضمین یستلزم تبني نظام اإلدارة البیئیة المتكاملة وجود كوادر بیئیة وھیكل وظی

ولكي . البعد البیئي وضمان التنمیة المستدامة لكافة مشروعات الھیاكل اإلداریة المختلفة في الدولة

یتحقق ذلك البد من وجود التوصیف الوظیفي لھذه الكوادر حتى یتم إدراج درجات وظیفیة لھم، 

المسؤولة عن  ي حالة الالمركزیةویتم تخصیص الھیئة الحكومیة المركزیة أو اإلدارات المحلیة ف

                                                           
1
  32- 8سامیة جالل سعد، مرجع سبق ذكره، ص ص  

وضع مؤشرات األداء الخاصة بھیئات 

الحكم المحلي المتماشیة مع المحددات 

 البیئیة للمناطق الجغرافیة في الدولة

التسجیل والمتابعة لاللتزام 

الھیئاتالبیئي لكافة   

الكوادر البیئیة والعاملین تدریب 

في المؤسسات المختلفة على 

أھمیة االلتزام بمتطلبات االدارة 

 البیئیة المتكاملة

عمل المراجعات البیئیة للمؤسسات 

 الخدمیة واالنتاجیة
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تدبیر المیزانیة لبند یغطي التكلفة الخاصة بھذه الدرجات الوظیفیة حتى ال یصبح العمل البیئي 

  .داخل الھیئات عبئا إضافیا على أعباء بعض الكوادر الوظیفیة الموجودة والتي لم تؤھل للقیام بھ

  إعداد مؤشرات األداء البیئي : خامسا

أن تكون  ومن ذلك. السنة/ الدول من حیث الموارد المتاحة ومستوى الدخل للفرد تتباین طبیعة 

المؤشرات البیئیة المختارة لألداء البیئي متوائمة مع محددات الدولة الطبیعیة واالقتصادیة 

كما تتباین مؤشرات األداء البیئي بین مؤسسة وأخرى داخل ذات الدولة . واالجتماعیة والثقافیة

ة نشاط المؤسسة إال أن ھناك مؤشرات عامة یمكن تبنیھا كمرحلة أولى في تقییم األداء وفقا لطبیع

على أن یتم تحسینھا وإضافة ما یناسب خصوصیة المؤسسات وطبیعة المناطق الجغرافیة 

ومن بعض . الموجودة فیھا، وكذلك العادات والتقالید السائدة في المجتمع الذي تخدمھ المؤسسة

إعداد السكان ( معدل االنخفاض الزیادة السكانیة في الدولة : لبیئي للدول مثالمؤشرات األداء ا

، معدل االنخفاض في أعداد الوافدین للعمل في الدولة، نسبة األراضي المشغولة )األصلیین

  .وغیرھا من المؤشرات األخرى.... األراضي الكلیة المملوكة للدولة/ بالنشاطات السكانیة 

  الھیئات بعمل المراجعات البیئیة والرصد البیئي للملوثاتقیام جمیع : سادسا

تعد قوائم المراجعة بواسطة المجموعة البیئیة في المؤسسة وبمعاونة جھاز البیئة المسؤول في 

الدولة للتحقق من مدى االلتزام بالسیاسات المعلنة من قبل األجھزة اإلداریة في الھیئات 

كما یتم تحدید األماكن والملوثات التي یجب رصدھا في  .والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة

البیئة الداخلیة والخارجیة للمؤسسات المختلفة على المستوى الحكومي المركزي والمحلي حیث 

إنھا الوسیلة العلمیة التي یتم على أساس قیمھا اتخاذ القرارات التصحیحیة المبنیة على أساس 

  .ة واالجتماعیةعلمي سلیم لتحقیق الفوائد االقتصادی

  تسجیل نتائج المراجعة وإعداد التقاریر: سابعا

یعتبر تسجیل المجموعات البیئیة لنتائج المراجعة البیئیة من الخطوات المھمة في اإلدارة البیئیة 

المتكاملة للمنشآت حیث یتم من خاللھا تعرف اإلدارة العلیا للمؤسسات واألجھزة الحكومیة 

لمالیة والمتطلبات االمحلیة للمشاكل البیئیة الناتجة عن نشاطھا، وكذلك خطط اإلصالح المطلوبة 

لھا شاملة تكلفة تدریب القوى البشریة العاملة في ھذه المؤسسات بما یضمن تبنیھا الستدامة 

التطویر والتحدیث للوصول إلى األداء البیئي الذي یضمن تحقیق مستویات جودة مرتفعة مع الحد 

  .من الفاقد اإلنتاجي بكافة صورة وتحقیق بیئة عمل سلیمة للعاملین في ھذه المؤسسات

  تحدید األولویات في خطة اإلصالح البیئي المبنیة على نتائج المراجعات  : ثامنا

كما ستحدد . تحدد المراجعات البیئیة للمؤسسات الكثیر من الجوانب التي یجب االھتمام بتغییرھا

برنامج اإلعداد للنظم التي تدعم تنفیذ اإلصحاح البیئي وترشید استھالك الموارد في المؤسسات 

  .جب أن یتبناه أصحاب القرار واإلدارة العلیا لھذه المؤسساتالذي ی

  تحدید مجاالت التدریب للقوى العاملة في المؤسسات وتنفیذ البرامج التدریبیة: تاسعا

العاملة في المؤسسات بأھمیة إدماج البعد البیئي في نظم ویحقق التدریب المستمر لكافة القیادات 

تصرفات والقرارات غیر السلیمة والتي ال تتسم بتحقیق التنمیة اإلدارة الكثیر في شأن تغییر ال

ویتم تحدید البرامج التدریبیة المطلوبة وفقا لطبیعة نشاط المؤسسات . المستدامة داخل المؤسسات

ومجاالت عملھا داخل وخارج الدولة نظرا لما تملیھ العولمة على المؤسسات المحلیة من محددات 

  .ي خطط إدارة ھذه المؤسساتبیئیة البد من إدماجھا ف

  الرصد البیئي: عاشرا
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وھو من دعامات اإلدارة البیئیة المتكاملة فالبد أن تكون ھناك بیانات حقیقیة عن مستویات تلوث 

الھواء والمیاه والتربة حتى یمكن إقرار األبعاد المترتبة عن ھذه المستویات من حیث 

ئة فإدارات البی. التكنولوجیات الالزمة لطرق المعالجة والتحكم في الملوثات المختلفة عند المنبع

الصناعیة واإلدارة البیئیة للمناطق الحضریة البد أن تتبنى قیم الرصد البیئي حتى تكون 

  .اقتصادیاتھا ال مبالغ بھا وال أقل مما یجب دعمھ وإنفاقھ حتى تتحقق الحمایة البیئیة المطلوبة

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

لنظام اإلدارة البیئیة  ھا تبني الصناعة في الدول النامیةالعوائق التي یواجھ: المطلب الثالث

  المتكاملة
بالرغم من الخطوات الجادة التي تتخذھا العدید من الدول العربیة في المنطقة من دعم وحفز 

إال أن تحقیق ذلك  للصناعات المختلفة بتبني نظم اإلنتاج األنظف ونظم اإلدارة البیئیة المتكاملة،

  1:مازال یجابھھ الكثیر من التحدیات التي یمكن إجمالھا في النقاط التالیة

  األجھزة البیئیة العربیة في الكثیر من الدول الزالت أقل نفوذا على المستوى السیاسي من

 ..الوزارات اإلنتاجیة والخدمیة المتأصلة في الحكم كوزارات الصناعة والصحة والتعلیم 

 اج الدول إلى نظام معلومات على مستوى المنطقة یساعد الصناعات على معرفة احتی

 .القیاسیة من خطوط التصنیع وطرق التصنیع األنظفاإلنبعاثات

  المخصصات المالیة من الحكومة ألجھزة حمایة البیئة من أقل مخصصات الوزارات كما

أنھا وزارة تنسیقیة مما یضعف قدرتھا على تنفیذ القانون مع الوزارات األخرى التي 

 .  تقوم بتنفیذ اإلدماج البیئي كما ترى ووفقا لمیزانیاتھا وأولویات عملھا

 التصنیع التي قد ال تكون على المستوى المطلوب  الدول العربیة دول مستوردة لتقنیات

من التحكم في الملوثات الناتجة على العملیات الصناعیة والتي تحتفظ الدول الصناعیة 

المصدرة لنفسھا بالتقنیات اإلنتاجیة األنظف لما قد أنفقتھ ھذه الدول في تطویر وتحسین 

 .أداء ھذه الصناعات

 د القوى البشریة التي تستطیع عمل التغییرات التقنیة بعض الدول العربیة ال تتمتع بوجو

التي تجعل خطوط اإلنتاج أكثر كفاءة في اإلنتاج وأقل إھدار للمواد الخام ومدخالت 

 .الصناعة

  بأھمیة الحفاظ على البیئة، فال بعض القیادات العربیة الصناعیة لیس لدیھا االقتناع الكافي

 .البیئیة ترف ال تقدر علیھ الدول النامیةیزال الكثیر منھم یعتبر أن القضایا 
                                                           

1
  226 -223سامیة جالل سعد، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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  القوانین البیئیة في الدول النامیة الزالت تحتاج إلى المزید من التطویر لتتناسب

ومتطلبات التصنیع األنظف، كما لم توضع المحددات الملزمة إلنتاج صدیق للبیئة من 

 .ختلفةخالل إدماج المواصفات البیئیة في المواصفات القیاسیة للمنتجات الم

  احتیاج الدول النامیة للكوادر الصناعیة المتفھمة ألھمیة لاللتزام بنظم اإلدارة البیئیة

 .  المتكاملة كوسیلة للمنافسة في نظم التجارة العالمیة

  الصناعیة في الكثیر من القطاعات  اإلنتاجیةبرامج الھیئات المانحة التي تدعم تطویر

من إدماج البعد البیئي في برامجھا، والزالت الصناعیة في بعض دول المنطقة تخلو 

 .اإلدارة البیئیة المتكاملة غیر مدمجة بطریقة جدیة أو غیر موجودة أصال في البرامج

  عدم درایة المستھلكین بأھمیة شراء المنتجات صدیقة البیئة ومدى التأثیر االقتصادي

بیئي أثناء تصنیعھا أو بھا واالجتماعي العائد علیھم نتیجة تصنیع منتجات تسبب التلوث ال

مواد خطرة أو مغلفة بمواد غیر قابلة للتدویر مما ال یخلق الدافع الجاد لدى العدید من 

 .الصناعات للعمل على تغییر نمط إنتاجھا

  لعمل التطویرات الالزمة لتحقیق الصناعات الصغیرة والمتوسطة ال تتمتع بالقدرة المالیة

 .اإلنتاج األنظف

  عدم اھتمام الكثیر من المؤسسات الصناعیة بتدریب القوى العاملة لدیھا على السلوك

البیئي السلیم وتبني نظم الحمایة الشخصیة والحفاظ على بیئة العمل خوفا من مطالبة 

یة خطأ تكلفة إضافیة ال العمال بتوفیر سبل الحمایة والتي تعتبرھا القیادات الصناع

  . مردود لھا
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 :األول خاتمة الفصل

إلى الثورةالصناعیةأدت

 .موجةكبیرةمنالتطورفیجمیعالمجاالتكانتنتیجتھزیادةفیرفاھیةبعضالمجتمعات

المجاالالقتصادیالذیتطوربشكلمذھل،غیر ولعألسرعوتیرةنموكانتفی

، أنھذھالتطورولألسفلمیأخذبالحسبانالجانبالبیئیفیأدائھ،ممادفعمعظمدواللعالمالعقدین األخیرین

 .إل�االھتمامبالبعدالبیئیإل�جانب االھتمامبالبعداالقتصادي

وذلكإلحداثنمطتنمیةجدیدیختلفعماعرفمنقبلسمیبالتنمیةالمستدامة، 

تستطیعأنتسایرھذاالمفھوممالمیكناالھتمامالبیئیمنھجكاللمؤسساتبمختلف وإنالدولةلوحدھاال

وقدبرزت  .أنواعھا،والتیمنبینھاالمؤسسةالصناعیةالتیتعدالسببالرئیسیفیاختالاللنظامالبیئي

عدةجھودترمیإل�جعاللمؤسساتالصناعیةتأخذمنحمایةالبیئةنھجاأساسیالھا،فعمدتمنظمة 

التییمكنأنتساعدالمؤسسةفیاتخاذاإلجراءاتالمناسبةلتحسین الوضع التقییسالعالمیةإل�وضعأھمالخطوات

 ISO 14000مواصفات  ضمن البیئي لھا

وفقا  منبینالوظائفالتیستلزمالمؤسسةبإدراجھا

لمواصفاتاالیزوھیاإلدارةالبیئیةالتیتعن�بكافةالتطلعاتوالتحسیناتالبیئیةفیالمؤسسة،والتییتعینأنتسندإل�إدا

 .كاللتنظیمیللمؤسسةرةمستقلةلھامحلھافیالھی

تتعلقمھامھذھاإلدارةبمراجعةاألوضاعالبیئیةلمعالجةوإزالةمصادرالتلوثفیالوحداتاإلنتاجیةولتحقیقاال

 لتزامبالقوانینواللوائحالبیئیةوتنفیذ

اإلجراءاتالوقائیةفیإطارخطةشاملةلإلنتاجاألنظف،وإدخالضوابطجدیدةللحدمنالتلوثبإجراءاتقلیلةأوع

سة،وتشجیعاستخدامالموادغیرالمسببةللتلوث،وإدخالتعدیالتعل�المعداتوعل�تصدیمةالتكلفةداخاللمؤس

میمالمنتوج،وكذلكزیادةالوعیالبیئیلد�العمالوتقدیمحوافزلتشجیعالمبادراتالطوعیةلمكافحةالتلوث،تعز

: یزالمشاركةالمحلیةواإلعالمیة،فتحققالمؤسسةبذلكمجموعةمنالمزایافیجوانبمختلفةمنھا
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أسمالیةوتكالیفتشغیلوحداتالمعالجة،تتزودالمؤسسةوفقالھذھالمواصفاتبلغةدولیةموفوراتفیالتكالیفالر

 شتركةألنھاتأخذالطابعالعالمیفیمعاییرھا،تكتسبثقةزبائنھانظرالتماشي

المؤسسةمعقوانینحمایةالبیئةوتمیزھابذلكتنافسیا،تزیدمنقدرةالمؤسسةعل�تحقیقمتطلباتالتصدیرإل�الخا

 ...وتحسناالتصاالتالداخلیة،المختلفة، اتالمؤسسةرج،تشجعالتعاونوالتنسیقبینإدار

یمكن أن تتفوق بھا على  مایكسبالمؤسسةالصناعیةنھجاإداریافعاالیمكنھامناكتسابمزایاتنافسیة،

  .غیرھا من المؤسسات المنافسة من خالل انعكاساتھ اإلیجابیة على وظائف المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  إدارة النفایات الصلبة: الفصل الثاني

  :مقدمة الفصل
تشكل النفایات الصلبة إحدى المشاكل البیئیة الصعبة على المستوى العالمي والتي تزداد       

خطورة مع األیام، فما من نشاط أو عمل یقوم بھ اإلنسان إال وینتج عنھ مخلفات، ونظرا للزیادة 

حات الجغرافیة المتاحة في ظل غیاب الطرق والوسائل المطردة في عدد السكان وضیق المسا

الفعالة والدائمة لمعالجة النفایات الصلبة والتخلص النھائي منھا، فإن تولد كمیات كبیرة من 

النفایات یعتبر من القضایا المھمة والخطیرة التي تسبب قلق شدید على مستقبل الوضع البیئي 

  .لدراسات ووضع الخطط والبرامج الفعالة والمستقبلیةوالصحي عالمیا التي تحتاج إلى إجراء ا

 . ولكنیبق�فیالنھایةأنالركیزةاألساسیةفیالتصدیلمشكالتالتلوثبالنفایات الصلبةھیالمجتمع ذاتھ

للتعبیر  – والذینھمأكثرالمتضررینمنھذاالتلوث – لذافمنالضروریتمكینالناس

  .للبیئةوالدفاععنصحتھموبیئاتھم،وھوشرطأساسیإلدارةناجحة

ویبرزھنادوًرارئیسیًا       

للجمعیاتاألھلیةوھوالدفاعوحمایةحقوقالناسوالصالحالعام،وتحفیزودعمالجمھور 

فالبیئةالنظیفةواآلمنةھیحقمنحقوقنا  . للمطالبةبحقھفیالعیشفیبیئةصحیحةوآمنة

ونحنھنانتعاملوندافععن  . األساسیةالذییجبأننضمنالحصولعلیھدونتھاونأوتفریط

  .الخ...یویةالتیتدعمالحیاةمثاللھواءالذینتنفسھوالمیاھالتینشربھا والبیئة التي نعیشھاالنظمالح

وفي الحقیقة أن قضیة إدارة المخلفات الصلبة سواء في المدن الحضریة أو في الصناعة أو 

تعد اآلن من أكثر المشكالت األكثر تعقیداً وتشابكاً، بل وأصبحت ضمن قض�یة عام�ة ... الزراعة 

، ھ��ي التنمی��ة المس��تدامة، ول��ذلك ف��إن إدارة المخلف��ات الص��لبة بطریق��ة ص��حیة وس��لیمة وكبی��رة

اجتماعیاً وبیئیاً واقتصادیاً أصبحت اآلن من األھداف الت�ي تس�عى إل�ى تحقیقھ�ا جمی�ع دول الع�الم، 

  .وتعتبر من المؤشرات التي تتخذھا الدول لمعرفة مدى تحقیقھا للتنمیة المستدامة
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  مدخل إلى علم التلوث: المبحث األول

  

شھد موضوع حمایة البیئة من التلوث بمختلف أشكالھ خالل العقدین الماضیین اھتماما قطریا 

ودولیا، وعقدت المؤتمرات والندوات وورشات العمل ذات الصلة بالتلوث في العالم للتوعیة 

إال أن السیطرة على التلوث . لة وانعكاساتھا السلبیة على المستقبل البیئيبمدى خطورة ھذه المشك

عملیة معقدة ویكمن التحدي الحقیقي في تنفیذ التشریعات والقوانین الخاصة بمكافحة التلوث، 

وكثیرا ما تنشأ تعقیدات وتحول دون تنفیذ ھذه القوانین نتیجة للعدید من الظروف المختلفة مثل 

  .ویل، المتابعة الرسمیة، لجنة المراقبة، عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیةالتنظیم، التم

  

  اإلطار المفاھیمي للتلوث: المطلب األول
ادر الطبیعیة لقـد ظھـرت مشكلة التلـوث البیئي نتیجـة االنفجار السكاني و استنزاف المص

إتبـاع الطرق المالئمة  عـدمالتضخم الزراعي والصناعي، وتدني مستـوى التخطیط اإلقلیمي، وو

، باإلضافة إلى الالمباالة من قبـــل اإلنسان في تعاملھ مع ثالكافیة في معالجة مصادر التلوو

بالتأكید یسأل اإلنسان نفسھ عن ماھیة التلوث أو تعریفھ، فالتعریف البسیط ھو كل ما ینجم .بیئتھ

و العالم بأكملھ، و لكن إذا نظرنا عنھ من أضرار و مشاكل صحیة لإلنسان بل و الكائنات الحیة، 

  .لمفھوم التلوث بشكل أكثر علمیة ودقة

  مفھوم التلوث البیئي: الفرع األول

التلوث في اللغة یراد بھ التلطیخ والخلط، إذ یقال لوث ثیابھ بالطین بمعنى لطخھا، وتدل أیضا 

  1.على الفساد والنجاسة، ویقال لوث الشيء أي دنسھ

                                                           
1
  48، ص 2007، دار الیازوري، األردن، "اإلدارة البیئیة، الحمایة اإلداریة للبیئة"عارف صالح مخلف،  
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االصطالحي للتلوث إضافة مواد أو مصادر للطاقة ضارة بالبیئة، تؤدي على نحو ویراد بالمعنى 

  1.مباشر أو غیر مباشر إلى تعریض صحة اإلنسان ورفاھیتھ للخطر

  :ولمفھوم التلوث بأكثر علمیة ودقة

ھو إحداث تغیر في البیئة التي تحیط بالكائنات الحیة بفعل اإلنسان وأنشطتھ الیومیة مما یؤدي "

 ىھ الكائن الحي ویؤدي إلمع المكان الذي یعیش فی تتالءمھور بعض الموارد التي ال إلي ظ

  . 2"اختاللھ

 PULLUTANTإن التلـوث یعرف من خالل تعریف الملوث : " یقول ھولستروبورتوز

 فالملوث ھو مـادة أو أثـر یـؤدي إلى تغیر في معدل نمـو األنـواع في البیئـة، یتعارض مع سلسلـة 

 .3"بإدخال سمـوم فیھا أو یتعارض مع الصحة أو الراحة أو قیم المجتمع الطعام

أنھ كل تغییر فیزیائي أو كیمیائي أو بیولوجي ممیز و یؤدي آلثار ضارة على :"و یعرف كذلك

لعملیة اإلنتاجیة الھواء أو الماء أو األرض أو یضر بصحة اإلنسان و الكائنات و اإلضرار با

نتیجة التأثیر على حالة الموارد المتجددة مما ینتج عنھ تھدید البیئة الطبیعیة بالتدھور مع انعكاس 

تدھورھا على البیئة التكنولوجیة التي یستخدمھا اإلنسان في التعامل مع البیئة الطبیعیة إلنتاج سلع 

  4"و خدمات تشبع رغباتھم

  :یتضح أن التلوث ھو عبارة عنمن خالل التعاریف السابقة 

ھو وضع المواد في غیر أماكنھا الطبیعیة االعتیادیة ، أو أنھ تلوث البیئة المقصود أو غیر  - 1 

  .المقصود بالفضالت

ھو الموضع غیر الصحیح للمواد أو أي شيء یطرح في البیئة مسببا انحطاطا فـــي  -2

  .الخصائص البیئیة

  البیئي أنواع التلوث: الفرع الثاني 

یقسم العلماء التلوث إلى أقسام متنوعة استنادا على معاییر مختلفة، إذ یقسم التلوث بالنظر إلى      

نوع المادة الملوثة أو طبیعة التلوث الحادث، كما یقسم استنادا على مصادره وھنالك تقسیم ثالث 

تنادا على درجة التلوث بالنظر إلى النطاق الجغرافي الذي یظھر فیھ التلوث، وتقسیما رابعا اس

  .5وشدة تأثیره على النظام البیئي، كما یقسم بالنظر إلى نوع البیئة التي یحدث فیھا التلوث

  أنواع التلوث بالنظر إلى طبیعة التلوث: أوال
                                                           

1
  48عارف صالح مخلف، مرجع نفسھ، ص 

2http://monenvironnement.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t5.htm 

  2011-11-21: تاریخ الدخول

 
3
  105-104، ص ص 1، دار الشروق، ط"البیئة والمجتمع" أیمن سلیمان مزاھرة، علي فالح الشوابكة،  
4

 .192،ص2009،دار الفجر للنشر و التوزیع،1طاألخطار و الكوارث البیئیة،أسامة حسن شعبان،
5
  64-54عارف صالح مخالفة، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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  :یقسم التلوث إلى طبیعة أو نوع المادة الملوثة إلى عدة أنواع منھا

  . التلوث البیولوجي، التلوث الفیزیائي، التلوث الكیمیائي

 وھو أقدم أنواع التلوث التي عرفھا اإلنسان، وینشأ بسبب وجود : التلوث البیولوجي

مواد عضویة كائنات حیة مرئیة أو مجھریة نباتیة أو حیوانیة في الوسط البیئي كالماء 

 .یرھاأو الھواء أو التربة مثل البكتیریا والفطریات وغ

وتظھر ھذه الكائنات إما على شكل منحلة أو مؤلفة من ذرات، وإما على شكل أجسام 

في دورة متجددة باستمرار، وینجم التلوث البیولوجي عن  آخرحیة تتطور من شكل إلى 

المخلفات المدنیة الناجمة عن األنشطة الصناعیة أو الزراعیة أو المنزلیة أو بسبب 

  .الصناعات التي تعالج مواد عضویة وما شابھھاالنفایات الناتجة عن 

 ویتمثل ھذا التلوث بتسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البیئة من : التلوث اإلشعاعي

( ماء وھواء وتربة، وتنقسم المواد المشعة إلى قسمین، إشعاعات ذات طبیعة موجبة 

المواد المشعة ومن أنواعھا أشعة جاما وأشعة أكس ولھذا النوع من ) كھرومغناطیسیة

قدرة عالیة على اختراق أنسجة الجسم أو مواد أخرى لمسافة بعیدة وإشعاعات ذات 

طبیعة جسمیة كأشعة ألفا وبیتا ولھذا النوع من المواد المشعة قدرة أقل على اختراق 

 .جسم اإلنسان من النوع األول لكنھا تؤثر على صحة اإلنسان والبیئة

 وال یقل التلوث الكیمیائي خطورة عن سابقھ وال سیما بعد انتشار : التلوث الكیمیائي

المواد الكیمیائیة وتنوعھا في شتى أرجاء العالم واتحادھا مع بعضھا ومكونة مواد أكثر 

سمیة ومن أھم المواد الكیمیائیة السامة والضارة بالبیئة واإلنسان مركبات الزئبق 

المتصاعدة من الحرائق وعوادم السیارات ومركبات الكادمیوم والزرنیخ والغازات 

المبیدات بأنواعھا المختلفة وغیرھا من الجسیمات الصغیرة والعوالق التي تنفثھا 

 .المعامل والمصانع التي تؤثر على البیئة وعناصرھا الطبیعیة والماء والمواء والتربة

  أنواع التلوث بالنظر إلى مصدره :ثانیا

تلوث طبیعي وآخر صناعي ونعرض فیما : ء على مصدره إلى نوعینیقسم التلوث البیئي بنا     

  . یلي لھذین النوعین من التلوث

 وھو التلوث الذي یعد من الظواھر الطبیعیة التي تحدث من حین إلى  :التلوث الطبیعي

كما تسھم بعض الظواھر المناخیة . آخر كالزالزل والبراكین والصواعق وغیرھا

كالریاح واألمطار في إحداث بعض صور التلوث البیئي، علما أن ھذا التلوث مصادره 

أو التنبؤ بھ أو السیطرة علیھ  الطبیعیة ال دخل لإلنسان فیھا، ومن ثم یصعب مراقبتھ

 .تماما

 وھو الذي ینتج بفعل نشاط اإلنسان أثناء ممارستھ ألوجھ الحیاة : التلوث االصطناعي

المختلفة، وھذا التلوث یجد مصدره في أنشطة اإلنسان الصناعیة والزراعیة والخدمیة 

ة ومبتكراتھا والترفیھیة وغیرھا وفي استخداماتھا المتزایدة لمظاھر التقنیة الحدیث

المختلفة، وغني عن البیان أن األنشطة الصناعیة ھي المسؤولة تماما عن تفاقم مشكلة 
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األنشطة : التلوث في الوقت الحاضر، ویمكن تقسیم األنشطة الملوثة للبیئة إلى اآلتي

 .الصناعیة، األنشطةالزراعیة واألنشطة الخدمیة والترویجیة

  طاقھ الجغرافيأنواع التلوث بالنظر إلى ن: ثالثا

تلوث محلي، وتلوث بعید المدى، : یقسم التلوث بالنظر إلى نطاقھ الجغرافي إلى نوعین     

  :كما یأتي. وسنعرض لھذین النوعین من التلوث

 ویقصد بھ التلوث الذي ال تتعدى آثاره الحیز اإلقلیمي لمكان مصدره، : التلوث المحلي

صدره أو في آثاره في منطقة معینة أو بمعنى أنھ التلوث المحصور سواء من حیث م

 .إقلیم معین أو مكان محدد كمصنع أو غابة أو بحیرة أو نھر داخلي

 بشأن  1979وھذا النوع من التلوث وكما عرفتھ اتفاقیة جنیف لسنة : التلوث بعید المدى

التلوث بعید المدى، ھو الذي یكون مصدره العضوي موجودا كلیا أو جزئیا في منطقة 

الختصاص الوطني لدولة ویحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع لالختصاص تخضع ل

 .الوطني لدولة أخرى

 

  أنواع التلوث بالنظر إلى آثاره على البیئة   : رابعا

 من الجدیر بالذكر أن لیست كل صور التلوث الموجودة في البیئة خطرة على النظام البیئي أو

على صحة اإلنسان أو سالمتھ، كما أنھا في الوقت نفسھ لیست على نفس الدرجة في الخطورة 

والتأثیر، حیث یمكن التمییز في ھذا الشأن بین ثالث درجات للتلوث، تلوث معقول، تلوث خطیر 

  .وتلوث مدمر

 ویراد بھ التلوث الموجود في أغلب المناطق وھو على درجة محددة من: التلوث المعقول 

درجات التلوث وال تكاد تخلو منطقة من مناطق العالم منھ، وال یصاحب ھذا النوع من 

 .التلوث مشاكل بیئیة رئیسیة أو أخطار واضحة على البیئة واإلنسان

 وھذا النوع من التلوث یعد أكثر خطورة من النوع األول ویمثل مرحلة  :التلوث الخطر

خط األمان البیئي الحرج أو نسبة التلوث متقدمة تتعدى فیھا كمیة ونوعیة الملوثات 

المسموح بھا وتبدأ في التأثیر السلبي على عناصر البیئیة الطبیعیة أو البشریة بشتى 

 .أنواعھا، وھذه الدرجة من التلوث تبرز بشكل واضح في الدول الصناعیة

 ل وھو أخطر أنواع التلوث حیث تتعدى فیھ الملوثات الحد الخطر لتص :التلوث المدمر

إلى الحد القاتل أو المدمر، وفیھ ینھار النظام األیكــولوجي ویصبح غیر قادر على 

العطاء نظرا الختالل التوازن البیئي بشكل مزري ولعل حوادث غرق السفن والبواخر 

 .الناقلة للنفط، والغواصات النوویة في قاع البحار والمحیطات خیر مثال

  البیئة التي یحدث فیھاأنواع التلوث بالنظر إلى نوع : خامسا
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  1:تقسم التلوث بالنظر إلى ھذا النوع إلى ما یلي

ھ مما یلحق الضرر بصحة نقصد بتلوث الھواء وجود المواد الضارة ب: تلوث الھواء -

المقام األول ومن ثَّم البیئة التي یعیش فیھا ویمكننا تصنیف ملوثات الھواء  ياإلنسان ف

  ...إلى قسمین 

 -القمامة : تشتمل على يالتلوث بالنفایات والت يوث البیئمن أنواع التل: التلوث بالنفایات -

  ... اإلشعاعیة  تالنفایا

ھو تشویھ ألي منظر تقع علیھ عین اإلنسان یحس عند النظر إلیھ : يالتلوث البصر -

أو بعدم ارتیاح نفسي، ویمكننا وصفھ أیضاًً◌ بأنھ نوعاًً◌ من أنواع انعدام التذوق الفني، 

  ...أرصفة  ،طرقات ،یحیط بنا من أبنیة  يءاختفاء الصورة الجمالیة لكل ش

  یشتمل تلوث المیاه على أوالً تلوث المیاه العذبة، ثانیاً تلوث البیئة البحریة : تلوث المیاه -

أو الضوضاء ارتباطاً وثیقاًً◌ بالحضر وأكثر  يلوث السمعیرتبط الت: يالتلوث السمع -

صة األماكن الصناعیة للتوسع في استخدام اآلالت ووسائل األماكن تقدماًً◌ وخا

  ...التكنولوجیا الحدیثة 

صر التي یسئ إن التربة التي تعتبر مصدراً للخیر والثمار، من أكثر العنا: تلوث التربة -

فھو قاٍس علیھا ال یدرك مدى أھمیتھا فھي مصدر . ھذه البیئة ياإلنسان استخدامھا ف

 ... عائلتھ، وینتج عن عدم الوعي واإلدراك لھذه الحقیقة إھمالھ لھا الغذاء األساسي لھ ول

  :وفیما یلي تفصیل ألنواع التلوث السابق ذكرھا

  :التلوث بالنفایات* 
  :تشتمل على يالتلوث بالنفایات والت يمن أنواع التلوث البیئ -

  .القمامة -1

  . اإلشعاعیة تالنفایا -2

زاید ونجد أن نسبتھا تت. المقصود بھا ھنا القمامة ومخلفات النشاط اإلنسان في حیاتھ الیومیةو      

  . ظل التضخم السكاني يالبلدان النامیة وخاصة ف يف

وقد تؤدي ھذه النفایات مع غیاب الوعي الصحي إلى جانب ضعف نظم جمعھا والتخلص منھا  -

  : آلتیةإلى األضرار الجسیمة ا

  . انتشار الروائح الكریھة -

  . اشتعال النیران والحرائق -

  . بیئة خصبة لظھور الحشرات مثل الذباب والناموس والفئران -

  :تكاثر المیكروبات والتي تسبب اإلصابة بـ -

  . اإلسھال -1

  . الكولیرا -2

  . الدوسنتریا األمیبیة -3

                                                           
1http://monenvironnement.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t5.htm 

  2011-09-20: تاریخ الدخول
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  . االلتھاب الكبدي الوبائي -4

  .التیتانوس -5

  . السل -6

  . االضطرابات البصریة -7

  .انتشار أمراض جراثیم الماشیة -8

  :تلوث المیاه*

  :یشتمل تلوث المیاه على 

  .أوالً تلوث المیاه العذبة

  .تلوث البیئة البحریة ثانیاً 

  :تلوث المیاه العذبة وأثره على صحة اإلنسان :أوآل

المیاه العذبة ھي المیاه التي یتعامل معھا اإلنسان بشكل مباشر ألنھ یشربھا ویستخدمھا في طعامھ 

األخیرة لعدم توجیھ  اآلونةوقد شاھدت مصادر المیاه العذبة تدھوراً كبیراًً◌ في . الذي یتناولھ

  : الظاھرة ویمكن حصر العوامل التي تتسبب في حدوث مثل ھذه. قدراًً◌ وافراًً◌ من االھتمام لھا

استخدام خزانات المیاه في حالة عدم وصول المیاه لألدوار العلیا والتي ال یتم تنظفیھا بصفة  -1

  . دوریة األمر الذي یعد غایة في الخطورة

  . قصور خدمات الصرف الصحي والتخلص من مخلفاتھ -2

  . التخلص من مخلفات الصناعة بدون معالجتھا، وإن عولجت فیتم ذلك بشكل جزئي -3

أما بالنسبة للمیاه الجوفیة، ففي بعض المناطق نجد تسرب بعض المعادن إلیھا من الحدید 

  . نیز إلي جانب المبیدات الحشریة المستخدمة في األراضي الزراعیةاوالمنج

  : اإلنسانآثار تلوث المیاه العذبة على صحة 
  :أنھ یدمر صحة اإلنسان علي الفور من خالل إصابتھ باألمراض المعویة ومنھا شيءأبسط 

  . الكولیرا -1

  . التیفود -2

  . الدوسنتاریا بكافة أنواعھا -3

  . االلتھاب الكبدي الوبائي -4

  . المالریا -5

  . البلھارسیا -6

  . أمراض الكبد -7

  . حاالت تسمم -8

رره على اإلنسان وما یسببھ من أمراض، وإنما یمتد لیشمل الحیاة فى میاه كما ال یقتصر ض -9

میاه الصرف تساعد على نمو  فياألنھار والبحیرات حیث أن األسمدة ومخلفات الزراعة 

الطحالب والنباتات المختلفة مما یضر بالثروة السمكیة ألن ھذه النباتات تحجب ضوء الشمس 

نھا تساعد على تكاثر الحشرات مثل البعوض والقواقع التي تسبب واألكسجین للوصول إلیھا كما أ

  . مرض البلھارسیا علي سبیل المثال

  : ثانیاً تلوث البیئة البحریة وأثره

  :ھتلوثومن أھم مصادر 

  . إما بسبب النفط الناتج عن حوادث السفن أو الناقالت -
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  . نتیجة للصرف الصحي والصناعي أو -

  :التلوث البحرياآلثار المترتبة على و

  :تسبب أمراضاًً◌ عدیدة لإلنسان -1

  . االلتھاب الكبدي الوبائي -

  . الكولیرا -

  . اإلصابة بالنزالت المعویة -

  . التھابات الجلد -

  

  : تلحق الضرر بالكائنات الحیة األخرى -2

  . اإلضرار بالثروة السمكیة -

  . ھجرة طیور كثیرة نافعة -

، والتي بدورھا تؤثر علي الجذب السیاحي وفي نفس الوقت علي اإلضرار بالشعب المرجانیة -

  ....الثروة السمكیة حیث تتخذ العدید من األسماك من ھذه الشعب المرجانیة سكناًً◌ وبیئة لھا

  

  :تلوث الھواء* 

الحیاة إذا أراد اإلنسان أن یحافظ على صحتھ فالبد من السیطرة على تلوث الھواء ألنة أكسیر 

  . الذي نتنفسھ

 2أي تمثل ھذه النسبة حوالي (شخصاً سنویاً  50.000موت حوالي  فيوتتسبب ملوثات الھواء 

  ). من النسبة اإلجمالیة للمسببات األخرى للموت% 

ھذا المجال ھو الدخان المنبعث من التبغ أو السجائر والذي یقتل  فيومن أكثر العناصر المزعجة 

 فيملیون شخًصا سنویاً 10ملیون شخصاً سنویاً ومن المتوقع أن تزید ھذه النسبة إلى  3حوالي 

  . األربعة عقود القادمة إذا استمر وجود مثل ھذه الظاھرة

المقام األول  يبصحة اإلنسان ف ھ مما یلحق الضررونقصد بتلوث الھواء وجود المواد الضارة ب

  : ومن ثَّم البیئة التي یعیش فیھا ویمكننا تصنیف ملوثات الھواء إلى قسمین

وغیرھا من ... مصادر طبیعیة أي ال یكون لإلنسان دخل فیھا مثل األتربة : القسم األول -1

  . العوامل األخرى

و المتسبب األول فیھا فاختراعھ مصادر صناعیة أي أنھا من صنع اإلنسان وھ: القسم الثاني -2

لوسائل التكنولوجیا التي یظن أنھا تزید من سھولة ویسر حیاتھ فھي على العكس تماماًً◌ تزیدھا 

وغیرھا مما یؤدي إلي ... عوادم السیارات الناتجة عن الوقود، تولید الكھرباء : تعقیداًً◌ وتلوثاً 

ونجد . نا وتضر ببیئتنا الطبیعیة الساحرةالھواء من حول فينبعاث غازات وجسیمات دقیقة تنتشرا

جمیع أنحاء العالم ھي من أكثر المناطق تعرضاًً◌ لظاھرة  فيأن المدن الصناعیة الكبرى 

  .التلوث، باإلضافة إلي الدول النامیة التي ال تتوافر لھا اإلمكانیات للحد من تلوث البیئة

   :ومن أكثر العناصر انتشاراً والتي تسبب تلوث الھواء -

  :الجسیمات الدقیقة -

أو تلك الملوثات . الھواء والتي تأتي من المناطق الصحراویة فيوھي األتربة الناعمة العالقة 

  . ، باإلضافة إلي وسائل النقلةالناتجة من حرق الوقود ومخلفات الصناع

  : ثاني أكسید الكربون -
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  . المصدر الرئیسي لھذا الغاز الضار ھي الصناعة

  : تروجینأكاسید النی -

  . تنتج من حرق الوقود

  : األوزون -

مس وھو أحد ویأتي نتیجة تفاعل أكاسید النیتروجین مع الھیدروكربون في وجود أشعة الش

  ). Smog( يمكونات الضباب الدخان

  : أول أكسید الكربون -

  . المنازل يعالیة وخاصة مع استعمال الغاز ف یوجد بتركیزات

  :دخان السجائر -

المنزل (إحـداث التلـوث داخـل البیئـة الصغیـرة لإلنســان  فياألمثلة وأكثر شیـوعاًً◌ وھو أقـرب 

  ). المكتب -

  : الرصاص -

 9000 -  6400ھواء المنازل تصل من  فيحیث أوضحت بعض القیاسات أن نسبة الرصاص 

في الھواء  جزء في الملیون 3000الملیون في األتربة داخل بعض المنازل مقارنة بـ  فيجزء 

  1. الشارع فيالخارجي 

  أسباب وآثار التلوث البیئي: المطلب الثاني

لكي نتعرف أكثر على التلوث وأثره في البیئة، البد أن نتطرق ولــو بشكل قصیــر على أسباب و

  .واآلثار الناجمة عنھ ظاھرة التلوث

 التلوث البیئيأسباب : الفرع األول

على مر التاریخ والعصور، نجد أن اإلنسان یسعى باستمرار لیطور أسالیب معیشتھ من خالل 

فھو یطور االختراعات والعملیات الجدیدة من أجل . تحسین نوعیة األدوات التي یستخدمھا

وث في اإلنسان ھو السبب الرئیسي واألساسي في إحداث عملیة التلتحسین أنماط حیاتھ، ولذلك فإن

  : البیئة وظھور جمیع الملوثات بأنواعھا المختلفة وسوف نمثلھا علي النحو التالي

  .االنفجار السكاني -سوء استخدام الموارد  -التقدم التكنولوجي  -التوسع الصناعي = اإلنسان 

  . فاإلنسان ھو الذي یخترع -

  . وھو الذي یصنع -

  . وھو الذي یستخدم -

  .للسكانوھو المكون األساسي  -

  2:وھكذا یمكننا تقسیم أسباب التلوث إلى ثالثة أسباب رئیسیة

 األسباب االجتماعیة -األسباب االقتصادیة    - األسباب التقنیة     -

  األسباب التقنیة: أوال

                                                           
1
  56، ص 2006، األردن ، 1، دار مجدالوي، ط"النظام البیئي وصحة المجتمع"كوثر أبو عین،  
- 60صص 2002مصر،  ،2،الدار العربیة للكتاب،ط"لتلوث البیئي وأثره على صحة اإلنسانا"محمد السید أرناؤوط،  2
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تأتي الكثیر من المشكالت البیئیة نتیجة التقدم التقني السریع والذي أدى إلى تحسین أنماط حیاتنا 

ذاتھ لم یراعي التأثیرات السلبیة على الجانب البیئي، واألمثلة على ذلك كثیرة ولكن في الوقت 

مثال السیارات فقوة محركاتھا الحالیة قد أضعاف ما كانت علیھ في السابق ولكن في المقابل فإنھا 

  .وغیرھا من األمثلة الكثیرة.. تنتج عوادم ملوثة أكثر مما كانت تطرحھ السیارات في السابق

  األسباب االقتصادیة: ثانیا

وھناك . لقد ظھر الكثیر من مشكالت التلوث ألن طرق الحد من التلوث باھظة التكلفة        

بعض مواد النفایات التي یمكن إعادة استخدامھا بطریقة ما، ولكن نادرا ما اتبعت مثل ھذه 

وعلى سبیل . النفایات ویرجع ذلك إلى التكلفة الباھظة التي تتطلبھا إعادة تصنیع مواد. الممارسات

المثال في الصناعة یمثل الكبریت مثاال للملوث الذي سمح لھ بالبقاء ألسباب اقتصادیة، فالكبریت 

م انطلقت كمیات 1988حینما یحترق الفحم، وفي عام  SO2ینطلق على ھیئة ثاني أكسید الكربون 

  .ض الكبریتیكمائة ملیون طن من حم 100من غاز ثاني أكسید الكبریت تكفي لتصنیع 

  األسباب االجتماعیة: ثالثا

فند أن اإلنسان طور . تشكل رغبة اإلنسان في الراحة واالستجمام سببا من أسباب التلوث       

وببذل المزید من . الكثیر من المواد المصنعة التي تلوث البیئة من أجل توفیر وقتھ وجھده ومالھ

ولكن بالنظر إلى أن الوقایة من التلوث تعد . الجھد یمكن التخلص من التلوث الناتج عن ھذه المواد

  .    غالبا باھظة التكلفة، فإنھا كثیرا ما تعد مسألة غیر عملیة

  :على ھذا الجانب وباعتبار أن عنوان مذكرتنا ھو حول النفایات الصلبة فسوف یتم التركیز
  1:لمخلفات الصلبة الخطیرة والغیر خطیرة المسببة لتلوث بامصادر ومن ال 

 مصادر المخلفات الصلبة الخطیرة :  

تنتج مـن إتباع طرق غیر صحیحة في ، ومستشفیات تحتوي على ملوثات عدیدةال -

الطرق للتخلص من من أحسن وأنسب ص منھا وتعتبر طرق الحریق أو الدفن الصحي اآلالتخل

  .ـن ھذه المخلفاتم

األنشطة الصناعیة وتحتوي المخلفات على مواد كیمائیة وعناصر ثقیلة ذات خطورة  -

  .مرتفعة على اإلنسان والحیوان

وتتواجد ھذه النوعیة من المخلفات بكثــرة : بقایا المبیدات الحشریة واألسمدة المتلفة  -

  .لص منھا بطرق عشوائیة غیر سلیمة صحیا وبیئیافي المناطق الریفیة، وعادة ما یتم التخ

 مصادر المخلفات الصلبة غیر الخطیرة :  

مخلفات صلبة تنتج من المنازل والھیئات الحكومیة والمؤسسات التعلیمیة والصحیة  -

  .باإلضافة إلـى مخلفات الشوارع واألسواق

                                                           
1
  195سالمي رشید، مرجع سبق ذكره، ص  
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مخلفات في مخلفات صلبة زراعیة تشمل مخلفات وبقایا المحاصیل الزراعیة وال -

  .الریف

وتعاني المناطق الفقیرة المزدحمة من عدم توفر خدمات التخلص من ھذه المخلفات، مما یؤدي 

 .النتشار األمراض الوبائیة وانبعاث الروائح الكریھة وانتقال الملوثات بالجو

  1:بصفة عامة فإن من أھم األسباب المؤدیة للتلوث

 التصنیع والتوسع في المناطق الحضریة. 

 ارتفاع استھالك الطاقة وزیادة نسبة الغازات السامة الناتجة عن اإلنتاج الصناعي. 

 زیادة استعمال وسائل النقل العام والخاص. 

  یؤدي إنتاج السلع الصناعیة الرئیسیة إلى خلق المنتجات الثانویة التي یمكن تكون مضرة

ھذه المنتجات وكمیاتھا بالبیئة، ویتوقف مدى األضرار التي تسببھا بالبیئة على نوعیة 

 .ووسائل التخلص منھا

  غیاب في معظم األحیان القیود والضوابط الحكومیة الخاصة بحمایة البیئة، مما یؤدي

اللجوء إلى أرخص الطرق للتخلص من فضالتھا الصناعیة، ویمثل بذلك إطالق الغازات 

ار والبحیرات أو السامة في الھواء قبل معالجتھا، أو رمي مخلفات الصناعیة في األنھ

حتى تتركھا في العراء خارج مراكز المدن لتشكل خطورة كبیرة على الصحة العامة، 

كما قد تتسرب ھذه المخلفات الضارة إلى مواقع المیاه الجوفیة أو تجرفھا میاه األمطار 

  .   إلى األنھار والبحیرات القریبة

  آثار التلوث البیئي: الثانيالفرع 
  

لم تقتصر آثار التلوث على جانب أو بیئة معینة بل امتد لیشمل جمیع مكونات وأجزاء البیئة       

  2... الحیة والغیر الحیة واالنسانیة والحیوانیة والبحار والمحیطات والغالف الجوي

  آثار التلوث على البیئة غیر الحیة: أوال
  :للملوثات على المواد غیر الحیة منھایوجد مظاھر عدیدة 

  تأثیر ثاني أكسید الكربون على حجارة المساكن والمباني التي تبنى من حجر الجیري

ھذا . حیث یسبب تفتتھا، أما أكسید الكبریت فتؤثر على األبنیة المحتویة على األلمنیوم

یحولھا إلى لون ویؤثر كبریتید األیدروجین في المدن الصناعیة على لون المباني حیث 

 .رمادي أسود نتیجة لتكوین كبریتید الرصاص

  وبالنسبة لألوزون فإنھ یؤثر على الكاوتشوك ویجعلھا تتشقق، كما یؤثر على بعض

 .المنتجات

  أما الكربون وھو المادة الصلبة التي تخرج من الحریق فھو المسؤول عن تغطیة

 .األسطح بالون األسود

                                                           
1
   358-357عبد الوھاب األمین، مرجع سبق ذكره، ص ص  
2
   102-96محمد منیر حجاب، مرجع سبق ذكره ص ص  
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  للھواء اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر إلى زیادة ھذا وقد أدى التلوث الشدید

الرطوبة والجفاف والحموضة كما أن تزاید أنواع الملوثات المختلفة أدى إلى تغیر 

 .المواد الموجودة في الطبیعة

  عما كانت علیھ  %15تشیر الدراسات إلى نسبة ثاني أكسید الكربون قد زادت حوالي

لفحم والخشب والزیوت وقطع األشجار، وھذه النسبة بسبب حرق ا.. في القرن الماضي

في تزاید مستمر وقد تتضاعف خالل الخمسین سنة القادمة، وجزء من ھذه الزیادة 

مما یتسبب في تلوثھا وفي زیادة درجة حرارة .. تمتصھا البحار والمحیطات والیابسة

بي مما یؤدي إلى الكرة األرضیة وھذا یعني ذوبان الجلید في القطبین الشمالي والجنو

ارتفاع مستوى الماء في البحر وتآكل الشواطئ، وغرق بلدان كثیرة في العالم، باإلضافة 

 ....إلى حدوث كوارث طبیعیة كاألعاصیر وبراكین وحرائق الغابات

  آثار التلوث على البحار والمحیطات: ثانیا

صورة تفوق قدرتھما على كما تجدر اإلشارة على احتماالت تلوث البحار والمحیطات مستقبال ب

على اعتبار أن المحیطات والبحار سوف تكونان مستقبال مستودع النفایات . احتواء التلوث

  .وما قد ینتج عن ذلك أضرار كبیرة على الكائن الحي.. الكبیرة لإلنسان

 آثار التلوث على البیئة الحیة :ثالثا

. للتلوث على البیئة الحیة ككل وآثار وفقا لنوعیة البیئة ریفیة، حضریة أو صناعیةتوجد آثار عامة

  .ى اإلنسان صحیة، نفسیة واجتماعیةوأیضا آثار عل

  بالنسبة للتأثیرات العامة للتلوث على البیئة الحیة النباتیة والحیوانیة، یمكن القول أن

والكائنات الحیة التلوث سوف یؤثر حالیا ومستقبال على التنوع الحیوي للنبات والحیوان 

وھذا سوف یؤدي بدوره إلى إحداث العدید من األضرار البیئیة بشكل مباشر . الدقیقة

ونتیجة ذلك سوف یؤدي إلى إضعاف قدرة النظام . ي التوازن البیئينتیجة لإلخالل ف

البیئي على التمثل والتكیف والتماسك ومقاومة الصدمات واألحداث المفاجئة من خالل 

 .التقلیل من تعدد وتنوع مكونات النظام البیئي

 ون بالنسبة لتلوث البیئة الزراعیة فنتج في األساس في التركیز على زیادة اإلنتاج د

ولذلك . االتجاه لحمایة البیئة الزراعیة وتقلیل األضرار الواقعة علیھا وفي مقدمتھا التلوث

أجھدت األرض الزراعیة نتیجة التوسع الرأسي في الزراعة وزراعة األرض عدة 

مرات في العام، واستخدمت لذلك كمیات ھائلة من األسمدة الكیماویة والمبیدات 

ھذا باإلضافة إلى التلوث عن طریق میاه المجاري ومیاه . ومنظمات النمو والھرمونات

 .صرف المصانع التي استخدمت في الزراعة

  آثار التلوث على الحیاة البشریة  :رابعا

  :وبالنسبة لإلنسان بصفة عامة لقد انعكس التلوث على حیاتھ الصحیة والنفسیة فقد جعلھ

  والصمم الكلي أو التلوث الصوتي أكثر عرضة لإلرھاق واإلجھاد والصداع

 ...وأیضا احتماالت اإلصابة بأمراض القلب وتصلب الشرایین...الجزئي

  كما زاد التلوث الھوائي من احتماالت اإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي والقلب وفد

 1930یصل األمر إلى مستوى الكارثة كما حدث لسكان وادي المیز في بلجیكا سنة 

ب الناس بنوبات حادة من السعال وضیق التنفس حیث تركزت مصانع الفوسفات فأصی
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أما ثقب طبقة . وراح ضحیة ھذه الكارثة الكثیرون فضال على الماشیة والدواجن

 .األوزون فقد إلى تزاید احتماالت اإلصابة بسرطان الجلد وإعتام عدسة العین

 ةفي فقدذكرفریقالعماللمعنیبالتقویمالبیئیوالتابعلبرنامجاألممالمتحدة لشؤونالبیئ

،إناستنزافطبقةاألوزونوالزیادةالناتجةفیاألشعة  1991 تقریرنشرھفینوفمبرعام

فوقالبنفسجیةقدیؤدیانإل�تعجیلمعدلتكونالضبابالدخانیالذییبق�معلقافیالجو 

حیثسادالضبابالدانیجوالمدینةوحولنارھا  1952 لعدةأیام،مثلماحدثفیلندنعام

 4 األرواحوصلتإل�حوالي إل�لیلعل�مد�بضعةأیام،وأد�إل�خسائرفادحةفی

 . آالفحالةوفاة،كماأنتأكلدرعاألوزونقدیؤدیإل�زیادةمعدالتسرطانالجلد

أمااألشعةفوقالبنفسجیةفتلعبدورارئیسیافیتكویناألورامالجلدیةالقتامیة،وھیالنوع 

 1.ألفحالةسرطانجلدسنویا 300 األشدخطرا،وھذایعنیحدوثمایقدربحوالي

 تزاید أمراض الكبد والمعدة واألورام الخبیثة، وأحیانا  كما أدى تلوث المیاه والتربة إلى

 .یصل إلى حد الكارثة فیقضي التلوث على حیاة األسماك والحیوانات المائیة

 وھناك خطر آخر یھدد الحیاة البشریة وجاء نتیجة للتطور التكنولوجي في ھذا العصر ..

وتحتوي على .. االستعمال وھي المواد التي لم یعد لھا قیمة في ...ویتمثل في النفایات

عناصر وكمیات تؤثر تأثیرا مزمنا وخطیرا على صحة اإلنسان والبیئة ولھا قدرة على 

 الكیماويأو نفایات لھا قدرة على التفاعل .. البقاء لفترة طویلة، وقد تكون نفایات مشعة

صلبة أو وقد تكون .. السام، أو تسبب انفجارات، أو ینتج عنھا مواد تضر بالصحة العامة 

 .سائلة أو غازیة أو أوعیة ملوثة

  

  .الحراري و مصادرھا الرئیسیة االحتباسأھم غازات ظاھرة  ):5(جدول 

  المصادر الرئیسیة  التأثیر النسبي  نوع الغاز

  .احتراق الوقود، إزالة المعادن، إنتاج اإلسمنت  49  ثاني أكسید الكربون

  .مقالب القمامة، الزراعة  18  المیثان

  .األسمدة، حرق العضویة، احتراق الوقود  6  ثاني أكسید النیتروجین

  .متعددة  13  غازات أخرى

، الطاقة وتلوث 2007/7مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، العدد : المصدر

  .49عبیرات مقدم وبلخضر عبد القادر، ص البیئة والمشاكل البیئیة العالمیة، 

  

  اآلثار االقتصادیة للتلوث : خامسا

فمثال تقدر . أصبح التلوث بكل أنواعھ ومظاھره یشكل عبئا على اقتصادیات الدول المعنیة        

كما أدى تسرب . من الدخل القومي %12.5ملیار دوالر أي  6خسائر بولندا بسبب التلوث بنحو 

                                                           
1. http: // www.Fekrzad . com/ libray.php15/05/2011:تاریخ الدخول 
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ملیارات  3بالھند إلى خسائر تقدر بنحو  Phopalالغاز السام من مصنع المبیدات الحشریة بمدینة 

وأما األمطار الحمضیة فأضرارھا جسیمة على أخشاب الغابات حول المناطق . من الدوالرات

ه األمطار تلوث میاه األنھار كما أن ھذ. من غابات ألمانیا % 50إذ أتلفت حوالي . الصناعیة

والمیاه الجوفیة وشواطئ البحیرات والبحار فتضر األحیاء المائیة وحركة االصطیاف والسیاحة 

  1.  البحریة

و بالتالي قد نستطیع حساب اآلثار االقتصادیة للتلوث إذا عرفنا قیمة الخسائر في المحاصیل 

في القوى البشریة، وتكالیف العالج من الزراعیة والثروة السمكیة والحیوانیة، والخسائر 

  . األمراض التي تصیب اإلنسان بسبب االختالالت البیئیة

  یوضح أھم المخاطر البیئیة الرئیسیة على صحة اإلنسان) 6(وفیما یلي الجدول 

  

  

  

  

  المخاطر البیئیة الرئیسیة على صحة اإلنسان): 6(لجدولا

  أمثلة معینة  النوع العام 
 -O3أوزون  - SO2ثاني أكسید الكبریت  -جزیئات صلبة أو غبار  ملوثات الھواء

 -NOxأكاسید النیتروجین  -COأول أكسید الكربون  -ھایدروكربونات
  .معادن ثقیلة –مولدات سرطانیة  - H2Sكبریتید الھیدروجین 

زئبق ومعادن  -وبروتوزوات أخرىأمیبا  –فیروسات  –بكتیریا مرضیة   ملوثات مائیة
–مواد سامة  -)مستنزفة لألكسجین(مركبات عضویة  -ثقیلة أخرى

 NO3والنترات PO4مغذیات زائدة مثل الفوسفات –سیانید  -NO2نیتریت
  . التي تسبب ازدھار الطحالب

ملوثات صناعیة 
  ومھنیة

  .إشعاعات -برودة -حرارة -ضوضاء: طبیعیة
 -رادون -رادیوم - ھباب - نافثیالمین -بیتا أزیستوس–مولدات سرطانیة 

  نیتروسامینز
  .غبار الفحم -قصب السكر –قطن  -سیلیكا: غبار

 –نحاس  –نیكل  –زرنیخ  –زئبق  -كادمیوم –رصاص  –بریلیوم : معادن
  الخ -منجنیز

حوامض  –F2فلورین - Br2برومین - Cl2ھالوجینات كلورین : غازات 
  .ھالوجینیة

بنزین ومواد  - CCl4رباعي كلورید الكاربون : سموم عضویة ومواد ذائبة 
  .عضویة مذیبة أخرى

  .باراثیون ومبیدات الفوسفات العضویة: سموم مؤثرة على الجھاز العصبي
في (والبترول ) في الماء(زئبق وغیر ذلك من الھیدروكربونات الكلورینیة   سموم بیئیة

  )الماء
  والسالمونیال واالستافیلوكوكاس –الكلوستریدیومبوتیولینومتنتج من   سموم غذائیة

معادن  –سموم ال تدخل في العملیات الحیویة والكیمیائیة في الجسم  -عضویة  مخلفات صلبة
  .ثقیلة

                                                           
1
، مؤسسة شباب الجامعة، الجزء الثاني، اإلسكندریة، "جغرافیة الوطن العربي وحوض البحر المتوسط " محمد إبراھیم حسن،  

  226، ص 2001
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،  2000، مركز اإلسكندریة للكتاب،مصر، "التلوث البیئي حضره ومستقبلھ"عبد العزیز طریح شرف، :المصدر

  23ص 

  كیفیة مواجهة التلوث البیئي: الثالثالمطلب 

إن مش�كلة التل�وث البیئ�ي لیس�ت مش�كلة جدی�دة أو طارئ�ة بالنس�بة ل�ألرض، وإنم�ا الجدی�د فیھ�ا ھ�و 

  . زیادة شدة التلوث كماً وكیفاً في عصرنا الحاضر

بات��ت مش��كلة التل��وث البیئ��ي ت��ؤرق فك��ر المص��لحین والعلم��اء والعق��الء وتق��ض مض��اجعھم،       

دقون ن�واقیس الخط�ر ، وی�دعون لوق�ف أو الح�د م�ن ھ�ذا التل�وث ال�ذي تتع�رض ل�ھ البیئ�ة  فبدءوا ی

نتیجة للنھضة الصناعیة والتقدم التكنول�وجي ف�ي ھ�ذا العص�ر،فالتلوث مش�كلة عالمی�ة ،ال تعت�رف 

بالح��دود السیاس��یة ل��ذلك حظی��ت باھتم��ام دول��ي ،ألنھ��ا فرض��ت نفس��ھا فرض��اً، والن التص��دي لھ��ا 

كانیات التحرك الفردي لمواجھة ھذا الخطر المخیف،والح�ق أن األخط�ار البیئی�ة یجاوز حدود وإم

  .ال تقل خطراً عن النزاعات والحروب واألمراض الفتاكة إن لم تزد علیھا

  :ویمكن إجمال أھم اإلجراءات التي یجب اتخاذھا من أجل حمایة البیئة من التلوث فیما یلي

  

  على مستوى المؤسسات: الفرع األول

تي قد تتبعھا المؤسسة والتي تھ�دف م�ن خاللھ�ا إل�ى سوف نتعرض إلى مختلف السیاسات ال

  محاولة الحد من التلوث

 سیاسة تقییم األثر البیئي للمشروع .1

ویتم ذلك عن طریق التعرف عن اآلثار السلبیة واالیجابیة للمشروع والعمل على تعظیم اآلثار 

  على البیئة االیجابیة والحد من اآلثار السلبیة

 :سیاسة االعتماد على اقتصاد البحث العلمي والتقني. 2

  :ویتم ذلك من خالل

  داخل المؤسسة االعتماد على اقتصاد المعرفة. 1. 2 

مطالبة باالھتمام بالبحث والتطویر في تحقیق التنمیة المستدامة دون الیوم  المؤسسة االقتصادیة 

یقوم أساسا على تأھیل العنصر البشري الذي یولد المعرفة الجدیدة ،والذي التأثیر على البیئة

  .وبذلك فھو یساھم في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة

تخصص المؤسسات االقتصادیة الموارد البشریة والمادیة للبحث و التطویر في جمیع  قد كما

 .من المشاریع البحثیة في حل كل المشاكل المتعلقة بالبیئة األنشطة الصناعیة وتستفید

 االعتماد على تكنولوجیا التحكم في انبعاث الغازات. 2.2
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 المقدمـــــة العـــــــامة

92 
 

العملیات اإلنتاجیة في الماضي على زیادة كفاءة العملیات اإلنتاجیة وخفض  القد ركز مصممو

سسة وعندما تنبھ العالم لھذه لتأثیرات السلبیة على البیئیة المحیطة بالمؤاالتكالیف دون مراعاة 

 1.المشاكل العویصة خاصة التلوث البیئي بدأ التفكیر في كیفیة التحكم فیھا

  تكنولوجیا الحد من انبعاث الملوثات تطویر. 3. 2

تعني منع أو خفض الملوثات أثناء انبعاثھا بإتباع أسالیب متنوعة داخل المؤسسة الصناعیة 

 . تشغیل المناسبة الوتتطلب تشكیل فریق عمل على درایة بمواقع التلوث والتعرف على طرق 

 إجراءات عملیة البحث والتطویر البیئي إتباع. 4. 2

علومات عن المحیط الخارجي والداخلي للمؤسسة، إن عملیة البحث والتطویر تبدأ أساسا بجمع الم

وبعد عملیة جمع المعلومات تأتي مرحلة تقدیم وغربلة األفكار، والتي تترجم إلى مجموعة من 

  :األبحاث تدور في مجملھا حول

  أبحاث تھدف للتقلیل من التلوث الھوائي -

  المخلفات السامةأبحاث تھدف للحد من  -

  أبحاث تھدف إلعادة استعمال المخلفات السائلة -

  أبحاث تھدف لرسكلة المخلفات الصلبة -

  أبحاث تھدف إلى اكتشاف مصادر جدیدة للطاقة النظیفة -

  األنظف اإلنتاجتؤدي إلى تطبیق  اإلنتاجأبحاث تھدف اكتشاف طرق جدیدة في  -

دة وطرق اإلنتاج السائدة في المؤسسة بما یتماشى مع محاولة تطویر وتحسین المنتجات الموجو -
 2.البعد البیئي

 سیاسة التصمیم األخضر للمنتج. 5. 2

التصمیم األخضر للمنتج ھو عملیة التركیب، المزج والتولیف، التي یكتسب فیھا المنتج صفات 
التصنیع، السالمة، ممیزة، حیث یجب األخذ في االعتبار البعد البیئي، التكلفة، األداء، قابلیة 

  3.وتوقعات المستھلكین

ربط وبأقل خسارة ما بین األھداف البیئیة وكل من  الالنقطة الرئیسیة في التصمیم األخضر ھو 
 .أداء المنتج ومنفعتھ االستعمالیة والوظیفیة

  

  )8(الشكل 

                                                           
1
. Production propre et transfert technologique environnemental: 

www.dievolkswirtschaft.ch/fr/editions/200804/pdf/Boeni.pdf15-05-2011 
2
. Production propre et transfert technologique environnemental: 

www.dievolkswirtschaft.ch/fr/editions/200804/pdf/Boeni.pdf 
3. http://www.greends.net/green_designe/15563/doc1.http25-05-2011   
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 األھداف اإلستراتیجیة للتصمیم األخضر

  

Source:http://www.greends.net/green_designe/15563/doc12011-05 -25 

 

 

 

  :سیاسة اإلنتاج األنظف. 3

یؤدي اإلنتاج األنظف إلي جني مكاسب اقتصادیة كبیرة مثل دعم تنافس المنتجات في األسواق 

المحلیة و العالمیة و تعزیز مشاركة المجتمع المحلي في برامج الحد من التلوث و عرض 

  .و مسؤولي اإلدارة و حمایة البیئة  المعلومات المتعلقة باإلنتاج علي المجتمع المحلي

)9(شكل رقم   

مجاالت اإلنتاج األنظف   

 

 

 

 

 

 

  226مرجع سبق ذكره، ص، سامیة جالل سعد:المصدر

 التصمیم األخضر

 منع النفایات

تسییر الموارد 

 بشكل أفضل

 منتج أخضر

 

الحفاظ على 

البیئة وتحقیق 

 العائد االقتصادي

الھدف 

 الرئیسي

دورة حیاة 

 المنتج

التدریب 

وإعداد 

إحالل الموارد 

 صدیقة البیئة

التعامل اآلمن 

 مع المخلفات

المراجعة 

الدوریة ةالبیئی  

التخطیط 

لإلنتاج ورقابة 

إدارة الجودة 

 والبیئة

التطویر في 

عملیات 

التدویر وإعادة 

 االستخدام

مجاالت اإلنتاج 

 األنظف
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  :سیاسة المحاسبة الخضراء. 4

في خضم االھتمام والقلق على البیئة على المستوي  المحاسبة البیئیة نشأ ھذا مصطلح أو مفھوم

العالمي وتعرض ھذه البیئةللتلف الذي ال یمكن تعویضھ نتیجة لآلثار المترتبة على النشاط 

  .اإلنساني بصفة عامة سواء الزراعي أو الصناعي أو غیرھما

  :سیاسة التسویق األخضر. 5

یمثل المبادئ أو ) المنتوج،السعر،التوزیع،الترویج(مازال المزیج التسویقي التقلیدي و المتمثل في 

ھل أن :العناصر التسویقیة المركزیة حتى في التسویق األخضر،و لكن السؤال الذي یثار ھو

؟ المزیج التسویقي متماثل في أسسھ و قواعده و إدارتھ في التسویق التقلیدي و التسویق األخضر

إال ) منتوج،سعر،توزیع،ترویج(ناصر التقلیدیة عناصر المزیج التسویقي األخضر ھي ذاتھا الع

  1.أن االختالف ھو في أسلوب صیاغة ھذه العناصر و إدارتھا

تھدف ھذه السیاسة إلى توعیة األفراد العاملین داخل المؤسسة :سیاسة التأھیل البیئي لألفراد. 6

بأھمیة البیئة والحفاظ علیھا، وكذا إلى مخاطر التلوث وأضراره الوخیمة، وتقوم إدارة الموارد 

البشریة بإعداد وتطبیق ھذه السیاسة حیث تعتبر إدارة الموارد البشریة اإلدارة األساسیة في 

  .الید العاملة المؤھلة وتدریبھا، وتكوینھا، وترقیتھا وتحفیزھاالمؤسسة، المسؤولة عن جلب 

تمثل النفایات جمیع المواد الناتجة عن نشاط :سیاسة المؤسسة في إدارة و معالجة النفایات. 7

الحاجة، و قد ینتج عنھا بشري و التي یتم االستغناء عنھا لعدم االستفادة منھا، أو لزیادتھا عن 

ضرر باإلنسان أو البیئة بشكل مباشر أو غیر مباشر إذا لم یتم . كمواد خام لصناعات جدیدة

  .التخلص منھا بطرق سلیمة، و االستفادة منھا و استخدامھا

  إدارة محلیة ودولیة لمكافحة التلوث: الفرع الثاني

إن وجود أجھزة محلیة مستقلة لمكافحة التلوث تتبع إلدارة قطریة موحدة یؤدي إلى زیادة        

التنسیق فیما بین النشاطات االقتصادیة المعنیة وإلى تنفیذ إجراءات منسقة للحد من التلوث الناتج 

عالجة مشاكل عن ھذه األنشطة، وھذا سیكفل دمج العناصر البیئیة المالئمة في عملیة التصنیع، وم

  .التلوث على نحو أفضل

وینبغي عند تخطیط استراتیجیات مكافحة التلوث على مستوى المنطقة أن تكون القرارات المتخذة 

  .احتیاجات المجتمع المحليى أساس االلتزام الوطني، مع األخذ بعین االعتبار قائمة عل

دیة الكبرى على مستوى الدول لذلك یوصى بإنشاء ھیئات لإلدارة البیئیة في المناطق االقتصا

وتحضر . على أن تضم الھیئات الممثلین عم البلدیات والمجالس المحلیة والصناعات المعنیة

  2:السیاسة البیئیة لھذه الھیئات في أربعة أنشطة رئیسیة على النحو التالي

                                                           
1

  88، ص2007دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع،عمان،،التسویق األخضرمر البتري و أحمد النوري، ثا
2
   200-199، ص ص1996، األردن، 1، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط"التلوث الصناعي، النفایات السائلة"عادل رفقي عوض،  
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 أو /وضع سیاسات تصحیحیة لمعالجة الملوثات الصناعیة والزراعیة في الموقع و

 .مركزیا

  وضع سیاسات وقائیة موجھة نحو رفع مستوى أعمال الصیانة وإدخال ضوابط جدیدة

للحد من التلوث داخل المصانع، والتحول إلى استخدام الخامات غیر المسببة للتلوث 

 .وإدخال تعدیالت على المعدات وعلى تصمیم المنتج وغیرھا

 لتشجیع مكافحة التلوث وضع سیاسات للحمایة مثل زیادة الوعي البیئي، وتقدیم حوافز. 

  وضع سیاسات تتعلق باالقتصاد في استخدام الموارد وذلك لزیادة كفاءة دوائر العملیات

التي تستھلك قدرا كبیرا من الطاقة، والدوائر المغلقة الستخدام المیاه واستخدام المبدالت 

 .الحراریة ذات الدفق العكسي للكیماویات وإعادة تنشیط العوامل المساعدة

میة سلطات إداریة وقضائیة لى جانب ذلك فقد أعطیت لبعض األجھزة والھیئات شبھ الرسإ

وتوقع علیھ العقوبات . بھا أن تفرض قیودھا وتحاكم من یخالفھا أو من ال یلتزم بقواعدھا تستطیع

  1.المنصوص علیھا في قانون البیئة والقوانین اإلداریة، وذلك بمساعدة المسؤولین اإلداریین

ثالثة عصور تقریبا بدأت بعض الدول كالوالیات المتحدة األمریكیة سن قوانین للبیئة كتلك ومنذ 

كل جھة ذات سلطة لمنح وترخیص إنشاء : والتي تنص على أن 1669التي صدرتعام 

مشروعات جدیدة أن تقوم بدراسة اآلثار المحتملة لھذا المشروع على البیئة، وأن تنشر نتائج 

وتتیح ھذه القوانین الفرصة أمام . العام مصحوبة بالبدائل الممكنة للمشروعدراستھا على الرأي 

  .المواطنین للطعن في المشروع إن كانت لھ آثارا ضارة على البیئة

كما نظمت الدول الصناعیة العالقة بین الحكومات والصناعة فیما یتعلق بااللتزامات المالیة 

ففي الیابان نص القانون األساسي لحمایة البیئة، على أن المؤسسات . لخاصة بحمایة البیئةا

الصناعیة مسؤولة عن االحتیاجات الالزمة لمنع تلوث البیئة، كالتخلص من الدخان واألتربة 

 2.والماء الملوث والنفایات الناتجة عن نشاطھا الصناعي

  .حمایة البیئة من التلوث دور بعض المنظمات الدولیة في مجال:ثالثا

انتشرت فكرة المنظمات الدولیة خالل القرن العشرین بشكل كبیر، وھي تعتبر وفقا للقانون 

  . الدولي كیانا نشأ باالتفاق بین الدول التي تمثل األعضاء األساسیة في المنظمة الدولیة 

لعضویة ومثال ذلك األمم االختصاص واألھلیة وا: لمنظمات الدولیة وتتباین من حیثوتختلف ا

، بینما جامعة الدول العربیة أو عالمیة، حیث العضویة فیھا عالمیةالتي تعتبر منظمة المتحدة 

  . وربیة فھي منظمات دولیة إقلیمیةمنظمة الوحدة األفریقیة أو الجماعة االقتصادیة األ

م عقدت مدینة 1972ففي عام . فعلى المستوى الدولي اھتمت المؤتمرات ببحث مشكلة التلوث     

بالسوید مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة وتتابعت بالمؤتمرات الدولیة والعالمیة  أستوكھولم

شأنھا  بل والى تربیة الناس تربیة من, واإلقلیمیة الھادفة إلى حمایة البیئة من أخطار التلوث

                                                           
1
  10عبد العزیز طریح شرف، مرجع سبق ذكره، ص 

2
  103-102محمد منیر حجاب، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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الحفاظ على البیئة التي یعیشون فیھا، مثال ذلك المؤتمر الدولي للتربیة البیئیة الذي عقد عام 

  .باالتحاد السوفیتي  یبلیسم بمدینة1977

وعلى رأسھا برنامج األمم , كما أقیمت الھیئات واألجھزة الدولیة المكرسة لحمایة البیئة     

كأداة لألمم المتحدة في مجال النھوض  ستوكھولماؤتمر لبیئة الذي أقیم في أعقاب مالمتحدة ل

ومنھا األقسام والفروع التي خصصتھا كثیر من المنظمات الدولیة  ،بالتعاون الدولي لحمایة البیئة

وتبادل الخبرات ، وتعمل ھذه األجھزة على أجراء البحوث ورصد الملوثات، للعنایة بالبیئة

وإعداد التوصیات واالتفاقیات المتعلقة بحمایة البیئة , وتنسیق الخطط والمشروعات ،والمعلومات

  .حتى في المناطق الغیر الخاضعة لسیادة أي دولة من الدول كأعالي البحار والمناطق القطبیة

تتعاون األمم المتحدة مع الكثیر من المنظمات األخرى في مجال حمایة البیئة ففي عام      

ت منظمة الصلیب األخضر الدولي في جنیف لتعمل بالتعاون مع األمم المتحدة على م أنشئ1993

وكان أول رئیس لھا ھو میخائیل جوربا تشوف رئیس , حمایة البیئة من الكوارث والملوثات

 1.االتحاد السوفیتي األخیر

  

  النفایات الصلبة: المبحث الثاني

تتعدد مشكالت البیئة في عالمنا المعاصر وتتخذ صورا مختلفة، ونعاني الیوم من قضایا بیئیة       

فقد أدى االرتفاع المستمر في المستوى الحضاري . عدة أصبح بعضھا ملحا ویتطلب حال سریعا

والصناعي وكذلك الزیادة المطردة في تعداد وحجم التجمعات السكانیة وتركز وجودھا داخل 

سیما موارد المیاه، إلى كثافة النشاط البشري في تلك حدودة حول الموارد الطبیعیة، والاحات ممس

المناطق بدرجة ملحوظة مما تتولد عنھ نوعیات عدیدة من النفایات الصلبة تنساب إلى البیئة 

وقد انعكس ذلك في اإلضرار بالبیئة وحسن رونقھا . بكمیات أكبر من قدرتھا على التخلص منھا

ما أدى إلى تزاید االھتمام إلى أروقة البحث العلمي وأجھزة اإلعالم والسلطات التشریعیة التي م

سعت إلى وضع اإلطار القانوني الذي یحد من تفاقم ھذه المشكلة التي قد تكون مدمرة للبیئة، ففي 

ن طن ملیو 50ملیون طن، منھا  600فرنسا مثال نجد أن اإلنتاج السنوي للنفایات یمثل حوالي 

، وھذه األرقام 2ملیون طن نفایات زراعیة 400ملیون طن نفایات صناعیة و 150نفایات منزلیة، 

تمثل الوضعیة الخطیرة والصعبة التي قد یصلھا العالم نتیجة تفاقم وتراكم ھذه النفایات التي 

ات أصبحت تمثل حالیا ثلثي العالم،  وسوف نعرض في مبحثنا ھذا إلى نظرة عامة على النفای

  .الصلبة والتي تعبر من أصعب أنواع النفایات في كیفیة التعامل معھا ومعالجتھا  

  التلوث بالنفایات الصلبة: المطلب األول

                                                           
، 1999 ،المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، "قانون حمایة البیئة "ماجد راغب الحلو، 1

  20ص

  
2Christian DESACHY, "Les déchets" , Edition TEC & DOC, Paris, 2001, P1 
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منذ أن وجد اإلنسان على سطح الكرة األرضیة، وجدت معھ المخلفات، ولكنھا لم تكن تمثل      

تزاید أعداد البشر بشكل كبیر، ومع أي مشكلة تذكر، فقد ضئیلة في كمیاتھا ونوعیتھا، ولكن مع 

زیادة قدرة اإلنسان بفضل ثورتھ الصناعیة على استخالص المواد الخام، وعلى التصنیع وعلى 

إنتاج العدید من المنتجات التي تستخدمھا في شتى نواحي حیاتھ، فقد زادت المخلفات تبعا لذلك، 

وسببت العدید من المشكالت سواء وتراكمت بأنواع لم تكن موجودة من قبل، وبكمیات كبیرة، 

  .لإلنسان أو بیئتھ

  أصل و منشأ النفایات الصلبة وتعریفھا: الفرع األول

  منشأ النفایات الصلبة: أوال

  1:إن إنتاج النفایات ھي نتیجة حتمیة ال مفر منھا، وھناك عدة أصول للنفایات نذكر منھا

حیث أن كل دورة للحیاة تتولد عنھا نفایات عضویة، مثل ): الطبیعي(األصل البیولوجي   .أ 

والتي یمكن القول عنھا أنھا نفایات تتولد من الطبیعة حیث . المواد الغائضة والجثث

 .ارتبط ظھور ھذه النفایات مع ظھور الحیاة على ھذه األرض

 

ھو تفاعل یحدث وفق مبدأ انخفاض المادة وبالتالي إذا أردنا الحصول : األصل الكیمیائي  .ب 

بحیث ) S+D)     (A+B(بالتفاعل التالي  Bو  Aانطالقا من المادتین  Sعلى المادة 

.          مادة ثانویة تابعة، علینا التخلص منھا إذا ما لم نتمكن من استعمالھاDتكون 

النفایات الصلبة الناتجة عن ھذا التفاعل من أصعب من حیث والشيء المالحظ أن 

 .التعامل معھا في المستقبل

 

ومصدره البقایا والقطع الصغیرة والمذیبات المستعملة وكذا مواد : األصل التكنولوجي  .ج 

 2.التغلیف الناتجة عن استعمال اآلالت

  الصلبةتعریف النفایات : ثانیا

، حیث )03/83(من قانون حمایة البیئة  83فھو وارد في المادة : بالنسبة للتعریف القانوني

  3:یعرفھا كما یلي

تعتبر النفایة كل ما تخلفھ عملیة تحویل أو إنتاج، أو تحویل أو استعمال، وھو كل مادة أو "  

  ."منتوج أو بصفة أعم كل شيء منقول مھمل أو تخلى علیھ صاحبھ

النفایات الصلبة ھي أي مادة في حالة صلبة غیر مرغوب بھا : " بة لتعریف االصطالحي بالنس

 1" ویود التخلص منھا، وھي تنتج عن نشاطات اإلنسان المختلفة

                                                           
1

، مذكرة ماجستیر، معھد التسییر والتقنیات الحضریة، جامعة "تثمین النفایات الصلبة والحضریة دراسة حالة المسیلة " بدیار عادل، 
   14- 13، ص ص 2007المسیلة،

2front commun québécois pour gestion écologique des déchets . la consultation publique la 
gastion de l'eau, Québec , novembre 1999 
 

3
  06، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 1983فیفري  5المؤرخ في  03/83المادة األولى من قانون حمایة البیئة في الجزائر، رقم  
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كل األشیاء التي ال یریدھا اإلنسان في : " وقد ذكرت منظمة الصحة العالمیة أن المخلفات ھي

  2."ھا لھ وفقدان قیمتھا لدیھوقت معین ومكان معین، وذلك لعدم أھمیت

عبارة عن مادة أو طاقة، ال : " أما من الناحیة االقتصادیة فیرى البعض أن النفایات الصلبة ھي

 3."یمكن استخدامھا اقتصادیا في وقت ما، وبالتالي یجب التخلص منھا

منھا بحیث المواد القابلة للنقل والتي یرغب مالكھا بالتخلص : ویمكن تعریفھا أیضا على أنھا

  4.یكون جمعھا ونقلھا ومعالجتھا من الدواعي الضروریة للصحة العامة والبیئة

مادة : " ومن خالل ما سبق نالحظ أن ھذه التعاریف تتفق على معنى واحد للنفایات الصلبة وھي

  "أو طاقة أو أي شيء آخر قد قیمتھ ویراد التخلص منھ 

  تركیب النفایات الصلبة: الفرع الثاني

  :ركیب النفایات یختلف من منطقة إلى أخرى حسب العوامل التالیةإن ت

 المستوى المعیشي. 

 بنیة السكان. 

 درجة التحضر. 

 صناعي والزراعيالتقدم والتخلف ال. 

 الظروف المناخیة. 

 المواد المستھلكة. 

 عادات وتصرفات والتقالید الدینیة لدى األفراد. 

ومن أجل التحول من التخلص العشوائي والغیر منظم من النفایات الصلبة إلى التسییر 

الفعال والمخطط واإلیجابي في معالجة ھذه المشكلة، البد من التعرف على تركیبة النفایات 

  :من أجل تمییز ما یلي

 الجزء القابل للتدویر. 

 الجزء المالئم للتخمیر. 

 مین الطاقوي والمادياألنواع والكمیات المناسبة للتث. 

 كمیة النفایات المخصصة للحرق أو التفریغ في المزبلة. 

وتتكون النفایات الصلبة من المخلفات الناتجة عن المنازل والمحالت التجاریة والمكاتب 

والفنادق، وكذا مخلفات صناعیة وطبیة، وتتكون النفایات الصلبة من مواد متنوعة كثیرة 

زن والكثافة واللون والشكل والتركیب الكیمیائي والمحتوى تختلف من حیث الحجم والو
                                                                                                                                                                      
1http://www.almotmaiz.net 2011-05 -25 :تاریخ الدخول 
 
 

2
، دار الكتاب "التطورات الحدیثة في علم البیئة، المشكالت البیئیة والحلول العملیة"عبد الرحمان السعدني وثناء ملیجي عودة،  

  210، ص 2008الحدیث، القاھرة، 
3
  210عبد الرحمان السعدني، المرجع نفسھ، ص  
4
  38، ص 2009ب، القاھرة، ، دار السحا"التكنولوجیا الحیویة البیئیة " دسوقي أحمد عبد الحلیم،  
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الزجاج، : الحراري، ویمكن تقسیم مكونات النفایات الصلبة إلى األقسام الشائعة التالیة

الورق، الكرتون، بقایا الطعام، المواد العضویة األخرى، مواد التغلیف واللدائن والحدید، 

  .ب ومواد أخرى عادة تكون نسبتھا بسیطةاأللمنیوم، مخلفات الھدم والبناء، الخش

ویتضح من الدراسات المتعلقة بھذا الجانب أن الدول الصناعیة وبعض الدول النفطیة تحتل 

مكونات النفایات الصلبة ) 7(ویوضح الجدول رقم  1.المرتبة األولى في ھذا المجال 

  .والمنزلیة في دول المجلس 

  

  

  

  

  

  

  

  في دول المجلس) نسبة مئویة ( مكونات النفایات الصلبة والمنزلیة  :)7(جدول 

  نسبة النفایات المنزلیة  نسبة النفایات الصلبة الكلیة  المكونات

  52  25  المواد العضویة

  16  28  الورق والكرتون

  5  12  المعادن

  2.5  8  المنسوجات

  14  6  البالستیك

  7  5  الزجاج

  2.5  6  أخرى مواد

، دار الصفاء للنشر "تخطیط الخدمات المجتمعیة والبنیة التحتیة " خلف حسن علي الدلیمي،  :المصدر

  347،  ص2009، األردن، 1والتوزیع، ط

  أنواع التلوث بالنفایات الصلبة: الفرع الثالث

                                                           
1
  344خلف حسن علي الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص 
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  1:یمكن تصنیف النفایات حسب مصدرھا إلى ما یأتي

وتحتوي على مواد عضویة وغیر عضویة وتصل نسبة العضویة فیھا : النفایات المنزلیة -1

 .من كمیة النفایات% 40إلى 

وتشبھ إلى حد كبیر النفایات المنزلیة وتختلف عنھا من حیث نسبة : تجاریةنفایات  -2

 .المكونات وكمیة النفایات المنتجة

غیر خطیرة ونفایات صناعیة ویمكن تقسیمھا إلى نفایات صناعیة : صناعیةنفایات  -3

 .خطرة

وتشمل مجموعة من المخلفات المعدیة والخطرة والمخلفات الطبیة : طبیةنفایات  -4

 .األخرى

وتضم كمیات كبیرة من الرمل : نفایات الھدم والبناء والحفر لمد الخدمات العامة -5

والحجارة وغیر ذلك من مكونات المباني ومخلفات الحفر،ولكنھاالتشكب خطرا على 

 .الصحة العامة

وتشمل نواتج تشذیب أو تقلیم المزروعات ،وتشكل أھمیة خاصة حیث : خضراءنفایات  -6

یمكن االستفادة منھا في إنتاج مخصبات التربة، أو مكعبات تستخدم في المحارق إنتاج 

 .الطاقة

 :نفایاتالنشاطاتالعالجیة -7

نشاطاتالفحصوالمتابعةوالعالجالوقائیأوالعالجیفیمجااللطبالبشریوالبیطرالنفایاتالناتجةعن"

 ".ي
والتیتخضعلتسییرخاص،وإزالةھذھالنفایاتتقععل�عاتقالمؤسساتالمنتجةلھا،ویجبأنتمارساإلز2

 3.أوالبیئة/الةبطریقةتراع�منخاللھاالصحةالعمومیةو

ن تھاوتصدرمھینفایاتجدخطرةتتطلبوسائلخاصةلمراقبتھاومعالج:نفایاتإشعاعیة -8

لمستشفیات،المخابر،المراكزالتجاریةالمتخصصةفیالموادالمشعةاالمنشآتالنوویة،المصانع،

.4 

  5:كما تقسم النفایات الصلبة حسب خطورتھا إلى نفایات خطرة ونفایات غیر خطرة       

، ھي تلك المخلفات التي تحتوي على عناصر أو مركبات تؤثر تأثیرا حاسما فالمخلفات الخطرة

وخطیرا على صحة اإلنسان والبیئة، ولھا قدرة على البقاء بدرجة كبیرة ولمدة طویلة مثال ذلك 

  .األكیاس البالستیكیة، وتعتبر المخلفات الصناعیة من أخطر المخلفات بیئیا وأعقدھا في التعامل 

  6:حددتاتفاقیةبازألنواع وخصائصالمخلفات الخطرة على النحو التالي

                                                           
1
  349-348خلف حسن علي الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص ص 
2
   10،ص 2001دیسمبر  15،المؤرخ في 3ومراقبھاوإزالتھا،المادة، المتعلق بتسییر النفایات19 -01قانون رقم  
3
  18، المرجع نفسھ، ص 3ومراقبھاوإزالتھا،المادةت، المتعلق بتسییر النفایا19 -01قانون رقم  
4

  5، ص 2001حالةمركبالكوابلبسكرة،أطروحةدكتوراه،جامعةالجزائر، معالجةاقتصادیةلنفایاتاإلنتاجالصناعي،تومیمیلود،
5
  44، ص 2009، شركة ناس للطباعة، القاھرة، "إنظاف البیئة " زكریا طاحون،  
6
 25- 24، جمعیة التنمیة الصحیة والبیئیة، ص ص"الصناعي وكیفیة مواجھتھ دلیل إرشادي مخاطر التلوث" آمال إبراھیم صبري، 

 :على الموقع
http://www.ahedegypt.org/pubs/Risks_of_Industrial_Pollution.pdf2011-05 -30 :تاریخ الدخول  
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 :ةالخطرةعل�النحوالتاليأنواعالمخلفاتالصلب
 النحاس – والكرومالسداسي – النفایاتالمحتویةعل�عناصرومركباتالبریلیوم –  

– الثالیوم – الزئبق – التلوریوم – االنتیمون – الكادمیوم-لینیومالس – الزنك – الزرنیخ

 .الرصاص

 النفایاتالمحتویةأوالملوثةبالنویداتالمشعة.   

 المھبطیةالزجاجالمنشطفیأنابیباألشعة.  

 المخلفاتاإلكلینیكیةالناتجةمنالمستشفیات.  

 دناتوالملالمخلفاتالناتجةمنالراتنجاتواألحبارواألصباغوالدھاناتوالورنیشات 

 الغراءوالموادالالصقة. 

 بقایاالمعالجةالفوتوغرافیة.  

 النفایاتالناتجةعنالمعالجةالسطحیةللمعادنواللدائن.  

 النفایاتالصناعیةالمخلفاتالناتجةمنعملیةالتخلصمن.  

 النفایاتالناتجةعنإنتاجالمبیداتالبیولوجیةوالمستحضراتالصیدلیةوالمعامل. 

 المخلفاتالمحتویةعل�رواسبقطرانیةناجمةعنالتكریروالتقطیروالتحلل. 

 مركباتالكربونیالتوالسیانیداتوالفلورالفلزیة. 

 سبستوساأل.  

 السیانیدوالفوسفوروالھالوجینالعضویةمركبات.  

 الفینوالتوالمركباتاالروماتیةعدیدةالحلقة. 

 حمأةالمجاري. 

 الرواسبالناجمةعنالترمید.  

 بقایاالبطاریاتالجافةوالسائلة.  

 عواماللحفروالكربونالنشطالمستنفذ. 

  :فھي خصائصھذه المخلفاتأما 

 القابلیةلالنفجار. 

 القابلیةلالشتعال

 لالحتراقالتلقائيالقابلیة. 

 الموادالتیتنطلقمنهاغازاتسامةأوغازاتقابلةلالشتعالعندمالمستهاللماء. 

 الموادذاتالخواصالمؤكسدةوالبیروكسیداتالعضویةالتیتساهمفیاحتراقمواد

 أخرى. 

 الموادالسامة. 

 الموادالمحتویةعلىموادمعدیة. 

 المخلفاتالمحتویةعلىموادآكله. 
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 المخلفاتذاتالخواصالمسرطنة. 

 المخلفاتالمشعة.  

ھي تلك المخلفات التي ال یكون لھا تأثیر كبیر وبلیغ على صحة أما المخلفات الغیر خطیرة، 

اإلنسان والبیئة مثال ذلك المواد العضویة، بل وقد تكون ذات فعالیة إذا ما تم إعادة 

 .استخدامھا

  

  

  

  

  

  

  مصادر، أسباب وعوامل االھتمام بمشكلة النفایات الصلبة: المطلب الثاني

في العقود األخیرة تزایدت كمیات النفایات الصلبة المتولدة في الحضر والریف في العالم 

بصورة ظاھرة للعیان، فعلى سبیل المثال ال الحصر فإن الوالیات المتحدة األمریكیة التي تعد 

تبلغ بھا النفایات الصلبة الناتجة من المصانع ومواد البناء من أكبر الدول االستھالكیة في العالم 

ومخلفات المنازل نحو ملیون طن في الیوم أي بمعدل أربعة كیلوجرامات لكل فرد في الیوم، 

وقد تفاقمت تلك المشكلة من جراء تضافر تباین ضخم من العوامل االجتماعیة والتاریخیة 

 .ھا البعض في أطر متداخلةوالسلوكیة والنفسیة واالقتصادیة مع بعض

  لنفایات الصلبةمصادر ا: ع األولالفر

تتباین معدالت المخلفات الصلبة الناتجة من المصادر المختلفة، وتأتي المنازل في مقدمة 

معدل إنتاج المخلفات الصلبة من  )8(الجدولالمصادر المنتجة لھذه المخلفات، ویوضح 

  .مصادرھا المختلفة

  تاج المخلفات الصلبة من مصادرھا المختلفةمعدالت إن): 8(جدول 

  %النسبة   المصدر  مالرق

  41.5  المنـــازل  01
  14.25  المحالت التجاریة  02
  9.5  الشوارع  03
  9  مخلفات المباني  04
  6.5  مصالح ذوات طبیعة خاصة  05
  4.5  المناطق التعلیمیة  06

إدارة النفایات الصلبة: الفصل الثاني  



 المقدمـــــة العـــــــامة

103 
 

  3  األسواق العمومیة  07
  2.75  المصانع  08
  2.75  الحكومیةالمكاتب   09
  2.5  الورش الحرفیة  10
  2.25  المواقف العمومیة  11
  1  النوادي  12
  0.5  المستشفیات  13

  213عبد الرحمن السعدني، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر

  1:ویمكن تصنیف مصادر المخلفات الصلبة على النحو التالي

 : المنزلیة الصلبة النفایات .1

ھي تلك المخلفات الناتجة عن المنازل والمطاعم والفنادق وغیرھا، وھذه النفایات عبارة عن 

مواد مثل الفضالت اآلدمیة، الخضار، الفواكھ، الورق والبالستیك ویضاف إلیھا النفایات 

الحرفیة والتي یمكن جمعھا ومعالجتھا مع النفایات المنزلیة الصلبة دون أن تشكل خطرا على 

ھذا ویجب التخلص من النفایات المنزلیة الصلبة بسرعة وذلك لوجود مواد . لعامةالصحة ا

عضویة تتعفن وتتصاعد منھا روائح كریھة، وتسبب تكاثر الحشرات كالذباب والقوارض 

  .وغیرھا

 : النفایات الصناعیة الصلبة .2

الكیمیائیة وصناعة المعادن والدباغة والجلود وغیرھا من  تنتج ھذه النفایات عادة من الصناعات

وتعتبر . الصناعات التي تقذف في البیئة نفایات ملوثة وخطرة على البیئة وعلى صحة اإلنسان

مصانع األدویة، الدھانات، البطاریات، الحدید، األلمنیوم، الدباغة والخمیرة منتجا محتمال 

  ...للنفایات الصناعیة الخطیرة

  :النفایات الزراعیة الصلبة .3

یقصد بالنفایات الزراعیة جمیع النفایات أو المخلفات الناتجة عن كافة األنشطة الزراعیة النباتیة 

والحیوانیة ونفایات المسالخ، ومن أھم النفایات الزراعیة إفرازات الحیوانات وجیف الحیوانات 

ة حسب نوعیة الزراعة والطریقة المتبعة وبقایا األعالف، وتختلف كمیة ونوعیة النفایات الزراعی

  .في اإلنتاج الزراعي

 :النفایات الناجمة عن معالجة میاه الصرف الصحي .4

النفایات الناتجة عن معالجة میاه الصرف الصحي یطلق علیھا الحمأة، والتي یمكن تعریفھا بأنھا 

ن معالجة میاه المواد الصلبة العضویة وغیر العضویة والمیكروبات الممرضة التي تنتج ع

الصرف الصحي في محطات التنقیة، وتتوقف كمیة ونوعیة الحمأة على درجة كفاءة محطة 

 .المعالجة ونوعیة میاه الصرف ودرجة تركیز الملوثات بھا

                                                           
1
  39- 38دسوقي أحمد عبد الحلیم، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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  :التالي) 9(ویمكن توضیح المصادر وأماكن تولدھا في الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصادر وأماكن تولد ونوعیات النفایات الصلبة)9(الجدول 

  نوعیات النفایات  أماكن التولد  المصادر

العائالت الفردیة والمتعددة بمستویاتھا   المنازل

  الغنیة والفقیرة والمتوسطة

نفایات -رماد-زبالة-غذائیةنفایات 

  خاصة

المباني - األسواق-المطاعم-البقالة  المتاجر والبلدیات

-محالت الطباعة -الفنادق-اإلداریة

المرافق -محالت إصالح السیارات

  المؤسسات -الطبیة

نفایات -رماد-زبالة-نفایات غذائیة

نفایات -نفایات خاصة-الھدم والبناء

  خطرة في بعض األحیان

الصناعات الخفیفة -التصنیع-البناء  المصانع

 -مصانع الكیماویات -التنقیة-والثقیلة

  ورش النجارة-التعدین

نفایات -رماد-زبالة-ت غذائیةنفایا

نفایات  -نفایات خاصة-الھدم والبناء

  خطرة

- المنتزھات - الحدائق-األزقة-الشوارع  المناطق المفتوحة

  مناطق التعمیر-الطرق العامة-الشواطئ

  نفایات خاصة

محطات معالجة میاه الصرف الصحي   مواقع المعالجة

  والصناعي

  )الحمأة( نفایات مرافق المعالجة 

  نفایات خطرة -نفایات زراعیةالمحاصیل الحقلیة والبستانیة والقمامة   المناطق الزراعیة
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  الحیوانیة

، الدار العربیة للعلوم، المجلد "الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة" محمد صابر، :المصدر

  359، ص2006، ، بیروت1األول، ط

  مشكلة النفایات الصلبة األسباب التي توجب حل: الفرع الثاني

ترجمت ھذه األسباب في برنامج عمل یطبق حالیاً وفي القرن الحادي والعشرین، عرف باألجن�دة 

ف��الجزء األول . فص��الً  40، وھ��ي عب��ارة ع��ن وثیق��ة مكون��ة م��ن ثالث��ة أج��زاء وتش��تمل عل��ى )21(

ء الث�اني یتك�ون م�ن عنوانھ األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة وھو عبارة عن ثمانیة فصول، والجز

فص��الً ح��ول المحافظ��ة عل��ى الم��وارد وإدارتھ��ا م��ن أج��ل التنمی��ة، ومنھ��ا أربع��ة فص��ول ح��ول  14

  1:اإلدارة السلیمة للمخلفات، وھي

  ).21الفصل (اإلدارة السلیمة للمخلفات الصلبة والقضایا المتعلقة بمیاه المجاري 

فات، والتي تعتمد على أساس إتباع وانطالقاً من ھذا جاءت سیاسة اإلدارة المتكاملة للمخل

المدخل المرن والشامل والمتكامل، من حیث تبني مجموعة من األسالیب وطرق المعالجة 

والسیاسات في جمیع مراحل إدارة المخلفات بدءاً بإنتاجھا إلى التخلص منھا، آخذاً في االعتبار 

من أجل تحقیق اإلدارة المستدامة البعد االجتماعي واالقتصادي والبیئي عند اختیار ھذه الحلول، 

  .للمخلفات الصلبة

ولذلك تھدف ھذه السیاسة إلى اإلسھام في تحقیق التنمیة المستدامة في مجال إدارة المخلفات 

  :الصلبة وفي الجوانب المتعلقة بھا وھي الجانب البیئي واالقتصادي واالجتماعي، كما یلي

  ًویتطلب ھذا خفض المردودات الس�لبیة الناجم�ة ع�ن المخلف�ات الص�لبة : االستدامة بیئیا

عل��ى البیئ��ة، م��ن حی��ث تجن��ب أو خف��ض إنت��اج المخلف��ات م��ن مص��ادرھا، وخف��ض 

  .تأثیراتھا السلبیة على اإلنسان وبیئتھ ومواردھا وثرواتھا الطبیعیة

   ًف��ات الص��لبة مقبول��ة ل��دى كاف��ة م��ن حی��ث جع��ل تكلف��ة إدارة المخل: االس��تدامة اقتص��ادیا

  .شرائح وقطاعات المجتمع من المنازل والمؤسسات والشركات

  ًویحتاج ھذا إلى تبني الطرق والحلول التي یقبلھا المجتمع وتعكس : االستدامة اجتماعیا

 .مبادئھ وثقافتھ وأولویاتھ، ویسھم المجتمع ویشارك فعلیاً في تنفیذھا وتطبیقھا

لثمانینات تحولت البالد إلى مجتمع طارح للنفایات یطالب بالرفاھیة على في غضون السبعینات وا

حساب البیئة من جراء الحالة االجتماعیة واالقتصادیة، وإلعطاء مثال على ھذا التوجھ فقد قدرت 

 2ملیار قلم، و 1،6ملیون إطار سیارة، و 242وكالة حمایة البیئة أن األمریكیین یلقون كل عام 

ة أطفال فضال عن الكامیرات التي تستخدم مرة واحدة، ملیار حفاظ 16قة، و یار أمواس حالمل

وعبوات الطعام السریع، وبقایا حفالت الشواء، والكثیر غیرھا من السلع الكمالیة التي أصبحت 

  3:وعموما تتمثل أھم األسباب التي توجب حل مشكل النفایات الصلبة في  2.في متناول المستھلك

  وتشویھ مظھر الجمالي لمناطق وجود ھذه النفایاتالمشاكل الصحیة. 
                                                           

1
، مؤتمر ري ودي جانیرو، البرازیل، "اإلدارة السلیمة بیئیا للنفایات الصلبة والمسائل المتصلة بالمجاري" ، 21، الفصل 21أجندة  

  390 - 375، ص ص1992
2
  202، ص 2008، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، "لبیئيأنواع ومصادر وتأثیرات التلوث ا"المركز الثقافي للتعریب والترجمة،  
3
  39- 38دسوقي أحمد عبد الحلیم، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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 األضرار الكبیرة الناتجة عن النفایات وتأثیرھا المباشر على البیئة بكل أشكالھا. 

  إمكانیة إعادة االستفادة من النفایات الصلبة في حل مشكلة البطالة وذلك عن طریق إقامة

 .صناعات بیئیة تعتمد على النفایات كمواد خام

 لصناعي السریع دون األخذ بعین االعتبار مشكلة النفایات الناتجة عن التطور ا

 .الصناعة

  عدم التطبیق الصارم للتشریعات والقوانین التي نحمل أصحاب المصانع مسؤولیة تحمل

 .  تكلفة جمع ونقل ومعالجة النفایات الصلبة

 لنفایات قلة الوعي والمسؤولیة لدى بعض أرباب الصناعة الذي یجعلھا تتخلص من ا

 .الصناعیة بطرق غیر سلیمة

  1:باإلضافة إلى

 عدم تدریب وتأھیل أطقم مدربة لرفع القمامة، مع النقص الواضح في أعداد ھذه األطقم. 

  عدم تخصیص المیزانیات الكافیة لإلنفاق على مھمة رفع النفایات واالكتفاء بالحرق

 .وباقي الطرق التقلیدیة

 ازمة والواعیة بمسؤولیات النفایات الصلبةاالفتقار إلى وجود اإلدارات الح. 

 غیاب التخطیط اإلداري وضیاع المسؤولیات بین اإلدارات المختلفة. 

  عدم تجھیز مقالب النفایات بوسائل مكافحة النیران، إذا اختمرت وتفاعلت واشتعلت ذاتیا

 .في حالة عدم رفعھا لمدة طویلة

  مراعاة إبعاد مقالب النفایات عن التجمعات السكنیة، وعلى أن تكون تحت الریحعدم. 

  عدم خضوع مقالب النفایات للرقابة الصحیة من قبل اإلدارات المعنیة، وتعرض عمال

النظافة للعدید من المخاطر الصحیة والتي قد تؤدي في بعض األحیان إذا لم تتخذ 

 .األمراض التي قد تصیبھم أثناء تأدیة عملھماالحتیاطات الالزمة للوقایة من 

  عدم تجنب الحرق المكشوف للنفایات من خالل محارق بمواصفات قانونیة وأقل ضررا

 .من الجانب الصحي والبیئي

  االفتقار إلى التكنولوجیات الحدیثة في رفع ومعالجة والتعامل الصحي مع ھذه النفایات.  

ن النفایات مشكل وخطر حقیقي یھدد العالم، سوف بعد التعرف على األسباب التي جعلت م

  .نتعرض في الفرع القادم على أھم العوامل التي ساھمت في تفاقم مشكلة النفایات الصلبة

  العوامل التي أدت تفاقم مشكلة النفایات الصلبة: الفرع الثالث 

ان ونشاطھ یعد تلوث سطح األرض ظاھرة قدیمة قدم اإلنسان نفسھ، فالفضالت تنتج عن اإلنس

لتستقر على سطح األرض وتشوه جمالھ وتسبب األمراض، ولقد ساعد  تشابك عدد من العوامل 

االجتماعیة والتاریخیة والسلوكیة والنفسیة واالقتصادیة على تفجر مشكلة النفایات الصلبة في 

 2: الكثیر من الدول، ویمكن ذكر أھم عاملین وھما

                                                           
1
  251- 250زكریا طاحون، مرجع سبق ذكره، ص ص  
2
   343محمد صابر، مرجع سبق ذكره، ص 
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وثیق الصلة بتفاقم مشكلة النفایات الصلبة  السكاني الشك أن االنفجار:الزیادة السكانیة  .أ 

من حیث أثره على الكثافة السكانیة في وحدة المساحة، وعلى حجم النفایات المتولدة 

 1800فقد استغرق اإلنسان قرابة نصف ملیون عام منذ بدء الخلیقة وحتى عام . عنھم

ملیار  2لى لیصل بتعداده إلى ملیار نسمة، وتضاعف ھذا العدد في غضون مئة عام إ

، ثم تضاعف مرة أخرى في غضون ستین عام فقط إلى 1900نسمة على مشارف عام 

وھذا المعدل في زیادة  2000ملیارات نسمة عام  6، وتعدى 1960ملیارات نسمة عام  4

 .مستمرة

تشارك العوامل السلوكیة  :العوامل السلوكیة وغیاب الوعي واإلحساس بالمسؤولیة  .ب 

د حجم مشكل النفایات الصلبة، ففي غیاب اإلحساس بأھمیة بصورة مباشرة في تحدی

النظافة العامة كقیمة دینیة وحضاریة واجتماعیة جمالیة، ویتصرف الناس بطریقة غیر 

سلیمة، ینتج عنھا في العادة تعقید مشكلة النفایات، وما یالحظ اآلن أن في العدید من 

تعبأ بقضیة النظافة، ویجب أال التجمعات الحضریة والقرویة شیوع سلوكیات عامة ال 

نغفل إحساس المواطن بالنظافة من خالل تعمیق المفاھیم البیئیة لدى المجتمع في إطار 

 .برامج مدروسة للوعي البیئي

  1:باإلضافة إلى العدید من العوامل األخرى نذكر منھا

 ات ونوعیات النفایات المتولدة عن السكان والمصانع الموقع الجغرافي الذي یؤثر في كمی

 .وتؤثر أیضا في تجمیعھا

 عدد مرات جمع القمامة ومدى انتظامھا. 

  العوامل االقتصادیة ونعني بھا مدى توافر اإلمكانات المادیة، وقدرتھا على الوفاء

 2.بمتطلبات توفیر النظم والتقنیات المناسبة لجمع ونقل ومعالجة النفایات

 الجمع والنقل والمعالجة ومدى وامل الفنیة المرتبطة بالطرق المستخدمة في عملیات الع

 .متھا واستیعابھا لكافة أنواع المخلفاتمالء

 فھناك الكثیر من الشوارع واألزقة الضیقة، األمر الذي یترتب  ،تخطیط المدن والشوارع

كما أدى عدم وجود معاییر . علیھ إعاقة عملیات الجمع والنقل والمعالجة لھذه النفایات

محددة للفصل بین المناطق السكانیة والصناعیة والسیاحیة إلى تشیید عدد كبیر من 

وفي . لى مشكلة تفاقم النفایات الصلبةالمصانع في مناطق مكتظة بالسكان، مما انعكس ع

غیاب التخطیط العمراني وتركھ لالجتھادات الشخصیة تلوثت البیئة في مناطق مختلفة 

 . من جراء انسیاب النفایات إلیھا بال ضابط مما أثر على الصحة العامة

الصناعیة  ولقد زادت كمیة النفایات الصلبة الناتجة عن اإلنسان وأنشطتھ في البیئة بعد الثورة

كمیات النفایات الصلبة المنتجة في العالم منذ عام ) 10(زیادة كبیرة جدا، ویوضح الجدول 

  .م2020م، والمتوقعة حتى عام 1990

  في العالم المنتجةكمیات النفایات الصلبة تطور ): 10(جدول 

                                                           
1
  248زكریا طاحون، مرجع سبق ذكره، ص 
2
  217عبد الرحمن السعدني، مرجع سبق ذكره، ص 
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  طن سنة /الكمیة   السنة 

1900  361.400.000  
1950  550.800.000  
1985  1.062.800.000  
1995  1.158.510.000  
2020  1.765.400.000  
  212عبد الرحمن السعدني، مرجع سبق ذكره، ص :المرجع

 آثار النفایات الصلبة: المطلب الثالث

لقدأد�تراكمالقمامةوالفضالتالصلبةوماتحتویھمنموادعضویةقابلةللتعفنوالتبخروالتحلإلل�تربیةأعداد

والحشراتالتیتعتبرالقمامةبالنسبةلھابیئةمثالیة،حیثتتواجدالحرارةوكذلكتوجدجمیھائلةمنالذبابوالفئران

عالموادالغذائیةالالزمةلنموھاوتكاثرھا،حسبتقدیرالعلماءأنھیمكنلزوجمنالذبابإذاعاشفیالفترةمنمارسإل

 ملیوندبابةقادرةعل�نقألكثرمن 191 �سبتمبرمنالعامنفسھأنینتج

لمیكروباتنقالمیكانیكیاأوبیولوجیالإلنسان،ولوتركزوجاواحدامرضالكلمناإلنسانوالحیوانحیثتنقال42

 3.5 منالفئرانلمدةثالثسنواتللتناسلفإنھینتج

ملیونفأرتنقللإلنسانكثیرمناألمراضأھمھاالطاعون،كماتدمرجزءاكبیرامنغذائھممایسببمشاكالقتصادی

 .ةكبیرة

 % 90 فیالمستشفیاتیجدأكثرمنإنالمتتبعللحاالتالموجودة

مناألمراضیسببھاانتقااللمیكروباتعنطریقالطفیلیاتوالحشراتوالفئرانالتیتلعبالقمامةوالمجاریدوراھاماف

 حتراقاالوقدیحدث، یانتشارھابطریقةمباشرةأوغیرمباشرة

انینشبعنالھواءبالغازاتواألبخرةالكثیفةالتیتشكآلثارصحیةخطیرةلإلنستلوثتلقائیللقمامةأضرارابالغةال

  1.ھاالتھابالعیونوالجھازالتنفسیللسكان

، أن الحجم العالمي لنفایات البلدیة 2007ویقدر التقییم العالمي لسوق إدارة النفایات الصلبة عام 

، وھناك 2011في عام  %8بلغ بلیوني طن، ویتوقع لھ أن یرتفع بنسبة  2006الصلبة في عام 

یث نصیب الفرد والقیمة اإلجمالیة على السواء، ویوفر تفاوت كبیر بین المناطق الجغرافیة، من ح

مؤشرا على االختالف  بین المناطق الجغرافیة فیما یتعلق بالنفایات البلدیة الصلبة ) 11(الجدول 

  2004المنتجة عام 

  )بمالیین األطنان( 2004تقدیرعام : جمع نفایات البلدیات على نطاق العالم): 11(جدول

  

  الكمیة  المناطق الجغرافیة
  620  بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي

  65  )باستثناء دول منطقة بحر البلطیق( رابطة الدول المستقلة 
باستثناء دول منظمة التعاون والتنمیة في المیدان (آسیا 

  )االقتصادي
300  

  30  أمریكا الوسطى
  86  أمریكا الجنوبیة

                                                           
  117 ،ص 2002 ،، القاھرةالیازوريدار ،1ط،"صحةالبیئةوسالمتھا"حمدیالصفدي،نعیمالطاھر،عصام1
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  50  شمال أفریقیا والشرق األوسط
  53  أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

  1204  المجموع
Source:http://www.un.org/ar/conf/csd2011-10 -12 :تاریخ الدخول 

  
عدیدة ال تعد وال تحصى تشمل عناصر  تلوثاتیسبب إن وجود وتراكم النفایات الصلبة بالبیئة 

البیئة الرئیسیة من ھواء وماء وتربة، وكذلك أضرار صحیة كبیرة على اإلنسان بما في ذلك 

  .الخسائر االقتصادیة المترتبة عن ھذه النفایات، وفیما یلي عرض لھذه اآلثار

  

  على البیئة: الفرع األول
باختالف تركیبھا، تصنیفھا وموضعھا، ویمكن أن نمیز تختلف آثار تلوث البیئة بالنفایات الصلبة 

  :ثالث أنواع من التلوث وھي كالتالي

  تراكم النفایات الصلبة وتلوث الھواء: أوال

وبصفة خاصة  –أھم ضروریات الحیاة للكائنات الحیة، وتراكم المخلفات الصلبة  یعد الھواء     

یعد أحد أھم أسباب تلوث الھواء، نظرا لما تبعثھ من غازات وروائح، ونمو  –لفترة طویلة 

فتخمر ھذه المخلفات الصلبة یؤدي إلى نمو العدید من . المیكروبات التي تضر بصحة اإلنسان

منھا غاز ، كذلك تصاعد كمیات كبیرة من الغازات )الدقیقة والكبیرة( الكائنات الحیة المختلفة 

المیثان، وغاز ثاني أكسید الكربون، وھما من أھم الغازات المسببة لحدوث ظاھرة االحتباس 

كذلك تتصاعد غازات أخرى أثناء عملیة حرق القمامة تنتج عنھا أطنانا من الرماد . الحراري

السام، واالحتراق عند درجات حرارة عالیة تنفث في الھواء النتروجین وأكاسید الكبریت 

، ومن النفایات الصلبة الملوثة للھواء  1كالھما یتسببان في حدوث ظاھرة األمطار الحمضیةو

  ...نوعا مختلفا من الفلزات الثقیلة مثل الرصاص، الزئبق، الكدمیوم 28والشدیدة السمیة 

كما تتصاعد غازات أخرى مثل الكلوروفلورو كربون الناتجة عن عبوات االیروسوالت التي 

امة، وتتسبب في تآكل وانھیار طبقة األوزون التي تحمي األرض من األشعة فوق تلقى في القم

  2.البنفسجیة الضارة بكل من اإلنسان والحیوان والنبات

وتعتبر مصانع اإلسمنت أكثر المصانع تلویثا للھواء من خالل الجزیئات الصلبة التي تطرحھا في 

مصانع اإلسمنت في منطقة حلوان بمصر  الھواء نتیجة الـربة التي تطرحھا یومیا، مثال ذلك

 3..طن من األتربة یومیا من مداخنھا التي تسبب أمراض خطیرة كالربو، 200تبعث حوالي 

  تراكم النفایات الصلبة وتلوث الماء: ثانیا

                                                           
1
  26، ص1994كندا، -، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، مصر"اإلستفادة من النفایات" یونج ترجمة شویكار زكي، . جون إ 
2
، 2001، األردن، 1، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، ط"اإلدارة والبیئة والسیاسة العامة"كامل محمد المغربي،  

  235ص
3
  32عادل رفقي عوض، مرجع سبق ذكره، ص 
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ولذلك یجب أن یكون الماء نقیا، وإذا . الماء ھو عصب الحیاة بالنسبة لكافة أنواع الكائنات الحیة

ء أیة مواد غریبة عالقة، أو أیة كائنات دقیقة، فإن ذلك یؤدي إلى تغیر خواصھ احتوى الما

  .الطبیعیة والكیمیائیة، ویصبح الماء ملوثا، وبالتالي ال یصلح لالستخدام في األغراض المختلفة

وتلوث الماء بالمخلفات الصلبة یشمل تلوث المیاه السطحیة إذا ألقیت بھا النفایات والتي تسبب في 

العدید من أنواع األسماك، آثار سلبیة وخطیرة على الكائنات البحریة الحیوانیة والنباتیة،  موت

وكذا تذبذب في نوعیة میاه البحار والمحیطات، كما یشمل تلوث المیاه الجوفیة إذا تم دفن 

  1.المخلفات بالتربة دون مراعاة الشروط الخاصة بذلك

  2:ما یلي ویترتب على تلوث الماء بالمخلفات الصلبة

  اإلخالل بالنظم البیئیة المائیة، حیث یؤثر التلوث على نمو الھائمات النباتیة والحیوانیة

 .والتي لھا دور ھام في البیئة

 موت األسماك والطیور والحیوانات البحریة، أو ضعف سالالتھا. 

 تشجیع تكاثر القواقع والتي تعمل كعائل وسیط لكثیر من الطفیلیات. 

  تشویھ جمال البیئة، وھو ما یھدد السیاحة التي تمثل أھم مصادر الدخل القومي في العدید

 .من البلدان

، وأغلق میال من شواطئ نیوجیریسي 25نحو  1987والمثال على ذلك عندما أغلقت في ماي 

وفي . میال في منتصف أوت من جراء ردم القمامة، بما تحویھ من نفایات طبیة، على الشاطئ 50

  3. میال من الشاطئ أیضا بسبب القمامة 50أغلقت نیویورك نحو  1988عام 

  تراكم النفایات الصلبة وتلوث التربة: ثالثا

الصلبة من دون معالجة في التربة، سوف تعد التربة من الموارد البیئیة المتجددة، وإلقاء النفایات 

یؤدي إلى تلوثھا، األمر الذي سیؤثر على كل ما یزرعھ اإلنسان، خاصة إذا احتوت المخلفات 

  .على عناصر ثقیلة

وتلعب الكائنات الحیة الموجودة في التربة دورا ھاما في تقلیل بعض األضرار الناشئة عن إلقاء 

ھا ال تستطیع لعب ھذا الدور مع المواد المستخدمة كالبالستیك بعض النفایات كمخلفات الغذاء، لكن

  .والمعادن وغیرھا

  4:ویترتب على تلوث التربة بالمواد الصلبة ما یلي

  تصبح التربة مأوى مناسبا للحیوانات المختلفة كالكالب والقطط والفئران، ومكانا خصبا

اض واألوبئة التي تصیب لتوالد الذباب والجراثیم التي تعد مصدرا للعدید من األمر

 .اإلنسان

                                                           
1Christian DESACHY, "Les déchets" , Edition TEC & DOC, Paris, 2001, P7 

2
  218، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرحمن السعدني 
3

، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، القاھرة، تاریخ النشر غیر "البیئة من حولنا" ترافسواجنر ترجمة محمد صابر، 
  212موجود، ص 

4
  219عبد الرحمن السعدني، مرجع سبق ذكره، ص 
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 تقل قدرة التربة على اإلنبات. 

 اشتعال الحرائق الذاتیة، وما یترتب على ذلك من خسائر جسیمة. 

 انتشار الروائح الكریھة. 

 تلوث المیاه الجوفیة،  نتیجة تسرب المواد المختلفة المكونة للنفایات. 

 تشویھ المنظر الجمالي العام للطبیعة. 

 على اإلنسان: الثانيالفرع 

ال یزال الوعي بما یمكن أن ینتج عن التخلص الغیر المالئم من النفایات الصلبة من آثار       

ذعر الطاعون الذي تفشي الكولیرا مؤخرا في البیرو وغیر أن حاالت . سلبیة منخفضا إلى حد ما

رواح التي قد تنجم عن أصاب الھند قد بین لنا بوضوح مدى المعاناة البشریة والخسائر في األ

سوء إدارة الفضالت وما قد یكون لألمراض المتصلة بالفضالت من أثر على التجارة والسیاحة 

وأثبتت دراسة أنجزھا مركز األمم المتحدة للمستوطنات . ذواتي األھمیة الحیویة لالقتصاد الوطني

النفایات واإلصابة بأمراض البشریة في أفریقیا وآسیا، وجود عالقات وبائیة مباشرة بین إدارة 

  1.اإلسھال والجھاز التنفسي وأمراض الجلدیة، كما أوصت ببرامج عالجیة منخفضة التكلفة

توضیح أھم اآلثار الصحیة الناتجة عن التلوث ل ما سبق ارتأیت في ھذه النقطة إذا ومن خال

  :ذه األخیرة من خالل بالنفایات الصلبة وسوء إدارة ھ

 :اإلصابة باألمراض االجتماعیة )1

غالبا ما یؤدي تواجد النفایات الصلبة في محیط اإلنسان إلى إصابتھ بالكثیر من األمراض 

االجتماعیة مثل االكتئاب، فقد أوضحت البحوث العلمیة أن ھناك العدید من األمراض االجتماعیة 

  2.الخ، من أسبابھا المناطق العشوائیة واألماكن المتدنیة بیئیا... من سوء معاملة األطفال واالنتحار

 :التلوث البصري )2

ما من شك أن وجود النفایات في الشوارع تؤذي أي إنسان، مما یسبب لھ حالة نفسیة تؤثر 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على صحتھ وعملیتھ الفیزیولوجیة، كما أنھا قد تشجع على ظھور 

  3.كما تؤثر البیئة الغیر نظیفة على إنتاجیة اإلنسان. ض االجتماعیة السابقةالعدید من األمرا

كما یؤثر التلوث البصري على السیاحة، فالمعروف أن النظافة أحد عوامل الجذب السیاحي 

  .فتعتبر إلى حد كبیر مسؤولة على نمو صناعة السیاحة في أي بلد من البلدان

                                                           
1

  :، على الموقع")21من جدول أعمال القرن  21الفصل ( المتعلقة بالمجاري اإلدارة السلیمة بیئیا للنفایات الصلبة والمسائل "

http://www.un.org/ar/conf/csd2011 -10-12 :تاریخ الدخول 

  

  
 24، ص مرجع سبق ذكرهبدیار عادل، 2

  
3
  220عبد الرحمن السعدني، مرجع سبق ذكره، ص  
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 :الحیوانات والحشرات والطفیلیات التلوث بالمیكروبات الناتج عن تكاثر )3

إن ترك النفایات معرضة للھواء یؤدي إلى نمو العدید من البیكتیریا الممرضة والجراثیم 

والفطریات والحشرات كالذباب والصراصیر والقوارض التي تقوم بنقل األمراض المعدیة 

  :ومن ھذه األمراض یمكن أن نذكر. المختلفة لإلنسان

 یة، وأمراض العیون، خاصة عند حرق النفایاتزیادة أمراض الحساس. 

  انخفاض مدى الرؤیة نتیجة الدخان المتصاعد الناتج عن الحرق، مما یترتب علیھ زیادة

 .وقوع الحوادث

  اإلصابة بأمراض كالكولیرا، والدوسنتاریا، وااللتھاب الكبدي الوبائي، إضافة إلى

دیة، والدودة الشریطیة، كما یصاب اإلصابة ببعض الطفیلیات كاإلسكارس، والدودة الكب

 .اإلنسان بالتسمم

  في الدول األكثر فقرا) طفل من كل أربعة ( كثرة وفاة األطفال في عامھم األول. 

  تعد العدید من النفایات الكیماویة الصلبة والمواد الصیدالنیة المستعملة بالمنظمات

بیئة المحیطة، فالبعض الصحیة من ضمن مصادر األضرار التي تؤثر في العاملین وال

كیمیاویة سامة، ومواد مسببة للسرطان والطفرات بالخالیا البشریة المن ھذه المواد 

. واألحیاء البریة، فضال عن وجود أخرى حارقة وسریعة االشتعال واالحتراق واالنفجار

 وھنالك  بعض المواد الكیمیائیة التي قد تسبب التسمم عند التعرض لھا بكمیات كبیرة في

مدة زمنیة قصیرة مثل مواد التطھیر والتعقیم، أو عند التعرض لھا بكمیات قلیلة في مدة 

زمنیة طویلة، مثل الزئبق، وبعض مخلفات األدویة من مضادات حیویة وأدویة عالجات 

السرطان التي لھا القدرة على تدمیر النظم البیئیة الطبیعیة، وإمكانیاتھا على إحداث 

 1.نات الحیة المحیطةطفرات وتشوھات للكائ

وفي سیاق الحدیث عن األضرار الصحیة للنفایات الصلبة ال یسعنا إال ذكر ما حدث في الھند       

، أي بعد ثالثین سنة تقریبا من آخر انتشار للطاعون في الھند، انتشر وباء 1994في سبتمبر 

وینتقل المرض من شخص آلخر عن . شخص 56فأودى بحیاة ، سوراتالطاعون في منطقة 

إذا لم یعالجوا منذ بدایة  %100طریق استنشاق الرذاذ اللعابي ویلقى ضحایاه حتفھم بنسبة 

طن من الفضالت  1250ملیون نسمة وینتج عنھا  2,2مدینة عدد سكانھا سوراتالمرض، و

ران سوء الصرف الصحي وسوء طن تبقى دون جمع، ویعتقد أن اقت 250یومیا، من ضمنھا 

إدارة الفضالت فضال عن حدوث ھزة أرضیة أدى إلى حدوث احتكاك بین الجرذان البریة 

الموبوءة بالطاعون والجرذان المنزلیة، وازدادت الحالة سوءا من جراء الفیضانات الموسمیة 

 2.التي بعثرت معھا القمامة وخلفت بیئة مثالیة للقوارض

  القتصادعلى ا: الفرع الثالث

                                                           
1
  290، ص 2009، دار الیازوري، األردن، "اإلدارة الصحیة"سعد العلي العنزي،  
  ، على الموقع)21من جدول أعمال القرن  21الفصل ( اإلدارة السلیمة بیئیا للنفایات الصلبة والمسائل المتعلقة بالمجاري 2

http://www.un.org/ar/conf/csd2011-10 -12 :تاریخ الدخول 
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لكن إدارة النفایات أمر مكلف . إنتاج النفایات بمشاكل بیئیة وصحیة واجتماعیة محتملةیرتبط 

بلیون دوالر  120فبلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي تنفق حوالي . للغایة

  .اعیةبلیون دوالر أخرى على النفایات الصن 150سنویا للتخلص من نفایات البلدیات فقط، و

وتنتج التكالیف في كامل سلسلة إمدادات النفایات، من جمعھا إلى التخلص منھا في المدافن أو      

ویلزم تغطیة تكالیف جمع النفایات لتكون الخدمة قادرة على االستمرار . حرقھا أو إعادة تدویرھا

  .من الناحیة المالیة

% 20وتواجھ البلدان تحدیات مالیة في اإلدارة السلیمة للنفایات، ومن الشائع أن تنفق البلدیات من 

من میزانیاتھا  التشغیلیة على إدارة النفایات الصلبة، رغم أن ما یجمع في المناطق % 50إلى 

 من%  50فقط، وال یستفید من تلك الخدمات سوى أقل من % 60-40الحضریة یتراوح ما بین 

من % 80 - 50وفي البلدان متوسطة الدخل تبلغ تكالیف الجمع ما بین . سكان المناطق الحضریة

وفي البلدان المرتفعة الدخل التي تتمتع بمیزانیات أكبر وبمشاركة . میزانیة إدارة النفایات الصلبة

  میزانیة، من ال% 10تشكل تكالیف الجمع أقل من . مجتمعیة مباشرة في أعمال التدویر واالستعادة

  1.مما یتیح تخصیص مبالغ كبیرة لمرافق معالجة النفایات

سوف نتطرق إلى الخسائر . وبعد ھذه اللمحة على ما یمكن أن تكلفھ عملیة جمع ومعالجة النفایات

  2:التي تنجم عن ھذه النفایات على االقتصاد والتنمیة، والتي نذكر منھا

  :اإلنتاجالتأثیر على  )1

فقد دلت نتائج األبحاث العلمیة على أن اإلنسان . تؤثر البیئة الغیر نظیفة على إنتاجیة اإلنسان 

عن مثیلھ الذي یعیش % 30 - % 20الذي یعیش في بیئة نظیفة، یزید إنتاجھ بمعدالت تتراوح بین 

ى إھدار كمیة ھائلة من الطاقة وقد یتسبب أیضا عدم استغالل ھذه المواد إل. في بیئة غیر نظیفة

والتي یمكن أیضا أن تدخل . التي یجب المحافظة علیھا والتي یجب استغاللھا في أطر أخرى

  3.كمواد أولیة لصناعة أخرى

كما یجدر اإلشارة إلى إھدار العدید من مناصب الشغل التي یمكن تتاح نتیجة االستخدام السلیم 

 ...لھذه المواد من إعادة تدویر 

 :التأثیر على السیاحة )2

نستطیع القول أن السیاح یفضلون األماكن النظیفة بیئیا عن األماكن السیاحیة القذرة، خاصة أن 

النفایات الصلبة تشوه المظھر العمراني وتحط من قیمتھ الجمالیة والفنیة، وتصبح أیضا نقطة 

تم بنشر الوعي البیئي خاصة جذب للكثیر من الحیوانات الضالة، لذا نجد أن الھیئات السیاحیة تھ

  .في المناطق السیاحیة الجاذبة للسیاح

                                                           
1
وخطة جوھانسبورغ للتنفیذ،  21استعراض تنفیذ جدول أعمال القرن "، 2010لجنة التنمیة المستدامة، الدورة الثامنة عشر، مایو  

  //:www.un.org/ar/conf/csdhttp 2012- 10-12 ، على الموقع "إدارة النفایات
  26- 25ص ص بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، 2

3Ouzir Malika , «Gestion Ecologique des déchets Solide Industriels, Cas des détude la ville 
d’arzew», diplôme de majistère, Institut de gestion des techniques Urbaines, Université de 
M’sila, 2008,P33 
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 :الخسائر االقتصادیة الناتجة عن تلوث الھواء بغازات النفایات الصلبة )3

تشیر جمیع التقدیرات أن استمرار معیشة اإلنسان في جو ملوث سیؤدي حتما إلى فقدان مناعتھ 

ت باھظة بسبب األمراض التي یتعرض وضعفھا، مما سیؤدي إلى تحمل وزارات الصحة نفقا

كما أن المعاناة التي سوف تحدث من األثر الجانبي للغازات الضارة على درع األوزون قد . " لھا

  .تسبب في تفاقم المشكلة لیس فقط على مستوى اإلنسان بل على النبات والحیوان وإنتاجھا

 :لبةالخسائر االقتصادیة الناتجة عن تلوث المیاه بالنفایات الص )4

یقرر الضرر الناتج عن لإلنتاج المحلي من جراء تلویث مصادر المیاه بالنفایات الصلبة في جمیع 

ملیون دوالر، أما الخسائر في الناتج المحلي  الناتج عن تلوث  528البلدان العربیة بما یعادل 

نوات ملیون دوالر، وقد تضاعف ھذا الرقم خالل الس 23.2قدر ب  1992المیاه في الجزائر 

األخیرة نتیجة غیاب سیاسات وأدوات فاعلة للتعامل مع ھذا التلوث وغیاب الوعي لدى الناس 

أما عن الضرر الصحي والخسائر المادیة في ھذا المجال ، لمؤسسات بما ینجم على ھذا التلوثوا

 فلقد تم تقدیرھا على أساس األمراض التي یتم نقلھا بسبب تلوث المصادر المائیة بالنفایات

 .الصلبة، وتشمل كذلك العالج والدواء والمستشفیات

  إدارة النفایات الصلبة البلدیة والطبیة: المبحث الثالث

الصلبة  إحدى المشكالت البیئیة الكبرى التي تولیھا الدولة في الوقت البلدیة تعد مشكلة النفایات 

لیس فقط ألثارھا الضارة على الصحة العامة والبیئة وتشویھھا للوجھ  الراھن اھتماماً متزایداً 

ولكل من ھذه المناحي ثمنھ الباھظ الذي  ،الحضاري بل كذلك آلثارھا االجتماعیة واالقتصادیة

  . تتكبده الدولة إنفاقاً كان في وسعھا أن توفره أو فاقداً كان یمكنھا أن تتجنبھ

 لبلدیة الصلبةماھیة النفایات ا: المطلب األول

السكان على المنطقة الساحلیة، حیث  تمركزبسبب النفایات البلدیة الصلبة ظاھرة تفاقمت 

توجد المراكز الحضریة والمناطق الصناعیة، وكذا بسبب النقائص المسجلة في البنى التحتیة 

  .الموجودة والتي لیست قادرة على مواجھة التسییر البیئي للنفایات

عنھ تلوث المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة بسبب التفریغ غیر المنظم األمر الذي نتج 

  .للنفایات الذي أدى إلى المساس الخطیر بالصحة العمومیة

  مفھوم النفایات البلدیة الصلبة: الفرع األول

أیضا المطاعم والفنادق (تشكل النفایات المنزلیة مجموع النفایاتالناتجة عن األنشطة المنزلیة

  1:و قد عرفتكمیتھا ارتفاعا ھائال،ویرجع ذلك إلى ثالثة عوامل) التجاریةالمحالت و

 نمو عدد السكان.                  

 تطور المستوى المعیشي.  
                                                           
1http://www.dzayerna.net/vb/showthread.php2011-05 -26 :تاریخ الدخول 
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 التطور االقتصادي   

وتعتبر أمریكا أكثر الحضارات في العالم إسرافا في تولد النفایات، وفي الوقت الحالي یتولد       

ال تشمل ھذه الكمیة النفایات (رطل من النفایات البلدیة الصلبة كل یوم  4.3عن كل أمریكي 

ه الزیادة ، وتعزى ھذ)الصناعیة أو النفایات الخطرة التي تتولد عن إنتاج المنتجات االستھالكیة 

، بصفة رئیسیة إلى التغیرات في الحالة )رطل للفرد یومیا  2.7(  1960الكبیرة منذ عام 

  1.االجتماعیة واالقتصادیة وفي حجم األسرة، ناھیك عن متطلبات الرفاھیة ومستوى التحضر

  .وسنعقد مقارنة بسیطة بین مكونات القمامة ونسبتھا في بعض الدول

  

  

  

   مكونات ونسبة القمامة في بعض الدول :)12(الجدول 

 

  المكونات
مواد   ورق  الدولة

  عضویة
  مواد أخرى  زجاج  معادن  رماد

  11.5  6  8  10.5  22.5  42  أمریكا
  14  3.5  4.2  2.5  24  296  فرنسا
  12  15  6  -  12  55  السوید
  15  5  5  10  55  10  مصر
  71صالح، مرجع سبق ذكره، صنادیة حمدي :المصدر

 أھمیة النفایات الصلبة البلدیة: الفرع الثاني

مثل فضالت الطعام والورق وتشذیب الحدائق، من الممكن وتصنیعھا  إن نفایات الحضر

وإضافتھا إلى األراضي الزراعیة، مما یؤدي بالتالي إلى تحسین بنیة التربة، ومدھا بالمواد 

إن المواد المغذیة في القمامة ونفایات الحدائق في . ار األمراضالمغذیة، وتجنب إمكانیة انتش

من المواد  %7تعادل حوالي  (OCDE)الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

المغذیة في األسمدة المستخدمة في ھذه البلدان، كما یزید المعدل بكثیر في العدید من الدول 

  .النامیة

فإن المواد المغذیة في المخلفات البشریة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون باإلضافة إلى ذلك، 

وعلى الرغم من أن النفایات العضویة . من األسمدة المستخدمة %8االقتصادي والتنمیة، تعادل

في المناطق الحضریة لن تحل بالكامل محل األسمدة، إال أنھا من الممكن أن تقلل من عملیة 

                                                           
1
  201محمد صابر، مرجع سابق ذكره، ص  
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عند بناء أراضي زراعیة أكثر ) والتلوث الذي یمكن أن ینتج عنھا ( األسمدة  اإلفراط في استخدام

  .خصوبة

إن إعادة تدویر المواد العضویة قد یؤدي أیضا إلى تخفیف الضغط على مرافق التخلص من 

فالمواد العضویة تمثل ثلث المواد المتدفقة في موافق دفن النفایات في . النفایات باھظة التكلفة

ناعیة، كما أنھا من األسباب الرئیسیة لتسرب المواد الحمضیة بجانب تسرب غاز الدول الص

" النظام الجاف " وحالیا فإن اختیار بدیل آخر مثل . المیثان الذي یتولد نتیجة إنشاء ھذه المرافق

قد یوفر  –عن طریق تخمیر مخلفات المراحیض على سبیل المثال  –إلدارة الفضالت البشریة 

یفة الستخدامات أكثر حیویة، وقد یؤدي أیضا إلى عدم اللجوء إلى إنشاء البنیة األساسیة المیاه النظ

  1.باھظة التكلفة

وفي دراسة حدیثة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا بشأن االستفادة ومعالجة النفایات البلدیة 

 عدا، ھذا النفایاتالصلبة، حیث تھدف عملیة التدویر إلى حل مشكلة التلوث الناتجة عن تراكم 

  .توفیر مواد أولیة من شأنھا أن تساھم في دعم االقتصاد الوطني

الحیویة لمعالجة النفایات البلدیة الصلبة نظرا لكون  كما تحث الدراسة وتشجع استخدام التقانات

یمكن االستفادة منھ إلنتاج )  %60 -50والذي یبلغ ( محتوى ھذه النفایات من المواد العضویة 

  2.األسمدة ومحسنات التربة والطاقة

  مكونات وخصائص النفایات البلدیة الصلبة: المطلب الثاني

ة أي منظومة للتداول واإلدارة السلیمة للقمامة توافر یتطلب تصمیم وتشغیل أي منظوم      

معلومات وبیانات كافیة عن مكونات ومستوى رطوبة وكثافة وتركیب ومعدالت تولد القمامة، إذ 

تؤثر نوعیة القمامة في كل األنشطة المرتبطة بالمنظومة، من حیث التخطیط على المستوى 

  .ب األمر تعریف خصائصھا بدقة بالغةویتطل. المحلي أو نصف اإلقلیمي أو اإلقلیمي

  مكونات النفایات البلدیة الصلبة : الفرع األول

بین مختلف البدائل المطروحة لمنظومات التداول واإلدارة السلیمة للقمامة توفیر تتطلب المفاضلة 

كمیة كافیة من المعلومات عن مكونات القمامة، حیث یتوقف معالجة القمامة على مكوناتھا 

  .الفیزیائیة والكیمیائیة، حیث أن بعض القمامة ال تصلح للترمید وغیر قابلة للحرق

وتختلف النسبة المئویة لمكونات القمامة باختالف موقع التولد ومیقاتھ والحالة االقتصادیة للسكان 

ویجب إجراء دراسة مفصلة لتقویم التوزیع الحقیقي للمكونات التي ترتبط وجودھا في . وغیرھا

وال یمكن تحقیق ذلك إال من . مامة باتخاذ قرارات رئیسیة في منظومة التداول واإلدارة السلیمةالق

ومن األخطاء الشائعة إنفاق مبالغ ضخمة . یلي لعدد كاف من العینات الممثلةخالل التحلیل التفص

على  على جمع بیانات ومعلومات قد ال یستفاد منھا في التخطیط، وینطبق ھذا األمر بصفة خاصة

                                                           
1
، 1999الثقافیة، القاھرة،  ، الدار الدولیة لالستثمارات1، ط"إعادة تدویر النفایات العضویة " جاري جاردنر ترجمة شویكار زكي،  

  9-8ص ص
2
  239-238، ص ص2003، دار الشروق، األردن، 2، ط"علم البیئة" علیاء حاتوغ بوران محمد حمدان أبو دیة،  
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ونظرا للطبیعة المتباینة للتركیب النوعي لمكونات القمامة 1. بیانات توزیع مكونات القمامة

وقد ابتكرت طریقة خاصة تعتمد على أسس . یصعب تقدیر مكوناتھا بالطرق اإلحصائیة العادیة

  .عشوائیة توافق طبیعة القمامة أمكن استخدامھا بنجاح في التعرف على مكوناتھا

  مكونات النفایات البلدیة الصلبة بالوزن) 13(ل ویوضح الجدو

  )بالوزن(نات النفایات البلدیة الصلبة كوم) 13(جدول 

  %النسبة المئویة   )ملیون طن(الوزن   المكونات

  37.5  73.3  الورق
  17.9  35  نفایات الحدائق

  8.3  16.2  معادن
  6.7  13.2  زجاج

  13  16.3  خشب /جلد /أقمشة /مطاط 

  6.7  13.2  غذاء
  8.3  16.2  بالستیك

  1.6  2.9  نفایات غیر عضویة

  201المركز الثقافي للتعریب والترجمة، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

  

  خصائص النفایات البلدیة الصلبة: لفرع الثانيا

وتكمن األھمیة في معرفة تختلف خصائص النفایات البلدیة الصلبة باختالف مصادرھا وكمیاتھا، 

ھذه األخیرة، في كونھا تساعدنا في تحدید نوعیة الجمع، وكذا نوعیة الجمع، وكذا نوعیة التقنیات 

  2:التي تستعمل في التثمین ومن بینھا

 :الكثافة  .أ 

وھي نسبة الحجم إلى الكتلة، تبین لنا العالقة بین كتلة القمامة والحجم الذي تشغلھ، وھي ذات 

على حجم وسائل جمع وتخزین القمامة المنزلیة وتتغیر الكثافة خالل كل مراحل تأثیر كبیر 

المعالجة التي تتعرض لھا النفایات بدایة من مكان إنتاجھا إلى مكان التخلص مناه، وتتعین الكثافة 

  :في كل من 

 سلة المھمالت. 

 حاویات النفایات. 

 في حفر المفرغة. 

 في المفرغة المضغوطة أو غیر المضغوطة. 

كما تختلف الكثافة في األحیاء المركزیة عن الكثافة في األحیاء السكنیة، وفي األحیاء العصریة 

  .أكثر من األحیاء القدیمة، ویظھر لنا جلیا أنھا تتغیر في االتجاه المعاكس للمستوى المعیشي

  :ومن فوائد معرفة الكثافة بالنفایات ھي القیام ب 
                                                           

1
  344محمد صابر، مرجع سابق ذكره، ص  
2
  21-19بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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 المفرغة اختیار أحسن عربات الجمع ومعدات. 

  إمكانیة حساب حجم النفایات التي توضع في المفرغة، وبالتالي تحدید عمرھا

 .االفتراضي

 تحدید أبعاد اآللیات وعملیات التھیئة لمصانع المعالجة. 

 

 :الرطوبة   .ب 

تعبر الرطوبة على أنھا نسبة الماء الموجودة في المادة، فبالنسبة للنفایات البلدیة الصلبة فنجد أنھا 

على كمیة من المیاه، بحیث أن المحتوى اإلجمالي والفحوى من المیاه یتغیر أساسا مع نسبة تحتوي 

المیاه في مركبات النفایات، ویتغیر ھذا تبعا للفصول ودرجات الحرارة، إلى جانب الظروف 

  .االجتماعیة واالقتصادیة

مرتفعة بقدر ما تكون ھذه النسبة المئویة للماء في النفایات المنزلیة "ونشیر إلى أنھ كلما كانت 

  1.%80األخیرة غنیة بالمواد العضویة التي تصل رطوبتھا المتوسطة إلى 

في أوربا، أما في المناطق االستوائیة ) %50(و) %40(فنجد أن مستوى الرطوبة تنحصر ما بین 

إحدى الدراسات قدرت الرطوبة ب ، أما في الجزائر حسب )%70(و) %65(فقد تصل من 

  ).%62(إلى ) 60%(

وتكمن األھمیة في معرفة الرطوبة ھي أنھا تحدد نوع المعالجة المناسبة لھذه النفایات حسب النسبة 

  .الموجودة فیھا

 :القدرة الحراریة  .ج 

ن تعرف القدرة الحراریة في النفایات المنزلیة، بكمیة الحرارة المنبعثة من احتراق وحدة كتلة م

وكقاعدة عامة فإنھ بقدر ما یزداد محتوى الماء في القمامة بقدر ما تنخفض القدرة . النفایات الخامة

  .الحراریة الدنیا

وكذا المواد ..). الورق، مواد التغلیف، (وتزداد ھذه األخیرة بازدیاد محتوى من السلیلوز 

  .كلغ /كیلو كالوري البالستیكیة، التي تعتبر ذات قدرة حراریة كبیرة جدا، وتقاس بال

كما أن الرطوبة والقدرة الحراریة یعتبران عنصران رئیسیان الختیار طریقة المعالجة، حیث أن "

، أما التخمر فیكون ممكنا HT1500الحرق غیر مالئم عندما تكون القدرة الحراریة الدنیا أقل من  

  ) ".%65(و) %45(في حالة نسبة الرطوبة تقع بین 

 ):N /C(اآلزوت  نسبة الكربون إلى  .د 

                                                           
1Robert GILLET ; traité de gestion des déchets solides.1er volume ; Copenhague 1995. P20 

إدارة النفایات الصلبة: الفصل الثاني  



 المقدمـــــة العـــــــامة

119 
 

المواد العضویة المتواجدة في النفایات المنزلیة المتروكة في الھواء الطلق تدخل بسرعة في التخمر 

تحت تأثیر مالیین الكائنات الدقیقة، فالمعالجة بواسطة التخمر الھوائي المراقب، یؤدي إلى فقدان 

  .الكربون مع نسبي الوسط باآلزوت

اآلزوت عبارة عن عامل یسمح بتبیان صالحیة النفایة لعملیة التخمر، وكذا إن نسبة الكربون إلى " 

نوعیة السماد المحصل علیھ، حیث نتحصل على سماد مقبول انطالقا من القمامة التي تكون فیھا 

قبل التخمر وبعد  تكون القیمة ) 35(و) 20(المحصورة بین ) N/C(نسبة الكربون على اآلزوت  

  1")%18(و) %15(ما بین 

  

  

  

  

  النفایات الطبیة الصلبة: المطلب الثالث

الجراحة والعالج والتلقیح والفحوص المخبریة وغیرھا من أشكال الرعایة اإلنسانیة تنقذ        

لكن ماذا عن النفایات الناجمة عنھا؟ والتي برزت كمشكل مؤثر . الناس من المرض أو الموت

یھا وخطیر خالل العقود الثالثة الماضیة  على صحة المجتمع وتلویث البیئة بھوائھا ومیاھھا ومجار

ولقد أدى نقص االستراتیجیات والسیاسات واإلجراءات القانونیة . وتربتھا بالمواد السامة والمعدیة

الحاسمة المتعلقة بالنفایات الطبیة الصلبة، إلى التأثیر بالتنمیة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، 

  .وخسارة التطور المنشود لمواطنیھا

  الطبیة الصلبةتعریف النفایات : الفرع األول

سنتناول في ھذا الفرع ضرورة تقدیم فكرة عن اإلطار المفاھیمي للنفایات الطبیة الصلبة من حیث 

  .تعریفھا، مصادرھا، تصنیفھا 

  :تعریف النفایات الطبیة الصلبة 

نالت النفایات الطبیة شأنھا شأن الموضوعات الحیویة، العدید من التعاریف، وسیتم استعراضھا 

  :تھا، على النحو التاليبحسب أھمی

مخلفات تنتج عن منظمة معالجة طبیة مثل المستشفیات، المختبرات الطبیة، مراكز إجراء  .1

 .التجارب على البشر والحیوانات، والعیادات الطبیة

المواد غیر المرغوب فیھا من مخلفات المنظمة الصحیة والعیادات الطبیة والمختبرات،  .2

المتبقیة ) %20-%15(من إجمالي النفایات الطبیة، وأما ) %85-%80(منھا تشكل  فاالعتیادیة

                                                           
1Robert GILLET , op . cit , p21. 
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نفایات معدنیة، لتشمل كل ما یلمسھ جسم ) %95(فھي النفایات الخطرة، حیث تتوافر فیھا 

من تلك ) %5(وأما . المریض من شراشف، مناشف، دم سوائل، ومواد حادة أو جارحة

، واألدویة الصیدالنیة، والمذیبات النفایات الخطرة، فھي كثیرة مثل األعضاء المبتورة

العضویة، والمعقمات المستعملة بالتنظیف، واألخطر في تلك المواد ھي القاتلة كاألنسجة، 

 .فضال عن المعادن الثقیلة من زئبق، زرنیخ، رصاص، كادیمیوم، ومواد مشعة

نفایات تشمل النفایات الطبیة مزارع ومخزون العوامل المعدیة والعوامل اإلحیائیة، وال .3

، والدم البشري ومنتجاتھ )أنسجة وأعضاء وأجزاء الجسم المزالة جراحیا( الباثولوجیة البشریة 

، وإبر حقن تحت الجلد، والحقن والمشارط، وجیف الحیوانات الملوثة، )أربطة وأكیاس(

 1.وأعضاء جسم الحیوانات، ومھاد الحیوانات التي تعرضت لعوامل معدیة أثناء إجراء البحوث

ستنادا لكل ما عرض من تعاریف، فإن تعریفنا للنفایات الطبیة بأنھا المخلفات أو المعدمات أو وا

الفضالت أو المواد التالفة الناتجة عن جمیع التداخالت التشخیصیة والعالجیة والوقائیة لمرضى، 

الة لتي تجري في المنظمات الصحیة، ویمكن أن تؤدي إلى اإلصابة باألمراض، أو العدوى في حا

  2.تعرض الناس األصحاء لھا بقصد أو بحادث عرضي أو أثناء جمعھا

من العوامل النفایات الطبیة من بلد إلى آخر، وداخل البلد بحد ذاتھ، وذلك نتیجة العدید  إنتاجیتفاوت 

وأسالیب التعامل مع النفایات الطبیة، تقدم أو تخلف البلد المعني وغیرھا من العوامل  التكنولوجیة

طن من النفایات الطبیة في الوالیات المتحدة 500000األخرى، فنجد أنھ یتولد كل عام حوالي 

  .مولد 375000األمریكیة من نحو 

  :بما ھو مفصل فیما یلي وقد حددت مصادر النفایات الطبیة

ویتمثل في المستشفیات بأنواعھا كافة، وخدمات طوارئ، والعیادات  :لرئیسيالمصدر ا  . أ

والمصحات الخاصة، والمستوصفات والمراكز الصحیة األولیة المتخصصة بالتطعیم 

واللقاحات، ومراكز األمومة وعیادة الوالدة، ووحدات غسیل الكلى، وخدمات الطب السكري، 

لبحثیة للتقنیات الحیویة، ومراكز الباتولوجي، والطب ومختبرات التحالیل الطبیة، والمراكز ا

الشرعي، ومراكز بحوث الحیوانات والمختبرات البیطریة، ومراكز رعایة المسنین، ومراكز 

مصارف الدم، ومراكز الخدمات الطبیة العسكریة ومستودعات الجیش، فضال عن مراكز 

 .األبحاث الطبیة

ویشمل عیادات األطباء المفصلة والمستعملة للكشف الطبي الروتیني،  :المصدر الثانوي  . ب

وعیادات أطباء األسنان، والرعایة الصحة المنزلیة، والعیادات النفسیة، ومراكز التجمیل 

والوشم والوخز باإلبر، وخدمات الدفن والجنائز، ومراكز إعادة تأھیل المعوقین وذوي 

 .االحتیاجات الخاصة

إنتاج النفایات الطبیة الصلبة طبقا لحجم مصدرھا إن كانت مستشفى أو ) 14(ویوضح الجدول 

  .مركز رعایة صحیة بحسب إحصاءات البلدان ذات الدخل العالي

                                                           
1

  211-210ترافسواجنر ترجمة محمد صابر، مرجع سبق ذكره، ص ص 
2

  274سعد علي العنزي، مرجع سبق ذكره، ص 
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  إنتاج نفایات الرعایة الصحیة بحسب مصادرھا:)14(جدول 

  یوم/مریض/النفایات المتوالدة كغم  المصدر  

  7.8 – 4.1  المستشفى الجامعي  1

  4.2 – 2.1  العامالمستشفى   2

  0.5 – 1.8  مستشفى المقاطعة  3

  0.2 – 0.05  مركز الرعایة الصحیة  4

  276سعد علي العنزي، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

 إحصاءاتتولید النفایات الطبیة بحسب بعض المناطق بالعالم، وبموجب ) 15(ویظھر الجدول 

  )2001المنظمة العالمیة للصحة (

  

  

  

  

  

  تولید النفایات الطبیة بحسب بعض مناطق العالم) 15(جدول 

  یوم /مریض /كغم   المنطقة بحسب قارات العالم  

  10 – 7  أمریكا الشمالیة  1
  3  أمریكا الالتینیة  2
  6 – 3  أوربا الغربیة  3
  2 – 1.4  أوربا الشرقیة  4
  3 – 1.3  الشرق األوسط  5
  4 – 2.5  )ذات الدخل العالي ( شرق آسیا   6
  2.2 – 1.8  )ذات الدخل المنخفض ( شرق آسیا   7
  277سعد علي العنزي، المرجع نفسھ، ص : المصدر

  تصنیف النفایات الطبیة الصلبة: الفرع الثاني

وھو تصنیف المنظمة ) 16(تصنف النفایات الطبیة إلى عدة فئات یمكن توضیحھا في الجدول 

  الصحة العالمیة

  تصنیف منظمة الصحة العالمیة للنفایات الطبیة وتوصیفھا) 16(الجدول 

  التوصیف  نوع النفایات  
االعتیادیة    1

  )المنتظمة(

نفایات مماثلة للنفایات المنزلیة مثل بقایا الطعام والعلب المعدنیة 
  .والبالستیكیة والورق
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مثل أجھزة  ھي نفایات یشتبھ في أنھا تحتوي على كائنات ممرضة،  المعدیة  2
الزرع البكتیریة في المختبرات، والنفایات الناتجة عن أجنحة العزل، 

وھي تحتوي على تشكیلة كبیرة من الكائنات ...والمنادیل والمماسح،
الدقیقة الممرضة التي قد تدخل جسم االنسان عن طریق وخزة أو خدشة 

  .أو جرح في الجلد

األعضاء والدم وسوائل الجسم األخرى ھي أنسجة وسوائل بشریة، مثل   المرضیة  3
  .واألجنة

ھي أدوات أو أجسام حادة، مثل اإلبر، وأجھزة إدخال السوائل الوریدیة،   الجارحة أو الحادة  4
ویقدر . والمشارط والمباضع والسكاكین، والشفرات والزجاج المكسور

ا وال یتم التخلص منھ. بلیونا 12عدد الحقن التي یتم حقنھا سنویا بنحو 
  .بطرق سلیمة فتشكل مصدرا خطیرا للعدوى

من النفایات التي تحتوي على مواد صیدالنیة العقاقیر والمستحضرات   الصیدالنیة  5
المنتھیة الصالحیة أو التي لم تكن لھا حاجة، والمواد الملوثة بمواد 

  ..صیدالنیة أو المحتویة علیھا كالقواریر والصنادیق

تحتوي على مواد لھا خصائص سامة جینیة، مثل العقاقیر نفایات   السامة للخالیا  6
، والمواد )تستعمل عادة لمعالجة السرطان ( المضادة لنمو األورام 

  .الكیمیائیة السامة جینیا

  .مواد التعقیم ومحالیل المختبرات واألشعة والسونار، وماشابھ ذلك  الكیمیائیة  7

  .البطاریات، ومیازین الحرارة المكسورة، وأجھزة قیاس ضغط الدممثل   الحاویة على المعادن الثقیلة  8

نفایات تحتوي على مواد مشعة مثل السوائل غیر المستعملة الناتجة عن   اإلشعاعیة  9
  . المعالجة باألشعة أو أبحاث المختبرات، واألواني الزجاجیة والمضادات

  )ایروسول ( مثل أسطوانات الغاز، وكبسوالت الغاز، وقواریر الرذاذ   الحاویات المضغوطة  10

  20-18صص ، 2001، جانفي  34، العدد 6مجلة البیئة والتنمیة، المجلد :المصدر

واألشخاص . التعرض لنفایات طبیة صلبة خطرة یمكن أن یتسبب في مرض أو إصابة     

المعرضون یحتمل أن یكونوا في خطر بسبب سوء اإلدارة، بمن فیھم أولئك داخل المؤسسات الطبیة 

األطباء والممرضون والمساعدون الطبیون وموظفو : والفئات الرئیسیة المعرضة ھي . وخارجھا

مرضى والزوار والعمال الذین یؤدون خدمات للمؤسسات الطبیة مثل غسل المالبس الصیانة، وال

والشراشف والكناسة وجمع النفایات ونقلھا، والعمال في مرافق التخلص من النفایات مثل المطامر 

  .والمحارق

  األخطار الناجمة عن الممارسات الخاطئة بشأن النفایات الطبیة الصلبة: الفرع الثالث

 خلفاتالطبیةالناتجةعنالعنایةالصحیةبالمرض�فیالكثیرمناألضرار،یمكنتتسببالم

 1: عرضھافیالنقاطاآلتیة

 األضرارالصحیة1-

 تختلفاألضرارالصحیةللمخلفاتالطبیةباختالفأنواعتلكالمخلفات،حیثیمكنذكر

 :أضراركلنوعمنالمخلفاتالطبیةعل�حدافیالعناصرأدناه

 :والحادةاألضرارالصحیةللمخلفاتالمعدیة  1-1

 قدتحتویالمخلفاتالطبیةالمعدیةوالحادةعل�كمیاتكبیرةمتنوعةومختلفةمنمیكروبات
                                                           

: ،المؤتمر العلمي الدولي"إدارة المخلفات الطبیة وآثارھا البیئیة، إشارة إلى حالة الجزائر"،عدنان مریزق، راق محمدب1

ات عباس ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر جامعة فرح"التنمیة المستدامة و الكفاءة اإلستخدامیة للموارد المتاحة "

  . 7- 5ص ص ، 2008أفریل  07/08سطیف 
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  :واألمثلةكثیرةلتلكالمیكروباتالمعدیةوطرقانتقالھاوأكثراألقسامالطبیةتواجدابھا .المرض

 عنطریقالتماسأووخزأوقطعالجلدبموادحادةملوثةقدتسببأمراضالتھاباتالجلدوالتیتنشأبسببالتعر

لبكتیریاالجلدیةالموجودةبالمخلفاتالطبیةكالقطنوالشاشالملوثبصدیدجروحالمرض�بضألنواعمنا

  .عدالعنایةبھم

 أمراضالجھازالتناسلیالناتجةمنالمخلفاتوالعیناتالملوثةباإلفرازاتالتناسلیةللمرض�المصابین. 

 االلتماسالمباشروغیرالمباشرمعالمخلفاتالملوثةبإفرازاترئةالمرض�ولعابھم 

 .میكروباتالسلوفیروساتالحصبةفیأقساماألمراضالصدریةالمحتویةعل�

 میكروباتااللتھاباتالمعویةالناتجةبسببالبكتیریاالموجودةفیالمخلفاتالطبیةالملوثة 

 .ببرازوقيءالمریضفیأقساماألمراضالساریةوالمعدیة

 الملوثببكتیریاالتھابالسحایایلشوكالتعرضلموادملوثةبسائاللحبال. 

 ةالسائلةوالصلبةبالمستشفیات،احتمالیةوجودبعضأنواعمنالبكتیریاامنضمنأخطارالمخلفاتالطبی

  .لمقاومةللمضاداتالحیویةوسوائاللتعقیم

 وأخیراھناكبعضالفیروساتالتیتوجدفیمعظمسوائلوإفرازاتجسمالمرضى 

 .مصابینبدوناستثناءال

 :األضرارالصحیةللمخلفاتالكیماویةوالصیدالنیة 1-2-

والصیدالنیةالمستعملةبالمؤسساتالصحیةمنضمنمصادرالضررللعاملینوتعتبرالعدیدمنالمخلفاتالكیماویة

   .العامالتوالبیئةالمحیطة

 فالبعضمنھاموادكیماویةسامةوموادمحدثةللسرطاناتوالطفراتبالخلیةالبشریةواألحیاءالبریة،با

 .نفجارإلضافةإل�وجودموادكیماویةأخر�حارقةوسریعةاالشتعالواال

 الصرفالصحي(إل�جانبذلك،قدیؤدیصرفبقایاالكیماویاتإل�شبكةالمجاریالعامة (

ألضراربیئیةحیویةبسببعدممقدرةمحطاتمعالجةمیاھالمجاریللقضاءوالتخلصمنتلكالموادبالمقا

   .رنةمعسھولةالتخلصمنالمیكروبات

 مخلفاتاألدویةمنالمضاداتكماأنبعضالمخلفاتالصیدالنیةلھاأثارمدمرةللنظمالبیئیةالطبیعیةمثلبقایا

الحیویةواألدویةالمستخدمةلعالجاألمراضالسرطانیةوالتیلھاالمقدرةعل�قتالألحیاءالدقیقةالموج

  .ودةوالضروریةلتلكالنظم

 وكذلكإمكانیةحدوثطفراتوتشوھاتللكائناتالحیةالمحیطةووجودكمیاتكبیرةمنالمخلفاتالطبیةالسائل

دنالثقیلةكالزئبقومركباتالفینولومشتقاتھالسامةوبعةالناتجةمنالمستشفیاتالمختلطةمعبقایاالمعا

 .ضنواتجموادالتعقیموالتطھیروالتیتساھمأیضافیزعزعةتلكالنظم

 :األضرارالصحیةلمخلفاتاألدویةالسامة 1-3-

 قدیسببالتعرضلألدویةالمستعملةللعالجالكیماویلألمراضالسرطانیةعندتحضیرھاأو

للعاملینبالصحةوذلكلمقدرةتلكالموادعل�قتاللخالیاإعطائھاللمرض�أوعندتصریفھاوالتخلصمنھا،أضرار

 .البشریةأوإحداثتشوھاتبھا

 وطرقالتعرضلھذاالنوعمناألضرارمختلفة،فمنھامایتمعنطریقاستنشاقالغازأوالغبارالمتطایرلتل

 .كاألدویةأوامتصاصالجلدالمباشرأوابتالعموادغذائیةملوثةبتلكاألدویةأومخلفاتھا

 العملیةمثالستعمااللفملسحبالسوائلبواسطةالسحاحةأوبسببسوءالتعاملوضعفناحیة . 

 ویمكنالتنبیھإل�أنسمیةاألدویةالمستعملةفیالعالجالكیماویعالیةجدا،فمعظمھایؤثرفیالحمضالنوویل

  .وأثبتتالتجاربمقدرةتلكالموادفیتكوینأورامسرطانیةوطفراتغریبة .لخالیا
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 لھافیالجلدوالعینوقدتسببأعراوتعتبرھذھاألدویةمھیجةللخالیاواألنسجةالموضعیةبعدالتعرض

 .ضامرضیةأخر�مثاللصداعوالغثیانوبعضالتغیراتوالتشوھاتالجلدیة

 :األضرارالصحیةللمخلفاتالطبیةالمشعة 1-4-

 تعتمدخطورةوشدةاألمراضالمسببةبواسطةالتعرضللمخلفاتالطبیةالمشعةعل�نوع

 ثروكمیةاألشعةالمتعرضلھا،وتتدرجمناألعراضالبسیطةمثاللصداعوالقيءإل�أك

 ویوجدتشابھكبیربینالمخلفاتالطبیةالصیدالنیةمنأدویةعالجاألمراض .األعراضخطورة

 .اثیللخالیارعل�المحتو�الجینیالواالثنینالسرطانیةوبینالمخلفاتالطبیةالمشعةلتأثیر

 :التحسسالعاممنالمخلفاتالطبیة 1-5-

رضاوتحسسكبیرمنرؤیبغضالنظرعناألضرارالصحیةللمخلفاتالطبیةبجمیعأنواعھا،فھناكعدمقبولوعدم

ةنفایاتالمؤسساتالصحیةوھیتحتویعل�بقایابشریةمنمخلفاتالعملیاتمنأعضاءبشریةومشیمةأوبقایادماءملوث

 .ةھناوھناك

ففیجمیعالحضاراتاإلنسانیةیرفضرفًضاباتًارمیأعضاءوبقایابشریةمنالعملیاتمعالنفایاتومنثمترم�بعدذلكب

 .المفرغاتالعامة

 لمخلفاتالطبیةوأثارھافیصحةالمجتمعا 2-

 :تتعرضبعضشرائحالمجتمعإل�أخطارالمخلفاتالطبیة،والتییمكنعرضھافیمایلي

 عمااللصیانةمثال(األطباءوالطاقمشبھالطبیوالعاملینبالمؤسساتالصحیة.( 

 الطبالیومي(نیوالخارجینیالداخلیالمرض� (

 .الزائرونالمتلقونلعالجاتداخاللمؤسساتالصحیةوكذا

 عمااللمصالحالمساعدةالمرتبطةبالمؤسساتالصحیةكمصالحمعالجةالمخلفاتوالنقل. 

 عمااللھیاكاللمكلفةبالتخلصمنالمخلفاتبمافیھمالمكلفینبعملیةالجمع. 

 الجمھوروخاصةاألطفااللذینیلعبونبالمخلفاتالموجودةخارجالمؤسساتالصحیة. 

 لطبیةكثیرةومتعددةولكنمنتعتبرحاالتاإلصاباتالفردیةبالعدو�نتیجةالمخلفاتا

 فالتعرضللمخلفاتالطبیةبسبب .الصعبحصرھابسببعدةعواملوخاصةفیالدواللنامیة

اإلھمالوعدمالدرایةأوضعفالناحیةالتقنیةفیالتخلصمنھایؤدیإل�إصاباتمتعددةومتنوعةیرجعلتنوعمسبباتال

 .مرض

 بفیروسفقدالمناعةالمكتسبةفي (7 )،كانتھناكثمانیحاالتعدوى 1992 ففیسنة

 1994 وفیسنة .فرنسابسببإصاباتمھنیةللعاملینبالصحةوحالتینمنھاكانتبسببجرحنجمعننقاللمخلفاتالطبیة

 32 وكانتأسبابھاتتمثلفي، حالةإصابةبنفسالفیروسفیالوالیاتالمتحدةاألمریكیة 39 ،سجلت

حالةإصابةبسببوخزإبرملوثة،وحالةواحدةبسببجرحمشرطملوث،وحالةواحدةبسببجرحمنأنبوبمكسورك

بھدممریضمصاب،وحالةواحدةأخر�كانتبسببمادةغیرحادة،وأربعحاالتكانتبسببتلوثالجلدأواألغشیةالمان

 51 ،ازدادتالحاالتإلى 1996 ومعسنة1.خاطیةبدمملوثبالفیروس

   .حالةإصابةوكانمعظمھمطاقمتمریضوأطباءوفنیینلمخابرالتحالیل

تقریروكالةحمایةالبیئةاألمریكیةأنھناكسنویًاماأمابالنسبةلفیروساتالتھابالكبدفالحالةأسوءبكثیر،فلقدأشار

 321 إلى 162 بین

حالةإصابةبفیروسالتھابالكبدالبائیبسببالمخلفاتالطبیةالحادةمنالعدداإلجمالیلإلصاباتفیالسنةبسببوخزاإلب

 .حالةفیالسنةالواحدة 300000 روالذییصإللى
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 بیةالمصنوعةإضافةإل�األخطارسالفةالذكر،یتسببالحرقغیرالمناسبلبعضالموادالط

  ، 1سامة تتمثل في الدیوكسین والزئبقوالذییستخدمفیاإلبروالقفازاتالطبیة،فیانبعاثمادة

  :یضعف المناعة ویعوق نمو الدماغ: الدیوكسین 

إنھا مواد . مادة كیمیائیة، وال استعمال تجاریا لھ 75ھو االسم الشائع لمجموعة من  والدیوكسین

المصدر األساسي للكلور  PVCسامة تتكون عند حرق النفایات التي الكلور، ویشكل بالستیك ال 

وینتقل الدیوكسین في الھواء ویدخل السلسلة الغذائیة في مناطق بعیدة عن مكان . في النفایات الطبیة

  :إصداره، ویتراكم الدیوكسین في األنسجة الدھنیة، ویتسبب الدیوكسین في

 بسبب النسبة المرتفعة من الدھون في حلیب األم یتعرض األطفال الرضع للدیوكسین 

في  10خمسین مرة أكثر من الراشدین، وقد یحصلون خالل فترة الرضاعة على أكثر من 

 .المئة من نسبة ما یتعرضون إلیھ من الدیوكسین خالل حیاتھم بكاملھا

 وتم ربط . یسبب الدیوكسین السرطان لدى اإلنسان، وفقا للوكالة الدولیة ألبحاث السرطان

 .واألنسجة الرقیقة والضامة، باإلضافة إلى الورم اللمفاويتأثیره بسرطان الكبد والرئة والمعدة 

  تعرض المرأة الحامل فقد یؤدي إلى والدة أطفال یعانون من تقلص مستویات ھرمون

التستوستیرون الذكري وتناقص أعداد الحیوانات المئویة، باإلضافة إلى عاھات خلقیة ومشاكل 

 .في التعلم

 الكلیتین والرئتینیضرب الجھاز العصبي ویؤذي : الزئبق

 والزئبق من المعادن . یشكل حرق النفایات الطبیة أیضا مصدرا أساسیا للتلوث بالزئبق

والحرق ال یدمر الزئبق، فبعد انبعاثھ من المدخنة یسقط . الثقیلة الموجودة في الطبقات األرضیة

ق واسع والتلوث بالزئب. على األرض أو المجمعات المائیة حیث یبقى إلى أجل غیر مسمى

وھو یھدد موارد البلد . االنتشار في البیئة، ویتركز في الحیوانات وأخیرا في جسم اإلنسان

  .الغذائیة وخاصة السمكیة

  ویؤدي الزئبق إلى التسمم العصبي، كما یضر بالدماغ والكلیتین والرئتین، وبإمكانھ

  ).المشیمة(اختراق الحاجز الدموي الدماغي والغشاء الجنیني 

  الجنین للزئبق المیثیل خالل فترة الحمل لھ تأثیر سلبي یعرف بالتأخر النفسي إن تعرض

 .الحركي

  .وفیما یلي عرض لألمراض الذي یتسبب فیھا التعرض للنفایات الطبیة

  أمراض یسببھا التعرض للنفایات الطبیة): 17(الجدول 

  وسائط انتقال العدوى  العدوى

  أمراض المعدة واألمعاء
  التنفسيأمراض الجھاز 

  أمراض العین
  األمراض التناسلیة
  األمراض الجلدیة

  )أنثراكس(الجمرة 
  التھاب السحایا
  )االیدز(نقص المناعة المكتسب 
  الحمى النزفیة

  البراز والقيء
  المستنشقة واللعاباإلفرازات 

  إفرازات العین
  اإلفرازات التناسلیة

  القیح
  اإلفرازات الجلدیة

  سوائل الدماغ والنخاع الشوكي
  الدم واإلفرازات الجنسیة

  جمع المنتجات واإلفرازات الدمویة

                                                           
  19، ص 2001، جانفي  34، العدد 6مجلة البیئة والتنمیة، المجلد 1
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  نتن الدم وعفونتھ
  )كاندیدیما ( داء المبیضات 

  "أ"التھاب الكبد الفیروسي 
  "ج"و" ب"التھاب الكبد الفیروسي 

  الدم
  الدم

  البراز
  الدم وسوائل الجسم

  21، ص 2001  ، جانفي34، العدد 6مجلة البیئة والتنمیة، المجلد : المصدر

  
  
  
  
  
  

  إدارة النفایات الصلبة الزراعیة والصناعیة: المبحث الرابع
  

  ماھیة النفایات الزراعیة الصلبة:المطلب األول

 إنأخذفاقداإلنتاجوالغذاءفیاالعتبارھوعاملرئیسیفیالتنمیةالمستدامة،حیث

فالموادمثالألرضوالمیاھوقوةالعماللبشري،إل�جانب  . یتركأثراقویاعل�تدھورالبیئة

   .المواردغیرالمتجددةمثاللكیماویاتوالطاقة،تستخدمإلنتاجوتجھیزونقاللمنتجات الغذائیةالتیالتستھلك

 وفیكثیرمنالبلدانالنامیة،تُھدرنسبةكبیرةمنالمحصولنتیجةلعدمكفایةالدعم

 الحصادغیرالسلیمةوینجمذلكالفاقدعنأسالیب . فیمرحلتیماقبلومابعدالحصاد

والتسرباتوالتعرضلألحوااللجویةالمعاكسةأودرجاتالحرارةغیرالعادیة،والتلوثمن 

ھریةواآلفاتواألضرارالمادیةالناجمةعناستخداماألدواتغیرالمالئمة لمججراءالكائناتا

  1.والتلوثالكیمیائیوعدمسالمةمناولةالمحاصیألثناءالنقل

  

  الصلبةمفھوم النفایات الزراعیة : الفرع األول

  تناولتھا بعض الدراسات السابقة يللمخلفات الزراعیة التالمفاھیم العامة : أوالً 

عرفتمخلفات اإلنتاج النباتي بأنھا األجزاء :"في دراسة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

أي أنھا  ،المتخلفة عن عملیات اإلنتاج الزراعي المرتبطة بحصاد المحاصیل والثمار وتجھیزھا

أما مخلفات اإلنتاج الحیواني  ،النواتج الثانویة للنباتات كالعروش والفروع واألوراق والسیقان

باإلضافة إلى مخلفاتھ أثناء  ،فتعرفھا على أنھا كل ما یتبقى من الحیوان بعد استغاللھ اقتصادیاً 

  2".وأیضاً جیف الحیوانات النافقة ،حیاتھ

ناتجة عن بقایا : الزراعیة المختلفة وھي  األعمالالناتجةعن النفایات ھی:النفایات الزراعیةوتعرف

البالستیك الذي یستعمل ، المبیدات ،األسمدة،العبوات. ( مغلفاتبالستیكیة مختلفة  ،األسمدة،العلف

كذلك  "األنابیب" وسائل الري " + كیس النیلون " في الحقل المفتوح  أوفیالدفیئات الزراعیة 

                                                           
1
  :، على الموقع10-9، ص ص "إسھام المزارعین" لجنة التنمیة المستدامة، الدورة الثامنة عشر،  

http://www.un.org/ar/conf/csd2011-10 -12 :تاریخ الدخول 

  
متطلبات تطبیق األسالیب المثلي لتدویر المخلفات الزراعیة للحیازات المز رعیة "قطب و إیناس السید صادق،  إلھام أحمد 2

  :، على الموقعجامعة الفیوم -كلیة الزراعة -، قسم االقتصاد الزراعي"الصغیرة وآثارھا االقتصادیة والبیئیة
http ://www.4shared.com/document/.../2011 -05-25 :تاریخ الدخول 
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وسیقان  وأغصانوراق أالقالمة وھي عبارة عن أیضاتشمل  .)للحیوانات ةیالعضو لفضالتا

  . 1في المدن والبلدات والقرى أوالزراعیة  األراضيسواء في األشجار، 

  

تعریف المخلفات الزراعیة النباتیة والحیوانیة بأنھا : "كما صدر عن مركز البحوث الزراعیة

منتجات ثانویة داخل منظومة اإلنتاج الزراعي، یجب تعظیم االستفادة منھا بتحویلھا إلى أسمدة 

مما یساھم في حمایة البیئة . عضویة، أو أعالف، أو غذاء لإلنسان، أو طاقة نظیفة، أو تصنیعھا

عیة، وتوفیر فرص عمالة بالریف، وبالتالي تحسین الوضع من التلوث، وتحسین المنتجات الزرا

  2"واالجتماعيى الصحي االقتصادي والبیئي، ورفع المستو

عن بقایا الحاصالت الزراعیة والمخلفات التي " یعبر مفھوم المخلفات الزراعیة بصفة عامة

  ".المختلفةتنشأ من األنشطة الزراعیة 

، أن كمیة المخلفات الزراعیة الناتجة في دولة مثل أمریكا الشمالیة وحدھا تصل والجدیر بالذكر

ملیون طن جاف، ولقد حازت مشكلة االستفادة من المخلفات الزراعیة الصلبة اھتمام  350إلى 

یث عقدت العالم، حیث الكمیات الضخمة التي أنتجت سنویا خالل الثالثین عاما الماضیة، وح

المؤتمرات والندوات في جمیع دول العالم لالستفادة القصوى من ھذه المخلفات الزراعیة 

  3.الصلبة

  

  تقسیم النفایات الزراعیة الصلبة: الفرع الثاني

تختلفنوعیةوكمیةمخلفاتالمحاصیلبینبلدوآخر،كماتختلفبینعاموآخرتبًعاللعواماللطبیعیةوكمیاتاألمطار

 وقدوردفیدراسةأعدتھاالمنظمةالعربیةللتنمیةالزراعیةبعنوان.ةالمعتمدوالمتساقطاتوالزراعات

أن  2009جویلیة وصدرتفی"تدویرالمخلفاتالزراعیةفیالدواللعربیة"

ھذھالمخلفاتفیالبلدانالعربیةتتكونباإلجمالمنأتبانوحطبوقشاألرزوالعروشوسعفالنخلوأوراققصبالسكر

 .الموزوبقایانباتیةأخرىونواتجتقلیمالحمضیاتوالزیتونوبقایاأوراقوسیقان

الزیتون،وموأمامخلفاتالتصنیعالغذائیالنباتیفتختلفبالتراكیبالكیمیائیةوتشماللتفل،والنخالة،ونو�التمر،

 .خلفاتالمخابز،ونواتجالتخلیلوالتخمیروالتعلیبوالتغلیفوالتجفیفوالتجمیدوالغسلوالتقشیر

بوھیدراتوالنشاءوالبكتینمعوجودأمالكماتختلفبحسبنوعالتصنیعوكفاءةاالستخدام،وتتمیزبمركباتالكر

 وتشماللمخلفاتالحیوانیةالروث .حغیرعضویةبكمیاتعالیةفیالتركیز

 .ومخلفاتالماشیةوالحیوانات،ومخلفاتالمسالخومصانعاألسماكومنتجاتھاومصانعاأللبانواألجبان

أنماطاستثماروتختلفكمیةونوعیةالنفایاتوالمخلفاتالزراعیةوالحیوانیةبینبلدوآخربحسبالثرواتالمحلیةو

، ھا

                                                           
1http:// www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests.../Arabic.doc 

  2011-05-25: تاریخ الدخول
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ولكنوبشكلعام،تعتبرھذھالمخلفاتغنیةبالموادالعضویةالتییمكناستعمالھافیتسمیدالتربةوتغذیةالحیواناتو

  1.إنتاجالطاقة

  :التالي) 10(كما یمكن توضیح تصنیف النفایات الزراعیة الصلبة من خالل الشكل 

  

  

  

  

  ) 10(الشكل 

  النفایات الزراعیة الصلبة تصنیف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :باالعتماد على الموقع من إعداد الطالبة: المصدر
http:// www.fao.org/fileadmin/templates/.../Arabic.doc2011-05 -25 :تاریخ الدخول 

                                                           
 14،الدورةالثامنة،بیروت،"إنتاجالطاقةمنالنفایات" لجنةالطاقة،   ،)اإلسكوا(اللجنةاالقتصادیةواالجتماعیةلغربیآسیا1

  : ، على الموقع2010دیسمبر
http://www.un.org/ar/conf/csd2011 -05-25 :تاریخ الدخول 

  

أنواع المخلفات 

 الزراعیة

: مخلفات حقلیة من أصل نباتي

وھى جمیع المخلفات التي تنتج 

اإلعداد أثناء الحصاد أو الجمع  أو 

للتسویق ویمثل ھذا النوع من 

المخلفات الكم األكبر من المخلفات 

الزراعیة  من ھذه المخلفات حطب 

, قش األرز , حطب القطن , الذرة 

وأتبان القمح والشعیروالفول 

والعدس والبرسیم وعروش نباتات 

 .المحاصیل البستانیة والخضر

خلفات حقلیة من أصل 
وھى عبارة عن : حیواني

  فضالت الحیوانات والدواجن 

زرق  ،روث الحیوان( 

 )وفرشة الدواجن

مخلفات التصنیع 
وھو : الزراعي

ینتج كل ما

بصورة ثانویة 

أثناء عملیات 

حفظ أو تصنیع 

المحاصیل 

لزراعیة ا

 :وتشمل

مخلفات التصنیع 
الزراعي نباتیة 

مثل مخلفات  المصدر

 صرالمطاحن والمعا

مخلفات التصنیع 
الزراعي حیوانیة 

مثل مخلفات  المصدر

.المجازر والسلخانات  
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  فوائد النفایات الزراعیة الصلبة: الفرع الثالث
ي فثیرمنالحضاراتاستخدمتتلكالمتبقیاتكعصورقدیمةوفیمنذ

ثیرةتفیدالمجتمعالبشریبحیثأصبحتتلكالمتبقیاتمصدراًذوقیمةعالیةفیالغرضالمستخدمةفیھبالنكأغراض

  . المختلفةبیرةفیالمجاالتكھالماللمنتجاتالناتجةمنھامنأھمیةرانیرتفعسعكھأحیاناًما

 اتجھت األبحاث خالل العشرین عاما الماضیة نحومحاولة استغالل المخلفات الزراعیةلذلك        

ملیون طن  26 يمن تلك المخلفات بحوال السنويجلناتیقدر احیث  الزراعيومخلفات التصنیع 

 وقُدرت االحتیاجات الغذائیة لتلك الثروة حسب). 2000ي الزراعمعھد بحوث االقتصاد(

ملیون طن من  171.5خصائصھااإلنتاجیة وتركیبھا العمري لنفس العام بحوالي 

وبالمقابل، . ملیون طن من البروتین المھضوم  12.2و )  TDN( العناصرالمھضومة الكلیة 

ملیون طن من  143.5بحوالي 2000تقدر القیمة الغذائیة للموارد العلفیة في الوطن العربي لعام 

، وبذلك فإن النقص الحاصل المھضومملیون طن من البروتین 12كلیة و العناصر المھضومة ال

ألف طن من  200، و من العناصر المھضومة الكلیةملیون طن 28في الموازنة العلفیة یبلغ 

  1.البروتین المھضوم 

  2:فیما یلي ونذكرمنتلكاالستخداماتللمتبقیاتالزراعیة

  یستفاد من المخلفات الزراعیة في الكثیر من الصناعات، وبخاصة في إنتاج السماد

العضوي، وتعتبر ھذه التقنیات التي ینصح بھا خبراء التدویر، نظرا لفوائدھا االقتصادیة 

 . والبیئیة

والیة في الوالیات المتحدة بوضع قیود على تدفق المخلفات الناتجة عن تقلیم  23فقد بدأت 

ق واألشجار إلى مواقع دفن النفایات، واستخدام ھذا الناتج كسماد بعد تخمیره وخلطھ الحدائ

بروث الحیوانات، أو أصبح یستخدم كمھاد، وھي طبقة تفرش على األرض لوقایة جذور 

 3.النبات من الحرارة أو البرد أو إلبقاء الثمار المتساقطة نظیفة

 دیث عن أھمیة إعادة جزء من ھذه تقلب المخلفات الزراعیة في التربة، فرغم الح

المخلفات للتربة للحفاظ على التوازن الكیمیائي لتركیبھا، إال أنھا مكلفة، وفوق الطاقة 

 .وبخاصة في الدول الفقیرة

      استخدام المخلفات الزراعیة في الصناعة إلنتاج األلواح المؤلفة، ولقد عقدت في كندا

، ومنذ ذلك )Straw Boardوة لوح القش ند(، ندوة عالمیة سمیت ب )1999مایو (

الحین بدأ االھتمام باأللواح الخشبیة المصنعة من الخامات البدیلة لألخشاب، كقش القمح 

 . واألرز وحطب القطن وخالفھ

                                                           
1http://svuqena.mygoo.org/t1632-topic2011-10-12 :تاریخ الدخول 
 

2
  47زكریا طاحون، مرجع سبق ذكره، ص  
3
  11-10جارندر، مرجع سبق ذكره، ص ص جاري  
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  تحویل المخلفات الزراعیة إلى أعالف حیوانیة، وذلك للحصول على مصدر ھام للطاقة

وبالتالي سوف تساعد في تضییق الفجوة  التي تساھم في زیادة اإلنتاج الحیواني،

 1.الغذائیة

  2:ملیون طن مخلفات نباتیة یتم 169.5تنتج الدول العربیة حیث 

  130ملیون طن من اللحوم بإجمالي ثمن  65ینتج ما یعادل : علف إلىتحویلھا 

ملیون طن  50بلیون دوالر، وینتج عن عملیة تحویلھا إلى لحوم إنتاج ما یوازى 

 .ملیون دوالر  500یبلغ ثمنھ سماد عضوي 

  ملیون طن بترول مكافئ باإلضافة  57.6ینتج طاقة تعادل : از غبیوإل�تدویرھا

 .بلیون دوالر  5ملیون طن سماد سائل بقیمة  169إلى

  :ملیون طن مخلفات حیوانیة یتم  2231 العربيینتج الوطن  كما 

بلیون  22.3یمكن تحقیق دخال من استخدامھا كسماد بما یوازى :  عضويسماد  إلىتحویلھا  -

  .دوالر 

، ملیون طن بترول مكافئ 892.4درھا طاقة ق إنتاجتعادل ھذه الكمیة : از غبیوإل�تحویلھا  -

بلیون  132السائلة وتقدر قیمة الطاقة واألسمدة المنتجة بقیمة العضویة األسمدةباإلضافة إلنتاج 

  .الر دو

ملیون  37ینتج منھ  حشريملیون طن بروتین  112 إنتاجیمكن :  حشريبروتین  إلىتحویلھا  -

 .بلیون دوالر  37طنلحوم بیضاء بقیمة 

  تجمیع المخلفات الزراعیة، واستخدامھا كوسیط إلنبات حبوب الشعیر التي تتمیز بارتفاع

قیمتھا الغذائیة ، وتعتمد الفكرة على االستفادة من قدرة المخلفات الزراعیة على االحتفاظ 

 10إلى  7والتشرب بالماء بما یسمح بنمو البادرات في دورة إنبات سریعة تستغرق من 

دھا استخدام الوسط بالكامل بما یحویھ من سلیلوز وجذور وبادرات أیام؛ لیمكن بع

 .خضراء كعلف جید للحیوان 

  ماھیة النفایات الصناعیة الصلبة: المطلب الثاني

تعد النفایات الصناعیة الصلبة أھم أشكال التلوث الصناعي التي أصبحت تؤرق المھتمین      

خاطر صحیة وبیئیة ما لم یتم إدارتھا بأسالیب علمیة بالصناعة والبیئة، والتي بدورھا تؤدي إلى م

سلیمة تھدف إلى إیجاد وسائل لتحویل ھذه النفایات إلى مواد ذات قیمة اقتصادیة وتقلل من 

  )11(وھذا ما یوضحھ الشكل . مخاطرھا البیئیة

  ) 11(الشكل 

  عالم النفایات معبرا عنھ بنسب مئویة

                                                           
1
  183، ص 2005، القاھرة، 1، جمعیة المكتب العربي للبحوث والبیئة، ط"إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف" زكریا طاحون،  

2http://forum.zira3a.net/showthread.php 2011-10 -12 :تاریخ الدخول 
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  173والترجمة، مرجع سبق ذكره، ص 

یمكن تعریف النفایات الصناعیة بصفة عامة النفایات التي ال یمكن الرمي بھا في مقالب القمامة 

المنزلیة وال جمعھا ومعالجتھا مع ھذه النفایات بسبب درجات السمیة التي تتمیز بھا ھذه النفایات، 

كذلك تنوعھا في العدید من الخصائص، وھي تعتمد كثیرا على نوعیة المنتجات النھائیة وطرق 

وتختلف النفایات الصناعیة عن النفایات المنزلیة من حیث درجة التحول السریعة لمكوناتھا 

. ین الواسع في الطبیعة ودرجة السمیة اعتمادا على نوع األنشطة

  2.ویمكن القول أن النفایات الصناعیة ھي النفایات الناتجة عن النشاط الصناعي

وتنتج ھذه النفایات عادة عن الصناعات الكیمیائیة وصناعة المعادن والدباغة والجلود 

وتعتبر . وغیرھا من الصناعات التي تقذف في البیئة نفایات ومخلفات خطرة على صحة اإلنسان

تجا ، الدباغة والخمیرة مناأللمنیوم

تتباینالنفایات الصناعیة تباینا كبیرا في نوعیتھا ودرجة خطورتھا، على حسب نوع 

الصناعةوطرق التصنیع والمواد المستخدمة فیھا، وتوصف النفایات الصناعیة بالخطورة لما 

ق تمنع تلویثھا للبیئة،وتنتج یحتاجھتخزینھا من عنایة للتأكد من عزلھا عن التجمعات البشریة بطر

معظم النفایات الصناعیة من مخلفات الصناعات الكیمیائیة، وبعضھا اآلخر یأتي منمصادر 

معدنیة وبترولیة ووسائل نقل ومولدات كھربائیة ومصانع الجلود والدباغة، كل ھذھالمصادر قد 

یات الصناعیة على مواد سامة مثل األحماض والكیماویات الغیر قابلة للتحللوالمعادن 

  

                                                          
1CathrineOuallet, Les déchets ‘Définitions juridiques et conséquences’
1997, p47 
2 Alain Damien, Guide du traitement des déchets

- 2001،،أطروحةدكتوراه،جامعةالجزائر
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والترجمة، مرجع سبق ذكره، ص المركز الثقافي للتعریب : المصدر

 مفھوم النفایات الصناعیة الصلبة

یمكن تعریف النفایات الصناعیة بصفة عامة النفایات التي ال یمكن الرمي بھا في مقالب القمامة 

المنزلیة وال جمعھا ومعالجتھا مع ھذه النفایات بسبب درجات السمیة التي تتمیز بھا ھذه النفایات، 

كذلك تنوعھا في العدید من الخصائص، وھي تعتمد كثیرا على نوعیة المنتجات النھائیة وطرق 

  1. تصنیع ھذه النفایات

وتختلف النفایات الصناعیة عن النفایات المنزلیة من حیث درجة التحول السریعة لمكوناتھا 

ین الواسع في الطبیعة ودرجة السمیة اعتمادا على نوع األنشطةوالكمیات المنتجة عنھا، والتبا

ویمكن القول أن النفایات الصناعیة ھي النفایات الناتجة عن النشاط الصناعي

وتنتج ھذه النفایات عادة عن الصناعات الكیمیائیة وصناعة المعادن والدباغة والجلود 

وغیرھا من الصناعات التي تقذف في البیئة نفایات ومخلفات خطرة على صحة اإلنسان

األلمنیوممصانع األدویة والمستشفیات والدھانات والبطاریات، الحدید، 

  3.محتمال للنفایات الصناعیة الخطرة

تتباینالنفایات الصناعیة تباینا كبیرا في نوعیتھا ودرجة خطورتھا، على حسب نوع 

الصناعةوطرق التصنیع والمواد المستخدمة فیھا، وتوصف النفایات الصناعیة بالخطورة لما 

یحتاجھتخزینھا من عنایة للتأكد من عزلھا عن التجمعات البشریة بطر

معظم النفایات الصناعیة من مخلفات الصناعات الكیمیائیة، وبعضھا اآلخر یأتي منمصادر 

معدنیة وبترولیة ووسائل نقل ومولدات كھربائیة ومصانع الجلود والدباغة، كل ھذھالمصادر قد 

 .تنتج عنھا مقادیر كبیرة من النفایات الصناعیة الخطرة

یات الصناعیة على مواد سامة مثل األحماض والكیماویات الغیر قابلة للتحللوالمعادن 

  .الثقیلة ویعتبر السیانید من أخطر المواد السامة في النفایاتالصناعیة

 4:وتقسمالنفایاتالصناعیةإلى

                   
Les déchets ‘Définitions juridiques et conséquences’, AFNOR, paris, 

Guide du traitement des déchets, 3Edition, DUNOD, paris, , 2004, p 07
  39دسوقي أحمد عبد الحلیم، مرجع سبق ذكره، ص

،أطروحةدكتوراه،جامعةالجزائر"معالجةاقتصادیةلنفایاتاإلنتاجالصناعي،حالةمركبالكوابلبسكرة

نفایات مشعة 0,1%
نفایات طبیة 0,1%

نفایات 93,7%
صناعیة

نفایات خطرة5%
نفایات بلدیة  1,2%

صلبة

إدارة النفایات الصلبة: الفصل الثاني  

المصدر

  

مفھوم النفایات الصناعیة الصلبة: الفرع األول
یمكن تعریف النفایات الصناعیة بصفة عامة النفایات التي ال یمكن الرمي بھا في مقالب القمامة 

المنزلیة وال جمعھا ومعالجتھا مع ھذه النفایات بسبب درجات السمیة التي تتمیز بھا ھذه النفایات، 

كذلك تنوعھا في العدید من الخصائص، وھي تعتمد كثیرا على نوعیة المنتجات النھائیة وطرق 

تصنیع ھذه النفایات

وتختلف النفایات الصناعیة عن النفایات المنزلیة من حیث درجة التحول السریعة لمكوناتھا 

والكمیات المنتجة عنھا، والتبا

ویمكن القول أن النفایات الصناعیة ھي النفایات الناتجة عن النشاط الصناعي

وتنتج ھذه النفایات عادة عن الصناعات الكیمیائیة وصناعة المعادن والدباغة والجلود         

وغیرھا من الصناعات التي تقذف في البیئة نفایات ومخلفات خطرة على صحة اإلنسان

مصانع األدویة والمستشفیات والدھانات والبطاریات، الحدید، 

محتمال للنفایات الصناعیة الخطرة

تتباینالنفایات الصناعیة تباینا كبیرا في نوعیتھا ودرجة خطورتھا، على حسب نوع 

الصناعةوطرق التصنیع والمواد المستخدمة فیھا، وتوصف النفایات الصناعیة بالخطورة لما 

یحتاجھتخزینھا من عنایة للتأكد من عزلھا عن التجمعات البشریة بطر

معظم النفایات الصناعیة من مخلفات الصناعات الكیمیائیة، وبعضھا اآلخر یأتي منمصادر 

معدنیة وبترولیة ووسائل نقل ومولدات كھربائیة ومصانع الجلود والدباغة، كل ھذھالمصادر قد 

تنتج عنھا مقادیر كبیرة من النفایات الصناعیة الخطرة

یات الصناعیة على مواد سامة مثل األحماض والكیماویات الغیر قابلة للتحللوالمعادن وتحتویالنفا

الثقیلة ویعتبر السیانید من أخطر المواد السامة في النفایاتالصناعیة

وتقسمالنفایاتالصناعیةإلى

, AFNOR, paris, 

, 3Edition, DUNOD, paris, , 2004, p 07 
3
دسوقي أحمد عبد الحلیم، مرجع سبق ذكره، ص 
معالجةاقتصادیةلنفایاتاإلنتاجالصناعي،حالةمركبالكوابلبسكرة"میلود،تومی4

  6، ص2002
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 وھیالنفایاتالتییبطالستخدامھاوتتمثلفیبعضالمواداألولیةأوبعضمستلزمات :الموادالتالفة

التشغیألوبعضاآلالتوالمعداتحت�وإنكانتسلیمةوصالحةقدیبطالستعمالھا،وتعتبرنفایةیجب 

نظرالتقادمھاأوللتطورالتكنولوجیأوتغییرفیتصمیموھندسةالمنتوجأوتغییرفیطر.التخلصمنھا

یقة 

الصنعأوظھوربدائللھاجدیدةتتصفبالدقةوالتطور،زیادةعل�الفضالتاألخر�منالموادسائلةكانت 

والمعیقةالقابلةلالنفجارأواالحتراقوماشابھھامنالموادوالنفایاتالصناعیةالخطیأوصلبةالملوثةأ

  . رة

 وھیبواقیومخلفاتالعملیاتاإلنتاجیةكالعادممنالموادوفضالتاإلنتاج  :الموادالقابلةلإلرجاع

 . والتیتتصفبقیمتھااالستردادیة

  )18(ویمكن توضیح أھم مخلفات التصنیع الصلبة في الجدول 

  

  

  

  

  مختلف مخلفات التصنیع الصلبة :)18(الجدول 

  المكونات الرئيسية في التصنيع  الصناعة

  ألياف خشبية، رماد، فحم، قلف، معادن ثقيلة، كبريتات، أحماض والديوكسين  ورق ولب

  معادن ثقيلة وأحماض  حديد وصلب

  كيماويات عضوية وغير عضوية  كيماويات

صلصال،  حجر،

  زجاج، إسمنت

  مواد فخارية وبعض المعادن الثقيلة

  نفايات عضوية  غذاء

  نفايات عضوية، ومعادن ثقيلة وصبغات  نسيج

  مذيبات وكيماويات عضوية  بالستيك

  زيوت وفينوالت وأمونيا وكبريتيدات  تكرير بترول

زراعة ومخصبات  

  كيماوية

  وبقايا مبيداتمواد فخارية وجبس مشع، وأحماض ومعادن ثقيلة 

  معادن ثقيلة  معادن بخالف الحديد

  شبه جير ومعادن ثقيلة  معالجة المياه

  بالستيك وكيماويات عضوية، وكربون وصبغات  مطاط

  زيوت ومعادن ثقيلة، كيماويات عضوية وأحماض  معدات النقل

  زيوت ومعادن ثقيلة، ومواد عضوية وصبغات  جلود

  كافة األنواع  متنوعة

إدارة النفایات الصلبة: الثانيالفصل   
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 191المركز الثقافي للتعریب والترجمة، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  التأثیرات الممكنة للنفایات الصناعیة الصلبة: الفرع الثاني

 تشكاللمخلفاتالصناعیةمشكلةبیئیةخطیرةوذلكلعدموجودصناعاتقائمةعلى

اإلنتاجیةالعملیاتفیاوإھداراللمواردالمستخدمةیممایجعلھاتشكلعبئابیئأخر�صناعاتیفتلكالمخلفاتاستغالل

.  

خصائص النفایات الصناعیة الصلبة، فھي تشكل خطرا بناءا على : على الصحة والبیئةخطر   .أ 

كبیراعلى الصحة، وتصنف على أنھا خطرة عندما یمكن أن یكون لھا تأثیرا مباشرا على الصحة، 

تصنیف درجة تأثیر ھذه  وتبعا للتركیبة الكیمیائیة الفیزیولوجیة لھذه النفایات المذكورة سابقا، ویمكن

  1:النفایات على الصحة كالتالي

ألنھا یمكن أن تسبب االلتھاب مباشرة ، لفترات طویلة أو متكررة على الجلد أو األغشیة :  "مھیج"

  .المخاطیة

  .ألنھا تسبب مخاطر صحیة محدودة عن طریق االبتالع أو االستنشاق أواختراق الجلد:  "الضارة"

تسبب مخاطر جمة ، حادة أو مزمنة ، أو حتى الموت عن طریق االستنشاق یمكن أن :  "السامة"

  .واالبتالع أو اختراق الجلد

ألنھا  تتسبب في اإلصابة بالسرطان عن طریق االستنشاق أواالبتالع أو اختراق :  "المسرطنة"

  .الجلد

  .صال مباشر معھایمكن أن یكون لھا تأثیر مدمر على األنسجة الحیة التي تكون على ات:  "التآكل"

أنھا تحتوي على میكروبات حیة أو سموم  كافیة تمكنھا من التسبب في المرض لدى :  "المعدیة"

  .البشر أو الكائنات الحیة األخرى

یمكن أن تسبب في عاھات غیر وراثیة أو تشوھات خلقیة، وھذا عن طریق زیادة وتیرة : "مسخ"

  .االختراق بواسطة االستنشاق أو االبتالع

  .یمكن أن تسبب عیوب وراثیة :  "مطفرة"

وبعض النفایات تصبح أخطر ألنھا قد تشكل ھجوم مباشر على الصحة أو البیئة، عن طریق طرح 

غازات سامة و تكون سامة جدا عند مالمسة الھواء أو الماء أو األحماض، والتي تتمیز بالخصائص 

  :التالیة

قد تنفجر تحت تأثیر اللھب،  أكثر حساسیة للصدمات أو االحتكاك مع ثنائي :  "لمتفجراتا"

  .نتروبنزین

لدیھم رد فعل طردیة مع درجة الحرارة العالیة، والمواد القابلة لالشتعال بشكل :  "المؤكسدة"

  .خاص

الرطب ،في درجة  یمكن أن تشتعل بسھولة عند  االتصال مع الماء أو الھواء:  "القابلة لالشتعال"

  . حرارة الغرفة أو مع إنتاج غازات قابلة لالشتعال بكمیات معینة

  . قد تنطوي على مخاطر على فوریة وممیتة  :"ٌسمیة"

یمكن للكمیات الضخمة من النفایات الصناعیة الصلبة یمكن أن تكون :   خطر التلوث  .ب 

ة، والكیماویات، التي یتم تطویرھا من للمعالجةأن تكون مصدرا إلنتاج الطاقجدا، والغیر قابلةسامة 

                                                           
1Christian DESACHY, "Les déchets Sensibilation à une gestion écologique", édition 
TEC & DOC, PARIS, 2001,PP 3-4 
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أجل تلبیة االحتیاجات المتزایدة للسكان ، والتي أصبحت تمثل مؤشرا للتقدم ، ولكن ما تأثیر ذلك على 

 )سبق التعرض لھ( 1ث التربةالتلوث والتلوث الناجم من المیاه، تلوث الھواء وتلو. البیئة

زیادة على ما تسببھ النفایات الصناعیة :  )الوجھة الجمالیة(تدھور المناظر الطبیعیة    .ج 

الصلبة من أضرار على الصحة وعلى البیئة، فھي تشوه الوجھ الجمالي للمدینة، وتسبب خسائر 

اقتصادیة كبیرة یتكبدھا البلد نتیجة التأثیر على السیاحة وجلب الزوار، وتلوث الشواطئ نتیجة إلقاء 

ھم المصادر السیاحیة ألي بلد، الشيء الذي یؤدي إلى القمامات الصناعیة في البحر التي تعتبر أ

 2.تدھور المناظر الطبیعیة، وھذا ما یشكل خطرا كبیرا على تراثنا الطبیعي والبیئي

النفایات الصناعیة واألدخنة التي تتصاعد منھا ھي :  تدھور الحیاة النباتیة والحیوانیة  .د 

یعیة وانخفاض حاد في أنواع كثیرة من واحدة من األسباب التي تؤدي إلى تدھور البیئة الطب

وبعض أنواع الطیور، وقد تؤدي إلى انقراض بعض أنواع الحیوانات أو . الحیوانات والنباتات

  .النباتات أو الطیور

زیادة على أن النفایات الصلبة الصناعیة ھي مصدر خطر على  : الخسائر االقتصادیة  .ه 

، )الطاقة، فرص العمل، العملة، المواد المستعملة( البیئة واألفراد، فھي ھدر كبیر للجانب االقتصادي 

في حین یمكن استغالل وتثمین ھذه الموارد التي قد تصبح مصدرا ألنشطة اقتصادیة أخرى جدیدة، 

 ...استثمارات جدیدةخلق فرص عمل جدیدة، 

  إدارة النفایات الصلبة في المناطق الصناعیة: المطلب الثالث

  أھداف إدارة النفایات الصلبة في المناطق الصناعیة: الفرع األول
       

المنطقةالصناعیةھوخفضالمخاطرالصحیةوالبیئیةالناتجةعنالتدایفیعتبرالھدفالعاممنإدارةالمخلفاتالصلبة

 .خلفاتول غیرالسلیملھذھالم

 :يوھوف�ھذااإلطار،تتضمنإدارةالمخلفاتالصلبةأھدافمحددة

 منعتراكمالمخلفاتالصلبةالصناعیة. 

 للمخلفاتالصلبةواالقتصادیالنقالآلمن.  

 المنطقةالصناعیةفیضماننظافةالشوارع. 

 خفضتولدالمخلفاتالصلبة. 

والتي تختلف حسب المخلفات الصلبة المتوقع تولدھا من الصناعات الرئیسیة، ) 19(ویمثل الجدول 

  .نوعیة النشاط والمواد األولیة المستخدمة فیھ، من حیث الكمیة ودرجة الخطورة والكثافة

  المخلفات الصلبة المتوقع تولدھا من الصناعات الرئیسیة): 19(جدول   
  أمثلة للمخلفات الصلبة الغیر خطرة  الصناعة

 اصاتأقمشةوخیوطغزلصق   صناعة النسیج
 مطابقةللمواصفاتخیوطغزلوأقمشةغیر 
 مخلفاتتعبئة  

 منتجاتوموادتعبئة، مخلفاتبالستیك   صناعة المطاط والبالستیك
 مخلفاتإطارات، أتربةالمطاط، مخلفاتمطاطتالفة  

صناعات كیماویات 
  عضویة

 كربونوراتنجاتمستھلكة 
 مخلفاتتعبئةكیماویاتغیرالخطرة  

                                                           
1Karima Allouche, Urbanisme et Environnement « Les déchets urbains : problématique et 
perspective », mémoire de magister, Alger, epau ,1999.p34 
2 Christian Desachy, Les déchets "sensibilisation à une gestion écologique",2 édition, TEC 
& DOC, paris, 2001, p 06 
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 متبقیاتالسائالألسود، حبیباتجیریة، حمأةجیر   صناعة اللب والورق
 حمأةمعداتغسیاللغازات، رمادأفرانوغالیات  

 رقائقخشب   صناعة األخشاب واألثاث
 نشارةالخشب  

 :منالمسابك  سبك المعادن
 منتجاتغیرمطابقةللمواصفاتومخلفاترمال 

 منسباكةالقوالب
 خبثأوكشطالمعدنالمنصھر 
 أتربةالمعادنو الموادالحراریةمناألفران 
 الملفاتالحراریةو خردةالمسبك 
 مخلفاتحدید، حمأةالتبرید، سیورماكیناتالصنفرةوالتنعیم  

 معالجةاأللومنیوم  معادن غیر حدیدیة
 طینأحمرمنتنقیةالبوكسیت  
 خبثیحتو�عل�كلوریداتمنعملیةالصھر 

 معالجةالنحاس
 مخلفاتتحتو�عل�حجرجیر�وكوارتز 
 خبثوحمأة 

 معالجةالزنك
 التنقیةمخلفاتتحتو�عل�نحاسمنعملیات  

  2005، الدلیل اإلرشادي إلدارة المنشآت الصناعیة، جانفي  SIMبرنامج: المصدر

http://www.seamegypt.org2011 -09-22 :تاریخ الدخول 

  األدوار والمسؤولیات: الفرع الثاني
  1:األدوار والمسؤولیات حسب المستویات التالیةوتتحدد 

  على مستوى المنطقة الصناعیة، على مستوى المنشأة، على مستوى المقاولین

 إدارةالمنطقةالصناعیة: 

 جمعالبیاناتوتحدیثھاعنكمیةالمخلفاتالصلبةالناتجةفیالمنشآتالقائمةأوالجدیدة  

 لمنطقةالصناعیةمراجعةوتسجیلمتعھدینقاللمخلفاتالصلبةالممكنعملھمداخال 

 التأكدمنأنجمیععملیاتجمعونقاللمخلفاتالصلبةتجر�وفقًاللمعاییرالبیئیةالسلیمة 

 ضمانفصاللمخلفاتالصلبةالعادیةعنالمخلفاتالخطرة 

 ضماننظافةشوارعالمنطقةالصناعیة 

 المنشأةالصناعیة: 

 توفیرالمعلوماتالصحیحةالخاصةبتولدونقلوالتخلصمنالمخلفاتالصلبةبصفةدائمة. 

 مخلفاتالصلبةالعادیةعنالمخلفاتالخطرةقباللتخلصمنھافصالل. 

  

  

  

  

                                                           
  2005، جانفي "إلرشادي إلدارة المنشآت الصناعیةالدلیل ا"،برنامج سیم1

http://www.seamegypt.org2011-09 -22 :تاریخ الدخول 
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سیاسات وأسالیب اإلدارة البیئیة المتكاملة للنفایات الصلبة في إطار : الفصل الثالث

  التنمیة المستدامةمعاییر 

  :مقدمة الفصل

فیالمناطقالتیتقلفیھاالسكانویقلحجمالنفایاتیمكنأنتستوعبالبیئةتلكالنفایات،یتمالتخلصمنھابشكلطبیعیأماح

یثیتجمععددكبیرمنالكثافةالسكانیة 

یصبحالتصریفغیرالمنظمللفضالتمصدرللتلوث،وتدھورللوسطالحضري،جرتأولتجربةمنظمةلحرقن

 إلى % 70 ،فالحرقیقللمنحجمالنفایاتبنسبةتتراوحمن 1874 فیبریطانیاتنجھامنوفایاتالمدنفیمدینة

90 % 

ولقدرحببھذاالتطورالمسؤولینعنمعالجةالنفایاتالواقعةعل�جانبیالمحیطاألطلسیفقامتالمدنالمكتظةبالسكا

ستنوالمقتدرةمالیاببناءمحارقتجریبیةلكنمدنأخر�غیرھالمتستطعتبریرالكلفةالباھظةإذلمیكنمنالمعقوال

ثمارأموالطائلةفیبناءالمحارقفیالوقتالذیتتوفرفیھأراضیرخیصةلتطمرفیھاالنفایات،كماأنعددمنالبلدانال

 تیأسرعتإل�تبنیفكرةبناءالمحارقتخلتعنھاحیثتدھورتنوعیةالھواءفیھا،وفیالوالیاتالمتحدةالزالدفنحوالي

90 % 

التخوفمنتلوثالمیاھالجوفیة،لقدتزایدالطلبمنالنفایاتلكنالعدیدمنأماكندفنالنفایاتقدبدأفیاالمتالءوكذلكأزداد

 مؤخراعل�األراضیالمخصصةلتصریفالنفایات،كماسنتالقوانینالصارمةالتیتنظم

فیوالیةمنسیوغاتضامنیابولسكیفیةاستعمالتلكاألراضي،وعلیھبدأتأسعارھاترتفعباضطراد،ففیمدینة

 1990 دوالر،وفیعام 30 إلى 05 عفتتكلفةطمرطنمنالنفایاتستةأضعافخاللستةسنواتفارتفعتمن

، )دوالرسنویاللتخلصمننفایاتھا(دفعتمدنكالیفورنیامبلغملیون

ومعھذافإنرسومدفنالنفایاتفیبعضالمناطقمنخفضةانخفاضامصطنعا،الیعكسالتكلفةالحقیقیة،ومالمیفر

ضعل�إداریالبلدیات،ومنتجیالنفایاتدفعرسومأعل�بسببندرةاألراضیوارتفاعتكالیفالدفنفلنیقوموابإیجادأو

حثعناستراتیجیاتجدیدةلتصریفالنفایاتتبلغتكالیفجمعالنفایات،ونقلھاوالتخلصمنھافیمدنالعالمإل�مایزیدالب

  1.دوالرللطنالواحد،ویذھبجزءكبیرمنمیزانیاتالمدنلمعالجةالنفایاتالصلبة 100 عن

                                                           
1
  86فاطمة الزھراء زرواط، مرجع سبق ذكره، ص  
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والتروإذاكانتھناكمحاوالتتتمللتخلصمنالمخلفاتسواءبالحرقأوالدفنفیالتربة،فإنھنتیجةھذا،ھوتلوثالھواء

بةكماأنھذاھوتحویاللتلوثمنصورةإل�أخر�دونالقضاءعلیھ،ولكنالحالألمثلھنایكمنفیمحاولةاالستفادةمن

 "المخلفات" عناصرالتلوث

   .واستخدامھاكمدخالتلعملیاتإنتاجیةأخر�أیمحاولةإعادةتدویرعناصرتلوثالبیئة

 .الدورةالعمریةللنفایاتجامتكامالیقومعل�نھوفیعددمنالبلدان،تتبعإدارةالنفایاتبصورةمتزایدة

اكالقدراتاإلداریةوالضغطالشدیدعل�الھیاكنھیؤدیالنموالسریعلكمیاتالنفایاتإل�إاما،كثیرةالنامیوفیالبلدان

 الخطرةالصلبة النفایاتصبحوت .ةألساسیال

 .عندتداخلھامعمساراتالنفایاتالسائلةاألخرىستثنائیتحدیاتمعقدةبشكالتشكل

  إطار عمل اإلدارة البیئیة المتكاملة والمستدامة للنفایات الصلبة: المبحث األول

 معروفاھناكالیومتوافقدولیفیاآلراءعل�نطاقواسعبالنسبةلمفھومأصبح

 بعنوان

 ،وھوإطارللعملوضعألولمرةفیمنتصفالثمانیناتمنالقرنالماضي“للنفایاتاإلدارةالمتكاملةوالمستدامة”

. 

إلدارةالنفظامناألمرتناولھاجمیعاعندوضع�اقتضجقائمعل�النظمذوثالثةمكوناتھامة،نھوھذاالمفھومھو

  .ھذھاألبعاد)12(ویبینالشكل .ایاتالصلبةأوتغییرھذاالنظام

  المتكاملة للنفایات الصلبةأبعاد نظام اإلدارة البیئیة : المطلب األول

 1:وتتمثل فیما یلي

  أصحابالمصلحة: الفرع األول
 یشملتعبیرأصحابالمصلحةالرئیسیین

،والوزاراتالوطنیةلش)العمدة،ومجلسالمدینة،وإدارةالنفایاتالصلبة(كالمنالسلطاتالمحلیة“الرسمیین”

 .ؤونالبیئةووزاراتاإلدارةالمحلیة

 ةالمصلحبأماأصحا .صةالتیتعملبمقتض�عقدمعالبلدیةكمایشملواحدةأواثنتینمنالشركاتالخا

 “ غیرالرسمیین”

واشاحناتتجمیعالنفایات،وجامعیالنفایاتفیأماكنإلقاءالقمامة،ل�عالذینیعملونوفیشملونكالمنكناسیالشوارع

 .التدویردةإعااألسریةالتیتتعیشمنة التجاریطةألنش

استعمالخدمةإدارةالنفایاتاالنفایات،وأوجھنالجھاتالتیتنتجعنھایاآلخراألساسینویشمألصحابالمصلحة
 لتیتتیحھاالمدینة،وھیاألسرالمعیشیةوالمكاتبواألعمال

التجاریة،والفنادقوالمطاعم،والمؤسساتمنقبیاللمستشفیاتوالمدارس،والمرافقالحكومیة 
  .منقبیاللمطاراتأومكاتبالبرید

  

  العناصر: الفرع الثاني
 استعماإلطاردافأھویتمثألحد.تالنفایاوھیالمكوناتالتقنیةلنظامإدارة

، فیإظھارأنھذھالمكوناتالتقنیة “اإلدارةالمتكاملةوالمستدامةللنفایات”

 . إنماھیجزءمنالصورةالكلیة،ولكنھاالتمثاللصورةبأكملھا

                                                           
  : ، على الموقع2010مایو ، "مساھمة من قبل المنظمات غیر الحكومیة" التنمیة المستدامة، لجنة  1

http://www.un.org2011-05 -25 :تاریخ الدخول 
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وتتصلكافةالمربعاتالموجودةفیالصفاألعل�منالجزءاألوسطمنالشكالألولبعملیاتاإلزالةوالتخلصمنالنفای

 .اللصفاألسفلمنالمربعاتبعملیاتاستخالصالقیمةللسلعبشكآلمن،ویتصالصلبة ات

وتتألفإدارةالنفایاتالصلبةمنأنشطةمتنوعة،تتضمنالتقلیلمنالنفایاتوإعادةاستعمالھاوإعادةتدویرھاوتحوی

  .ذاالمفھوممجموعةمتنوعةمنأصحابالمصلحةعل�مختلفالمستویاتبھلھاإل�أسمدة،وتعمل

  

  الجوانب: الفرع الثالث

لنفایاتباالستدامة،فھوبحاجةماسةإل�مراعاةجمیعالجوانبالتشغیلیةوالمالیةواالجتمالكییحظ�نظامإلدارةا

 . عیةوالمؤسسیةوالسیاسیةوالقانونیةوالبیئیة

12(الشكلاإلدارةالمتكاملةوالمستدامةللنفایاتوتردفیالمربعالثالثمنوتشكلھذھالجوانبالمكونالثالثإلطار

( ،

وتتیحھذھالجوانبسلسلةمنالمناظیرالتحلیلیة،التییمكناستخدامھالتقییمالحالة،أوتقریرالجدوى،أوالوقوف

  .المالئمةعل�األولویات،أووضعمعاییر

  

  التكامل: الفرع الرابع
 “التكامل” ویشیرمصطلح

ة  األنشطالمتكاملةوالمستدامةإل�الصالتوأوجھاالعتمادالمتبادلةبینمختلففیمفھوماإلدارة

 “وجھاتالنظر” ،وأصحابالمصلحة،و)العناصر(

وإضافةإل�ذلك،یشیرإل�أھمیةوجودصالتتقنیةوأیضاقانونیةومؤسسیةواق،)الجوانبالمتعلقةباالستدامة(

  .تصادیة،كییتمكنالنظامالكلیمنالعمل

 

  )12(الشكل 

  عمل اإلدارة البیئیة المتكاملة والمستدامة للنفایات الصلبة راإط
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 زمن العملیة

 عناصر نظام النفایات

  أصحاب المصلحة

السلطات المحلیة، المنظمات الغیر 

حكومیة، القطاع الخاص الغیر نظامي، 

القطاع الخاص النظامي، الوكاالت 

  المانحة

  

:الجوانب  

التقنیة، الصحیة والبیئیة، المالیة 

واالقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة، 

المؤسسیة، المتعلقة بالسیاسات 

 القانونیة والسیاسیة

 المعالجة والتخلص

 التقلیل اعادة االستعمال إعادة التدویر االستخالص

مة النقل والتحویل الجمع التولید والفصل
دا

ست
اال
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، على 2010، مایو "مساھمة من قبل المنظمات غیر الحكومیة" التنمیة المستدامة، لجنة :المصدر

  :الموقع
http://www.un.org2011-05 -25 :تاریخ الدخول 

  

  السیاسات الفعالة إلدارة النفایات الصلبة: المطلب الثاني

شاركفیھاأكثرمن ) 2009صحیفةأساھي،(كشفتدراسةاستقصائیةعالمیة

وأدرجربع  . إزاءآفاقبقاءاإلنسان"قلقبالغ"خبیرابیئیامنمختلفأنحاءالعالمعن750

  .واماللخطرالثالثةاألولىیبینتقریباالمشاكاللمتصلةبالنفایاتضمنعلمجا

، ویتوقعالبعضأنیتضاعفحجمالنفایاتفیالعالمخالاللعشرینسنةالمقبلة

بلیوندوالرسنویاإلدارة 120ویُعتقدأنالبلدانالمصنعةتنفقمایناھز

  .بلیوندوالرإلدارةالنفایاتالصناعیة150نفایاتالبلدیات،و

 بالیین4,3و 4كمیاتتتراوحبین2006وفیمختلفأنحاءالعالم،تولدتفیعام     

بالیین طن، 3طنمنالنفایاتالصلبة،ولمیُجمعمنھاإالأقلمن

  .اإطالقاتھملیونطنمنالنفایاتسنویاربماالتتمإدار1000ومنالواضحأنذلكیعني

منمصادردولیةمختلفةأنالعدید )2009(وتظھرالبیاناتالتیجمعتھاسایكلوب     

فیمدافن منالبلدانمازالتتعتمدبدرجةكبیرةعل�التخلصمننفایاتالبلدیاتبرمیھا

القمامة،إالأنھناكعددامتزایدامنالنماذجالرائعةلسیاساتوممارساتمتبعة 

  .الستخالصالموادوتولیدالطاقةمنھذاالصنفمنالنفایات

الخیاراتالمتاحة2008یحددالتوجیھاإلطاریبشأنالنفایات،الذیاعتمدھمجلسالوزراءاألوروبیفیأكتوبرو

ضلھومنعإنتاجالنفایات،تلیھإعادةاالستعمال،وإلدارةالنفایاتفیإطارسلسلةمنخمسخطوات،والخیارالمف

  .،والتخلصمنالنفایاتبطریقةآمنة)بمافیذلكاستخالصالطاقة(،واستخالصالموادمنالنفایاترإعادةالتدوی

  

  إلى الحد األدنىالصلبة التقلیل من النفایات : الفرع األول

ھناكتعریفاتقانونیةواضحةلمفھوممنع 
بالتنفیذیكتنفھغموضأكبر،إذغالبامایشمل إنتاجالنفایات،رغمأنتحدیدالمقصود

  .زیادةنسبةاستخالصالموادمنالنفایاتأوالتقلیلمناالعتمادعل�مدافنالقمامة
  1:یعرف التوجیھ للوقایة على النحو التالي 

 :التدابیرالمتخذةقبلتحولمادةأومنتجماإل�نفایات،للتقلیلمن  .أ 

                                                           
1
  :، على الموقع2010، مایو "مساھمة السلطات المحلیة " لجنة التنمیة المستدامة،  

http://www.un.org 2011-05 -25 :تاریخ الدخول 
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  االفتراضیللمنتجات؛كمیةالنفایات،بمافیذلكإعادةاستعمااللمنتجاتأوتمدیدالعمر 

 اآلثارالسلبیةلمایتولدعنھامننفایاتعل�البیئةوعل�صحة اإلنسان؛ 

 الموادالضارةالتیتحویھاالموادوالمنتجات. 

 :ویبدوأنمجموعةأدواتمنعإنتاجالنفایاتاألكثرفعالیةوتطبیقا تشماللعناصرالتالیة  .ب 

 األھدافالمتصلةبمنعإنتاجالنفایات 

 مسؤولیةالمنتجین 

 فیمایتعلقبالنفایاتالمتبقیة)ادفعقدرماتلقیھمننفایات(رنظمالدفعبسعرمتغی 

 الصادرةعناألسرالمعیشیة

 االتصااللمكثفة/حمالتالتوعیة 

 المشاریعالنموذجیةالممولةمنالقطاعالعام 

 بینالقطاعینالعاموالخاصوالقطاعاتاألخرىالتعاون. 

 ومنالمبادراتالمشجعةالمنتد�اإلقلیمیبشأنالتخفیضوإعادةاالستخداموإعادة  .ج 

 التدویر،الذییعقدفیآسیابتمویلمنوزارةالبیئةفیالیابان،والذیانطلقتأعمالھفي 

 .وتشاركفیھذاالمنتد�حكوماتوجھاتمانحةومعاھد علمیةمناثنیعشربلداآسیویا . 2009نوفمبر

 وبدعممنالحكومةالیابانیة،یھدفالمنتد�إل�تشجیعإعدادالسیاساتوالمشاریع

 المتعلقةبتخفیضالنفایاتوإعادةاستخدامالموادوإعادةتدویرھا،والمقصودھوالحدمن

 إعادة(والتجدید )إعادةاالستخدام(وتشجیعإعادةاالستعمال )التخفیض(تولیدالنفایات 

 ظةعل�البیئةوتحقیقالنمواالقتصادیعن،وھومایمثلمفھومالموازنةبینالمحاف)التدویر

  .طریقاستخدامالمواردبفعالیة

  

  تحقیق زیادة قصوى في إعادة استخدام النفایات وإعادة تدویرھا على نحو سلیم بیئیا: الفرع الثاني
 تمعاتالمحلیةفیمختلفأنحاءكندامعدالتعالیةفیتحویاللنفایاتمنلمجحققتا

  1:رئیسیةللنجاحجشاملیقومعل�أربعةعواملنھتباعخالإل

 

یمكنإقامةالشراكاتوالتعاونعل�الصعیدالمحلیمعالمواطنینوالمنظماتوالمؤسساتالتعلیمیةوالقطاعالخاص

 ومعحكوماتالمقاطعاتأوالحكوماتاإلقلیمیة؛ 

یمكنأنتشماللخیاراتالمالئمة،فیمایتعلقبإعادةاستخدامالنفایات  .1

 .طریقأومراكزالتخلص منھاوإعادةتدویرھاوتحویلھاإل�أسمدة،جمعالنفایاتمنعل�جانبال

تعیشفیھأسرةواحدة منزلللمقیمینفی(وكلماأتیحھذانالخیارانعل�نطاقأوسع

والمقیمینفیالبنایاتالتیتعیشفیھاأسرعدیدة،وللقطاعاتالمؤسسیةوالتجاریة 

 سھُاللوصوإلل�معدلعالمنالتحویل؛)والصناعیة

 تعتبرالسیاساتوالتشریعاتالتیتدعمجھودتحویاللنفایاتأساسیة .2

ویمكنللوائحالمحلیةللبلدیاتالتیتحدمنتصریفالنفایاتأوتفرضتكالیفعل�جمع .

القمامةأوتحظرالتخلصمنالموادالقابلةللتحویلفیمدافنالقمامة،أنتساعدعل�تعزیز 

ممارساتتحویاللنفایات،كمایمكنانتھاجسیاساتأوسعنطاقا،منقبیاللغایاتالرسمیة 

 ت،أنتحفزعل�التغییر؛عل�صعیداألقالیمأوالجماعاتالمحلیةفیتحویاللنفایا

                                                           
1
  لجنة التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره 
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 .یعتبرالتثقیفوالترویجعنصرارئیسیاضمنأیإستراتیجیةتتعلقبتحویل النفایات .3

 وینبغیإطالعالجمھورعل�برامجتحویاللنفایاتوكیفیةالمشاركةالفعالةفیھا

ویمكنأنتتراوحھذھالبرامجبینالزیاراتإل�المساكنلتثقیفاألشخاصبشأنبرنامج .

دفةتشجعأنشطةتحویاللنفایاتوتكافئعلیھا للتدویر،ووضعاستراتیجیاتترویجیةمستھ

 .)مثلتحویاللنفایاتإل�أسمدةفیالحدائقالمنزلیة(

 

  
  

  بیئیاالترویج للتخلص من النفایات ومعالجتھا على نحو سلیم : الفرع الثالث

 بغیةالتقلیإلل�أدن�حدمناآلثارالبیئیةالمترتبةعل�الجمعاالنتقائیللنفایات

الصلبةالحضریةفیالمناطقالحضریةاألفقرالكثیفةالسكان،یقترحالعالم في شؤون البیئة 

  1: نوآخرون، تقییماإلجراءینالرئیسیینالتالییإیریارت

 مسافاتقریبةالتصریفعل�/زیادةكفاءةالنقلبینالمدنبوضعمرافقالتدویر 

 .منالمدن

 معاتالصناعیةالحضریةلمجالمعالجةفیا/دمجمرافقإعادةالتدویر. 

،فإنكمیاتالنفایاتالصلبةالحضریةالمتزایدةباستمراروالقدرةالمحدودةلنظامإدارةالنفااأمافیفوكیت،تایلند

 .یاتالقائمقدأدتإل�النظرفیوضعنظممتكاملةإلدارةالنفایات

غازاتاالحتباسالحراریبیننظامإنبعاثاتدورةالحیاةقداستُخدملمقارنةوآخرونأنتقییم"لیامسانغوان"ویذكر

 .إدارةالنفایاتالقائموثالثةبدائلفیمایتعلقبالنفایاتالصلبةالحضریةفیفوكیت

استخراجغازمدافنایةعملسیاساتتعززفرزالنفایاتمنذالبدایة،یُستحسنأنتقترنبتطبیقإتباعوتدعوالدراسةإل�

 لقمامةلتولیدالكھرباء

إل. سیاساتتعززإعادةتدویرالنفایاتبدالمنالھضمالالھوائیمالمیتسنوضعنظامیالمعالجةكلیھمااعتبویفضَّ

   .فیآنواحد

 وقدشھدالعقدانالماضیانإعادةدمجإدارةمكوناتالنفایاتفیتنظیفالمدنفي     
إلدارة “متكامل”ومنھناانبثقتفكرةنظام .البلدانالصناعیة

،فرزالنفایاتمنذالبدایة، 19النفایاتیضم،مرةأخرى،مثلماكانعلیھالحالفیالقرن
واإلصالحوإعادةاالستخدام،والجمع،والمعالجة،واستخراجاألسمدة،والنقل،وتسویقالمواد 

 .المستخلصةمنالنفایات،وتصریفالمخلفاتبوضعھافیمواقعأرضیةأوبحرقھا
  

  مساھمة العمال والنقابات في إدارة النفایات الصلبة: المطلب الثالث

 . لیةفیالمحیطاتوالتربةفیالكرةاألرضیةسنویانزوالمالزراعیةوالصناعیةتنفایاالتلق�المالیینمنأطنان

 الفلزاتالثقیلة،ومبیدات:رةخطوومنبینأكثرمصادرالنفایات

 ،والمركباتالمحتویةعل�الكلور،منقبیاللمركباتثنائیةالفینیاللمتعددالكلور،حشراتال

 واألراضیالخصبةإلىویؤدیالتدھورالناجمعنذلكفیالمناطقالساحلیة. والموادالمشعة

  .دیدسبلمعیشةالعمال،وإل�اإلخاللبتوازنالنظاماالیكولوجيتھ

  القیود المحلیة: الفرع األول
                                                           

1
  لجنة التنمیة المستدامة، المرجع نفسھ
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مالمحلیة،وذلكمعتھاضخمةبصحةالعمالوبیئتھمومجتمعاارتلحقاإلدارةغیرالمستدامةللنفایاتآث -

 .الدیوكسینوالفورانعل�سبیاللمثالمواد أسوأفیحاالتآثار توقعأنتحدث

مالضرر،حیثیبھمالمحلیةھمأولوأكثرمنیلحقتھیكوناألشخاصاألشدفقراومجتمعاولیسغریباأن -

اقدركبیرمنتلوثالھواءممایجعلھماألكثرعرضةللمخبھعیشونبجانباألراضیالملوثةأوفیمناطق

  .اطر

وإضافةإل�ذلك،یساورالنقاباتالعمالیةالقلقبشأنتزایددخواللقطاعالخاصإل�قطاعإدارةالنفایاتوما -

االستثماراتنحواستخدامتكنولوجیاتضخمةإلدارةالنفایاتتكونمربحةوكثیؤدیإلیھذلكمنتحویلدفة

یفةمنناحیةرأسالمال،وذلكمنقبیلمرافقالحرق،وإل�توجیھاالستثماراتبعیداعناألنشطةكثیفةالعم

 . الةالتیتحققربحاأقل،منقبیإلعادةالتدویر

لبریطانیاالعدةالمتحبشأنإدارةالنفایاتالبلدیةفیالمملكة2007والحظتإحد�الدراساتالتیأجریتعام

 1:ظم�وأیرلنداالشمالیةعل�سبیاللمثالمایلي

تعد اآللیات من قبیل مبادرة التمویل الخاص، ذات جاذبیة بالنسبة للشركات التي تم " 
، وكذلك )موثوقیة تدفقات اإلیرادات التي تدرھا على المدى الطویل نظرا ل( خصخصتھا 

). نظرا لما تدره من عائدات االستثمار ( المشاریع الصناعیة الكبیرة من قبل مرافق الحرق 
ویؤدي حتما ھذا إلى تقلیص الخیارات المتاحة أمام إعادة التدویر بوصفھ استجابة اللتزام 

اد األوروبي التي تقضي بتقلیل النفایات التي تلقى في مدافن الحكومة بموجب تعلیمات االتح
  "  ویعني طول المدة الزمنیة للكثیر من ھذه العقود أن ھذه اآلثار سیطول أمدھا. النفایات

  العوائق الدولیة: الفرع الثاني
البلدانالصناعللبیئةأوالضارةبالصحة،التیتصدرمنوثةعل�الصعیدالدولي،تستقباللبلدانالنامیةالنفایاتالمل

الصلبة  یة،وذلكمعظھورتجارةمتزایدةتعملبتداواللنفایات

السامةالتییجریتصدیرھابشكلغیرمشروع،نظرالسعیالشركاتإل�تجنبالضرائبالتیتفرضعل�النفایاتوغیر

 2:ھذا باإلضافة إلى العدید من القیود الدولیة األخرى منھا .ھامنتكالیفالتخلصمنالنفایات

فوالظالمالذییھدفإل�تحمیاللتكالیفعل�مصادرخارجیةعل�مجردنقاللموالیقتصرھذاالتوجھالمكث -

خاطرالصحیةوالبیئیةإل�منھمأشدضعفا،بلویعمل 

ومراعاةللبیئة،وھناكحاجةماسةلوجودھذاالنمطلظافةأیضاعل�إعاقةالتحوإلل�نمطإنتاجیأكثرن

 .كفالةمستقبألكثراستدامة

المقاباللمادي؛وذلكرغمافتقارھذھالبلدانفیاذھالممارساتنظیرالحداألدن�منبھوتقباللبلدانالنامیة -

مإل�القدرةعل�تداواللنفایاتبشكآلمنومالئموھناكالكثیرمناألمثلةعل�النفایاتالتیتلق�فیمنامألغلباأل

 . )منالفقراءسعیاللطعاموالماءوالحطب( ااألطفالوالنساءبھطقمفتوحةیجو

 - موادالخطرةوبالرغممنوجودالعدیدمناالتفاقاتالمتعددةاألطرافالتیتنظمحركةال -

افیعابھبمافیذلكاتفاقیةبازلبشأنالتحكمفینقاللنفایاتالخطرةوالتخلصمنھاعبرالحدودالتیبدأالعمل

- ،واعتمادمختلفتوجیھاتاالتحاداألوروبي1992م

 . فھناكافتقارإل�اإلرادةالسیاسیةلتنفیذااللتزاماتوفرضالجزاءاتعل�االنتھاكات

                                                           
1

  ، مرجع سبق ذكره2010، مایو "مساھمة العمال والنقابات " لجنة التنمیة المستدامة،   
  
2
    ، المرجع نفسھ2010، مایو "مساھمة العمال والنقابات " لجنة التنمیة المستدامة،  
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طنمنالنفایاتالس500،التیجر�فیھاإلقاء2006امویعدبرھاناعل�ذلككارثةبروبوكواالالبحریةفیع

 .میةمماأد�تسممآالفاألشخاصالذینیعیشونحولمیناءأبیدجان،فیكوتدیفوار

قبیلتفكیكالسفنأواألجھزةاإللكترونیة،إل�البلدبشكلمتزایدأیضانقألنشطةإعادةالتدویر،منیویجر -

 .انالنامیة،بمایلحقآثارامماثلة

والتفاتاإل�قطاعإدارةالنفایات،أدتعملیاتتحریرھذاالقطاعوخصخصتھعل�مدارالعقوداألخیرةإل� -

ھذه الوظائففیمنوكثیر.قیامصناعةیسیطرعلیھاالقلیلمنالشركاتمتعددةالجنسیات

عمالبأعمالخطرةالتتطلبمھارةویتقاضونعنھاأجوراضمنخفضةالنوعیة،وفیھایقومالالصناعة

 .ئیلة

تؤدیللضغطفیاتجاھالحدمنالشرالحادة،منافسةلإدارةالنفایاتھذھاآلثار،فیظالطاعوالیومیشھدق -

 . وطواألوضاعالوظیفیةالتیھیفیصالحالعمال،ممایزیدمنعدماالستقرارالوظیفي

 .فوبینماتؤدیاألزمةاالقتصادیةوالمالیةإل�فقدانالمزیدمنالوظائ

  النھج الممكنة واتخاذ المزید من اإلجراءات: الفرع الثالث
جیھدفلتحقیقالتنمیةالمستدامةفیقطاعإدارةالنفایات،نھإلتباعتؤكدالنقاباتالعمالیة،كمبدأشامل،عل�الحاجة

  1.وذلكمنأجاللربطالصریحبینحمایةالبیئةوالصحةالعامةمنناحیةوصحةالعمالوسالمتھممنناحیةأخرى

 العمالیةبالتسلسلفیالتعاملمعالنفایاتتلتزمالنقابات )1

،وتحویلھاإل�طتدویرھا،وذلكبالعملبالترتیبمعمنعالنفایاتثمالتقلیلمنھا،وإعادةاستخدامھا،وإعادةالصلبة

النفایات، بإتباع منھج  ویعنیھذاضرورةالترویجلطرقإنتاجیتولدعنھاقدرأقلمن .اقة،والتخلصمنھا

3R“reduce-reuse-recycle” )ویجب أال یقوم ). إعادة التدویر –االستخدام  إعادة -التقلیل

ذلك على مجرد التطوع، حیث تشیر األدلة إلى أن الحكومات التي تطبق قواعد تنظیمیة للتشجیع 

  .على التقلیل من النفایات تشھد تحسینات حقیقیة في تصمیم المنتجات

ثیدفع"منالضروریتنفیذمبدأ )2 الذییجعلمسؤولیة"تجامتدادمسؤولیةالمن"عنطریقتطبیقمبدأ"الملوِّ

 . ةالسلعجھةاإلنتاجعنالسلعةالمنتجةتمتدإل�مرحلةمابعداالستھالكمندورةحیاة

  .وفیحالةحدوثانتھاكاتینبغیتطبیقالقواعدوفرضجزاءاتصارمة

 .یتطلباألمرتطبیقمبدأالقربالذییقضیبمعالجةالنفایاتفیأقربمحلممكنمنمصدرھا )3

 .اتنفیذھطفعالةوویتضمنھذامكافحةاالتجاربالنفایاتالخطرةبوضعضواب

 الصلبة  وھناكمجالرابعللعملیتعلقبالحاجةإل�أنتخصصفیإطارإدارةالنفایات )4

صدیقة (استثماراتلصنعتكنولوجیاتخضراء

 .وھناتوجدحاجةلدراسةالحوافزالتیتتیحھاھیاكاللملكیةوآلیاتالتمویاللحالیة).للبیئة

، وظائفالئقةاإلیجادبھوفیالنھایة،تر�حركةالنقاباتالعمالیةإمكانیةالیستھان )5

للبیئةالخطوةاألول�صوبالتحوإلل�اقتصاالصدیقةوتعدالوظائف.تللبیئةفیقطاعإدارةالنفایاصدیقةوأیضا

 .للبیئةبدرجةأكبر،وھیمفتاحتحقیقالتنمیةالمستدامةللجمیعصدیقد

مالعمالیةبدوررتھویضطلعالعمالونقابا.وھناكأیضاحاجةلتناواللبعداالجتماعیوتحسیننوعیةالوظائف

الینعنطریقتحسینأوضاعالعمال؛والتشجیععل�زیادةالمسؤولیةالبیئیةلد�أربابالعمل؛لمجذینائیسیفیكلمنھ

قواعدتنظیمیةجدتنفیذالحداألدنى؛والعملعل�تطبیقوإل�والتعاونفیتطبیقأفضاللممارساتمنأجلتقلیاللنفایات

  .یدة؛وتشجیعاالضطالعبأبحاثتعززالتكنولوجیاتوالمنتجاتالتیتراعیالصحةوالبیئة

                                                           
1
  ، على نفس الموقع الذي سبق ذكره2010، مایو "مساھمة العمال والنقابات " لمستدامة، لجنة التنمیة ا 
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  مراحل إدارة النفایات الصلبة : الثانيالمبحث 

إن عملیة جمع النفایات المنزلیة أو الطبیة أو الصناعیة وغیرھا من النفایات الصلبة تتم من        

قبل الجھات المعنیة سواء البلدیات أو الجھات المنتجة لھذه النفایات، وال تشكل عملیة الجمع 

قتصادیا صعوبة كبیرة، وإنما تكمن المشكلة في التخلص من ھذه النفایات بطرق آمنة وسلیمة ا

  .واجتماعیا وبیئیا

جمع وتخزین المخلفات الصلبة ونقلھل نقال سلیما : وتعتمد إدارة النفایات الصلبة في األساس على

  .ومعالجتھا وتصریفھا بطرق علمیة تراعي كل األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

  مراحل إدارة النفایات الصلبة المنزلیة: المطلب األول

تشكل منظومة التداول واإلدارة السلیمة للقمامة ثالث مراحل، ترتبط كل منھا باألخرى،       

، )13(الشكل وأي خلل في تنفیذ مرحلة ما ینعكس سلبا على كفاءة تشغیل المنظومة ككل 

وتتضمن تلك المراحل مرحلة التولد والتخزین والتجمیع، ومرحلة النقل، ومرحلة المعالجة 

  .والتصریف

  منظومة تداول وإدارة القمامة): 13(لشكل ا

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  363محمد صابر، مرجع سبق ذكره،  ص: المصدر

  

  مرحلة التولد والتخزین والتجمیع: الفرع األول

  :مصادر التولد

 منشأ إداري وصحیة وریاضیة –ورش ومحالت صغیرة  –مناطق مفتوحة _ مساكن 
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تتولد القمامة من كل مصادر التولد على مدار الیوم مما یتطلب تخزینھا في مواقع التولد إلى حین  

وتعتبر مرحلة تخزین القمامة وتجمیعھا مرحلة بالغة األھمیة في منظومة تداولھا . جمعھا

وإدارتھا، فھي بمثابة حلقة الوصل بین مرحلتي التولد والنقل، وأي ضعف في تخطیط تلك 

وال ریب أن مرحلة تولد وتخزین . لة یفضي بالضرورة إلى اإلقالل من فاعلیة المنظومةالمرح

القمامة، ھي أكثر مراحل المنظومة ارتباطا بالحیاة الیومیة للمواطن، واألكثر تأثیرا في النظافة 

والصحة العامة، واألشد ارتباطا بالناس وبنوعیة البیئة، وأي قصور في تنفیذھا یلمس المواطن 

  .باشرة، ویؤدي إلى تعاظم الشكوى العامة وتفشي األمراضم

وفي حالة عدم توفر وسائل التخزین المناسبة، في األماكن وباألعداد واألحجام الكافیة، یلجأ 

المواطنون إلى الشوارع واألماكن الفضاء والترع والمصارف الزراعیة للتخلص من القمامة 

رغم توافرھا . ائل التخزین والتجمیع في مواقیت مناسبةكما یؤدي عدم تفریغ وس. المتولدة لدیھم

بالكمیات واألحجام المناسبة ووجودھا في األماكن المالئمة، إلى تراكم القمامة في العراء، مما 

یولد لدى المواطنین إحساسا بالفشل الذریع لمنظومة تداول وإدارة القمامة بكامل مفرداتھا، طالما 

وال یخضع . وى كفاءتھا في الحفاظ على الصحة العامة والبیئةأن معیار قدرتھا یقاس بمست

تخطیط مرحلة تولد وتخزین القمامة، شأنھ شأن باقي مراحل المنظومة، للعوامل البیئیة فقط، بل 

وإذا كان عدم توفر وسائل التخزین . یتحتم أن نراعي فیھ األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة

مثل تكلفة وفاقدا اقتصادیا ال داعي لھ، ویمكن توظیفھ لدعم والتجمیع عن المستوى المطلوب، ی

ویستلزم ذلك مراعاة الدقة والواقعیة في تخطیط تلك المرحلة، مع . مرحلة أخرى في المنظومة

  1.مراعاة التوافق والتجانس بینھا وبین باقي مراحل المنظومة

رز والضغط والفرم والتكمیر وتتعدد طرق معالجة القمامة في مواقع تولدھا ما بین الطحن والف

وتجري كل المعالجات بھدف اختزال حجم القمامة، وتغییر صفاتھا الفیزیائیة، . والعجن مع الماء

كما ینصح أیضا دائما بعمل محطات وسیطة لفرز وكبس النفایات . واستعادة بعض مكوناتھا

والتي یمكن إعادة استخدامھا  وذلك لفصل النفایات المفیدة. المختلفة قبل نقلھا إلى مراكز التصنیع

أو إعادة تدویرھا، وكذلك فصل النفایات الصلبة غیرالخطرة عن النفایات الصلبة الخطرة التي ال 

  2.ینصح بإعادة استخدامھا أو تدویرھا

  النقل السلیم: الفرع الثاني

ھا في یتم في ھذه المرحلة نقل القمامة التي جمعت من مختلف مصادر التولد، وتجمیع        

ومن األھمیة . واقع المعالجة والتصریف، بواسطة نوعیات متباینة من معدات وآلیات النقلم

تحدید مكان خطوط سیر تلك المركبات وعدد دوراتھا الیومیة، وبحیث یكون اتساع الشوارع التي 

في ویراعى . تمر بھا مناسبة وبما ال یسبب مشكالت في المرور أو حوادث أو تلویثا للھواء

بحیث یكون صعود المركبات للمناطق العالیة وھي غیر  طوط السیر اتجاه خطوط المحركخ

محملة بالقمامة، ویكون نزولھا إلى المناطق المنخفضة وھي محملة بالقمامة ترشیدا الستخدام 

ویراعى وضع برنامج زمني لتنظیفحاویات . الوقود وحفاظا على البنیة األساسیة للمشروع

                                                           
1
  346-345محمد صابر، مرجع سبق ذكره، ص ص  
2
، القاھرة، 1، جمعیة المكتب العربي للبحوث والبیئة، ط"إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف" زكریا محمد عبد الوھاب طاحون،  

  222، ص2005
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مرة كل أسبوع على األقل، مع الحفاظ علیھا بصورة نظیفة لتحقیق الناحیة  القمامة وتطھیرھا

ومن الموصى بھ مراعاة توفیر معدات حمایة العاملین في . الجمالیة والحفاظ على الصحة العامة

وتختلف نوعیة . وضرورة الكشف الطبي الدوري علیھم ،...)قفازات  –زي موحد ( جمع القمامة 

المعدات المستخدمة في نقل القمامة بین آلیات متطورة في المدن الكبرى حتى الجرار والمقطورة 

ومن األھمیة بمكان إجراء صیانة . في الریف والمناطق الشعبیة والعشوائیة في المدن الصغیرة

غیارھا تحسبا ألي طارئ یؤثر على فاعلیة تشغیل  دوریة للمعدات وتوفیر مخزون كاف من قطع

  . المنظومة

  مرحلة المعالجة والتصریف: الفرع الثالث

لروائح الكریھة والسوائل تھدف معالجة القمامة إلى إنقاص حجمھا ووزنھا والتخلص من ا

وھناك كم ھائل من . المرشحة منھا بالنشع، وإعادة االستفادة من مكوناتھا النافعة بأقل تكلفة ممكنة

مرفق  3270التقنیات لمعالجة القمامة وتصریفھا،  ولقد قدرت وكالة حمایة البیئة أن ھناك 

، تجري 1حاویات والتخزینمعالجة یتوفر بھ مساحات من المنخفضات السطحیة والصھاریج، و

المفاضلة بینھا في إطار نتائج دراسات الجدوى البیئیة واالقتصادیة في إطار أعراف المجتمع 

  .وتقالیده

طریقة بدائیة كانت شائعة في كثیر من بلدان العالم حتى : التخلص من القمامة في المقالب .1

الحاضر على عدد من البلدان عھد قریب، ثم تالشت تدریجیا إلى أن أصبحت قاصرة في الوقت 

ویمكن االعتماد على تلك الطریقة فقط في تصریف الرماد وأنقاض المباني وكناسة . النامیة

وفي مثل تلك الحاالت تعتبر طریقة تكویم القمامة بالمقالب أرخص وسیلة لتصریفھا، . الشوارع

وعادة . لتي نضب إنتاجھاوالسیما في المناطق المنخفضة والخنادق والبحیرات ومواقع المناجم ا

ما تنقل القمامة إلى تلك المواقع، من أماكن تولدھا بواسطة شاحنات خاصة مجھزة لھذا الغرض، 

ومزودة بمعدات لكبس القمامة حتى یتسنى نقل كمیات كبیرة من القمامة في كل دورة اقتصادا في 

القمامة لتفادي خطر ومن الضروري توفیر مورد للمیاه بالقرب من مواقع تكویم . النفقات

الحرائق، ولتثبیت طبقة التراب التي تغطي القمامة، حتى یتسنى استخدام تلك المساحات مستقبال 

ویجب . في الزراعة أو لإلنشاءات الخفیفة مثل مواقف السیارات والمخازن والحدائق والمالعب

 تقل عن عشرة أعوام من التأكد من عدم استخدام تلك المساحات إال بعد مرور فترة زمنیة كافیة ال

 .بدایة امتالء الموقع

انتشرت حفر الردم الصحي على نطاق : التخلص من القمامة في حفر الردم الصحي .2

واسع في اآلونة األخیرة في كثیر من دول العالم، وثبتت فاعلیتھا في تصریف القمامة بأقل قدر 

من القمامة المتولدة  %27و %60و %95وتستوعب تلك الطریقة حالیا نحو . من األضرار البیئیة

ویعزي ). الجدول رقم ( في الوالیات المتحدة األمریكیة والدول األوروبیة والیابان على التوالي 

تصریف تلك الكمیات الكبیرة من القمامة بطریقة الردم الصحي إلى قلة عواقبھا البیئیة مقارنة 

ر من دول العالم إلى زحف المباني بطرق التصریف األخرى، وقد أدى انتشار العمران في كثی

السكنیة حول مواقع الردم الصحي، مما حدا بالعدید من الدول إلى التأكید على ضرورة تحدید حد 

متر وفي بعض الحاالت  200أدنى لبعد حفر الردم الصحي عن التجمعات السكنیة بما ال یقل على 

                                                           
1
  180المركز الثقافي للتعریب والترجمة، مرجع سبق ذكره، ص 
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ي الضعیفة التي ال یمكن ویختار موقع حفر الردم الصحي في األراض. متر 100الخاص 

استخدامھا في أغراض أخرى، ویجب استشارة مسؤولي التخطیط والصحة والموارد المائیة قبل 

اختیار الموقع، مع أخذ كل العوامل البیئیة للمنطقة المحیطة بالموقع المختار في االعتبار، وما قد 

ل االستفادة المستقبلیة من ویجب عدم إغفا. یحدث من خسارة وفقد للتنوع الحیوي القاطن فیھا

  1.الموقع، مما یستلزم وضع خطة مناسبة، ونموذج معماري للموقع بالكامل

  )%(الدول الطرق الشائعة لتصریف النفایات الصلبة في بعض ): 20(الجدول 

  طرق أخرى  ترمید  ردم صحي  البلد
  20  10  70  النمسا
  9  29  62  بلجیكا
  9  42  49  فرنسا
  3  25  72  ألمانیا
  1.5  9.5  89  إنكلترا
  8  24  68  إیطالیا
  20  30  50  ھولندا
  10  70  53  السوید
  3  70  27  الیابان

  362محمد صابر، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

تكمیر القمامة عملیة إحیائیة تتم بواسطة الكائنات : صناعيالتكمیر إلى سماد عضوي  .3

الحیة الدقیقة، التي تحول جزءا من كربون القمامة إلى ثاني أكسید كربون وماء، ویتبقى جزءا 

وفي المرحلة األولى من تكمیر القمامة، . على ھیئة دوبال مقاوم نسبیا للمزید من التحلل اإلحیائي

قة من األكسدة اإلحیائیة بواسطة الكائنات الحیة الدقیقة كبیرة لدرجة تكون كمیة الحرارة المنطل

وتؤدي ظروف ارتفاع . أنھا ال تسمح إال لنمو الكائنات الحیة الدقیقة المحبة لدرجة الحرارة العالیة

درجة الحرارة التي تستمر لفترة زمنیة طویلة إلى قتل الكائنات الحیة الدقیقة المرضیة وبذور 

وفي المرحلة الثانیة تستكمل مجموعة أخرى من الكائنات الحیة . القمامة المتحللة الحشائش في

الدقیقة تحلیل القمامة العضویة إلى دوبال، یستفاد منھ كمحسن للتربة أو قد یضاف إلى عالئق 

ویحتوي السماد العضوي الصناعي الناتج على نسبة مرتفعة من العناصر الغذائیة . الحیوانات

. و النبات، والتي كانت تحتویھا القمامة الخام على صورة غیر میسرة لتغذیة النباتالالزمة لنم

وتعزى القیمة األساسیة لسماد القمامة إلى ممیزاتھ األخرى كمحسن جید للتربة، كما أنھ یفضل 

 .كثیرا من األسمدة العضویة األخرى، ویسھل تسویقھ في المناطق الریفیة

، وما 1973مع استحكام أزمة الطاقة العالمیة عام  :القمامةتولید الغاز اإلحیائي من  .4

صاحب ذلك من ارتفاع أسعار السلع وتكلفة نقلھا وتداولھا، فضال عن ارتفاع أجور العمالة وزیادة 

الوعي بمشكالت تلوث البیئة، بدأت تقانة تولید الغاز اإلحیائي من القمامة وغیرھا من المتبقیات 

وتجري عملیة . من دول العالم للوفاء ولو بقسط ضئیل من حاجات الطاقةالعضویة تنتشر في كثیر 

تحویل القمامة إلى غاز إحیائي وسماد عضوي بطحنھا وخلطھا بالمیاه، ثم تغذیة أقبیة التخمر 

الالھوائیة بھذا المعلق، ویجري التفاعل بمعزل عن الھواء بفعل بكتیریا المیثان، التي تحول جزءا 

، ثاني %) 60-50(ي في القمامة إلى غاز قابل لالشتعال یتركب من میثان من الكربون العضو

                                                           
1
  351 -349محمد صابر، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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-1(، وغازات أخرى %) 5- 0( ، أكسوجین %)3-1(، أیدروجین %) 40-35(أكسید الكربون 

5(% 

في أغراض مختلفة، ویتم حالیا : عملیة تدویر النفایات ومعالجتھا واالستفادة من مكوناتھا .5

عمل مجموعة من الدراسات لالستفادة من الورق والبالستیك والزجاج والقماش وغیرھا من 

 1.المكونات الصالحة للتدویر بشكل علمي حدیث

  مراحل إدارة النفایات الطبیة الصلبة: المطلب الثاني

یؤكد المعنیون والمختصون بأن خطوات التعامل مع النفایات الطبیة أربعة متصلة مع بعضھا 

تطویر : البعض، وتقیم على أساس حسابات التكلفة، المخاطر والعوائد، تلك الخطوات ھي

المعرفة وتثبیتھا، الفصل والفرز والمناولة، المعالجة والتخلص السلیم، التوثیق والتدریب والرقابة 

  .ھذه الخطوات بالتحدید) 14(تقویم، یوضح الشكل وال

  ) 14(الشكل 

  خطوات التعامل مع النفایات الطبیة الصلبة

  

  

  

  

  

  

  

  296سعد العلي العنزي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  

                                                           
1
  350خلف حسن علي الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص  

اعتیادیة 
  منتظمة

جارحة   مرضیة  معدیة
  حادة

سامة   صیدالنیة
  للخالیا

حاویة على   كیمیائیة
  معادن ثقیلة

حاویات   إشعاعیة
  مضغوطة

 التطھیر اإلشعاعي  التطھیر بالمحرقة  الحرق
  بالموجات الصغرى

التطھیر 
  الكیمیائي

  المعالجة الحراریة

تطویر وعي صناع 
  القرار

العام  التثقیف
  بالمخاطر

تدریب الوحدات 
  الطبیة والصحیة

تدریب الوحدات 
  اإلداریة

تدریب الوحدات 
  الخدمیة

 تطویر المعرفة وتثبیتھا

 وفرزھافصل النفایات 

 )جمع، تداول، خزن( مناولة النفایات

 معالجة النفایات

 )المجاري، المكبات، الطمر( التخلص من النفایات

 التوثیق

 الرقابة والتقویم
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  تطویر المعرفة بالنفایات الطبیة الصلبة: الفرع األول

تحتاج إدارة النفایات الطبیة في المستشفیات أن تكون لدى العاملین معرفة مثبتة رسمیا        

یفھمھا الجمیع، ألنھا تفید في تخفیض إنتاجھا للحد األدنى وتقلیل مخاطر الصحة المھنیة، 

  1:ألعمال واإلجراءات اآلتیةویفترض أن تطور ا

  مثال المشارط، اإلبر، ( تحدید المواد والمخلفات التي تعد نفایات طبیة على الدوام

، ووضعھا بقائمة معدة مسبقا )السرجنات، السكاكین المستعملة بالعملیات، وما شابھ ذلك

 .لھذا الغرض

 وظروف محددة،  تحدید المواد والمخلفات التي تصنف نفایات طبیة تحت شروط معینة

 .ووضعھا ھي األخرى بقائمة تعد مسبقا

  بحسب ) صفراء، بیضاء، زرقاء( تخصص حاویات وسالل بألوان المعتمدة عالمیا

 .النفایات الطبیة المحددة لھا

  مرسوم علیھا طبیعة الخطر الذي ) الحادة ( تعیین حاویات خاصة لألدوات الجارحة

والد أو تنتج فیھ، بھدف تسھیل فرزھا ونقلھا تحدثھ، مع ضمان وجودھا في كل مكان تت

 .وخزنھا والتخلص منھا

  اعتماد حاویات رصینة الصنع من حیث كونھا غیر قابلة للكسر أو الثقب، بھدف ضمان

نقل آمن للنفایات الطبیة، ھذا فضال على ترتیب أماكن یكون وضعھا بعیدا عن عبث 

 .األخرى وذلك منعا للعدوىالمرضى والزوار والحشرات والقوارض والحیوانات 

  فصل ومناولة النفایات الصلبة: الفرع الثاني

  فصل النفایات الطبیة وفرزھا: أوال

، ووضعھا في ...)اعتیادیة، معدیة، جارحة، مشعة( ویعني ذلك فصل المواد بحسب نوعھا      

ویقال أنھ كلما . وبالمكان الذي تنشأ فیھ المخلفات) سوداء، بیضاء، صفراء، زرقاء( أكیاس ملونة 

وجد نظام فعال لفصل النفایات، كلما حسن خیارات المعالجة والتخلص منھا، فضال عن تخفیض 

ویمكن العمل في البدایة بنظام الفصل الثالثي كطریقة سھلة، یعمل بھا . لكلف اإلجمالیة إلدارتھاا

في أي مستشفى حتى لو كانت إمكانیاتھا بسیطة، حیث من المفید أن یتم تقسیم النفایات إلى ثالث 

ة بنقطة أقسام، توضع كل نفایة في وعاء أو كیس بلون مختلف، إن الفصل الصحیح للنفایات الطبی

تولیدھا یعتمد على التحدید الصریح ألصنافھا، واستعمال حاویات منفصلة لكل صنف، وتوجد 

  )21(طریقة عالمیة تسمى بالتشفیر اللوني لنفایات الرعایة الصحیة، كما یوضحھا الجدول 

  

  

 

  

                                                           
1
  297سعد علي العنزي، مرجع سبق ذكره، ص  
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  التشفیر اللوني لنفایات الرعایة الصحیة المعمول بھ في بعض الدول المتقدمة) 21(الجدول 

  نوع الحاویة  لون الحاویة  نوع النفایة

أكیاس بالستیكیة صلدة غیر   أصفر  نفایات عالیة العدوى
  قابلة للثقب وقابلة للتعقیم

أكیاس قویة غیر حاویات أو   أصفر  نفایات معدیة أخرى
  قابلة للتلف بسرعة

حاویات صلدة غیر قابلة   أصفر  نفایات حادة
  للكسر والثقب

  أكیاس بالستیكیة أو حاویات  )قھوي(بني   نفایات األدویة والمواد الكیمیائیة

  صندوق رصاصي معلم  -  نفایات مواد ذات نشاط إشعاعي

نفایات الرعایة الصحیة االعتیادیة 
  والعامة

  أكیاس بالستیكیة  أسود

  298سعد علي العنزي، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

  مناولة النفایات الطبیة الصلبة: ثانیا

تشتمل ھذه الخطوة على جمع النفایات وتداولھا أو نقلھا وخزنھا، لحین التخلص منھا، بحیث 

  1.تكون كفؤة وآمنة وبالموارد المتاحة

إدارة المستشفى جدوال ثابتا لجمع النفایات یعد من األھمیة أن تضع : الجمع والتداول .1

الطبیة من األقسام والردھات، وعدم تكدیسھا فضال عن إجراء تنسیق فعال بین الوحدات 

 .الطبیة والتمریضیة والخدمیة في ھذا الخصوص، مع عدم خلطھا سویا عند الجمع

معالجتھا فیما وھو عملیة الحفاظ على النفایات الطبیة بشكل یتناسب مع أسلوب : الخزن .2
بعد بالشكل الصحیح من حیث تحدید األماكن المناسبة وطرق التخزین الصحیحة، وعادة 

ما یفضل ھنا قیاس حجم النفایات الطبیة الصلبة مباشرة قبل التخزین، ونقلھا بالطریقة 
التي یمنع تالمسھا قدر اإلمكان من قبل العمال و السائقین، 

ةمعرضةلألمطاروالحیواناتوالطیوروالحشراتوالقوارضمتخزینالنفایاتفیمساحاتمفتوحعدو

مع  .الناقلةلألمراضویفضلمكانمغلقمعوجودتھویةمالئمة
 .2سھولةوصولعمااللنظافةبالمرفقالصحیوعرباتنقاللنفایاتإل�الخارج

  الصلبة المعالجة والتخلص السلیم من النفایات الطبیة: الفرع الثالث

المعالجة ھي عملیة مصممة لتغییر المیزة البیولوجیة أو التركیب البیولوجي للنفایات        

الطبیة، بغیة تقلیل أو استئصال الكائنات الممرضة بحیث ال تعود ھذه النفایات تشكل خطرا على 

ویذكر الكتاب والباحثین أن ھنالك طرقا عدیدة لمعالجة . 3األشخاص الذین قد یتعرضون لھا

  :لنفایات الطبیة، ومن أبرزھا ما یأتيا

                                                           
1
  :، على الموقع305، 302سعد علي العنزي، مرجع سبق ذكره، ص ص  

2http://www.najran33.net/vb/archive/index.php/2011 -06-14 :تاریخ الدخول 
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 الحرق اآللي 

  بالمبخرة، اإلشعاعي بالموجات الصغرى، الكیمیائي ( التطھیر( 

  علیھا في تحویل النفایات الصلبة إلى مواد المعالجة الحراریة وھي تقنیة حدیثة یعول

غازیة مع بعض البقایا الصلبة غیر الضارة، بما یجعلھا حامیة للبیئة من أضرار 

یوضح معالجة النفایات الطبیة وفق التكنولوجیا ) 22(النفایات الطبیة، والجدول 

 .المستخدمة

  تكنولوجیا معالجة النفایات الطبیة مع أھم خصائصھا): 22(جدول 
  السلبیات  اإلیجابیات  طریقة المعالجة

 مقبول تقریبا لجمیع أنواع النفایات   الحرق اآللي
  تصبح النفایات غیر قابلة للتمییز بعد

 المعالجة
  تقلیل حجم ووزن النفایات 

  

  كلفة اإلنشاء والتشغیل
باھظة، فضال عن ارتفاع 
 .كلف الصیانة ھي األخرى

 معارضة عامة للناس لھا 
  تخلق مواد سامة مثل

  الدیوكسینوالفیوران
التطھیر الحراري 

  بالمبخرة
 تقلیل حجم النفایات 
 كلف اإلنشاء والتصمیم قلیلة 
 سھولة الفحص البیولوجي  

  ،ال یتغیر مظھر النفایات
 وال وزنھا

  ال تناسب كل أنواع
 النفایات

  الملوثات الھوائیة غیر
  ممیزة

التطھیر اإلشعاعي 
  بالموجات الصغرى

 وضوح تقلیل حجم النفایات 
  تصبح النفایات غیر قابلة للتمییز بعد

  .المعالجة

  كلفة اإلنشاء والتشغیل
 مرتفعة

  ازدیاد وزن النفایات
الملوثات الھوائیة غیر 

 ممیزة
  ال تتناسب كل أنواع

  النفایات
النفایات تصبح غیر قابلة للتمییز بعد    التطھیر الكیمیائي

 .المعالجة
  النفایات، وتقلیل حجم سرعة معالجة

 .النفایات بشكل واضح
 إزالة الروائح الكریھة للنفایات  

  كلفة اإلنشاء والتشغیل
 مرتفعة

  تخزین المواد الكیمیائیة
والملوثات الھوائیة غیر 

 ممیزة
  ال تناسب كل أنواع

  النفایات
  تقلیل حجم النفایات ووزنھا   المعالجة الحراریة

  للتمییز بعد تصبح النفایات غیر قابلة
  المعالجة

  تحول النفایات الصلبة إلى مواد
  غازیة

 حامیة للبیئة من أضرار النفایات  

 الكلف األساسیة عالیة  
  ال تتناسب كل أنواع

  النفایات
  ظھور بقایا للنفایات

بعضھا ضار، وبعضھا 
  غیر ضار

  

   308- 307ص ص سعد علي العنزي، مرجع سبق ذكره، :المصدر
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  1:في العادة إن ما تبقى من النفایات الطبیة بعد معالجتھا یتم التخلص منھا بطرق ثالث ھي

رمي الرماد المتبقي بأماكن مخصصة لھذا الغرض، وھي تمثل مكبات النفایات   .أ 

 .یثبت فحصھا بأن غیر خطر طبقا لمواصفات األنظمة البیئیة الصحیة، بعد أن

تصبح مقبولة ألنظمة السلطات ( رمي السوائل التي یخفف تركیزھا أو تم معادلتھا   .ب 

 .في المجاري الصحیة) المحلیة 

دفن وطمر األجزاء التشریحیة وغیرھا التي یتم حرقھا في أماكن مخصصة بعیدة عن   .ج 

ھذه الطریقة بانخفاض تكلفتھا، إال أن خطورتھا تكمن فیما المناطق العمرانیة، تمتاز 

یمكن أن تسببھ ھذه النفایات من تلویث للمیاه الجوفیة وانتشار األمراض الساریة، إذا لم 

 2.یتم إحكام السیطرة على ھذه العملیة

  التوثیق والتدریب والرقابة والتقویم : الفرع الرابع

أو المرسومة التي تصف وتفسر الفعالیات /لمكتوبة ویتمثل التوثیق بمجموعة المعلومات ا

واألنشطة واألسالیب والمتطلبات والنتائج ذات الصلة بالنفایات الطبیة التي تنتجھا منظمة الرعایة 

وصحة المجتمع  تقییم تأثیرھا على سالمة العاملینفال بد من قیاس وزن النفایات و. الصحیة

  3.ونظافة البیئة من مخلفاتھا

ویعد التدریب الضمانة األكیدة لتطویر إدارة النفایات الطبیة في المنظمات الصحیة، وذلك       

للعاملین فیھا بصورة مناسبة، فضال  وزیادة المعرفة وتحسین القابلیة من خالل تطویر المھارات

عن تغییر اتجاھاتھم في التعامل مع مخاطرھا، ویمكن التوصل إلى تدریب مناسب من خالل 

طویر مھارات أعضاء فریق إدارة النفایات الطبیة في المستشفیات مركزیا، إقامة دورات ت

تنشیطیة كل ثالث شھور لتدریب العاملین الجدد، وتطویر المعارف لدى العاملین القدامى، إدخال 

  .عدادیات التمریض وكلیاتھا ومعاھدھا كافةاالموضوع إدارة النفایات الطبیة إلى المدارس و

ولكي نحقق النجاحات في إدارة النفایات الطبیة كعمل نصبو إلیھ، فال بد من قیاس ووضع       

فوزارة الصحة ودوائرھا . المعاییر لمعرفة أداء األجھزة واألقسام التي تنفذ الخطة الموضوعة

المركزیة وإدارة المستشفیات ھي المسؤولة عن متابعة خطط النفایات الطبیة بكل جوانبھا التي 

كما یقع . ق بمناولتھا، ومعالجتھا، والتخلص منھا، وتوثیقھا، وتطویر برامج اإلدامة والصیانةتتعل

علیھا أیضا تسجیل المالحظات والمشكالت والسلبیات التي تقع أثناء العمل وتقییمھا بشكل دوري 

  4.باجتماعات مركزیة تعقد لھذا الغرض

  

  

                                                           
  21، ص 2001، جانفي  34، العدد 6مجلة البیئة والتنمیة، المجلد 1

  
2
  133عبد الوھاب بن رجب ھاشم بن صادق، مرجع سبق ذكره، ص  
3
  309سعد علي العنزي، مرجع سبق ذكره، ص  
4
   316سعد علي العنزي، المرجع نفسھ، ص  
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  أساسیات إدارة النفایات الصناعیة الصلبة: المطلب الثالث

. تتضمن اإلدارة التقلیدیة للنفایات الصناعیة الصلبة عملیات جمع النفایات ونقلھا ودفنھا أو حرقھا

الصلبة خالل العقود الماضیة، وبدأت برامج  وقد تطور مفھوم التخلص من النفایات الصناعیة

: إدارة النفایات تركز على استعمال التكنولوجیا النظیفة التي تشمل على عناصر أخرى تتمثل في

تقلیل إنتاج النفایات والتجمیع الصحیح لھا، وإعادة استعمال البعض منھا وتشجیع تقنیات التدویر، 

مرة أخرى وذلك وفقا ألحدث المواصفات والمقاییس  وتصنیع بعض مكونات النفایات الستعمالھا

  .البیئیة

  المالمح العامة إلدارة النفایات الصناعیة الصلبة  : الفرع األول

تختلف النفایات الصناعیة الصلبة كما ونوعا اختالفا كبیرا بین دولة وأخرى، وھناك أكثر من      

ساسیة كنفایات البالستیك، الخشب، المعادن فقد تصنف تبعا لمكوناتھا األ( أسلوب یتبع لتصنیفھا 

  .، وقد تصنف إلى نفایات خطرة وغیر خطرة...)والزجاج

تتفاوت تقدیرات كمیات النفایات الصناعیة الصلبة في البلدان المختلفة تفاوتا كبیرا، ولكن بصورة 

ملیون طن من النفایات  2100عامة تولد الصناعة على مستوى العالمي كل عام حوالي 

وقد تبین في الثمانینات عدم صالحیة اآلالف  1.منھا في الدول المتقدمة % 90لصناعیة الصلبة، ا

حددت وكالة حمایة البیئة  1990من المواقع التي استخدمت لدفن النفایات الصناعیة الصلبة، ففي 

موقع یشكل خطورة على البیئة المحیطة بھ، لما  32000في الوالیات المتحدة األمریكیة حوالي 

موقع في  50000موقع في ھولندا وحوالي  4000فیھ من نفایات خطرة، وفي أوربا أمكن تحدید 

ورغم بعض البلدان الصناعیة قد شرعت في . ألمانیا غیر مناسبة وتحتاج لعالج جزئي أو كلي

اتخاذ خطوات لتنظیف المواقع المثیرة للمشاكل، فقد تبین أن تكالیف اإلجراءات العالجیة مرتفعة 

ملیار دوالر للعملیات العالجیة في ألمانیا،  30للغایة، وتشیر التقدیرات إلى أنھ یلزم حوالي 

أ، ویوضح ذلك مدى ضخامة التكالیف التي سببھا سوء إدارة .م.ملیار دوالر في و 100وحوالي 

 2.ھذه النفایات وتراكم مشاكلھا لسنوات طویلة

وقد تحولت مشكلة تصدیر النفایات الصناعیة لتشكل مشكلة سیاسیةدولیة، وتمت مناقشتھا في 

من المؤتمرات والملتقیات الدولیة التي أوصت بحظرھاوإیقافھا باإلضافة إلى جھود عدد 

 الجمعیات األھلیة والمنظمات غیر الحكومیة المناھضةللتلوث البیئي كمنظمة السالم األخضر

تقول فیھ بأن  1992بنشر تقریرا عام ) ایكونومیست(وفي نفساإلطار قامت مجلة 

 ..3اعات الملوثة إلى العالم الثالث لھا ثالثة مبرراتالفائدةاالقتصادیة ونقل الصن

                                                           
1http ://bani-hasan.com/vb//reputation.php 2011 -11-10 :تاریخ الدخول 
 
2
http://www.shatharat.net2011-11-11 :تاریخ الدخول 

 
3http://www.dzworld.net/vb/archive/index.php/t-32237.html 
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مناألفضل تلویث البلدان التي تدفع أجورا زھیدة لموظفیھا وعمالھا ألن تكالیف حمایةالبیئة  -

 .والمحیط فیھا تصبح أیضا متدنیة

 .لھا التلوث ألن ذلك یكلف أقل من البدایةیطمن األفضل تلویث المناطق التي لم-

 .لویث المناطق ذاتالمستوى الحیاتي المتدني، حیث للسكان مشاكل أخرىمن األفضل ت -

ما تنادي بھ المجلة ھو نفس مایطرحھ تقریر الصناعة والتنمیة الذي نشرتھ األمم المتحدة من أجل 

والذي یشیر إلى أن مشكلة تصدیر التلوث للعالم الثالث متمثال في  1990التنمیة الصناعیةسنة 

الخاصة بالدول المتقدمة ھو مشكلة خطیرة خصوصا في میدان المنتجات  الصناعاتوالنفایات

الخطرة،فالعدید من صناعیي البلدان المتطورة الذین اصطدموا في بلدانھم بتنظیمات البیئة رأواأن 

من مصلحتھم نقل المصانع المنتجة للمواد الخطرة والنفایات التي ال تقل خطورة عنھاإلى حیث 

  .أقل قیمةفي العالم الثالث - في نظرھم -والرقابة شبھ غائبة وحیاة اإلنسان  المضایقات أقل قسوة

وتشمل اإلدارة المتكاملة للنفایات الصناعیة الصلبة سلسلة من اإلجراءات المتمثلة في الحد من 

تولید النفایات من المنبع، التدویر وإعادة االستخدام داخل المصنع أو خارجھ، المعالجة الموقعیة 

على خفض  ویعد التدویر إحدى الروافد الھامة التي تساعد. أو المركزیة والتخلص النھائي منھا

التلوث وزیادة االستفادة من الخامات المستخدمة، وكذلك النظر إلى مخلفات التصنیع كمورد 

  .اقتصادي ھام ومفید

  إعادة التدویر والفوائد االقتصادیة والبیئیة من ھذه العملیة : الفرع الثاني

  :مثل فیما یليللتدویر وإعادة استخدام النفایات الصناعیة الصلبة فوائد اقتصادیة وبیئیة تت

  الحد من استنزاف الموارد الطبیعیة، فعلى سبیل المثال فإن إعادة تدویر الورق والكرتون

 .تؤدي بطریقة مباشرة للحد من القضاء على الغابات

 الحد من التلوث البیئي سواء الناتج عن الوقود أو التفاعالت الكیماویة للخامات األولیة. 

  الخامات األولیة واالستفادة من التكنولوجیا الحدیثة، مما خفض االعتماد على استیراد

 .یسھم في استیعاب ھذه التكنولوجیا وتطویرھا بما یتالءم والظروف المحلیة

  الحد من استھالك الطاقة مثال عند استخدام نفایات الحدید تنخفض كمیة الطاقة بنسبة

ھذا باإلضافة إلى بعض النفایات التي . الالزمة إلنتاج نفس الكمیة من الحدید الخام 15%

مثال ذلك ما تقوم بھ الدولة الكویتیة لتولید . یمكن االستفادة منھا كمصادر بدیلة للطاقة

 1.الطاقة الكھربائیة من النفایات الصلبة عن طریق تحویلھا إلى سماد

 تي یجب معالجتھا أو التخلص منھا ألن إعادة تدویر النفایات تقلیل كمیة النفایات الصلبة ال

أو استخدامھا كمدخالت لصناعات أخرى تتیح الفرص الستغالل األراضي التي كانت 

 .تستخدم كمكبات للنفایات الصلبة بصورة أفضل

  تخفیض میزانیة عقودالنظافة، خلق فرص استثماریة بسبب توفر المواد الخام، خلق

منشآت صغیرة ومتوسطةالحجم، وإحالل بعض المنتجات البدیلة مثل إحالل منتجات 

 2.لدائن بدل منتجات الخشب

                                                           
1
  6ص، 2010، فبرایر 13183، العدد 38المجلد مجلة القبس،  

2http://www.annas.ly/vb/showthread.php2011 -11-10 :تاریخ الدخول 
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نویة المعاد استعمال المواد الثاوالجدول التالي یبین الفوائد البیئیة التي یمكن الحصول علیھا نتیجة 

  :استخدامھا

  الفوائد البیئیة للتدویر لبعض المواد ): 23(الجدول 

  %الزجاج   %الورق  %الفوالذ  %األلمنیوم  الفائدة البیئیة

  خفض الطاقة
  خفض تلوث الھواء
  خفض تلوث الماء

  خفض نفایات التعدین
  خفض استعمال المیاه

90-98  
95  
97  
-  
-  

47-74  
85  
76  
97  
40  

23-74  
74  
35  
-  

58  

4-32  
20  
-  

80  
50  

  91فاطمة الزھراء زرواط، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

  :ومن األمثلة على إعادة استخدام وتدویر النفایات الصناعیة الصلبة

  یعاد تدویر مخلفات الكرتون والورق سواء الناتج عن المصانع أو القمامة لصناعة

 .أو منتجات ورقیة أخرىبعض أوراق الكرافت أو أطباق البیض 

  یمكن استخالص المعادن من المخلفات الصناعیة الصلبة، حیث أن نفایات المناجم

. وعملیات التعدین لھا قیمة اقتصادیة، نظرا ألنھا تحتوي على مواد معدنیة ذات قیمة

على سبیل المثال توضح الدراسات في الوالیات المتحدة األمریكیة أنھ یمكن استعادة 

من المعادن الموجودة في النفایات الصناعیة بواسطة التكنولوجیا المتاحة  %50حوالي 

 .حالیا

  تطبیق المواصفات الدولیة على إدارة النفایات الصناعیة الصلبة: الفرع الثالث

بشكل خاص، في حل  العدید من  ISO 14000یساھم الترویج لإلدارة البیئیة ولمجموعة 

اإلشكاالت التي تتعلق بإدارة النفایات الصناعیة الصلبة القابلة للتدویر وإعادة االستخدام، ھذا 

باإلضافة إلى رفع التزام المؤسسات الصناعیة لمتطلبات التنمیة الصناعیة المستدامة واالرتقاء 

إدارة النفایات الصناعیة  –لتزام باإلدارة البیئیة ومن الفوائد العامة التي یحققھا اال. باألداء البیئي

تحقیق فرص حقیقیة لتقلیل تكلفة العمل، ومن ذلك تخفیف حجم النفایات وكلفة تداولھا   –الصلبة 

ومعالجتھا، وإعادة استخدام بعض النفایات أو تسویقھا واستعادة بعض ثمنھا، وترشید استخدام 

وتشجیع البحث عن تقانات أنظف وأقل استھالكا للطاقة  الطاقة والمواد األولیة المستھلكة،

وكمثال على ما . ، من خالل المراقبة والتوثیق)الوقت الضائع(والموارد، وتقلیل فترة اإلعطال 

شركة الجمیحوشل  - تحققھ تطبیق المواصفات الدولیة على إدارة النفایات الصناعیة الصلبة 

 :یة السعودیةالریاض، المملكة العرب –لزیوت التشحیم 

" شل العالمیة"ھذه الشركة ھي جزء منالمجمع العالمي الواسع االنتشار التابع لشركة 

المتعددةالجنسیات تلتزم بكل نظمھا اإلداریة، بما في ذلك إدارة الجودة واإلدارةالبیئیة، وقد 
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 14001واألیـزو 9000 االیزوتحصل مصنع زیوت التشحیم في الریـاض على شھـادتي مطابقـة

 .كجزء من السیاسة العامة للشركةاألم

نموذجا جیدا لمصنع في دولة عربیة  -المقام في المدینة الصناعیةبالریاض–ویمثل ھذا المصنع 

 .قام بتطبیق كافة مستلزماتإدارة الجودة، ثم اإلدارة البیئیة التي تتضمن إدارة النفایات الصناعیة

حول إدارة الجودة واإلدارة البیئیة التي لھاعالقة بإدارة النفایات ما  ومن المالحظات التي سجلت

 : یلي

تعمل إدارة المصنعباستمرار لتحسین األداء البیئي، بواسطة التخفیف من الملوثات  -

إعادة استھالك بعض النفایات في دورةاإلنتاج، وتجمیع بعض : وترشیداستخدام الطاقة، ومن ذلك 

كات خارجیة تستفید منھا، وجمعالنفایات العادمة بشكل صحي، ومعالجتھا النفایات وبیعھا لشر

 .داخل المصنع، أو تحویلھا بشكلسلیم إلى وحدات المعالجة خارج المصنع

حققتالشركة كسبا مادیا في تطبیق اإلدارة البیئیة، من خالل إعادة استخدامبعض النفایات، أو  -

  1.میاهبیعھا ومن خالل ترشید استخدام الطاقةوال

 :مشروعالحدمنظاھرةالتقشرلشركةقندیل -

لشركةقندیللمشروعتقلیألومنعالمخلفاتمنالمصدروذلكعنطریقمنعأسبابحدویالفنقامالمركزبتقدیمالدعم

 . تحدثفیبعضلفائفالصاجالمجلفنثعملیةالتقشرالتی

  2.سنویایمصرألفجنیھ375منمنعظاھرةالتقشرعندالتشغیلباالقتصادیةتبلغالفائدةو

  

  دور التكنولوجیا الحیویة في إدارة النفایات الصناعیة الصلبة: الفرع الرابع

ومن . الیومیةنقلة ھائلة فیالحیاة  -والزالت تحدث-تطورت فیاآلونة األخیرة تقنیات حدیثة أحدثت 

ھذه التقنیات التكنولوجیا الحیویة، وھي تقنیةتعتمد على توظیف األنظمة الحیویة في نواحي 

 .إنتاجیة، ولھا تطبیقات عدیدةفي شتى المجاالت

وفي المجال الصناعي تلعب التقنیة الحیویة دورابارزا، ولھا عدة تطبیقات منھا استخدام البكتریا 

من األنزیمات المتواجدة في األسواق % 60فأكثر من . ألنزیماتالمھندسة وراثیا فیصناعة ا

تنتجبواسطة عملیات التخمر المیكروبي وبطرق تكنولوجیة حدیثة، ولھا دور فیالتخلص من بعض 

 .النواتج والمخلفات الصناعیة

وكذلك تلعب التقنیةالحیویة دورا في االستفادة من المخلفات الصناعیة وخاصة الصناعاتالغذائیة 

. التي تواجھ مشاكل عدیدة بسبب تراكم المخلفات الناتجة عنھاوصعوبة تداولھا والتخلص منھا

ونتیجة للنمو المستمر في قطاع ھذھالصناعات ومع قلة االنتفاع من مخلفاتھا تعتمد ھذه التقنیة 

 في فمثال. على استخدامكائنات حیة دقیقة لھا القدرة على النمو وتحویل المخلفات إلى موادنافعة

صناعة عصیر الطماطم فإن ثلث كمیة الطماطم المعدةللتصنیع تستقر كمخلفات، وتحتوي ھذه 

ویمكن االستفادة منھا باستخدامھا . المخلفات على كثیر من األحماضاألمینیة الالزمة للتغذیة

                                                           
1http://www.shatharat.net 2011 -11 -10 :تاریخ الدخول  
 

2
، مركز تكنولوجیا اإلنتاج األنظف، القاھرة، على )معالجتھا، تدویرھا، التخلص اآلمن منھا(حنان الحضري، المخلفات الصناعیة  

  :الموقع

http://www.studies.gov.lb/SiteCollectionDocu.. 2011-11-10 :تاریخ الدخول 
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ات المعقدة تعمل عل�تكسیر البروتین) بتقنیة الھندسة الوراثیة(كبیئةغذائیة لنمو بكتریا معدلة وراثیا 

المتواجدة داخل مخلفات األغذیة، وبالتالیتتمكن ھذه البكتریا من إنتاج أنزیمات البروتیاز والتي 

تقوم بتكسیرالبروتینات وتحویلھا إلى مركبات ذائبة وأحماض أمینیة ومركبات أخرى ذاتقیمة 

 .عالیة

الملوثات والمخلفات وتستخدم ھذه التقنیة لالستفادة من المخلفات، وكذلكتخلیص البیئة من 

العضویة، وذلك نظرا لقدرة البكتریاعلى تكسیر وتحلیل تلك المخلفات العضویة وتحویلھا إلى 

 .موادبسیطة

وتلقى ھذه التقنیة عنایة كبیرة في مختبرات الدول الصناعیةلتفادي استنفاذ االحتیاطات المعدنیة 

مثلة في ھذا المجال نذكر من بینھا وھناك عدة أ. في ھذه الدول، وكذلك من أجل محاربةالتلوث

التي تماكتشافھا في بلجیكا منذ عشر سنوات، والتي تتمیز بعدة Alicaligenesentrophusبكتریا

منھجیات للوصوإللى ھدفھا حیث تبدأ بتناول المعادن الثقیلة وتخزینھا داخل خالیاھاوامتصاصھا 

ارجیةأو بعیدة، وتتم ھذه العملیة داخل أغشیة مختصة لیتم فیما بعد ترسیبھا داخل أماكن خ

وكذلك بفضل . بواسطة األكسدة المباشرة لألیونات الذائبةوالممزوجة

  1.یمكن تطھیراألماكن الملوثة بمادة الكلورRhodococcuschlorophenoبكتریا

 :ومن األمثلة على ذلك

حیث لمصنعاجروجرینإلنتاجعلفحیواني، ) مخلفاتالزیتون(المخلفاتالصلبة استخداممشروعإعادة- 

 (قامت باالستفادة من مخلفات الزیتون 

 2:،وحققالمشروعالفوائدالبیئیةواالقتصادیةالتالیة)علفحیوانیعالیالقیمةإل�بتحویلھا

 :الفوائدالبیئیة

 التخلصاآلمنمنمخلفاتصناعةالزیتون - 

 تحسینبیئةالعمل - 

 :الفوائداالقتصادیة

  .طنمنعلفالحیوانعالیالقیمةالغذائیة20.000إنتاج -

  جنیھمصري 1.218.200جنیةمصریسنویاباستثماراتبلغت5.245.000تحقیقعائدسنویقدره  -

  

  

  أسالیب المعالجة والتخلص من النفایات الصلبة : المبحث الثالث

  

 دولشكالت التي تواجھھا الالصلبة تعد اآلن من أكثر الم ة أن قضیة إدارة المخلفاتوفي الحقیق

تعقیداً وتشابكاً، بل وأصبحت ضمن قضیة عامة وكبیرة، ھي التنمیة المستدامة، ولذلك فإن إدارة 

المخلفات بطریقة صحیة وسلیمة اجتماعیاً وبیئیاً واقتصادیاً أصبحت اآلن من األھداف التي 

امل المدخل الش بإتباعولذلك ال بد من تناول ھذه القضیة ، تسعى إلى تحقیقھا جمیع دول العالم

                                                           
1http://www.shatharat.net 
 

2
  ، مركز تكنولوجیا اإلنتاج األنظف، القاھرة،)معالجتھا، تدویرھا، التخلص اآلمن منھا(حنان الحضري، المخلفات الصناعیة  

http://www.studies.gov.lb/SiteCollectionDocu... 
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والمتكامل والمستدام، وعدم إغفال أي جانب أو بعد لھ عالقة بھذه القضیة الحیویة، وضرورة 

تبني العدید من األسالیب والطرق والحلول التي تناسب مجتمعاتنا للتعامل معھا، مع التأكد من أخذ 

  .كافة الجوانب واألبعاد عند تنفیذ ھذه الطرق واألسالیب

  )إعادة التدویر(عالجة المادیة للنفایات الصلبة أسالیب الم :المطلب األول

ویعرف أیضا . التدویر ھو عملیة استعادة مواد كانت قد صنعت كمنتجات، ثم ألقیت كمخلفات
على أنھ 

المعروفمد�إمكانیةاالستفادةمننفایةما،المفروضأنھافیطریقھاإل�التخلصمنھابأیوسیلةمنوسائاللتخلص
  2:التالي) 15(تدویرھا عالمة ممیزة، كما في الشكل وتوضع على المنتجات التي تم ، 1ة

  عالمة التدویر): 15(الشكل 

  

  

  

  

  

  221عبد الرحمان السعدني، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر

إلى تنفیذ عملتین ھامتین  - قبل عملیة التدویر –ومما ھو جدیر بالذكر أن دوال كثیرة تتجھ اآلن 

  : ھما

  المنتجات كلما أمكن ذلكخفض االستخدام، أي تقلیل استھالك. 

 إعادة االستخدام، أي إعادة استخدام ما یمكن من األشیاء إلى أقصى حد ممكن. 

ثم تأتي بعد ذلك عملیة التدویر، والتي تقلل من جھة من استخدام واستھالك المواد الخام األصلیة، 

  .ثم من جھة أخرى، تقلل من كمیة المخلفات التي یمكن أن تتراكم في البیئة

إلنجاح عملیة إعادة التدویر یجب مراعاة وتحقیق المتطلبات البیئیة واالقتصادیة والتقنیة العامة، و

 .باإلضافة إلى المتطلبات الفنیة الخاصة بكل منتوج والتنسیق بینھا أثناء عملیة تصمیم المنتوج

  
  متطلبات التصمیم المساعد إلعادة التدویر  : الفرع األول

توج في تحقیق المتطلبات البیئیة والتقنیة واالقتصادیة إلعادة التدویر لضمان نجاح أي من    

وحمایة البیئة والمتطلبات الفنیة واالقتصادیة األخرى یجب مراعاة كل ھذه المتطلبات، والتي 

  3.تتعارض مع بعضھا في بعض األحیان، أثناء عملیة التصمیم وذلك بشكل متواز ومتزامن

 :المتطلبات البیئیة  .أ 

مالئمة بیئیا ) مواد التشغیل ( تعتبر عملیة إعادة التدویر لغرض الحصول على المواد الثانویة 

التربة أقل منھا أثناء إنتاج وتلوث الماء والھواء و اإلنبعاثاتعندما یكون استھالك الطاقة والمواد 

أھم التساؤالت التي تطرح في مجال المتطلبات البیئیة أثناء و. بنفس المواصفات  جدیدةمواد 

  : عملیة تطویر وتصمیم أي منتوج جدید

                                                           
1
  51، ص 1998، الدار العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة، "تكنولوجیا تدویر النفایات" أحمد عبد الوھاب،  
2
  221عبد الرحمان السعدني، مرجع سبق ذكره، ص  

3http://www.mmsec.com 2011-10-12 :تاریخ الدخول 
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  ھل طرق إنتاج المنتوج واستخدامھ قلیلة التأثیر البیئي وتحافظ على الموارد ؟  

  ھل من الممكن تغییر طرق اإلنتاج إلى أخرى أكثر مالئمة للبیئة ؟  

  ھل من الممكن تفكیك المنتوج إلى أجزاء یمكن االستفادة منھا وإعادة تدویرھا ؟  

  ما ھي األجزاء التي یمكن إعادة استخدامھا ؟  

  ما ھي األجزاء التي یمكن إعادة تصنیعھا ؟  

 عادة االستخدام أو إعادة التصنیع ؟ ما ھي العملیات اإلنتاجیة الالزمة إل  

  ما ھي األجزاء التي ال یمكن إعادة تدویرھا ویجب بالتالي التخلص منھا ؟  

  ما ھي التكلفة المطلوبة إلعادة التدویر والتخلص من المخلفات والبقایا ؟  

  ھل من الممكن تحمیل تكلفة المتطلبات البیئیة على سعر المنتوج النھائي ؟  

 تقلیل التكلفة بإجراء تعدیالت على التصمیم وتجنب استخدام بعض  ھل من الممكن

  ؟المواد

  ما أھمیة المنتوج المالئم للبیئة بالنسبة للزبون ؟  

  ما ھي القوانین واللوائح الواجب مراعاتھا ؟  

  المتطلبات التقنیة   .ب 

خاللھا إنتاج  لمعالجة المخلفات وإعادة تدویرھا یجب البحث عن التقنیات المناسبة والتي یمكن من

مواد تشغیل تتساوى مع المواد الجدیدة من ناحیة المواصفات، أو استخدام المخلفات إلنتاج  

في حالة تواجد إمكانیة التسویق والقبول ) downcycling(منتوجات أخرى أقل درجة نوعیة 

ل وتعتمد إعادة التدویر وجودة المواد المنتجة بشكل كبیر على عدة عوام. لدى المستھلك

  ). 16(ومتطلبات تقنیة  شكل 

  متطلبات التقنیة إلعادة التدویر): 16(شكل 

  

  http://www.mmsec.comنفس التاریخ  :المصدر

  :المتطلبات االقتصادیة  .ج 

تعتبر مسألة التكلفة االقتصادیة لعملیة إعادة التدویر عنصراً ھاما یجب أخذه في االعتبار ألن 

وھي تعتمد بشكل . العدید من التقنیات واإلمكانیات المتاحة یتم تجنبھا نظراً الرتفاع تكلفتھا

فكلما ازدادت درجة التفكیك . رئیسي على شكل وتركیبة المنتوج والمواد الداخلة في صناعتھ

  ).17(والفرز للمكونات والمواد وبالتالي تكالیفھا انخفض الربح الذي یمكن تحقیقھ  شكل 

سیاسات وأسالیب اإلدارة البیئیة المتكاملة للنفایات الصلبة في إطار معاییر التنمیة المستدامة: الفصل الثالث  
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  التكالیف والعوائد لعملیة إعادة التدویر :)17(شكل 

 

  http://www.mmsec.com نفس التاریخ:المصدر

  :قواعد وإرشادات للتصمیم  .د 

یمكن استخالص المواصفات ت البیئیة والتقنیة واالقتصادیة من خالل استعراض المتطلبا

  :التدویر والمتمثلة في عدة خواص ھيوالمتطلبات المساعدة إلعادة 

  خاصیة التغییر والتطویر  .1

  خاصیة التفكیك  .2

 خاصیة المواد  .3

  :خاصیة التغییر والتطویر )1

. تصنیعھ من جدید ویوفر بالتالي مواد خام وطاقة وتكلفةاستخدامھ ال یجب كل ما یمكن إعادة 

أھم شروط عملیة إعادة . ومع زیادة عمر المنتوج وطول مدة االستعمال تقل كمیة المخلفات

  . للمكونات واألجزاء) standardization(االستعمال ھي تطبیق مفھوم توحید القیاس 

  ): إعادة تدویر المنتوج(فوائد ومزایا استخدام المنتوج لمدة طویلة  
  الزمن / التقلیل من كمیة المواد المستعملة          *

  ) كمیة المواد المستعملة / عدد الوظائف المتحققة ( الرفع من فعالیة المواد           *

  الزمن / التقلیل من كمیة الفضالت          *

  على قیمة المنتوج لمدة أطول الحفاظ          *

  التقلیل من تلوث البیئة          *

  :خاصیة التفكیك )2

  : تتمثل أھمیة خاصیة التفكیك وفصل المكونات والمواد في اآلتي

  تفكیك األجھزة والمعدات ونزع المكونات واألجزاء إلجراء الصیانة أو االستبدال أو التطویر        *

  تفكیك المنتوج كلیا للمواد الداخلة في صناعتھ وفصلھا عن بعضھا البعض إلعادة تصنیعھا        *

  : أھم النقاط التي یجب مراعاتھا ھي

  الحد األدنى من تكالیف التفكیك         *

  الحد األقصى من المواد القابلة إلعادة التدویر مع مراعاة الحد األدنى من التكالیف         *

سیاسات وأسالیب اإلدارة البیئیة المتكاملة للنفایات الصلبة في إطار معاییر التنمیة المستدامة: الفصل الثالث  
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  الحد األدنى من تكالیف التخلص من المواد الخطرة ومعالجتھا         *

  :خاصیة المواد )3

تتطلب ھذه الخاصیة استعمال مواد یمكن فصلھا عن بعضھا بشكل بسیط وسریع وبدون استعمال  

مواد خطرة وتجنب وتعدد مدخالت العملیة اإلنتاجیة والعمل على إنتاج منتجات مصنعة من مادة 

  .واحدة فقط

  إرشادات وقواعد تصمیمیة لخاصیة المواد ):24(جدول

 الموادإرشادات وقواعد تصمیمیة لخاصیة 

خاصیة 

 التعدد 

الشيء غیر ( یفضل إنتاج منتوج مــن مادة واحدة فقـط أو على األقل تقلــیل تعـــدد المواد المستخدمة 

 ) المستخدم ال یجب تفكیكھ أو معالجتھ أو إعادة تصنیعــھ أو التخلص منھ

خاصیة 

الفصل 

 والتجزئة 

عملیة الربط والخلط بین المـــواد المختلفة وخصوصا بــین المواد القابلة إلعادة التـــدویر والـــمواد 

الضارة یجب أن تختار بشكل یضــمن عملیـــة الفصل بینھا بسھولة وبتكلفة بسیطة إلـــى أجزاء غیر 

 متداخلة ونقیة 

خاصیة 

 االنسجام 

مادة واحدة وضرورة استعمال خلیط من المواد یجب استعمال  في حالة عدم إمكانیة إنتاج منتوج من

 المواد القابلة إلعادة التدویر متى أمكن 

خاصیة 

 االنتفاع 

وتجنب استعمال ) اللدائن / المعادن ( العمل على استخدام المواد القابلة إلعادة التصنیع بتكالیف قلیلة 

 المواد غیر القابلة إلعادة التصنیع 

خاصیة 

ص التخل

 والمعالجة 

العمل على تجنب استخدام المــواد الضــارة وغیر القابلـــة للمعالجــة أو تتطلب تكالیف عالیــة لمعالجتھا 

 ، وعند االضطرار إلى استخدامھا یجب استعمالھا على حدة وعدم استخدامھــا مع مــواد أخرى 

خاصیة 

 الترمیز 

مما یسھــل عملیة التعرف على المواد الداخلة في اإلنتاج یجب ترمــیز كل المنتجات بشكل جـید وواضح 

 باإلضافة لطرق التفكیك والمعالجة 

  http://www.mmsec.com: المصدر

 

 النفایات الصلبة القابلة لالسترجاع: الفرع الثاني

، سوف ...صناعیة أو زراعیةعیة النفایات الصلبة سواء كانت منزلیة أو نظرالتشعب وتباین نو

حجم استعادة المعادن من ) 25(ویمثل الجدول  .نكتفي بنماذج محددة ذات أھمیة اقتصادیة وبیئیة

  .نفایات البلدیات في أوربا والوالیات المتحدة األمریكیة

  

  

  

حجم استعادة المعادن من نفایات البلدیات في أوربا والوالیات المتحدة األمریكیة ):25(جدول 

 )بآالف األطنان (

  

مجموع   اسبانیا  ایطالیا  بریطانیا  فرنسا  ألمانیا  
  أوروبا

  أ.م.الو

الورق 
  )أ(والكرتون

8500  5200  3700  2000  3500  32700  40000  

  1930  6500  310  350  450  350  3850  البالستیك

المتكاملة للنفایات الصلبة في إطار معاییر التنمیة المستدامة سیاسات وأسالیب اإلدارة البیئیة: الفصل الثالث  
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  2350  10000  510  1000  1500  2000  3300  الزجاج
معادن غیر 

  حدیدیة
1204  1750  75  278  121  3950  1750  

  46030  53175  4441  3628  5725  9300  16854  المجموع
    28        9,6  11,5  البطاریات

المعادن الحدیدیة 
المستعادة من 

المركبات المنتھیة 
  الصالحیة

            
  

11000  

  
  

17000  

:لمصدرا  
E. Lacoste and P. Chalmin, 2006 World wastesurvey: FromWaste to Resourc   ,
Paris, Economica  , Editions, 2006 

  .موادمستعادةمننفایاتالبلدیاتوالنفایاتالصناعیة) أ(
  :للتدویر ھيوأشھر النفایات الخاضعة 

 الورق .1

 الزجاج .2

 البالستیك .3

 القماش .4

 المخلفات المعدنیة .5

 المواد العضویة .6

  إعادة تدویر الورق: أوال
المقابلمراحلرسكلةالورق،بحیثنجدأنمصدرالورقالقابلللتدویرناتج )18(یمثاللشكل 

عناستعمالھفیالمطابع،الجرائدوغیرھا،لیتمجمعھبعداستخدامھعنطریقالجمع 

  .كورق مقو�مرسكلاستخراجھثمیتمتحویلھإل�خیوطمفصولةوأخیرایتمأیالفرزومناالختیاری

 وتستخدمنفایاتالورقفیصناعةالموادالعازلةالسیلیلوزیة، كمایمكناستخدام
الورقالملوثبالترابفیإنتاجالوقود،واستخداماأللیافالمستردةمننفایاتالورق 

  1.نقللبدرجةكبیرةمنالتلوثالبیئي
  
  
  
  

  )18(الشكل 
  مبدأ رسكلة الورق 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
  71فاطمة الزھراء زرواط، مرجع سبق ذكره، ص  

 ...محالت، أكشاك،

المطابع، انتاج 

التعلیب، انتاج 

 ...الصحي، الورق 

 الكرتون /استعمال الورق

الورق والورق المقوى 

جرائد، (المستعمل 

...)مجالت،  
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  51بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

  إعادة تدویر الزجاج: ثانیا
 : فیصناعةالزجاج،المواداألساسیةفیإنتاجھبالصفةالعادیةھي

 الحرارة،وھذھالموادتستھلككمیةكبیرةمنالطاقةعنداالنصھار،والتلحیمل،الرم

  .المقابلفعندإذابةالزجاجالمستعمل،االحتیاجاتالطاقویةتكونأقلب

  )19(الشكل 
  مبدأ رسكلة الزجاج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  52بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، ص  :المرجع

یوضحذلك،فالزجاجیسحقویفصلعنالموادالدخیلةبحیثیتمفرزھاثم ) 19(ل والشك

  نزعھابعدتجمیعھانتقائیا،ثمیوضعھذاالزجاجفیفرندرجةحرارتھتصإللى 

  . منأجإلذابتھواستعمالھمرةأخرى) م1400°(

  إعادة تدویر البالستیك: ثالثا
ى الحالة السائلة، ثم تضاف یتم تجمیع النفایات البالستیكیة من القمامة وفرزھا ثم تصھر لتتحول إل

إلیھا بعض األلوان العضویة والصبغات إلعطائھا لونا واضحا، وقد یضاف أسود الكربون إلیھا 

كما تضاف لمصھور تلك المواد بعض . لیمحو ما بھا من ألوان، ویحولھا إلى اللون األسود

اع ھذه الطریقة أن ویجب عند إتب. اإلضافات لتحسین خواصھا من الناحیة اللیونة أو الصالبة

تضاف ھذه النفایات بكمیات بسیطة أثناء إنتاج الخامات الجدیدة، كما ینصح بعدم استعمال النواتج 

الفرز /التجمیع االختیاري   

 التحلیل إلى خیوط مفصولة

 آالت الورق

 الورق والورق المقوى المرسكل

 محالت، أسواق

 صناعة المشروبات

 زجاج مستعمل

)قارورات ( استعمال الزجاج   

 تجمیع انتقائي

 إنتاج قارورات زجاجیة

 فرز آلي للمواد المعیقة والمسحوقة

)م°1400-م°1300( فرن الزجاج   
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فیما یتعلق بطعام اإلنسان أو شرابھ، ولكن یجب أن یقتصر استعمالھا على مواسیر الصرف 

  .الصحي والصناعي

ومن الطرق األخرى إلعادة استخدام البالستیك إجراء عملیة التقطیر الجزئي لھ لتكسیر      

مكوناتھ إلى مواد بسیطة التركیب حیث یستفاد منھا في صناعات أخرى، وھذه الطریقة ال تصلح 

نھا إال للمواد التي یمكن صھرھا بالحرارة، أما بالنسبة للنفایات التي ال تلین بالحرارة، فیتم طح

  .طحنا ناعما إلعادة استخدامھا في إنتاج مواد بالستیكیة جدیدة

أما أحدث االتجاھات العلمیة لحل تلك المشكلة، فھي ابتكار منتجات بالستیكیة تتحلل       

بیولوجیا لتحلل إلى مواد عضویة بسیطة بفعل الكائنات الحیة الدقیقة في وجود أشعة الشمس، 

. تلك المواد ذاتیا فور تأدیة دورھا حفاظا على البیئة من التلوثوالھدف من ذلك والتخلص من 

ولكن یجب مالحظة أن تكون نواتج ھذا التحلل مواداً كیماویة غیر سامة یسھل للبیئة المحیطة بھا 

  1.استیعابھا بال مشاكل

  إعادة تدویر القماش: رابعا
یھملون االستفادة من مخلفات  على الرغم من ضآلة كمیات القماش، فإن خبراء التدویر ال      

القماش على الرغم من أنھا تمثل نسبة قلیلة من النفایات الصلبة، وذلك في عمل السجاد وبعض 

المفروشات ذات التصمیمات الخاصة، أو إنتاج القطن قلیل الجودة، وذلك عن طریق استخدام 

امیر لفك المنسوجات ماكینات تتكون من أسطوانتین تدوران في عكس االتجاه، ومزودتین بمس

  . الطویلة من األنسجة العرضیة للقماش

ولكن ھناك بعض االحتیاطات الواجب اتخاذھا في مخلفات القماش حتى یمكن إعادة تدویره      

بطریقة سلیمة بیئیا، وأھمھا تنظیف مخلفات القماش إلزالة أي مخلفات وخاصة الملوثات 

  2.العضویة، التي تكون ملتصقة بالمنسوجات

  إعادة تدویر النفایات المعدنیة: خامسا
یعتبراستردادنفایاتالصناعاتالمعدنیةمناألمثلةالناجحة،وقدساعدعل�نجاحھاتوفراألسواقالتیتتسابقللح

% 45صولعلیھابھدفاستخدامھا كموادأولیةلمنتجاتجدیدةویعتمدحالیاإنتاج

متحدةاألمریكیة منالصلبعل�لمستو�العالمیعل�الخردةكموادأولیةللصناعة،وفیالوالیاتال

مناإلنتاجالكلیلأللمنیوم، %50تسترد

% 10-5بتأنكمیةالطاقةالمستخدمةلتصنیعھذھالنفایاتال تتعدى ثویعاداستخدامھفیالصناعة،وقد

منالمواداألولیة، ونستردبعضالمعادنفیصورةنقیةكمافیحالةاسترداداأللمنیوممنعلب المشروبات 

  3.وبعض مكونات السیارات

  العضویة إعادة تدویر النفایات: سادسا

من نفایات القمامة، ویختلف  %50أكثر من ) بقایا الطعام(تمثل النفایات العضویة المنزلیة 

التعامل مع النفایات العضویة في المدن عنھا في الریف، فالریف یستخدم قدرا كبیرا من المواد 

العضویة كغذاء للطیور والحیوانات، وھي أفضل الطرق الستخدام النفایات العضویة، ولكن 

  .وبیئیة واقتصادیة النفایات المنزلیة في المدن تمثل مشكلة ذات أبعاد صحیة واجتماعیة

                                                           
1
  113 -112، ص ص 2000، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، 1، ط"الملوثات الكیمیائیة للبیئة " جمال عویس السید،  
2
  226زكریا محمد عبد الوھاب طاحون، مرجع سبق ذكره، ص  
3
  52ه، مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه، ص فاطمة الزھراء زرواط، مرجع سبق ذكر 
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ویتم تجمیعھا وتدویرھا وإنتاج مادة مخصبة لألرض، وھو ما یطلق علیھ بالسماد العضوي، 

ونظرا لكمیتھ الكبیرة مقارنة ببقیة النفایات، وكذلك التأثیرات البیئیة السلبیة التي یمكن أن تنتج 

العضویة على أنھا نفایات عنھا إذا تركت دون معالجة، فإن الخبراء البیئیین ینظرون للنفایات 

ذات فائدة كبیرة، إذا ما تم تدویرھا واالستفادة منھا أو من بعضھا، والعكس إذا تركت دون 

  1.معالجة أو تدویر

  
  إمكانات تدویر النفایات الصلبة في الدول النامیة : الفرع الثالث

تفتقر الدول النامیة إلى برامج رسمیة تھدف السترداد المواد العالیة القیمة من النفایات الصلبة، 

لكن یتم حالیا في بعض البلدان النامیة استرداد بعض تلك المواد یومیا، وبالرغم عدم تشجیع مثل 

لمشترین تلك النشاطات إال أنھا غیر ممنوعة، وتتم حالیا بشكل منتظم یرتكز على شبكة من ا

ووكالء لھم متواجدون في األحیاء المختلفة یقومون بشراء نوع محدد أو أصناف قلیلة من المواد 

ویتم . المستعملة، كما یتم في بعض األحیان شراء أو بیع حقوق جمع تلك المواد من مناطق محددة

نفایات، ففي استرداد المواد التي یمكن تدویرھا أیضا من خالل األجھزة القائمة على تصریف ال

من وقت عملھم الرسمي  % 40مدینة بانكوك في تایالندا، یصرف عمال جمع النفایات ما نسبتھ 

في جمع الورق والزجاجات والمواد البالستیكیة والصفائح ویكسبون من ذلك ما یعادل دخلھم 

ھ في الرسمي، ولقد أدركت وزارة البیئة األندونسیة أھمیة ھذا القطاع غیر الرسمي ومساھمات

تخفیض االعتماد على المستوردات األجنبیة وتقلیل حجم النفایات التي تحتاج إلى أراض لتدفن 

  .فیھا، فقامت بتطویر استراتیجیات تھدف  تشجیع استرداد المواد من النفایات

وتجذب أماكن طرح النفایات في ھذه الدول األشخاص الذین یجمعون منھا موادا یستفیدون      

منھا، وتٌؤمن أماكن طرح النفایات في مدینة مكسیكو دخل إلعانة ملیون شخص، كما تزود أكوام 

 400القمامة في مدینة كالي في كولومبیا، وھي مدینة أصغر بكثیر من مدینة مكسیكو حوالي 

بنفایات قابلة للبیع، ومع ھذا فإن انخفاض مستوى معیشة العاملین في ھذا المجال إضافة عامل 

إلى األخطار الصحیة التي یتعرضون لھا، ال تجعل من ھذا األسلوب الطریقة المفضلة لجمع 

  2.النفایات واستصالح بعضھا األمر الذي یتطلب استبدال ھذه الطریقة التقلیدیة بطریقة أفضل

  

  

  أسالیب المعالجة الطاقویة للنفایات الصلبة: المطلب الثاني

نتیجة للقلق المتزاید من مسؤولیة معالجة النفایات الصلبة والبحث عن مصادر طاقة جدیدة، 

یة إنتاج الطاقة من النفایات أكثر بروزا في مجال معالجة النفایات، وھي أصبحت الیوم مسؤول

  .أقدم الطرق وأكثرھا انتشارا

  االحتراقأنواع : الفرع األول

 ھذھالطریقةتتمثلفي
حرقالنفایاتالحضریةالصلبةداخلمنشآتخاصةوھیاألفران،باستخداملھبیمكنالتحكمفیھیحرقالنفایاتعند"

 1600 (درجاتحرارةعالیة  

                                                           
1
  231زكریا محمد عبد الوھاب طاحون، مرجع سبق ذكره، ص  
2
، مذكرة لنیل شھادة "التكالیف الناتجة عن التلوث البیئي، حالة التلوث باإلسمنت لمنطقة رایس حمیدو" فاطمة الزھراء زرواط،  

  97، ص 1998الماجستیر، جامعة الجزائر، 
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،ویعتبرمنأنجعوسائاللمعالجةإلزالةالنفایاتالمنزلیة،ھذه )فھرنھایتأوأكثر
  1:الطریقةللتخلصمنالنفایاتتسمحب

 90 إلى 60%باستطاعتھوبصورةمثالیةإنھاءمن " التقلیلبشكلكبیرفیحجمووزنالفضالت 
 ).رماد،ونفایاتالفحموالحدید(منحجم القمامة،بتحویلھاإل�غاز،وحرارةومعادنھامدة  %

 ةالطاقةالناتجةمنحرقالنفایاتاستعاد . 
 ألجلھذاالسببمازالتالحل (إزالةاألوبئةالمیكروبیةبتدمیرالبكتیریاوالفیروسات

 )الموجھبالنسبةلنفایاتالمستشفیاتالمعدیة
 نمیزطریقتین"لقدتعددتأنواعالحرقحسبالفائدةالمرجوةمنذلك، ونستطیعأن

 2: "للحرق

 : الحرقدوناسترجاعالطاقة.  أ

 نسبة(تتمثلفیحرقالنفایاتفیأفرانخاصةمكیفةحسبمیزاتھا ھذھالطریقة

 ،ونستطیعاالستفادةمنھذھالطریقةمنخالاللمواد....)الرطوبة،االستطاعةالحراریة

 إلى 25 منالحجمومن % 10 ، التیتمثلحواليوالحدیدالفحمالتیتتركھاممثلةفینفایات

 . ھامنوزنالنفایاتالمحترقة، وھیإماتوجھنحوالمفرغةأوستعادجزءمن %30

 : الحرقمعاسترجاعالطاقة -ب

 نفساإلجراءالسابقولكننضیفجھازالسترجاعالحرارةالمنبعثة،الحرارة

 المنبعثةمناحتراقالقمامةیمكناسترجاعھاكبخار،عنطریقمرورالدخانعبرأنابیب

 : المسخنات،تستخدمھذھالطاقةفي

 منأجاللتسخینالحضریواستعماالتأخرى •

  . منأجإلنتاجالكھرباء •

الحراق ذو الجدار المائي ، األفران المتحكم بالھواء الداخل لھا : ومن ھذه الطرق یمكن ذكر      

یحددھذاالنوعمناألفرانكمیةالھواءالمتاحةلعملیةاالحتراقعنطرقٌالتحكمبنسبةالھواءالداخلةإل�غرفةاالح

و تیارات غط عالیلنفایات إما في ھواء ذو ضتراق ، الحرق بالحقن السائل فیھذا النوع یتم حرق ا

من البخار، األفران الدوارة وفي ھذا النوع تحرق النفایات في أسطوانات دوارة، ومن خالل ھذه 

  3.الحركة یتم خلط النفایات بصورة دائمة وذلك لتأمین االحتراق الكامل لھا

  االحتراقمراحل : الفرع الثاني

 :4إنعملیةاالحتراقخاضعةلثالثمراحل

 حیثیسمحبإزالةالماءالمحتو�فیالقمامة، وبذلك:مرحلةتجفیفأوتبخیرالماء - 

 . یمكنأننصإلل�درجةاالحتراق

 االحتراقالمتولدمنالمرحلةالسابقةیستأنفوالیظمسو�المواد:مرحلةاالحتراق - 

 . لالحتراقالقابلة

                                                           
1

  180ترجمة محمد صابر، مرجع سبق ذكره، صترافس وانجر 
2Hamid chaouchi«les modalités techniques potentielles de traitement »in actes du séminaire 
gestion intégrée desdéchet solides .p 145 

3
  :، على الموقع2009، أكتوبر "معالجة النفایات بالحرق " لمى الفخري، نور زكار،  

http ://www.kawngroup.com2011-11-25 :تاریخ الدخول 
 

  
4
  65بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، ص 
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عندماتنتھیعملیةاالحتراقتظھربعدذلكموادمتمثلةفیخبث  :مرحلةنھایةاالحتراق -

 .الحدیدوالرماد،والتییمكناالستفادةمنھاوإعادةاسترجاعھا

  معالجة األدخنة الصاعدة من عملیة االحتراق : الفرع الثالث

إلىحالةجدیدةصلبةأو اإلنبعاثاتفیأغلباألحیانیكون التركیزعلىتحویاللموادالغازیةالسامةالموجودةفی

فكمانعلموحسب قوانینالترومدینامیكفانما یدخإللى الفرنیجب أن  .سائلةبحیثتكونأكثرقابلیةللتحكم

یخرج أو یبقىداخاللفرنوأیضانعلمأنھلیسمنالسھولةأننتخلصنھائیا 

منالموادبمافیھاالسامةولكنتحولٌھاإلىحالةجدیدةأكثرقابلیةللتحكم یمكن أن یساعد 

  . مبدأیعلىالحدمنالتأثیراتالضارةعلىالبیئةبشكل

  :وھناك العدید من الطرق لمعالجة األدخنة الصاعدة من عملیة حرق النفایات الصلبة، نذكر منھا

1. Dry Lime Injection 
إن حقن الكلس الجاف إلى الغاز المنبعث یخفض حموضة الغاز، بحیث أن الكلس ھو مادة 

المنطلقة مكونة بذلك الملح والماء، فیبقى الملح تحت سیطرة تفاعالت األحماض في الغازات 
  )20(كما ھو مبین في الشكل . الفالتر الموجودة في الفرن وینبعث الماء بشكل غیر مؤذي للجو

  
  )20(الشكل 

 Dry Lime Injectionطریقة   

  
  نفس الموقع السابق ذكره ، على2009، أكتوبر "معالجة النفایات بالحرق " لمى الفخري، نور زكار، : المصدر

  
  

2. Cyclone Separators 
ھو عبارة عن وعاء أفقي تستدق نھایتھ لتصبح على شكل أنابیب ویبقى جزء من قمة ھذا الوعاء 
. مفتوحة وبفضل القوة الطاردة المركزیة سیقوم ھذا الفلتر بفصل الجزیئات الصغیرة عن الكبیرة

  ))21(الشكل (
  )21(الشكل 

Separators   طریقةCyclone 
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  ، الموقع نفسھ2009، أكتوبر "معالجة النفایات بالحرق " لمى الفخري، نور زكار، :المصدر

3. Electro-StaticPrecipitators 

وھنا یمرر الغاز المنبعث خالل حقل كھربائي الذي یكسب الغبار والمواد الموجودة في الغاز 
مشحونة بشحنة مختلفة التي شحنت بھا جزیئات  شحنة ویتابع بعدھا لیمر خالل الكروتودات

. الغاز، فتلتصق ھذه األخیرة بالكروتودات لتزیلھم عن اإلنبعاثات النھائیة المنطلقة من الفرن
ویمكن لھذا الفلتر العمل في الشروط الرطبة أو الجافة بحیث یرش رذاذ الماء على الغاز لمساعدة 

 )22(شكل كما ھو موضح في ال .عملیة شحن الجزیئات
  )22(الشكل 

  Electro-StaticPrecipitatoطریقة 

 
  ، الموقع نفسھ2009، أكتوبر "معالجة النفایات بالحرق " لمى الفخري، نور زكار، :المصدر

  
في السنوات األخیرة تم خلق طرق جدیدة أو تم تعدیل طرق كانت موجودة سابقا لتولید الطاقة 

  .كفاءة وأنظف من الحرقھذه الطرق عادة أكثر . من النفایات

التغویز، التحویل الحراري، التحویل عن طریق البالزما ھي بعض الطرق البدیلة، وھي طرق 

نھایة المطاف إلى إنتاج الوقود، والحفاظ على تقدم فوائد كثیرة لعملیة حرق النفایات، تؤدي في 

  . البیئة انبعاث جزئي للغازات السامة التي یمكن التحكم فیھا إلى حد كبیر

  

 )الكمر ( المعالجة البیولوجیة للنفایات الصلبة : المطلب الثالث

بمنظمة التعاون االقتصادي " إن المواد المغذیة الناتجة عن المخلفات الصلبة في الدول األعضاء 

في المنطق وعلى الرغم من أن النفایات العضویة . من األسمدة المستخدمة% 8تعادل " والتنمیة 
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ي الحضریة لن تحل بالكامل محل األسمدة، إال أنھا من الممكن أن تقلل من عملیة اإلفراط ف

  1.استخدام األسمدة والتلوث الذي یمكن أن ینتج عنھا 

ویعد الكمر تحلال . ویعرف الكمر على أنھ طریقة لتحویل المخلفات الصلبة إلى سماد عضوي

وذلك . ھوائیا محكوما، أو أكسدة بیولوجیة للفضالت العضویة، بعد فصل المكونات األخرى عنھا

ة الكمر تحویل نسبة من المواد العضویة ویصحب عملی. بھدف تحویلھا إلى سماد عضوي

  2.إلى عناصر أساسیة لتغذیة النبات، مثل الفوسفور والبوتاسیوم والزنك والنحاس) %40حوالي (

  العوامل المؤثرة في تخمیر النفایات : الفرع األول
ید نستطیع القول أن العوامل الرئیسیة المؤثرة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في إجراء التسم    

  :تاليلھي كا

تساعد الرطوبة في قتل المیكروبات المعدیة، لذا یجب المحافظة رطوبة كومة :  الرطوبة  . أ

خالل فترة التخمر، ویجب أال تزید % 60 -%50المخلفات، حیث یجب أن تتراوح بین 

ویؤدي . ، حیث تسوء التھویة وتقل البكتیریا الھوائیة لمسببة لعملیة التحلل% 60عن 

انخفاض درجة الحرارة، لذلك یجب تقلیب الكومة، ورشھا بالماء بصفة ذلك إلى 

 60- 55مستمرة، حتى تتجانس الرطوبة ودرجات الحرارة، لتصل درجة الحرارة إلى 

 3.درجة مئویة، وبذلك تكون كافیة لقتل المیكروبات المعدیة، وإلتمام العملیة بنجاح

وائیة ثالثین جزءا من الكربون مقابل تمثل البكتیریا الھ: عالقة الكربون بالنیتروجین  . ب

جزء واحد فقط من النیتروجین، ویمكن ضبط ھذه النسبة بإضافة مخلفات مختلفة لیس 

 .فقط لضمان نجاح عملیة الكمر، ولكن إلنتاج سماد جید الفاعلیة قلیل التلوث والسمیة

األكسجین، في حالة التباطؤ في عملیة التخمیر، التھویة  حیث تجرى في إیروبیك :التھویة  . ت

وفي حالة عملیة التخمیر المعجل، . تتم بواسطة انعكاس لوسائل تجدید إمدادات األكسجین

 4.التھویة تتم عن طریق نظام التھویة وخلط النفایات

 .%7إلى  %5ھي ما بین  PHالحدود المقبولة للحموضة  :PHالعنصر   . ث

وفي معظم األحیان تحتوي القمامة على بعض المكونات غیر العضویة غیر قابلة للتحلل 

ویعتبر وجود تلك النوعیة من المكونات بنسبة كبیرة في القمامة من العوامل التي تقلل . اإلحیائي

 ویفضل إزالة تلك المكونات من القمامة قبل التكمیر، حتى ال تظھر في المنتوج. من كفاءة التكمیر

  5.النھائي وتقلل من قیمتھ التسویقیة

  ویبین الجدول التالي العوامل المثلى لطریقة كمر الفضالت العضویة

  العوامل المثلى لطریقة الكمر ):26(جدول رقم 

  العوامل المثلى لطرقة الكمر  البيان

نسبة الكربون 

  للنيتروجين

35  :1  

                                                           
1
  9جاري جاردنر ترجمة شویكار زكي، مرجع سبق ذكره، ص  
2
  225عبد الرحمن السعدني، مرجع سبق ذكره، ص  
3
  233زكریا محمد عبد الوھاب طاحون، مرجع سبق ذكره، ص  

4A .Robert op .cit. p 58. 
5
  350محمد صابر، مرجع سبق ذكره، ص   
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  مم لسحب الهواء الطبيعي لنظام المواسير 50مم للنظام الطبيعي بالتقليب والتهوية القصرية،  10  حجم الجزيئات الصلبة

  % 60 – 50  نسبة الرطوبة

  درجة مئوية 60 – 55  درجة الحرارة

  233طاحون، مرجع سبق ذكره، ص  زكریا محمد عبد الوھاب: المرجع

  فوائد المعالجة البیولوجیة للنفایات الصلبة: الفرع الثاني

إن المعالجة البیولوجیة للنفایات الصلبة ینتج عنھا العدید من الفوائد سواء على المستوى      

  1.االقتصاديالزراعي أو البیئي أو 

  یحتوي السماد الناتج عن النفایات الصلبة على مواد عضویة بما فیھا :الفوائد الزراعیة

كما یلعب دورا أساسیا في المحافظة . األزون والفوسفات، كما یحتوي على مواد مغذیة للنبات

على نمو دود األرض ویحتوي على نسبة عالیة من البیكتیریا الضروریة لتآكل المواد العضویة 

فیھا األوراق والنبات والجذور الذابلة، إضافة إلى روث الحیوانات  المتواجدة في الطبیعة، بما

وقد تم حدیثا، اكتشاف میزة أخرى ھامة . لتحویلھا إلى غذاء للنبات. والجزیئات الصخریة

فقد أظھرت التجارب الحقلیة، أن ھذا النوع من السماد . للتخمیر، وھي خفض نسبة أمراض النبات

. بالتالي لھ فعالیة كبیرة في الحد من اإلصابة بالعدید من الفطریاتیحد من انتشار عفن الجذور و

وقد وجد بالفعل، العاملون في مجال زراعة البساتین أن خلط ھذا السماد المكمور مع التربة في 

 2.أواني الزرع قد قلل كثیرا من استخدام المواد القاتلة للفطریات

 متعددة، فھو یمتص الروائح الكریھة ویحلل للسماد العضوي فوائد بیئیة : الفوائد البیئیة

المرٌكبات العضویة المتطایرة، یمسك المعادن الثقیلة فیمنع انتقالھا إلى الینابیع ویحمي النبات من 

كما أنھ یحلل ویقضي كلیا في بعض األحیان على المواد الكیمیائیة السامة في . امتصاصھا

وھو أیضا یمنع . النفطیة والمركبات الھیدروكربونیة األراضي الملوثة، بما فیھا المبیدات والمواد

كما یمنع انجراف التربة على جوانب . الملوثات في األمطار الجاریة من الوصول إلى ینابیع المیاه

كما یسمح التخمر السریع من خالل معالجة المواد العضویة، بتجنب . الطرق ومنحدرات التالل

 .فنتكوین غاز المیثان وتسریبھ في المدا

 یوفر استخدام السماد العضوي وما یسمى أیضا بالكمبوست من تكلفة : الفوائد االقتصادیة

كما أنھ یعتبر سلعة . اإلنتاج الزراعي من خالل تخفیض الحاجة إلى المیاه واألسمدة والمبیدات

تاز قابلة للتسویق تشكل بدیال منخفض التكالیف كغطاء للمدافن المقفلة، وھو أیضا یعتبر بدیل مم

 .للمحسنات االصطناعیة للتربة

  
  أسالیب المعالجة البیولوجیة للنفایات الصلبة: الفرع الثالث

 " إنتعددالحلواللكیمائیةوالبیولوجیةأعطى

  :تحویاللسمادحسبالطریقةالمتبعةوھیكالتاليعدةتصنیفاتلمحطات

 :وتعتمدھذھالطریقةعل�عواملكثیرة،منھا): طریقةالكمر( المعالجةبالتخمرالھوائي  - أ

 :الرطوبة،ونسبةالكربونإل�النیتروجین،وطریقةتكسیرالنفایات،ومنھاأسالیبكثیرةمثل

  .الطبیعيالكمربتیاراتالھواءالطبیعي،وطریقةالكمربالھواءالقصري،وطریقةالكمر

                                                           
1
   46-45دسوقي أحمد عبد الحلیم، مرجع سبق ذكره، ص ص  
2
  45جاري جاردنر، مرجع سبق ذكره، ص  
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الغاز (ازغوتتمیزھذھالطریقةبإنتاجغازالبیو): البیوغاز (  عملیةالتخمرالالھوائي  -  ب

) الحیوي

ازمنالتكنولوجیغالبیوفیأثناءعملیةالتحلاللالھوائي،باإلضافةإل�الماءالناتج،وتعتبرتكنولوجیا

 /كیلووات 1.25 ( ازغالبیواتاالقتصادیة؛حیثیولدالمترالمكعبالواحدمنغاز

قوتھحصانواحدلمدةساعتین،ھذافضالًعناآلثارالبیئیةاإلیجحركطاقةكافیةلتشغیلموھی،)ساعة

  .ابیة؛حیثیتمإبادةقدركبیرمنالطفیلیاتوالمیكروباتالمرضیةفیأثناءعملیةالتخمرالالھوائي

فیھذھالطریقةتقومالدیدانبدورھامفیتحویاللنفایاتالعضویةإل�سمادعض:عملیةالتخمربالدیدان  -  ت

ةمنالرطوبةوالحرارةوالتھویة،ووجدأنسمادالدیدانذوكفاءةعالویبجودةعالیةتحتظروفمالئم

یةوخالٍمنبذورالحشائش،ومفككوخفیفالوزن،ویمكناستخدامھكتربةصناعیةفیالمشاتل،كماأنال

 .عملیةذاتھاغیرملوثةللبیئةواقتصادیةوغیرمستھلكةللطاقة

للنفایات أصبحت شائعة في أوربا، حیث : )MB(البیولوجیة – المعالجةالمیكانیك  - ث

تخضع مادة النفایات إلى سلسلة من 

العملیاتالمیكانیكیةوالبیولوجیةالتیتھدفإل�تقلیلحجمالنفایاتباإلضافةإل�تثبیتھالتقلیالإلنبعاثاتالناج

 .وتتنوعالعملیاتحسبالتطبیق .مةعنعملیةالتخلصالنھائیةمن النفایات

إنتاج (لجةإضافیةنموذجیًا،تفصاللعملیاتالمیكانیكیةمادةالنفایاتإل�آسورتخضعفیمابعدلمعا

، )التسمیدأوالتحلاللالھوائیأواالحتراقأوإعادةالتدویر

وتشتماللعملیاتالبیولوجیةعلى  .وقدیشتملذلكعل�الفصلوسحقوطحنالمادة

ویمكنأنیحدثإنتاجالسمادفیكمیات  .إنتاجالسمادوالتحلاللالھوائي

 .لمنتجكبیرةأوفیمنشآتإلنتاجالسمادمعتحسینظروفالعملیةباإلضافةإلى ترشیحالغازا

 -40وتكوناحتماالتتقلیل كمیاتالمادةالعضویةالتیسیتمالتخلصمنھابالدفنفیاألرض كبیرة،

50% ،

نظًراللكمیةالمنخفضةفیالمادةوالمحتو�العضویوالنشاطالبیولوجیة،فإنالنفایاتالتیخضعتللمعال

 95 البیولوجیةستنتج حتى-جةالمیكانیكیة

 .تھافیمواقعالتخلصمنالنفایاتالصلبةفیالمائةمنالمیثانأقلمنالنفایاتالتیلمتتممعالج

  
  
  

  )GIS(إدارة النفایات الصلبة باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافیة : المطلب الرابع

بأنھ نظام  (Geographic Information System: GIS)یعرفنظامالمعلوماتالجغرافیة 

 كومبیوتري لجمع، إدخال،معالجة، تحلیل، عرضوإخراجالمعلوماتالجغرافیةوالوصفیةألھدافمحددة

وھذاالتعریفیتضمن  .

والوصفیة )خرائط،صورجویة،صورفضائیة(مقدرةالنظامعل�إدخااللمعلوماتالجغرافیة

المعلوماتالجدولیة، (

وعرضھاعل�شاشةالحاسبأوعل�ورقبشك)تحلیلمكانیوإحصائي(،استرجاعھا،تحلیلھامعالجتھا،تخزینھا

  1.ل خرائط،تقاریرورسوماتبیانیة

                                                           
1
  240، ص2001، منشورات دار الشرق، "GISأنظمة المعلومات الجغرافیة " جزماتي سامح، مقدسي سامي،  
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االتالبیئیة،المعماریة،الجیولوجیة،إدارةالمواردالبیئیلمجإناستخدامالخریطةمنأجاللدراساتالمختلفةفیا

الجغرافیةتقومبإجراءھذھالعملیاتبشكألالخوعملیاتالتحلیاللجغرافیةلیستجدیدةولكنأنظمةالمعلومات...ة

  .فضلوأسرعمنالطرقالیدویةالقدیمة

تقییم الخطر البیئي ورصد آثار : وأھم مجاالت التطبیقات البیئیة ألنظمة المعلومات الجغرافیة ھي

التلوث، التخطیط واإلدارة البیئیة، إدارة المصادر المائیة، إدارة مرافق المیاه العامة، إدارة 

  1...لصلبة، إدارة الكوارث الطبیعیة، النفایات ا

 

  استخدام نظام المعلومات الجغرافي في إدارة، جمع و نقل المخلفات: الفرع األول
باستخدامنظامالمعلوماتالجغرافینستطیعتخطیطوتنظیمعملیةجمعونقاللمخلفاتبأفضاللطرقوأدقھاوأقل

: طبقاتمثلالبیاناتكوحیثنقومفیالبدایةبإدخااللمعطیات .كلفةاقتصادیةممكنة

طبقةشبكةالشوارعوالمسارات،طبقةتوزعالكتاللسكنیةومعلوماتعنتولدالنفایاتالناتجةعنھا،طبقةحرك(

 ةالسیاراتالعادیةفیالمدینةوأوقاتاالزدحام،طبقةمواقعالحاویات،طبقةمناطق

إضافةإل�معلوماتأخر�عنأوقاتالجمع،عددالشاحناتوأنواعھا،عددالعمالونوعوحجمحاویاتجمعال)الخ....

 .یاتنفا

ونستطیع 

تحلیلھذھالمعلوماتللحصولعل�مساراتالجمعالمثالیة،زمنالجمعالمثالیوتقلیاللكلفةاالقتGISباستخدامال

 .صادیة

تموضعبرنامجمنأجلتسییرعرباتجمعالنفایاتوالجدولةالزمنیةلعملھافینظامإدارةالنفایاGISضمنبیئةال

للبرنامجألصحابالقرارباختیارعدةبتالصلبةولقدتمتطبیقھذاالبرنامجفیمنطقةمحددةفیتایوان،یسمحھذا

 2.دائللجمعالنفایاتقبالختیارسیناریوالتشغیاللنھائي

وستعملھذھالشاحناتباسGPSتخططبلدیةدلھیفیالھندالستخدامشاحناتجدیدةلنقاللنفایاتالصلبةمجھزةب

ألنالبلدیةبدأتبخصخصةجزئیةلنظامإدارةالنفایاتالصلبةفیالمدینةوھیبحاجةإل�تعقبسیرشاGISتخدامال

یمكن البلدیة  GISاتالقمامةبدقةمنأجلمراقبةعماللمقاولینوتحدیدقیمةأعمالھمبدقة،الحن

جمیع المعلومات حول الشبكة الطرقیة ویساعد في  GISبدقة، ویضم ال  منتعقبسیرشاحناتالقمامة

مراقبة حركة ھذه الشاحنات وسیتم تطبیق ھذه التكنولوجیا في ست مناطق في المدینة ستتم 

 3.خصخصتھا

 

  تحدید مواقع الطمر الصحي باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة : الفرع الثاني
الشمولیةالواسعةلھدوركبیرفیتحدیدالمواقعالمثل�لمطامرالنفایاتالصلبة،منخالاللنظرةGISتلعبتقنیةال

ذھالتقنیةوربطجمیعالعواماللتیتدخلفیتحدیدھذھالمواقعوتستخدمأدواتمنأجالختیارالبدائاللمقترحةفیال
                                                           
1Steve Starrett, Omar Itani, Davalos. Hugo, YacoubNajjar, and Lakshmi 
Reddi, "LocatingWaste Management System Sites Using GIS Technology", CivilEngineering 
Database, 2001, section 1, chapter 267 
http://www.pubs.asce.org/chrhome2.html. 
 
2Ni-Bin Chang, GIS Technology for VehicleRouting and Scheduling in SolidWaste 
Collection Systems,1997- Journal of Environmental Engineering , Vol.123, No. 9, September 
1997, pp. 901-910 
3Gaurav Raghuvanshi,2004- Garbage trucks soonwith GPS/GIS 
Equipment,Businessline.Chennal: Apr 21, 2004.pg.1 
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مرحلةاألول�وفیالمرحلةالثانیةتستخدممزیجمنأدواتالتحلیاللمكانیوأدواتاتخاذالقرارمنأجلتحدیدالحاللم

 .ثالي

التقلیدیةیحتاجإل�وقتطویلجًدا،یمكنباستخدامنظامالمباإلضافةإل�أنالوصوإلل�القرارالسلیمبالطرقالمتبعة

 .علوماتالجغرافیتحدیدموقعمناسبللطمربدقةكبیرةوبسرعةفائقة

فبعدأنیتمجمعالمعلوماتالمطلوبةسیقومالنظامبتنفیذعملیاتمخفیةعنالمستخدموبالنھایةیقومبعرضالمنا

 .موقعللطمرللوصوإلل�القرارالسلیمأفضلطقالمحتملةواختیار

مالئملحقلطمرصحیباستخدامنظمالمعلوماتالجغرافیة،یمكناستخدامالمعلوماتالمكانیةإلظللبحثعنموقع

كما :  حقاللطمرالصحییجبأنیتوضع، ھارالطبقاتمعبعضھاالبعضباستخدامعملیةتسم�التغطیةالمكانیة

 )23(ھو موضح في الشكل 

 الشكلنستخدمطبقةنوعالتربة،.فیمنطقةذاتتربةغضاریةلمنعوصواللرشاحةإل�المیاھالجوفیة 

 )أ(

 ب( ،نضیفطبقةالفوالق،الشكل)فوالق( فیمنطقةالیوجدفیھاتصدعاتجیولوجیة( 

 ج( ،نضیفطبقةمناطقالفیضان،الشكلنفیضامنطقةالیمكنأنیحدثفیھا( 

 د(كماأنھیجبأنیكونبعیًداعنالمناطقالسكنیة،نضیفطبقةالمناطقالسكنیة،الشكل( 

 الطیوراصطدامرویجبتجنبخطروأنالیكونقریبًامنالمطارألنحقاللطمرالصحیمكانلجذبالطیو

 )ه(معالطائرات، الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )23(الشكل 

  البحث عن موقع مالئم لحق طمر صحي باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

  
  )أ(الشكل   بة                    طبقة التر )أ(الشكل 

  طبقة التربة
  اللون أخضر یمثل التربة الغضاریة

)ب(الشكل   
 مناطق الفوالق

)ج(الشكل   
 الفیضان
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 ,Pual Schiffer,1997- The ABCs of GIS,WorldWastes;Jun 1997: المرجع
ABI/INFORM Global ;PP40,6  

  

  استخدام نظام المعلومات الجغرافي في مراقبة مطامر النفایات المغلقة: الفرع الثالث
وھذا  .الموقعمنالممكناستخدامنظامالمعلوماتالجغرافیبعدإغالقموقعالطمرلیرصداالستقرارألراضی

ھبوطاتالمتزایدةلمواقعالمطامرالمغلقةمنالممكنأنتسببانخفاضوھذاسیؤثرعلى العاملھامجًداحیثأن

 : السطحبطریقتین

 بتشكیلجسممائیعل�السطحوبالتالیزیادةالحمولة :الطریقةاألولى -

 :الطریقةالثانیة -

 .مشكالارتشاحاتجدیدةھیأنمحتو�الرطوبةاألعل�سیسمحللماءبالتسربإل�جسمموقعالطمرفیاألرض

وف إنالھبوطاتالمتفاوتةفوقمناطقذاتكثافةمنخفضةوأخر�مرتفعةس

 .یسببضغطفیطبقةالتغطیةوبالتالیمنالممكنأنتتأذى

وإذاتأذتطبقةالتغطیةھذھیمكنللغازغیرالمضبوطأنینطلقأوللماءبالدخوإلل�كتلة 

، النفایاتوخلقكمیاتأكبرمناالرتشاحاتوبالتالیحدوثضرربیئیكبیر

نأنینجمعنتفاوتالضغطضرربأنابیبالترشیحأوبفتحاتاستخراجالغازفیسببذلكتركیبغازاتقابلةلالكذلكیمك

  .حتراقأوملوثاتوھذاضرربیئیآخر
لذلك 

فیدراسةومراقبةموقعالطمربجمعالمعلوماتالتالیةعنالنفایاتوالمنستطیعباستخدامنظامالمعلوماتالجغرا

 :1وقعووضعھاعل�شكلطبقاتفیالنظاموھي

 .عمروعمقالنفایات •

 . تركیبالنفایات •

 .محتو�الرطوبةللنفایات •

 .مستو�الترشیحفیالنفایات •
                                                           
1http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/grad/haywilson/EPAGIS.pdf ... 

 تاریخ الدخول: 12- 10- 2011
 
 

)د(الشكل   
سكنیةمناطق   

)ه(الشكل   

 مكان توضع المطار
)و(الشكل   

المناطق المالئمة للطمر الصحي 

 باللون األصفر
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 . وجودالغازودرجةالحرارةلموقعالطمر •

 :یتمالحصولعل�بعضمنالمعلوماتالسابقةكالتالي

عندالبوابةوتسجیاللوزنمعوصفلنوعالنفایاتوبعدأنیتم نھاعندماتأتیالنفایاتإل�الموقعفانھیتموز

ملءالخلیةفیالموقعیتمحسابمعداللتركیبللنفایاتوكذلكمنتجاربحقلیةمعتمدةعل�المخبریتماختیار 

نستطیعبعدذلكأننحسبكثافةكلخلیةمنأجلمحتواھاویقومنظام  . الكثافةاألفضللتركیبالنفایات

لوماتالجغرافیبتسجیاللكثافاتعبرالموقعموضًحابذلكالمناطقذاتالكثافةاألقلمنكثافةالمناطقالمحیطة المع

بھا، 

وھناتأتیأھمیةالنظامبعدأنیتمإغالقالمطمرویصبحجاھًزاإلعادةاستثمارھوتطویرھكمایحدثأحیانًاكبناء 

ضرارالبیئیة مالعبومناطقللزراعةمنأجلتجنباألماكنغیرالمستقرةومعالجتھاإضافةإل�منعحدوثاأل

  1.السابقة

  

  المدافن الصحیة: المطلب الخامس

تعتبر مدافن النفایات الصحیة، كمرحلة التخلص النھائي من النفایات، جزءاً مھماً ورئیسیاً في 

إستراتیجیة اإلدارة السلیمة للنفایات، وعلى البلدیات والسلطات المحلیة في البلدان النامیة أن تعتمد 

اد مواقع آمنة لتلقي وردم النفایات بحیث تكون قادرة على استیعاب في خططھا ضرورة إیج

الزیادة في حجم النفایات الناجمة في السنوات القادمة، فبدون تلك المواقع المنظمة إلدارة النفایات 

سوف یكون من العسیر منع الطمر العشوائي والحرق غیر المشروع وبالتالي من المستحیل درء 

 األرضفي  عبارة عن حفرالصحي  والدفن .2وجواره والبیئة المحیطة بھالتلوث في المجتمع 

تستعمل مقالع  األحیانحفرة یعتمد عمقھا وسعتھا على طبیعة وكمیةالنفایاتالمتوقعة، وفي بعض 

الحجر المھجورة لطمر النفایاتإذا توافرت فیھا الشروط الصحیة والبیئة المطلوبة، بحیث توفر 

الحفریات، وبعد تجھیز الحفرة یتم عزلھا عن المیاه الجوفیة بطبقة عازلة من تلك المقالع تكالیف

بنوع خاص من البالستیك لحمایة المیاه الجوفیة من التلوث،كماوتجھز  أومعادن الطین  أواالسمنت

وعملیات تحلل الموادالعضویة الموجودة في  األمطارالقاعدة بشبكة صرف للمیاه الناتجة عن میاه 

ویوضع فوقھا طبقة صلبة من الحصي والرماللتسھیل عملیة دخول المیاه  (Leachate) النفایات

ل حیث خبنوع خاص من المداوتوزع النفایات على قاعدة الحفرة وترص. شبكة الصرف إلى

  3.متر مربع لكل )طن 1.0 - 0.8(تصل كمیة النفایات الصلبة المضغوطة من 

  

  شروط اختیار موقع الدفن الصحي: الفرع األول
 : 4موقع طمر النفایات ما یلي اختیارالشروط التییجب توافرھا عند  أھمومن

المصادر  إلىتكون بعیدة عن المصادرالمائیة الجوفیة والسطحیة لضمان عدم تسرب الملوثة  أن -

                                                           
1Damian C. Green,1996- GIS and its Use in Waste Management, 1996 ESRI 
European User Conference, ESRI (UK), London, England ,2nd - 4th October,1996 
2http://forum.stop55.com/sendmessage.php2011 -10-12 :تاریخ الدخول 
 
 
 
3http://www.dzworld.net/vb/archive/index.php/t-32237.html2011-09-11 :تاریخ الدخول 
4http://www.feedo.net/Environment/EnvironmentIndex.htm 2011-10-23 :تاریخ الدخول 
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 .المائیة

تكون بعیدة عن التجمعات السكانیة الحالیة والمخطط لھا في المستقبل، ھذا وقد أوصتمنظمة أن -

معن أقرب 200م بأن ال یقل بعد موقع طمر النفایات الصلبة عن 1971الصحیة العالمیة سنة 

یطالب بأن ال تقل األردنمتر وفي  500تجمع سكني وتطالب بعض الدول بأن ال تقل المسافة عن 

 .كم عن اقرب تجمع سكاني 5المسافة عن 

 .قلیلة في المنطقة) أمطار، ثلوج(تكون كمیة التساقط أن -

   .الریح السائدة فیالمنطقة اتجاهاألخذ بعین االعتبار  -

 .اختیار طریقة النقل الصحیحة-

قیمة األرض وتكلفة اإلنشاء وكذلك البد من األخذ بعین االعتبار العامل االقتصادي  المتمثل في 

والتشغیل التي تشمل عادة تجھیز الموقع وإنشاء المرافق الالزمة بھ وعملیات الحفر وتوفیر تربة 

 ....التغطیة وعمل نظام للتحكم في میاه السیول

 :ویجب القیام بعملیة ضغط النفایات بكفاءة عالیة جدا وذلك

 .أكبر كمیة ممكنة من النفایات الصلبة الستیعاب -

 .تعیشوتتكاثر بھا الحشرات والقوارض أنلمنع تواجد فجوات یمكن  -

  .الحد من عملیة االشتعال الذاتي أولمنع  -

سم  70-30 بعد االنتھاء من عملیة ضغط النفایات وعندما یصبح االرتفاع بعد عملیة الضغط من

أتربة ویتم دكھا على طبقةالنفایات المضغوطة، وعلى  ءاتأواإلنشایوضع فوقھا طبقة من نفایات 

 - 30ھذه الطبقة توضع طبقة ثانیة من النفایات بنفس الطریقةوھكذا حتى یصل ارتفاع الموقع 

  .من االرتفاع األصلي %30 حوالي إلىسنة  20م ویتقلص ارتفاع الموقع خالل 50

مصدر النفایات الصلبةوأبرز تلك ھذا وتوجد عدة أشكال للدفن الصحي، ویتوقف ذلك على 

 : األشكال ھي

 .طمر النفایات الصلبة الصناعیة الخطرة بعد معالجتھاللحد من خطورتھا -أ 

طمر النفایات المنزلیة والصناعیة التي یمكن معالجتھا معالنفایات المنزلیة ودون أن تشكل  -ب 

 .خطرا على الصحة والسالمة العامة

بأنھ في بعض األحیان یتم طمر الحمأة مع النفایات المنزلیة بعد طمر الحمأةفقط، علما  -ج 

تكونھذه  أنتجھیزالحفرة یتم عزلھا عن المیاه الجوفیة بطبقة عازلة وغیر منفذة للمیاه ویمكن 

أو معادن الطین أو أغطیةبالستیكیة  (Bitumen) الطبقة العازلة من االسمنت أو مادة اإلسفلت

ة المیاه الجوفیة منالتلوث، وعند استعمال البالستیك كطبقة عازلة لحمای (Polyathylen) خاصة

یجب وضع طبقة رملیة ناعمة تحتھا وفوقھالحمایتھا من التمزق، وطبعا ال تتوقع أن تبقى الطبقة 

العازلة فعالة إلى األبد فلكلنوع من المواد المستعملة عمر زمني محدد، غیر انھ یشترط في الطبقة 

عالة لفترة زمنیة كافیة یكون قد تم من خاللھا االنتھاء من موقع طمر العازلة أن تبق�ف

النفایاتواالنتقال إلى موقع آخر وزرع الموقع األول باألشجار وتصبح إمكانیة تأثیرالمیاه العادمة 

  .الناتجة عن النفایات قلیلة أو حتى معدومة

ونجدفیالصورةالموالیةمقطعلمكبمراقب،وبماأنھیعدمرحلةنھائیةللتخلصمنالنفایاتدوناإلضراربالبیئة،

 )4-3-2- 1( أن العناصر  فقدجاءتركیبعناصرھمنأجلتحقیقھذاالھدف،فنجد

) 14 -11 -6( ھیعناصرمنأجلحمایةالمیاھالجوفیةتحتھذاالمكب،أماالعناصر

)  12- 10( للعناصر فھیعناصرلحمایةالمكبمنالعواماللخارجیة،أمابالنسبة

للنفایات الصلبة في إطار معاییر التنمیة المستدامةسیاسات وأسالیب اإلدارة البیئیة المتكاملة : الفصل الثالث  



 المقدمـــــة العـــــــامة

177 
 

فھیمنأجلتصریفالغازالناتجعنالنفایات،وممانالحظھأیضاشكاللمكبالذییساعدفیتصریفمیاھاألمطاربش

  .كلالیسمحبمرورھاإل�النفایاتالمغطاة

  )24(الشكل 

  مقطع لموقع ردم صحي نموذجي

  

 جسمالمفرغة-8                                                   حاجزجیولوجي - 1
 تفریغالنفایاتعل�شكلطبقات-9قاعدةكاتمة                                                         2-
 .أنبوبتصریفالغاز -10طبقةتصریفالمیاھالراشح                                        3-
 كتامةالسطح -11میاھالترشیح                                          نظامتجمیع 4-
 . تجمیعغازالمفرغة -12قناةلتصریفمیاھالسیالنالسطحي                              5-
 . نظاممراقبةالمیاھالجوفیة -13حاجزمنتراب                                                     6-
  نباتات -14رورالشاحنات                                     طریقحركةم 7-

  

  75بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، ص : المرجع

  

  
  
  

  
  
 

 

  النفایات بالدفن الصحيمزایا وسلبیات أسلوب معالجة : الفرع الثاني
  1أسلوب معالجة النفایات بالدفن الصحيا مزای:أوال

 قلةالتكلفة االقتصادیة.  

 إمكانیة استیعاب كمیات ھائلة من النفایات الصلبة. 

  تقنیة عالیة إلىسھولة تطبیق ھذه الطریقة نظرا ألنھا ال تحتاج. 

                                                           
1
  43دسوقي أحمد عبد الحلیم، مرجع سبق ذكره، ص  
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  الحرق، التحلل الحراري، التحلل ( األخرىتعد ھذھالطریقة مكملة للطرائق الحدیثة

 .والتي ینتج عنھا مواد غیر قابلة للمعالجة والتي ال بد من التخلص منھا)الحیوي

  الحرجیة باألشجارإعادةزراعة المنطقة. 

 إمكانیة االستفادة من غاز المیثان في موقعالطمر الصحي. 

  .الشبھ صحراوي اتعد طریقة مناسبة جدا لدول تمتاز بمناخ 

  

 أسلوب معالجة النفایات بالدفن الصحي:یاثان

عند  األدنىالحد  إلىتقلیلھا  أووفي المقابل توجدبعض السلبیات لھذه الطریقة والتي یمكن تجنبھا 

الموقع المناسب بعد دراسة  واختیارتطبیقطریقة الطمر الصحي حسب المواصفات العلمیة 

  :یليالمحتملة، ومن أبرز تلك السلبیات ما  البیئیةاآلثار

  تسرب الغازات الملوثةللھواء وإمكانیة حدوث فجوات في مواضع الطمر الصحي ومن

أھم الملوثات الھوائیةالناتجةعن أماكن طمر النفایات الصلبة ھي الغازات مثل غاز 

یحمل المواد  أن، وغاز ثاني أكسیدالكربون، والغبار الذي یمكن (CH4) المیثان

مسافات بعیدة، وكنتیجة لعملیات  إلىالكیماویة السامة خصوصا عند ھبوب الریاحالقویة 

، لذا تقوم الكائنات الحیة باألكسجینضغط النفایات الصلبة تصبح ھذه المواقعفقیرة 

 األسبوعاألولالموجود في مكان الطمر خالل باستھالكاألكسجینالدقیقة الھوائیة أوال 

عملیات تحلل ال ھوائیة ینتج عنھا غاز المیثان  إلىتتحول عملیات التحلل الھوائیةتقریباثم 

الخاصة لجمعة وفي حالة عدم توفرھا  األنابیبوغیرھا من الغازات التي تخرج منخالل 

  .تتصاعد الغازات من خالل الموقع

 وتختلف كمیة الغازات الناتجة حسب نوعیة وكمیة النفایات الصلبة وعموما ینتج

 .مترا مكعبا من الغازات 130الطنالواحد من النفایات الصلبة المنزلیة ما یعادل 

 تلوث مصادر المیاه بالمیاه العادمة الناتجة عن أماكن طمر النفایات، وھي عبارة  احتمالیة

عن میاه عادمة ذات تركیزات عالیة من الملوثات العضویة وغیرالعضویة الموجودة 

التي تتسرب من األمطارضویة الموجودة في النفایات ومیاه تنتج عن تحلل المواد الع

مكان الطمر وتغسل في طریقھا الملوثات العضویة وغیر العضویة، وتزدادكمیة 

المیاھالعادمة في حالة التخلص من الحمأة بأسلوب الطمر الصحي، ویتراوح لونالمیاه 

نیولھا رائحة بوال ألخضراالعادمة الناتجة عن أماكن طمر النفایات الحدیثة العھد بین 

  1.البیض الفاسد

  تولید الطاقة من المدافن الصحیة: الفرع الثالث
من األسالیب الحدیثة المتبعة في ھندسة المدافن الصحیة ھو بناؤھا وتشغیلھا كمفاعالت      

حیویة تماماً، حیث یمكننا من خالل التصمیم الھندسي والتنفیذ العملي والتشغیل المنظم بإتباع 

 والمواد(السائلة الناتجة عن تحلل المواد العضویة ) الرشاحة(طریقة إعادة تدویر العصارة 

الموجودة في تركیب النفایات وتفاعالتھا ضمن مدافن النفایات خالل مراحل تحولھا ) األخرى

طریقة أكثر حیویة ودینامیكیة  إلىالمختلفة، وبذلك یتم تطویر الطریقة التقلیدیة في الردم الصحي 

                                                           
1http://www.dzworld.net/vb/archive/index.php/t-32237.htmlنفس التاریخ السابق 
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كیمیائي، یسرع ویحسن عملیات  –وذلك بجعل المدفن الصحي یعمل كمفاعل أرضي بیولوجي 

لل والتثبیت الحیویة ویوفر الطاقة االستیعابیة لتخزین ومعالجة العصارة الناتجة عنھ ویزید التح

كمصدر  استغاللھاالناجمة خالل عملیات التحلل والتي یمكن ) المیثان(كمیة الغازات البیولوجیة 

لتي ومن المفید أن نوضح بأن التصمیم الھندسي للمدافن الصحیة الحدیثة وا.  من مصادر الطاقة

والغطاءات ) المزدوجةالفردیة أو (تعمل كمفاعالت حیویة یتألف باإلضافة إلى بطانة المدفن 

 واستخراجالترابیة الیومیة والبالستیكیة النھائیة وشبكة جمع العصارة وتصریفھا ونظام تجمیع 

تدویر من كل من شبكة أنابیب ) والموجودة جمیعھا في المدافن الصحیة التقلیدیة(الغاز الحیوي 

ضمن  انسیابھاالعصارة وإعادة رشھا وتوزیعھا على سطوح طبقات النفایات المطمورة لضمان 

الطبقات المختلفة من خالل المسامات واألخادید أو الخنادق واألنفاق الشاقولیة واألفقیة عالیة 

 لىإالمسامیة أو من خالل المضخات واألنابیب المثقبة والموضوعة على مسافات منتظمة تؤدي 

  . ع المتوازن للعصارة ضمن المدفنیالتوز

الغاز الحیوي یكون عادة مجھزاً بشفاطات وأجھزة  واستخراجوتجدر اإلشارة بأن نظام تجمیع 

إلى  يءنتاج الطاقة بدالً من تسربھ البطفي إ واالستعمالسحب للغاز لیتم تجمیعھ بھدف المعالجة 

ویُّدعم ھذا التصمیم .  الھواء المحیط والمناطق المجاورة أو حرقة المباشر بواسطة شعالت اللھب

 اللتقاطالھندسي أیضاً بأجھزة المراقبة والقیاس البیئیة وكذلك بآبار رصد المیاه الجوفیة وذلك 

م الھندسي الشكل المرافق یوضح عناصر التصمی.  لوقوع التلوث احتمالإشارات مبكرة عن أي 

  .  المفاعل الحیوي الصحي –لمدفن 

ومما ال شك فیھ أن المدافن الصحیة الحدیثة والتي تعتمد على إعادة تدویرالعصارة أو ما      

یعرف بمدافن المفاعالت الحیویة تعتبر خطوة متفوقة ومتقدمة على مدافن النفایات الصحیة 

للعصارة، ألن مدافن " وحید المسلك"والعبور االرتشاح  إلىالتقلیدیة والتي تخضع في تصمیمھا 

الحد األدنى  إلىتدویر العصارة، ومن خالل التحكم الكامل في تصمیمھا وإدارتھا ورصدھا، تقلل 

من مخاطر التلوث والتسرب الناجمة عن عملیات ردم النفایات والتخلص النھائي منھا حیث أنھا 

مواد ومركبات  إلىایات والمواد بل وفي تحویلھا تساھم وبشكل كبیر في تعدیل وتخفیف سّمیة النف

وبناًء على ما سبق فال بد من النظر الجاد في .  غیر سامة أو أقل خطورة على اإلنسان والبیئة

إمكانیة استعمال مدافن المفاعالت الحیویة الحدیثة في المنطقة العربیة خاصة وأن كمیة العصارة 

عربي ھي قلیلة نسبیاً نظراً للظروف المناخیة الجافة التي تنتج في كثیر من مناطق الوطن ال

والمطریة السائدة وبالتالي فإن متطلبات ومواصفات وعناصر ھذه  المدافن الھندسیة سوف تكون 

  1.أكثر مرونة وأقل صرامة وأخفض كلفة منھا في األقالیم الرطبة من العالم

  )25(شكل 

  مراحل تولید الطاقة من مطمر صحي من مكب للنفایات 

                                                           
1
  :، على الموقع"المدافن الصحیة كمفاعالت حیویة  –اإلدارة البیئیة السلیمة للنفایات الصلبة " باسل الیوسفي،  

http://forum.stop55.com/sendmessage.php2011-10 -12 :تاریخ الدخول 
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 محرك بالغاز مع مولد كھربائي -4مكب مراقب                                                 -1

 مشعل الغاز     -5نظام استخراج الغاز                                        -2

 مضخة الغاز -3

  77بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

الكھرباء،منخالألربعةمراإنتاجنالحظفیالشكاللسابق،كیفیةاستخراجالغازمنالمكبالمراقبواستغاللھفی
ثمیخضعھذااألخیرإل�نظاماستخراجھبواسطةمضخةالتیتحلحیثینتجالغازفیالمكبالمراقبكمرحلةأول�ومن

 .بعثھذاالغازإل�محركمنأجإلنتاجالكھرباء
  

  

  

  المبادرات الدولیة واإلقلیمیة إلدارة النفایات الصلبة: المبحث الرابع

إذاكانالھدفمنعقداالتفاقیاتوالمعاھداتوالبروتوكوالتالدولیةواإلقلیمیة 
علىمواردھاوكفالةحقاإلنسانفیالتمتع والثنائیةوغیرھاھوحمایةالبیئةوالحفاظ

فإنتحقیقھذاالھدفالیتسنىمنمجردإبرامتلكالوثائقالتشریعیة ،ببیئةنظیفةمالئمة
الدولیةواالنضمامإلیھا،ومبادرةالدوالألعضاءبالتوقیععلیھاأوالتصدیقعلیھا،وإنما 

  .یكونھذاالھدفمرھونابترجمةھذھالمعاھداتواالتفاقیاتوالبروتوكوالتإلىواقع
  
  
  
  
  

  المواثیق الدولیة فیما یخص حمایة البیئة من التلوث بالنفایات الصلبة: المطلب األول
  21أجندة القرن : الفرع األول

  1:أربعة مجاالت برنامجیة رئیسیة تتصل بالنفایات 21أعمال القرن  من جدول 21یصل الفصل  

 تقلیل النفایات إلى الحد األدنى،  -1

                                                           
1
، الدورة الخامسة، أفریل "21من جدول أعمال القرن  21الفصل "لجنة التنمیة المستدامة، التقدم المحرز منذ مؤتمر األمم المتحدة،  

1997  
http://www.un.org/ar/conf/csd2011 -05-25 :تاریخ الدخول 
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 زیادة إعادة التدویر وإعادة استخدام النفایات إلى أقصى حد، -2

 تشجیع التخلص من النفایات ومعالجتھا على نحو سلیم،  -3

 .توسیع نطاق شمول خدمات تصریف النفایات -4

وتم منذ عقد مؤتمر األرض، تكریس الكثیر من االھتمام في مجال إدارة النفایات الصلبة،       

لتطویر إعادة استخدام القطاع الغیر رسمي للنفایات وتقدیم الخدمات في المناطق المنخفضة 

د وفیما بإدارة النفایات الصلبة، فقد أثبتت الخطط التي توج. الدخل، وذلك بواسطة خطط مجتمعیة

فیھا إمكانیة لتنمیة الشركات الصغرى وتولید الدخل، أنھا أكثر جاذبیة وقابلیة لالستدامة، وفي 

العالم المتقدم، جرى تركیز االھتمام على تقلیل النفایات إلى أدنى حد واستعمال مفھوم الدورة 

  .  الحیاتیة في تقییم الممارسات الصناعیة السلیمة بیئیا

ئیل في مجال التخلص السلیم من النفایات الصلبة في البلدان النامیة، لم یحرز سوى تقدم ض     

وال یولى اھتمام كبیر لألثر . والطریقة الرئیسیة المستخدمة ال تزال إلقاء النفایات في العراء

وتظھر التجربة أن عدم تنظیم القطاع الخاص تنظیما یتسم . البیئي لمواقع التخلص من النفایات

  .لى ازدیاد اإللقاء بالنفایات في العراء واستخدام مواقع غیر مأذون بھابالكفاءة سیؤدي إ

  :فیما یخص إدارة النفایات الصلبة فھي 21أما األولویات المستجدة في جدول أعمال القرن 

 تقلیل النفایات إلى أدنى حد وجمع البیانات عنھا. 

 تطویر القطاع غیر الرسمي والشراكات الرسمیة والغیر رسمیة. 

 شاریع المتكاملة إلعادة االستخدامالم. 

  استنباط أسالیب خاصة بالجزر النامیة الصغیرة التي تعتبر أكثر عرضة للمشاكل

 .والمخاطر الناتجة عن التلوث بالنفایات الصلبة

  تنسیق أنشطة إدارة النفایات على نطاق المنظومة المشكلة من مركز األمم المتحدة

لي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فریقا مخصصا للمستوطنات البشریة والبنك الدو

مكونا من الوكاالت الشریكة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمیة وخبراء مختلفین من 

 .القطاعین العام والخاص ومنظمات غیر حكومیة من البلدان النامیة

 

  اتفاقیة بازل: الفرع الثاني
 نقاللنفایاتالخطرةعبریوفرتنفیذاتفاقیةبازلدلیالعل�أنھالیمكنأنیعالج

 وتتداخل .الحدودمعالجةمجدیةفیمعزلمنالطائفةالكاملةللمسائاللمتصلةبالنفایات

 مسائاللنفایاتالخطرةالتیتعالجفیإطاراالتفاقیةمعالمسائاللمتصلةبنفایاتالبلدیات

  .والنفایاتاألخر�وھیالیمكنأنتنفصلعنھامنعدةجوانب

 .االعمریةتھوتتمثإلحد�المسائاللھامةالناشئةفیإطاراتفاقیةبازلفیالمنتجاتاإللكترونیة التیتنتھیدور     

ووفقاألحدالتقدیرات،یتمیومیافیالوالیاتالمتحدةتحویل 

 .یبالتتمإعادةتدویرھامحلیافیالمائةمنتلكالحواس90حاسوبإل�خردة،و230000

ویتمتصدیركمیاتكبیرةمنالنفایاتاإللكترونیةإل�البلدانالنامیةإلعادة استخدامھا،وإصالحھا، 

تجدیدھا،وإعادةتدویرھا،واستردادالمعادنغیرالحدیدیة والمعادن 

واعتمدمؤتمراألطراففیاتفاقیة بازل،المعقودفي  . الثمینةفیمرافقالتعملدائمافیظروفبیئیةسلیمة

،إقرارابأھمیةمشكلةالنفایاتاإللكترونیة 2006یسمبرد

 . وبُعدھاالعالمي،إعالننیروبیبشأناإلدارةالسلیمةبیئیاللنفایاتالكھربائیةواإللكترونیة
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وعقبذلك،فیاالجتماعالتاسعلمؤتمراألطرافالذیعقدفیبالیفیجویلیة      

إللكترونیة، وتشملخطةالعماللمتعلقةبالنفایاتا . ،اعتمدالمؤتمرخطةعملعالمیة2009

عل�سبیاللمثال،إنشاءشراكةعالمیةبشأنمعداتالحوسبةووضعمبادئتوجیھیةتقنیة 

  1.بشأناإلدارةالسلیمةبیئیاللنفایاتاإللكترونیة

  

  عملیة مراكش :الفرع الثالث

 عملیةمراكشعملیةعالمیةیقودھاكلمنإدارةالشؤوناالقتصادیةواالجتماعیة

 الحكوماتالوطنیة،والوكاالتاإلنمائیة،نشطةمنبمشاركة وبرنامجاألممالمتحدةللبیئة

  :ليیوتتمثألھدافھافیما . تمعالمدنيلمجوا

سنواتبشأناالستھالكواإلنتاجالمستدامینبغیةمساعدةالبلدانفیجھودھالجع10دعموضعإطارللبرامجیدوم

قتصادیتھا مواتیة ال

كینعل�اعتمادأسالاتیةللبیئة،وتشجیعالمستھلوالمللبیئة،ومساعدةالشركاتعل�وضعنماذجلألعمااللتجاریة

 . یبحیاةمستدامة

وقدُحددتإدارةالنفایاتبوصفھاأولویةإقلیمیةفیعددمناالجتماعاتاإلقلیمیةالتیُعقدتتحترعایةعملیةمراكش،

ومنالمرجحللغایةإدراجبرنامجلدعماإلدارةالمتكاملةللنفایاتعل�المستویینالوطنیوالمحلیفي إطار 

  2.سنوات 10البرنامج الذي یدوم 

  

  

  المبادرات اإلقلیمیة: الثانيالمطلب 

 البیئیةلمنظمةالتعاونوالتنمیةفیالمیداناالقتصادي،التياإلستراتیجیةوبینت

 ،الحاجةإل�وضعحلولمتكاملةمنقبیإلدارة2001مایوي فاعتمدھاوزراءالبیئة

 2004أفریل الموادالمستدامة،وأسفرتعنتوصیاتاعتمدھامجلسالمنظمةفی

جدیدةطویلةاألجلترمیإل�جعألوروبامجتمعاإستراتیجیةوبیة،اقترحتالمفوضیةاألور2005وفیدیسمبر

، إلعادةالتدویریسع�إل�تجنبالنفایات

جإزاءالسیاساتالمتعلقةبالنفایاتیستندإل�الدورةالعنھویستخدمالنفایاتبصفتھاموردا،وذلكجزئیاباستحداث

  .مریة

 التخفیضوإعادةاالستخدام” الثالثداتاالستیعاووضعتحكومةالیابانمبادرة

 في2008لكییؤیدھاقادةبلدانمجموعةالثمانیةفیمؤتمرالقمةلعام “وإعادةالتدویر

 وتركزالمبادرة . وھیتعمالآلنعل�نشرالمبادرةعل�الصعیداإلقلیمي . ھوكایدو،بالیابان

 3.عل�منعإنتاجالنفایاتوتخفیضإنتاجھاإل�الحداألدنىبشدة

 

                                                           
1

، الدورة الثامنة عشر، "إدارة النفایات: وخطة جوھانسبورغ للتنفیذ 21استعراض تنفیذ جدول أعمال القرن "لجنة التنمیة المستدامة، 

 /2010http://www.un.ovgماي 
  
2
  لجنة التنمیة المستدامة، المرجع نفسھ 
3
، الدورة الثامنة عشر، "إدارة النفایات: وخطة جوھانسبورغ للتنفیذ 21استعراض تنفیذ جدول أعمال القرن "لجنة التنمیة المستدامة،  

 ، على نفس الموقع2010ماي 
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  سیاسات مشروع میتاب اإلقلیمي إلدارة النفایات الصلبة: لثالمطلب الثا

ممول من قبل االتحاد األوروبي، ویتولى  RSWMPمشروع میتاب إلدارة النفایات الصلبة  

تم التعاقد . ومقره في تونس RMGإدارتھ البنك الدولي من خالل الفریق اإلقلیمي إلدارة مشروع 

إن الھدف . من أجل تقدیم الخبرة في تنفیذ المشروع GTZ-ERM-GKWمع التجمع الدولي 

العام للمشروع ھو بناء قدرات وطنیة وإقلیمیة إلدارة النفایات الصلبة بطریقة متكاملة ومستدامة 

نان، المغرب، فلسطین الجزائر، تونس، مصر، األردن، لب: للدول المستفیدة من المشروع، وھي

  1.وسوریا

ضمن نطاق تشجیع التبادل اإلقلیمي للمعلومات والخبرات والتجارب في مجال إدارة النفایات      

الصلبة، وفي إطار المشروع اإلقلیمي إلدارة النفایات الصلبة فقد تم عقد ورشة عمل المنظمات 

مثلت أھداف ورشة العمل في في األردن، وت 2004جانفي من عام  22-20غیر الحكومیة في 

  :مایلي

  تعزیز الحوار حول كیفیة التقدم لألمام نحو تحقیق مشاركة المجتمع القابلة للتطبیق

 .وانجاز برامج التوعیة في إدارة النفایات الصلبة في المنطقة

  والوعي   االئتالفالتركیز بشكل خاص على المسائل الرئیسیة لمشاركة المجتمع، وبناء

 .العام

 وتشجیع التغذیة الراجعة حول مسودة الدالئل اإلقلیمیة للوعي العام ومشاركة  نشر

 .المجتمع، والترویج لنشرھا واستخدامھا بشكل واسع

إنشاء  ومن الدالئل المؤسساتیة لمشروع میتاب اإلقلیمي، ھو 

 فعااللوطنیةأدواتمؤسساتیةجدیدةلإلدارةالبیئیةلتحقیقاألھدافالبیئیةالتیخططلھاالتشریعالجدیدوخطةاأل

  : 2002 أنشئتثالثمؤسساتفیالعام .للبیئةوالتنمیةالمستدامة

تتركز مھمتھا في مساعدة ومعونة الجمعیات إلنشاء :  (AND)الوكالة الوطنیة للنفایات   .أ 

إدارة نفایات صلبة متكاملة، وتحسین الفرز االنتقائي، وإعادة االستخدام، وإقامة نظام 

 .وطني لالستعادة وإعادة استخدام نفایات التغلیف

لضمان المتابعة : (ONEDD)مركز المراقبة الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة   .ب 

والمراقبة للبیئة، إضافة إلنتاج وجمع ومعالجة وإعادة استخدام المعلومات والبیانات 

ملة یدعم ویشمل نظام معلومات بیئة شا -الذي یشمل أداة مھمة التخاذ القرار –البیئیة 

 .محطة مراقبة وشبكتي مراقبة نوعیة الھواء 11وثالث مختبرات إقلیمیة و

لتحسین مستوى القدرة المؤسساتیة والتعویض : (CNFE)المعھد الوطني للتدریب البیئي   .ج 

عن العجز في المؤھالت المھنیة، ویعد مسؤوال عن تصمیم وإنعاش برامج التثقیف 

 .البیئي، وإجراء حمالت التوعیة

                                                           
1http://www.metap.solidwaste.org/fikamin2011 -05-25 :تاریخ الدخول 
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ات والتدابیر المتخذة ضمن إطار ھذه المؤسسات مع بناء القدرة القانونیة والجھود اإلجراء

التمویلیة التي تقدمھا الحكومة البد أن تساھم بوضوح في تحسین نمط الحیاة واإلقالل من تدھور 

  .البیئة

  

  النفایات الصلبة في بعض الدول سیاسات إدارة: لمطلب الرابعا

إقلیمیة ودولیة تھم العدید من الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة وتعتبر المخلفات الصلبة قضیة 

من أھم التحدیات التي تواجھ الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة في العدید من المدن وبلدان 

العالم لما تمثلھ من حمل بیئي وصحي خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات البیئیة 

  .الحضریة أو الریفیة 

  في ألمانیا: األول الفرع

على الرغم من صرامة قوانین البیئة في ھذاالبلد فإن الوعي البیئي ھو المحرك الرئیسي       

للمواطن ھناك؛ فاأللمان فخورون وشدیدوالتباھي بنظام إعادة تدویر المخلفات في بلدھم، فال 

 :رئیسیة، وھيألوانفصل المخلفات،ملونة بأربعةصنادیقیخلو منزل من وجود برامیل أو

فرعیة لھا لونأحمر، وأسود،ورمادي، ولكل صنادیقأصفر،وأزرق،وأخضر،وبني، إلى جانب

  .داللتھلون

 مخصص إللقاء المنتجات الورقیة ومنھا الورق المقوى : الصندوق األزرق-

 وھو صندوق العبواتالبالستیكیة وكل منتجات التعبئة والتغلیف:الصندوق األصفر-

 وھو مخصص للمنتجات الزجاجیة: الصندوق األخضر-

 aaa2 عامبقایا الط: مخصصللفضالت العضویة والقابلة للتحلل، أي:الصندوق البني-

فھي مخصصة لجمیع أنواع المخلفات  : أما الصنادیق ذات األلواناألحمرواألسودوالرمادي

  bbb2. المتبقیة

سیاسة وضع رھن على العبوات البالستیكیة إتباعإلى جانب ذلك حرصت الحكومة على 

وذلك والزجاجیة، وبالتالي یقوم األفراد بإعادتھاإلى السوبر ماركت السترداد مبلغ الرھن؛ 

 . لتشجیعھم على المشاركة في ھذا المشروعالقومي

المخلفات؛ حیث تمرعربات في یوم محدد لنقل اإللكترونیات التي تحوي إدارةوللبلدیة دور ھام فی

على األثاث، وفي  من أمامالمنازل، ویجري تطبیق ذات األمر) سامة أو مشعة(مواد خطیرة 

المدن الصغیرة یتصل الناس بالبلدیةلیحددوا ھذا الیوم، أما المدن الكبیرة فیتم توزیع كتیبات على 

 .كل أسرة تحوي مواعیدمرور العربات

أما االحتمال األخیر فھو أن تكوناألشیاء في حالة جیدة ویمكن أن ینتفع الغیر منھا، وھنا تترك 

م كامل یتم االتفاق علیھ بین السكان؛ لتتاح الفرصة لمن یرغب في األشیاء على الرصیفلمدة یو

االستفادةمنھا وشراء ھذه األشیاء بسعر رمزي، وفي الواقع ھناك العدید من الناس الذین 

یقومونبفرش منزلھم بالكامل من ھذا األثاث المستعمل، بل قد تجد أجھزة كھربائیة عیبھاالوحید 

 .ظھور ما ھو أحدث منھا

ویتجلى اإلدراك األلمانیألھمیة البیئة فیما تتبعھ الدولة من أسالیب توعیة للشعب؛ وھو ما       

أثمر بجعل حمایةالبیئة بالنسبة لأللمان أمرا ال یمكن االستغناء عنھ، فھم من أكثر شعوب العالم 
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وعیابالبیئة وسبل توفیر الطاقة، وسیاسات االقتصاد في استخدام الماء والكھرباء 

وإعادة تدویرھالطلبة االبتدائي لقمامةادرالحیویة والتدفئة، ویتم تدریس مبادئ فصالوالمص

 .بالمدارس األلمانیة؛ وھو ما یؤكد أھمیة ذلك فینظرھم

بأغلبیة برلمانیة وھو " الخضر"أول دولةیفوز بھا حزب ألمانیاوعلى صعید الساسة،تعتبر      

 1.المعروف بارتكازه على سیاسات صدیقةللبیئة

ولعملیة إعادة التدویر بُعد اقتصادي ھام؛حیث توفر على المدى البعید المال، وتحافظ على المواد 

 .اعد على حمایةالبیئة من التلوثالخام، كما تس

ینتج في المتوسطعشرة كیلوجرامات من الفضالت یومیا، كما یستھلك ما یزید على ألمانیافالفرد فی

فسیلوث لتر من المیاه، وإذاتم التخلص من كل ھذه النفایات بالطریقة المعتادة، وھي حرقھا  600

الجو، كما ستھدرطاقة كبیرة من أجل حرق ھذه النفایات، فإما أن تصرف الدولة المالیین 

الحل الثاني، ألمانیاللتخلص من ھذھالفضالت، أو تستثمرھا وتعید تصنیعھا، وبالفعل اختارت

وعلى ھذا النحو أنشأت صناعة كاملة معتمدة على إعادةتصنیع  والذییوفر لھا سنویا الملیارات،

النفایات، ویتطلب ھذا األمر أن تصنع العبوات والمنتجات منذ البدایة بطریقةتسمح بإعادة 

تصنیعھا، وھذه العبوات تحمل عالمة خضراء ممیزة، ولكن ھذا المشروع الیمكن إتمامھ بدون 

  .مشاركة كل فرد في المجتمع

وواقع الحال أن ھناك في ألمانیا عددا من محارق النفایات تزید قدراتھا عن قدرات المواطن       

ولھذا، ورغبة في توسیع أعمالھا وزیادة  ،كغم من النفایات في العام 450األلماني، الذي ینتج 

أرباحھا، صارت شركات التخلص من النفایات تستورد الكمیات الفائضة في أوروبا، كي تتخلص 

وحسب رأي دائرة البیئة االتحادیة، فإن ألمانیا تحولت إلى . منھا بالطرق التي ال تضر بالبیئة

  . المشعة أیضا نفایات أوروبا، ومقبرة نفایات خطرة للمواد» مقبرة«

 225ملیون طن من ھولندا، و 2,9: وھكذا صارت ألمانیا تستورد الكمیات التالیة من جاراتھا

ألف طن من  231ألف طن من بلجیكا، و 489طن من ایرلندا، و 3500ألف طن من بریطانیا، و

ألف طن من  343ألف طن من سویسرا، و 792ملیون طن من فرنسا، و 1,2لوكسمبورغ، و

ملیون طن من تشیكیا،  1,1ألف طن من سلوفاكیا، و 93من النمسا، وملیون طن  1إیطالیا، و

ألف طن من  18ألف طن من التفیا، و 16ألف طن من لتوانیا، و 61ملیون من بولندا، و 1,1و

. نماركاألف طن من الد 736ألف طن من السوید و 429ألف طن من فنلندا، و 138استالند، و

، ومن المتوقع أن 2006ملیون طن عام  12,2فایات إلى وارتفعت مجموع واردات ألمانیا من الن

  . 2005ملیون طن عام  8,4وكان ھذا الرقم ال یتعدى . یرتفع أكثر

یورو للطن الواحد، فإن  150فایات األوروبیة لقاء ولما كانت الشركات األلمانیة تتخلص من الن

  2.»تجارة النفایات«ملیار یورو سنویا من  18,3ھذه الشركات تحقق دخال قدره 

                                                           
1http://www.env-gro.com/vb/showthread.php?t=172011-05 -26 :تاریخ الدخول 

 

2http://www.aawsat.com/details.asp?2011 -06 -14 :تاریخ الدخول 
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  الوالیات المتحدة األمریكیة: الفرع الثاني

یخضعالتداولواإلدارةالسلیمةللنفایاتفیالوالیاتالمتحدةللسلطاتالفدرالیة وسلطة 

الخاص بالمحافظةواستردادالمواد  1976 الفدرالییعدالقانونالصادرفیعامالوالیات،فعل�المستو�

بمثابةاإلدارةالقانونیةالرئیسیةفیھذاالمجال،ویحتویھذا 

 .القانونعل�القواعداألساسیةفیمسألةتداولوإدارةالنفایاتالخطرة

ولقدمنحھذاالقانونمكتبالنفایاتالصلبةالذیأنشئحدیثافیوكالةحمایة 

 :یماتالخاصةبالنفایاتالصلبةخاصفیالمجاالتالتالیةالبیئة،سلطةوضعالتنظ

 .األخطارعناألنشطةالخاصةبالنفایاتالخطیرة *

 .وضعقائمةبالنفایاتالخطیرة *

 .القواعدالواجباحترامھامنبلمولدیوناقلیومنیتول�إزالةأوتخزینالنفایات *

  1.التصاریحالخاصةبالمعالجةأوالتخزینأواإلزالة *

  الیابان: الفرع الثالث

، 137 تخضععملیةالتخلصمنالنفایاتالصلبةومعالجتھاألحكامالقانون

وتنطبقأحكامالقانوناألولعل�كافةأنواعالنفایاتسواءكانتصلبةأوسائلةویستثن�منذلكالنفایاتالنوویة،ویتحمل

مولدھذھالنفایاتمسؤولیةالتخلصمنھا،وعلیھتخفیضكمیةوحجمھذھالنفایاتعنطریقإعادةاستخدامھا،أماف

یاتالتجاریةالخاصةبجمعونقلومعالجةالنفایاتفإنھاتخضعلترخیصیصدرمنحكاماألقالیموفیمایتعلقبالعمل

  2.ھذا التصریح یحالةإزالةونقلھذھالنفایاتبواسطةالمولدلھافإنھیعف�منالحصولعلى

  المغرب: الفرع الرابع

ظموغییعتبرقطاعتثمینوتدویرالنفایاتمناألنشطةالتیبدأتتنتشربالمغرببالرغممنأنھذاالقطاعمازالغیرمن

 .رمقننوبالتالیفإنھیصعبمعرفةكمیةونوعیةالنفایاتالتییتمتثمینھاوتدویرھا

والبالستیكوالحدیدوالزجاجأوعنطریقتثمیناوالكارتونمنالنفایاتإماعنطریقتدویرھاكالورقاالستفادةویتم

منھذھالستفادةلموادالعضویةمنأجإلنتاجالسمادأوإحراقالنفایاتالتیتتوفرعل�طاقةحراریةمرتفعةمنأجال

 3:فیما یلي طرقتثمینالنفایاتبالمغرب، وتتمثل) الطاقةكماھوالشأنبالنسبةألفرانمعامالإلسمنت

 .یةإلنتاجنفسالموادأوموادأخرىاستعمالبعضالموادكالزجاجوالبالستیكوالورقكموادأول : تثمینالمادة -

 .دفاستعمالھاكموادلتخصیباألراضیالزراعیةبھتثمینالموادالعضویةإلنتاجالسماد -

 .تثمینالطاقةبواسطةتخمیرالنفایاتوإنتاجالغازاتكثانیأكسیدالكاربونوالمیثان -

  .الطاقةتثمینالطاقةبواسطةإحراقالنفایاتالتیتتوفرعل�طاقةحراریةمرتفعةمعاسترجاع -

أجلمعالجةالنفایاتبطرقعصریة،برمجتوزارةالبیئةبالمغربمجموعةمنالمشاریعالنموذجیةكمشروعمن

خلقمركزوطنیلمعالجةالنفایاتالخاصةومشروعخلقأكشاكخضراءلفرزالنفایاتبغیةتدویرھاومشروعتن

 :ظیمقطاعتدویرالنفایات

                                                                                                                                                                      
  
1
  89فاطمة الزھراء زرواط، مرجع سبق ذكره، ص  
2
  90فاطمة الزھراء زرواط، المرجع نفسھ، ص  

3http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/..2011-10-12 :تاریخ الدخول 
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 :مشروعخلقمركزوطنیلمعالجةالنفایاتالخاصةوالخطیرة -1

، 2001أكتوبر9برنامجالتعاونبینالمملكةالمغربیةوألمانیاالموقععلیھیومیندرجھذاالمشروعفیإطار

ویھدفھذاالبرنامجإل�مساعدةالمغربإلنجازمركزوطنیلمعالجةالنفایاتالخاصةوالخطیرةبغیةتطویرقطا

  .عتثمینوتدویرالنفایات

 :مشروعخلقأكشاكلفرزالنفایات -2

وعةمنالجماعاتالحضریةكماھوالشأنبالنسیندرجھذاالمشروعفیإطارالتعاونالقائمبینوزارھالبیئةومجم

بةلجماعةمكناسالحمریةوجماعةالریاضأكدالبالرباط،حیثسیتموضعمجموعھمنالحاویاتلفرزالنفایات،

 )زجاج،ورق،بالستیكونفایاتخطرة(كلحاویةمخصصةالستقبالنوعمحددمنالنفایات

 :مشروعتنظیمقطاعتدویرالنفایاتبالمغرب -3

لماعدةالتقنیةلحمایةالبیئةبدواللبحراألبیضالمتوسطوالذیتمولھایندرجھذاالمشروعفیإطاربرنامجالمس

 .موعةاألوربیةوالبنكالدوليج

 :مشروعتأھیلمعامالإلسمنتإلحراقوتثمینالنفایاتالصناعیةوالخطرة -4

تمبرمجتھذاالمشروعفیإطارالتعاونالمغربیاأللمانیوذلكبمساھمةالوكالةاأللمانیةللتعاون،حیثتماختیار

سمنتإل�جانبشركتینأجنبیتینبدوألخر�للقیامبالتجربةاألول�حولتأھیلھماتقنیالمعالشركةھولسیمالمغربلإل

  .جةالنفایاتالصناعیةوالخطرة

  

  

  

  

  

  

  

  البیئة من النفایات الصلبةمسؤولیتنا نحو حمایة : المطلب الرابع

للحدمناألخطارالبیئیةوالصحیةالمشارإلیھاالبدمنوضعإستراتیجیةمندمجةتشملمختلفالمحاورالمكونةل

 1:قطاعإدارةالنفایاتخاصةفیمایتعلقبتدعیمالجوانبوالتوصیاتالتالیة

  
  

  المؤسساتيالجانبالقانونیو:الفرع األول
 

 .بتدبیرالنفایاتالصلبةمشروعالقانونالمتعلق لتطبیقوضعآلیات •

• 

العملعل�إدراجقطاعإدارةالنفایاتضمنأولویاتالعماللحكومیوتقویةقدراتالجماعاتالمحلیةفیمجااللتدبیرال

 .مندمجلھذاالقطاع

                                                           
1http://www.gndmoh.com/vb/showthread.php2011-05 -26 :تاریخالدخول 
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 .شرطةالبیئةزیادة عددباإلسراعبإنجازالتدابیرالخاصة •

 .تشجیعخلقشركاتخاصةلجمعومعالجةوتثمینالنفایات •

 .القطاعالخاصفیمجالتدبیرالنفایاتإنجازدراساتلتقییممشاركة •

 .خلقمصالحللبیئةبمختلفالجماعاتالمحلیة •

 .السترجاعومعالجةنفایاتالتغلیفتطویر النظام الوطنی  •

 .إعداددوراتتكوینیةلصالحرؤساءومھندسیالجماعاتالمحلیة •

  والماليالجانبالتقنی:الفرع الثاني
 

 .اإلسراعبخلقالصندوقالوطنیللبیئة •

 .عملیاتفرزوتدویرالنفایاتكوسیلةلتخفیضتكالیفالتدبیرالعقالنیللنفایاتتنظیم •

 .لحد من اآلثار السلبیة على البیئة والصحةللحرقالنفایاتستخدام آلیات حدیثةا •

• 

تطویرتقنیاتبسیطةوغیرمكلفةخصوصافیمجالیالتخلصومعالجةالنفایاتتسایراإلمكانیاتالمالیةوالتقنیةلل

 .المتوسطةجماعاتالمحلیةالصغیرةو

 .لإلمكانیاتأحسنخلقمطارحعمومیةجماعیةمشتركةمنأجلتدبیر •

 .وضعمعاییرومؤشراتلتتبعوتقییمكفاءةوفعالیةأنظمةتدبیرالنفایاتمنطرفالجماعاتالمحلیة •

 .بلورةتوجیھاتتقنیةتستجیبلمتطلباتمیدانفرزوتدویرالنفایات •

• 

تحدیداألھدافعل�المد�القریبوالمتوسطوالوضعمخططاتإقلیمیةوجماعیةخاصةبالتدبیرالمندمجللنفایاتمع

  . بعید

 .االستفادةمنالتجارباألجنبیةفیمجالتدبیرالنفایاتوتكییفھامعالسیاقالوطنیوالمحلي •

 . تشجیععملیةاستخراجاألسمدةالعضویةمنالنفایات •

 .وضعآلیاتتحفیزیةللجماعاتالمحلیة •

 .وضعأنظمةلتغطیةتكالیفقطاعتدبیرالنفایات •

 .تدویرالنفایاتةالعقالنیوضعتحفیزاتضریبیةوجمركیةلفائدةالمشاریعالخاصةبالتدبیر •

 التحسیسيالجانب: الفرع الثالث

 .وضعبرامجلتكوینوتأطیرالعاملینفیمیدانتدبیرالنفایات •

 .وضعبرامجدائمةللتربیةوالتحسیسبأھمیةالتدبیرالعقالنیللنفایات •

 .دعمالتربیةالبیئیةفیالبرامجالمدرسیة •

 .التنسیقمعوزارةالتربیةالوطنیةوالشبابلصیاغةبرامجللتحسیسواإلعالمفیمجالتدبیرالنفایات •

 .خلقخالیاخاصةللتحسیسداخاللجماعاتالمحلیة •

مع   المؤسساتالعلمیةوالقطاعالخاصفیمجالتدبیرالنفایاتدعممشاركةالجمعیاتالغیرالحكومیةو •

 .خلقنشراتدوریةلتمكینالجماعاتالمحلیةمنالتواصلوتباداللتجاربفیمابینھا
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برامج تثقیف السكان وتفعیل مشاركتھم في إدارة  :الفرع الرابع
  1النفایات الصلبة

 وتھدف ھذه المرحلة إلى تعریف الجمھور : مرحلة التوعیة

بأن إتباع طریقة جدیدة للتعامل مع النفایات قد یكون أفضل من 

الطرق المتبعة حالیا، ومن األمثلة على ذلك أحد المنشورات برنامج 

 :تدویر النفایات في مدینة ایسلیب بنیویورك یتضمن

 .رسمة لدیناصور حیوان محبب لألطفال - 

 .اد التي یعاد تدویرھاالمو - 

 .كیفیة تجھیز ھذه المواد للتجمیع - 

 .رقم ھاتفي للحصول على المعلومات واالستفسارات - 

  وسائل تزوید السكان بالمعلومات لحث اھتمامھم في برنامج

في سان فرانسیسكو بأمریكا قامت الجھات المعنیة بإرسال كیس :النفایات، ومن األمثلة على ذلك

یفة یومیة بغرض تشجیع المواطنین على تدویر الصحف الیومیة، جمیع تسوق ورقي مع كل صح

اإلرشادات الالزمة لتدویر الصحف تمت طباعتھا على الكیس الورقي مع رقم الھاتف للحصول 

  .على أیة معلومات إضافیة

 وسائل أخرى إلیضاح المطلوب من السكان في برنامج إدارة النفایات: 

  آرائھم ومقترحاتھم حول برنامج إدارة النفایات الصلبةعمل لقاءات مع السكان لسماع. 

  توفیر خط ھاتفي لإلجابة على االستفسارات وتوفیر المعلومات. 

 یجب التأكید على السكان أن الھدف من : عمل مشروع تجریبي لبرنامج إدارة النفایات الصلبة

 .اءا على مرئیات السكانالمشروع ھو تقییم عدة استراتیجیات للبرنامج مع اعتبار أي تعدیل بن

 

  :الثالث الفصل خاتمة

من خالل الخبرات والتجارب التي اكتسبھا اإلنسان عن التعامل مع المخلفات البلدیة الصلبة، تبین 

ھناك طریقة واحدة أوحل واحد فقط  إلدارة المخلفات الصلبة، وإنما ھناك لھ أنھ ال توجد 

مجموعة من األسالیب والحلول التي یمكن تطبیقھا في آن واحد، وھذه الحلول تختلف من دولة 

فعلى كل مدینة دراسة وتقییم وتحلیل . إلى أخرى، بل ومن مدینة إلى أخرى في بعض الدول

    .خلفات، وبعد ذلك تبني مجموعة من األسالیب المتكاملة إلدارتھاجمیع األبعاد المتعلقة بالم

وانطالقاً من ھذا جاءت سیاسة اإلدارة البیئیة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والتي تعتمد على 

أساس إتباع المدخل المرن والشامل والمتكامل، من حیث تبني مجموعة من األسالیب وطرق 

احل إدارة المخلفات بدءاً بإنتاجھا إلى التخلص منھا، آخذاً في المعالجة والسیاسات في جمیع مر

االعتبار البعد االجتماعي واالقتصادي والبیئي عند اختیار ھذه الحلول، من أجل تحقیق اإلدارة 

  .المستدامة للمخلفات الصلبة

                                                           
1http://art.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG2011 -05 -26 :تاریخ الدخول 
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ویتم اختیارطرقتثمینإدارة النفایاتالصلبة على 

 .نیةوالوعیالسكانیومدى معرفتھمبمحیطھمأساساإلمكانیاتالمالیةوالتشریعاتالقانو

وغالباًماكانتالتقنیةالمستخدمةإلدارةالنفایاتالصلبة تطبقعل�أساسكتلةمستقلةدون 

وبالنتیجةفشلتالعدیدمن " اعتبارلألنظمةالمالیةوالتقنیةواالجتماعیةالتییجبأنتشغلھا،

ستطعأنتصل االستثماراتفیمعالجةالنفایات،لیسبسببفشاللتقنیةبذاتھا،وإنماألنھالمت

  .لمستویاتاألداءالمتوقعةوالنتائجالتیتوصلتإلیھافیظروفأخرى

وبماأنالسكانالیریدونالموادمثاللمعادنوالبالستیكوالخشبأوالمواداألخر�التي 

تستخدمفیالسلعبلیریدونالخدماتالتیتھیئھاھذھالموادوبمااناستخراجھذھالموادمن 

شجیعوتدعیماستعمالتقنیاتتثمین بینالعملیاتاألكثرتدمیراللبیئة،ھذامایحذوبناإل�ت

 . النفایاتالصلبةالتیتتطلبأقلجھداوطاقة

عربیة مثل دولومنخاللماتطرقناإلیھمننماذجفیھذاالمجالفیبعضالدوالألوروبیةوفی

المغربالحظناأنھیوجدفرقشاسعفیتطبیقھذھالتقنیاتواالستفادةمنھا،ھذامایدفع 

تحكمفیتحسینالبیئةفیالوسط بناإل�التفكیرفیكیفیةاستغاللھذھالتكنولوجیامنأجالل

  .الحضریوبالتالیالمساھمةفیإیجادمدینةنظیفةومتوازنةبیئیا

  

 

  
  

  

  

  

 

  

  إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع

  :مقدمة الفصل

عندما تصنف عواصم دول إفریقیة فقیرة مثل غامبیا ورواندا كمدن أنظف من العاصمة 

الجزائریة، وعندما تتحدث التقاریر عن عائالت تسترزق من النفایات في مزبلة وادي السمار 

ال بد  عندھا . التي تتوسط محیطا عمرانیا كثیفا یستنشق السكان فیھ غبارا ملوثا بكل أنواع السموم

یدق ناقوس الخطر، لكي تتحرك الجھات ذات العالقة بمجال النظافة، وتحدد المسؤولیات من أن 

  .ابتداء من المواطن البسیط إلى أعلى مسؤول

العمومیة والسلوكیات السلبیة لدى المواطن  اترغالمفالنفایات الصلبة وإن تناول موضوع 

الجزائري في تعاملھ مع النفایات المنزلیة وغیر المنزلیة، أصبح أمرا ضروریا خصوصا في ظل 
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االنفجار الدیموغرافي والفوضى المسجلة في مجال العمران وما صاحب ذلك من فوضى في 

لكل أنواع النفایات، لینتج عن ذلك  تسییر النفایات بشكل تحولت فیھ أحیاؤنا إلى مفارغ مفتوحة

أوبئة بدائیة مثل الكولیرا والجرب وغیرھا من األمراض التي تعاملت معھا وظھور أمراض 

  .األمم األخرى منذ قرون مضت وأصبح ذكرھا مقصورا على صفحات التاریخ

الجزائر عالمیة، وھي أقدم مفرغة عمومیة في " سمعة"وتتمتع المفرغة العمومیة بواد السمار بـ

إمبراطوریة، حیث یتجاوز طول األكوام  إلىلتتحول الیوم  1978سنة  إلىیعود تاریخ وجودھا 

ھكتارا غزتھا القمامات، وتقوم حالیا  30مترا وتتربع على مساحة  30علو  النفایاتالجبلیة من 

قد أورو، وملیون  65فضاء للترفیھ بغالف مالي یبلغ  إلىشركة تركیة بأشغال تھیئتھا لتحویلھا 

أن تھیئة جزئیة لھذا المكان استھلكت میزانیة تجاوزت " نات كوم"المدیر العام لشركة  كشف

  .ملیون دج800

وتؤكد تقاریر أمنیة صادرة عن خالیا حمایة البیئة والمحیط التابعة لقیادة الدرك الوطني وجود 

التي تھدد الصحة العمومیة " النقاط السوداء"بؤرة للتلوث على المستوى الوطني أو ما یسمى  18

والمحیط البیئي، وأشارت دراسة میدانیة استغرقت حوالي سنة كاملة أعدتھا خلیة حمایة البیئة 

لوالیة الجزائر، أن المفرغة العمومیة بواد السمار تشكل المصدر األول للتلوث البیئي في 

في السنوات األخیرة الى الجزائر على خلفیة التھدیدات العدیدة في ھذه المزبلة التي تحولت 

  .شخص موزعین على مھام مختلفة 1000توظف أكثر من    إمبراطوریة

شاحنة بشكل یومي، تزید كمیة النفایات فیھا عن أكثر  1000مفرغة واد السمار أزید من  وتستقبل

طن من النفایات، وتختلف ھذه الشاحنات بین عمومیة وخاصة، وتحمل نفایات منزلیة  3000من 

، ویرمي "براقي"صناعیة، من بین أكثر البلدیات التي ترمي نفایاتھا داخل المفرغة بلدیة وأخرى 

شركة خاصة تدفع مبالغ مقابل رمیھا لألوساخ، تتراوح حسب كمیة  50في المكان أكثر من 

  .دج للشاحنة، وال یتوقف العمل بھا لیال 600و 500النفایات، مقدرة ما بین 

حذرت المدیریة الفرعیة لألمن الصناعي والبیئة بوزارة الصناعة، من الكوارث البیئیة وقد      

المستمر للنفایات المنزلیة والظھور المفاجئ للنفایات الصناعیة السامة،  االزدیادالناجمة عن 

وتفاقمھا بسبب تمركز السكان على المنطقة الساحلیة، حیث توجد المراكز الحضریة والمناطق 

یة، وكذا بسبب النقائص المسجلة في البنى التحتیة الموجودة والتي لیست قادرة على الصناع

مواجھة التسییر البیئي للنفایات، مما نتج عنھ تلوث المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة بسبب التفریغ 

  .غیر المنظم للنفایات

ن الجزائر من البلدان التي تعاني من مشاكل بیئیة ناجمة عن غیاب التكفل الصحیح بالنفایات، إ 

بسبب مشاكل تنظیمیة، تقنیة ومؤسساتیة، فضال عن غیاب إطار تشریعي واضح، إلى غایة 

وقدرت المدیریة كمیات النفایات الحضریة المسیرة .الخاص بالنفایات 01.19صدور القانون رقم 

كغ یومیا لكل نسمة حالیا مقابل  1.2ملیون طن، على أساس  5,2الجزائر بحوالي  سنویا في

وتضیف المدیریة أن عدد الوسائل المیكانیكیة غیر مالئم، حیث . 1980كغ لكل نسمة سنة  0.65

ألفا، مما جعل نسبة إزالة  23نسمة، وإجمالي عمال ال یتعدى  7500ال یتجاوز سیارة واحدة لكل 

 3000وقد بینت الدراسة المنجزة من طرف وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة وجود .قة جداالنفایات مقل
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موقع للتفریغ على المستوى الوطني بدون دراسة مسبقة وبدون احترام ألدنى شروط حمایة 

  .البیئة

وأظھرت الدراسة الخاصة بمسح األراضي المنجزة من طرف وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة في 

ملیون طن من النفایات  1.6، أن الكمیات المخزنة على مستوى المؤسسات بلغ 2002سنة 

الصلبة، بسبب عدم توفر الوحدات الصناعیة على وسائل معالجة النفایات التي تنتجھا سنویا، 

وبینت نفس الدراسة أن الخطر األكبر یأتي من حظیرة منشآت الحرق المتواجدة على مستوى 

وتمثل األدویة المنتھیة الصالحیة، أكبر خطر  .عاطلة 64وحدة، منھا  236المستشفیات، وعددھا 

على البیئة والصحة العامة في الجزائر، باعتراف رئیس النقابة الوطنیة للصیادلة الخواص، 

مسعود بلعمري، الذي كشف أن وزارة الصحة ال تتوفر على إستراتیجیة سلیمة للتخلص من ھذه 

د كمیتھا سنویا بسبب لجوء شركات خاصة إلى استیراد كمیات الكمیات من األدویة التي تزدا

  1.توشك على نھایة الصالحیة

  

  

  

  

  

  

  

  وضعیة تسییر النفایات في الجزائر: المبحث األول

مالیین طن كل عام، یتم قذفھا غالبا داخل  خمسةیبلغ مخزون النفایات في الجزائر أكثر من 

عن السبعة  زیدكبّد الخزینة العمومیة خسائر تالمفرغات العامة، أو حرقھا في مراكز الترمید، ما ی

ویؤكد  المدیر الفرعي المكلف بالنفایات المنزلیة .ملیارات دوالر جراء إھدار وعاء بھذا الحجم

انیة، وجود رافد ھائل من النفایات القابلة للتثمین والتي على مستوى وزارة البیئة والتھیئة العمر

والتي من شأنھا  .یمكن أن یصبح لھا عمر جدید، شریطة وجود محولین على المستوى الوطني

توفیر الطاقة والعملة،وعلى سبیل المثال ال الحصر، یمكن توظیف النفایات الحدیدیة والغیر 

ألف طن یجري تھریبھا  150ذ سنوات طویلة بواقع حدیدیة التي تتعرض إلى استنزاف منظم من

  .كل عام، في دفع صناعة الحدید والنحاس وتصنیع كوابل الكھرباء وأسالك المباني

 الوضعیة الحالیة لتسییر النفایات الصلبة في الجزائر: المطلب األول

                                                           
1http://www.echoroukonline.com/ara/national/40538.rss?print2011 -10-12 :تاریخ الدخول 
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من الصعوبات، یواجھ العدید 

تنظیمیة، تقنیة، مؤسساتیة وحتى  غیاب 

بتسییر النفایات الخاص  01.19

، بینما 2000سنة  ملیون طن

  .1ملیون طن

  :كالتالي)  26(وتتكون النفایات المنزلیة الصلبة في الجزائر كما ھي موضحة في الشكل 

زجاج، %  0,90بالستیك، % 

 : باإلضافة إلى ھذا النقص على مستوى الكم فإن الوسائل المیكانیكیة غیرمالئمة

 

                                                          
1http://www.sweep-net.org/ar/node/344

 
2http://www.cfpdz.com/vb/showthread.php?
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یواجھ العدید إن تحلیل الوضعیة الحالیة، فیما یخص التكفل بالنفایات الصلبة، 

تنظیمیة، تقنیة، مؤسساتیة وحتى  غیاب : الصعوباتإلى عوامل متعددة األشكال 

01.19إصدار القانون رقم  ، ما عداتشریع وتنظیم محدد فیھذا الشأن

 .وإزالتھا، ولكنھ یبقى بعید كل البعد على ما یجري في الواقع

  ایات الصلبة المنزلیة

ملیون طن 5,2سنویا في الجزائر بحوالي بلدیة الصلبةتقدر كمیات النفایات ال

ملیون طن 8,5بحوالي  2009قدرت كمیة النفایات الصلبة البلدیة سنة 

وتتكون النفایات المنزلیة الصلبة في الجزائر كما ھي موضحة في الشكل 

%  2,50ورق، % 7,40معادن، % 1,90مواد عضویة، 
  

  وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة

 : 2قدرت الدراسات حصص اإلنتاج ب

 ؛ 1980یوم، في / ساكن / كغ 

  2010في  یوم،/ ساكن / كغ 

 %3نمو إنتاج النفایات البلدیة الصلبة یقدر ب 

باإلضافة إلى ھذا النقص على مستوى الكم فإن الوسائل المیكانیكیة غیرمالئمة

 .ساكن 7500سیارة واحدة ل 

 %50. 

 : عمال جمع النفایاتیضاف إلى ھذا العجز المادي ضعف مستوى 

 .عامل 20.000عددالعمال اإلجمالي على المستوى الوطني 

 
                   

net.org/ar/node/344 2012-11 -12 :تاریخ الدخول 

http://www.cfpdz.com/vb/showthread.php?2011-11 -12 :تاریخ الدخول 

74%

2%
7%

4% 1%
13%

)26(الشكل 
2008مكونات النفایات الصلبة المنزلیة في الجزائر لسنة 

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع

إن تحلیل الوضعیة الحالیة، فیما یخص التكفل بالنفایات الصلبة، 

الصعوباتإلى عوامل متعددة األشكال ھذه نسب حیث ت

تشریع وتنظیم محدد فیھذا الشأن

وإزالتھا، ولكنھ یبقى بعید كل البعد على ما یجري في الواقع

ایات الصلبة المنزلیةالنف: الفرع األول

تقدر كمیات النفایات ال

قدرت كمیة النفایات الصلبة البلدیة سنة 

وتتكون النفایات المنزلیة الصلبة في الجزائر كما ھي موضحة في الشكل 

مواد عضویة، % 74,30
  %13,00أخرى 

وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة: المصدر

قدرت الدراسات حصص اإلنتاج بو 

كغ 0,5 – 0,65 *

كغ  1,0 – 1,2 *

نمو إنتاج النفایات البلدیة الصلبة یقدر ب 

باإلضافة إلى ھذا النقص على مستوى الكم فإن الوسائل المیكانیكیة غیرمالئمة

سیارة واحدة ل  *

.50%نسبة التعبئة *

یضاف إلى ھذا العجز المادي ضعف مستوى 

عددالعمال اإلجمالي على المستوى الوطني  *

 : نسبة التأھیل *

 الفصل الرابع
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 .%4 - 2: المدنالمتوسطة  -

 %10 - 7: المدن الكبیرة  -

  .بالنسبة لشروط إزالةالنفایات، فإن الوضعیة العامة تبقى جد مقلقة

ي حسبتقریر أعدتھ الوكالة الوطنیة مفرغة عشوائیة عبر كامل التراب الوطن 3000تم إحصاء و

ألفھكتار جلھا من األراضي الفالحیة أو  150وتحتل ھذه المفرغات مساحة . 2011للنفایات لسنة 

  .على ضفاف األودیة حسب تقریر الوكالة الوطنیةللنفایات بعنوان تسییر النفایات في الجزائر

والبیئة أن المفرغاتالعشوائیة تتواجد في أفاد تقریر تم إعداده من طرف مصالح تھیئة اإلقلیم 

 . وضعیة غیر صحیة جد متقدمة وتشكل خطرا مستدیما على البیئةوالصحة العمومیة

وللقضاء على ھذھالوضعیة ذكرت الوكالة الوطنیة للنفایات بأن الجزائر قامت بتنفیذ إستراتیجیة 

ما إنجاز حوالي مائة مركز وطنیةلتسییر النفایات من خالل إطالقھا لمشاریع جد مھمة السی

آخرین  32مركز بصدد االستكمال واالنتھاء من إنجاز  42، من بینھا 1ردمتقني من الصنف 

  .1مراكز دخلت حیز التشغیل 10مشروع قید الدراسة واختیار األرضیات و27و

تم االنتھاء من  18قید اإلنجاز و 38منھا  102ویقدر عددالمفرزات التي تخضع للرقابة 

  .آخرین سیتم إطالقھا قریبا 19قید الدراسة واختیار األرضیات و 27زھاوإنجا

مفرزة والتي تعد األھم على المستوى الوطني  14ترتقب الجزائر تأھیل  2014 وفي أفق

مركز وستساعد على  300ما یراوح  2بینماسیتجاوز عدد مراكز الردم التقني من صنف 

  .یةبالمائة من النفایات المنزل 75التكفلبـ

  :تاليلأما التصریف النھائي للنفایات الصلبة البلدیة فھو كا

  حرق%  80طمر، %  15رسكلة، % 5 - 4سماد، %  0

  النفایات الصلبة الصناعیة: الفرع الثاني

طن سنویا بما فیھا النفایات  2.500.000یقدر إنتاج النفایات الصناعیة في الجزائر ب       

وھذانظرا  ،وتثمین النفایات تأخرا ملحوظا في الجزائر استرجاعیسجل حیث . الصناعیة العامة

: للتثمینعلى النفایاتالقابلة  االسترجاعیركز نشاط و .لغیاب سیاسة مالئمة لتطویر سوق النفایات

 .المعادن الحدیدیة وغیر الحدیدیة، الورق، البالستیك،الزجاج

 

 :المعادن الحدیدیة وغیر الحدیدیة *

 :باالسترجاعتقدر طاقة مناجم 

 .سنة بالنسبة للحدیدیة/ طن  1.500.000 

 .سنة بالنسبة لغیرالحدیدیة/ طن  90.000 

 .فقط 20% تقدر الكمیة المسترجعة والمرسكلة ب 

 :قالور *

 .طن 150.000تقدرالكمیة ب 

طن إلنتاج الورق  36.000طن، منبینھا  40.000تقدر الكمیات المسترجعة والمرسكلة بحوالي 

                                                           
1
  الوكالة الوطنیة للنفایات 
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 .طن إلنتاج نخروب البیض 4000و

 :النسیج *

 .سنویا/ طن  60.000تقدرالكمیة ب 

 .سنویا / طن 55.000إن الكمیات المسترجعة والمرسكلة تقدر ب 

 :البالستیك *

 .سنویا/ طن  100.000الكمیة ب تقدر 

 .سنویا/ طن  12.000إن الكمیاتالمسترجعة والمرسكلة تقدر ب 

وحدة تنتج ما  192غیر أن، خالصة التحقیق المنجز منطرف وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة أحصت 

طن مسترجعة ومرسكلة أي  4000طن للتعلیبمن مادة البالستیك، من بینھا  2.000.000یعادل 

0,2 %  

  النفایات الصلبة الصحیة: الفرع الثالث

طن  40.190إنمسح نفایات الصحة المنجز من طرف وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة قد قدر ب 

 .وتتم إزالتھا عن طریق الحرق .2002منالنفایات اإلستشفائیة لسنة 

كما بینتدراسة الخبرة التي خصت حظیرة منشئات الحرق المتواجدة على مستوى 

  عاطلة 64منشئة، منھا  236بأن عددھا  2002المؤسساتاإلستشفائیة سنة 

وتمثل األدویة المنتھیة الصالحیة أكبر خطر على البیئة والصحة العامة في الجزائر باعتراف 

رئیس النقابة الوطنیة للصیادلة ، الذي كشف أن وزارة الصحة ال تتوفر على إستراتیجیة سلیمة 

من األدویة التي تزداد كمیاتھا سنویا، بسبب لجوء الشركات الخاصة  للتخلص من ھذه الكمیات

  1.إلى استیراد كمیات توشك على نھایة الصالحیة

دج للطن الواحد، وبین ھذه األرقام سجلت  24500بینما تصل كلفة تخزین النفایات الطبیة نحو 

بعض الوالیات الداخلیة فضائح في الكیفیة الھمجیة التي تقوم بعض المستشفیات فیھا بالتخلص 

  2.من األعضاء المبتورة التي وجدت مرمیة على قارعة الطریق والكالب تنھشھا
  

  النفایات الصلبة الخطیرة: الفرع الرابع

                                                           
1http://www.echoroukonline.com/ara/national/40538.rss نفس التاریخ 
 
http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=323&id_article=163672  

 2011-10-12: تاریخ الدخول
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النفایات الصلبة الخطیرة برلین كمیة إنتاج  - BC، قدر مكتب الدراسات األلماني 1994في سنة 

سنة، كما أظھرت الدراسة الخاصة بمسح األراضي المنجزة من  \طن  167.500في الجزائر ب 

  20021طرف وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة في سنة 

 طن  1.559.700: المخزون على مستوى المؤسسات 

  طن 289.700: 1994نمو اإلنتاج مقارنة بسنة 

ت الصناعیة التي ال تتوفر على وسائل معالجة النفایات مشكل إزالة یواجھ عدد كبیر من الوحدا

حیث بلغت كمیات النفایات الصناعیة المكدسة حدا ال یطاق بتجاوزھا . النفایات التي تواجھھا

، وعلى سبیل المثال قدر إنتاج 2008مالیین طن منھا أیضا النفایات السامة سنة  03سقف 

آالف طن سنویا من النفایات الصناعیة، وأقرت الھیئات  10المنطقة الصناعیة للسانیة ب 

، مقابل 2008ملیون طن سنة  1,2المتخصصة  حجم النفایات الخاصة في منطقة الشرق بحوالي 

ألف في منطقة الغرب، مع تسجیل كمیات  600ألف طن في منطقة الوسط، بینما قدرت ب  450

ت التي حذرت في تقاریرھا الدوریة منظمة األمم مخزنة من األمیانت والمواد الصیدالنیة والمبیدا

  . المتحدة للزراعة والتنمیة

منطقة صناعیة  20ووفقا آلخر التقدیرات التي استندت إلى دراسة مسحیة، فإن ھناك على األقل 

موزعة عبر التراب الوطني بالقرب من الدن الكبرى بالخصوص تمثل عامل قلق في مجال 

أساسا منطقة حاسي بن عقبة وحاسي بونیف بوھران، ھذه األخیرة  النفایات الصناعیة، وتشمل

طن یومیا، وقد سجلت الجزائر تأخرا كبیرا في  50استفادت من مركز ردم تقني یعالج متوسط 

  2.مجال معالجة النفایات الصناعیة الخطیرة

  وضعیة طرق تثمین النفایات الصلبة في الجزائر: الثانيالمطلب 

  إعادة التدویر في الجزائر: الفرع األول

بلدنایسجلتخلفمعتبرفیھذاالمجالبسببغیابسیاسةواضحةومناسبة،       

فقطبعضالمواقعالتفریغیتمالفرزالموادمنطرفمتعاملینتجاریینآخرینمنأصحاب 

 . القماشالمستعمل،الحدید،حسبمسارمعین

تقدیراتالتیأنجزتمنطرفالبرنامجالوطنیمنأجاللتسییرالمدمجللنفایاتالمنزلیة   ال

  3:حوإلمكانیةاالسترجاعأعطتالنتائج التالیة "MATE" والصادرعنوزارةتھیئةاإلقلیموالبیئة 

 سنةمعادن/ طن 100000    -عاممنالورق                    / طن - 385000 

 عاممنالزجاج/ طن 50000      -                 عاممنالبالستیك/ طن - 130000

 عاممنموادمختلفة/ طن - 95000

 ملیار 3.5 )یوافق  (عام/ طن 760000مجموعھذھالنفایاتالقابلةللتدویرالذییصإللى

                                                           
1

  أزرارق بوعالم، المدیر الفرعي لألمن الصناعي والبیئة، وزارة الصناعة، الجزائر
2http://www.al.fadjr.com/ar/national/102793.html2011-11-23 :تاریخ الدخول 
 

3
  82بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، ص  
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 ھذااألخیرسیسمحلنابخلقمناصبشغلدائمةوتحقیقاقتصادیاتضخمةلكنیجب (دینار

 . االنتقائیمنالمصدرإل�محطةالتخزینفیالوقتذاتھالتنظیمالعمیقفینظامالتجمیع

 : فیالجزائریتمالتدویرالموادالتالیة

بواسطةثالثمؤسساتجھویة، وحدةالجزائر،وحدةوھران،وحدة  " : المعادنالحدیدیة" -

عام، / طن 350000ھو  1995 عنابة، حسبأرقاموزارةالصناعةعرضنشاطاالسترجاعللحدیدفیسنة

  .طنفیعنابة ( 70000 ) طنفیوھران  (80000 ) ،طن فیالجزائر  200000 ):(موزعة كالتالي

، (SONIC)یسترجعمنطرفالمؤسسةالوطنیةلصناعاتالسیلیلوز  : "الورقوالورقالمقوى" -

 .مراكزلإلنتاجمتواجدةفیالحراشوسوق أھراس،سعیدة 03 استغلت 1976 والتیمنذسنة

 وھیتعملحالیا 2004 ونجدكذلكمؤسسةتونیكوھیمؤسسةخاصةتأسستفیسنة

 . یعابكبیرةبطاقةاست

 1999حسبإحصائیات "المؤسسةالوطنیةللورقالمتواجدةفیاألخضریة، GIPEC المجمع

 المعطاةمنطرفالمؤسسة،فإنھاتسمحوفقاإلمكانیاتبتقدیراسترجاعالنفایاتالورقیةإلى

 عام/ طن  40000

 . ، ھیالمكلفةباسترجاعالزجاج( ENAVA )مؤسسةالوطنیةلصناعةالزجاج :جالزجا -

 )NAFTAL (منطرفمؤسسةنفطال :الزیوتالمستعملة -

 وقدسنتقوانینتنظیمیة،موجھةوممولةاتخذتمنأجلتشجیعوتطویرنشاطات

 .لالمجااالسترجاعواالستثمارفیھذا

  
  )التسمید(التثمین البیولوجي : الفرع الثاني

 التسمید" أننجد 2000 الصادرعنوزارةالبیئةلسنةیمكنالقول وحسبالتقریر       

 یناسبجدابالدناخاصةفیالنفایاتالمنزلیةالتیتحتو�عل�حصةمعتبرةمنالمواد

 ،تستجیبالحتیاجاتنافیالمجاالت% 60إلى %  45العضویةونسبةرطوبةمابین

 .الفالحیة

 اھذهففیالجزائرتغنیةاألرضبالموادالعضویةیتمبواسطةالسمادالكیمیائي،لكنإذااستغللن

 . الكمیاتفستكونالفائدةأكبر

 حیث 1980 إلى 1970 التسمیدلمیكنموضوعدراسة، إالبعضالخبراتالنادرةفیسنوات

 . خططلثالثوحداتتسمیدفیالجزائر،تیزیوزووقسنطینة

 و 1971 وحدةالجزائرالعاصمةوتیزیوزوأنجزتووضعتفیالخدمةحسبمخطط

 .النورأبدا،لكنتمغلقھابعدبضعسنوات،أمامشروعقسنطینةفلمیر� 1973

 : 1ونجدأنھذھالدراساتلمتنجحبسبب

 غیابالفرزالقبلیللنفایاتالغیرقابلةللتسمید،والذییتركأثرعل�إنتاجوجودة 

 .السماد

 دالسماغیابسیاسةمتعلقةبإنتاج . 

 التحسیس،واإلرشادللمستعملینوالقو�المستعملةت،المعلوماغیاب .  

  )الحرق ( التثمین الطاقوي : الفرع الثالث
 النفایاتالصلبةالحضریةینادیإل�اتخاذإجراءاتصناعیة، معمعرفةالتكلفةإزالة     

                                                           
1
  84ر عادل، مرجع سبق ذكره، صبدیا 
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 المقدرةلالستثمارالضروري،ھذھاإلجراءاتأدتإل�معوقاتكبیرة، مربوطةبتركیبة

لكونالعالجالنھائیبالترمیدسیسمحبتخفیضكبیر       . النفایاتالصلبةالحضریةالجزائریة

  .ومشجعفیكمیةالنفایاتالصلبةالحضریة
 ،قیمت 1995حیدةبالجزائرھیدراسةمالیةقامبھاالبنكالعالمیفیسنةالحالةالو"

 یوموالتیوصلت/ طن 4000 االستثماراتالضروریةلتركیبوحدةترمیدبسعةمعالجة

  1".ملیاردوالر 1.5 تكالیفھاإل�حوالي
  المفرغات العمومیة: الفرع الرابع

 رغاتعبركلبلدیاتالوطنظاھرةالرمیالفوضویوالمخازنالردیئةھیعامةالمف      

 العمومیةالمرخصة،والتیھیعموماتستقبلمجموعالنفایاتالمنتجةفیالمنطقة،بالأي

 . اعتبارللطبیعةوبالأیاحتیاطاتصحیة

 الشيءالمالحظأنكاللمفرغاتالعمومیةھیحالیافیحالةغیرصحیةوتمثلخطردائم

 . للبیئةوالصحةالعمومیة

 استغاللأمامعاییراختیارالتفریغالترتكزعل�أیدراسةبیئیة، وأشغالتجھیزو

 .المفرغاتالتحترمالقوانینالبیئیةواالجتماعیة

 مراقبةالمفرغاتالعمومیةالتتجاوزالحراسةوبأشخاصغیرعاملینوبالأي

 .مؤھالت

 مفرغةفوضویةحول 3000 التحقیقالمنجزبواسطةمصالحوزارةالبیئةحولحالة"

 مدینةكبیرة،متربعةعلى 40 مفرغةفوضویةعل�مستوى 360 ني،تمإحصاءالترابالوط

 ھكتار، والتیغالباماتكونمتموقعةعل�طوالألودیةوالطرقات 22000 مساحةتقدرب

 ."2أوأراضفالحیة

 البرنامج الوطني للتسییر المدمج للنفایات الصلبة: المطلب الثالث

النفایات الصلبة الحضریة محورا ذا ھذھالوضعیة المزریة، جعلت الحكومة تسییر أمام      

أولویة فیإستراتیجیتھا ومخططھا الوطني الخاص بالبیئة والتنمیة المستدامة، وذلك عن طریق 

یعتبر ھذاالبرنامج ، وإعدادووضع حیز التنفیذ برنامج وطني لتسییر النفایات الصلبة الحضریة

  3.منھجا مدمجا تدریجیا لتسییر النفایات الصلبة الحضریة

  PROGDEMأھداف البرنامج الوطني للتسییر المدمج : لفرع األولا
  :ویھدف إلى

 ؛ع حد للممارسات الحالیة للتفریغوض 

  تنظیم الجمع، النقل وإزالة النفایات فیظروف تضمن عدم اإلضرار بالبیئة والمحافظة

 .على نظافة المحیط

المطبق من طرف الحكومة في إطار المخطط الثالثي لتدعیم النھوض إنبثق البرنامج

  : مدینة كبیرة عن 40عبر)2004 –2001(االقتصادي

                                                           
1
  85-84بدیار عادل، مرجع سبق ذكره، ص ص 
2
  85بدیار عادل، المرجع نفسھ، ص  

3http://www.cfpdz.com/vb/showthread.php? 2011-11 -12 :تاریخ الدخول 
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 حكام قانون البلدیة الذي یكلف الجماعات المحلیةوالبلدیات بتسییر النفایات الصلبةأ. 

  المتعلق بتسییر،مراقبة و إزالة النفایات 01-19أحكام القانون رقم.  

إمكانیات ضروریة ستسخر لضمان تسییرمدمج للفضالت الصلبة و تجسید األھداف عــدة 

 :األساسیة المتعلقة ب

 .تحسین اإلطارالمعیشي و حمایة الصحة -

 .لالسترجاعالتخلص السلیم وإیكولوجیا عقالني للنفایات و تثمینالنفایات القابلة -

  .خلق مناصب شغل دائمة-

  الوطني للتسییر المدمجمبادئ البرنامج : الفرع الثاني

 : التسییر العقالني والسلیم للنفایات من خالل ئیحدد ھدا البرنامج مباد

 .تكریس مبدأ ترتیب النفایات حسب مصدر إنتاجھا وصنفھا -

 .توضیح مسؤولیات مسیري و أصحاب كل صنف من النفایات -

بتحدید تدخل )PNAEDD(في إطارالمخططالوطني لألعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة -

 .مشاریع التنمیة حسب منھجیة وضع برنامج عشري ذوضع حیز التنفیالحكومة فی

یكون البرنامجالوطني للتسییر المدمج للنفایات الصلبة اإلطار المرجعي و التطبیقي للسیاسة 

 .الجدیدةالمتبعة من طرف الحكومة

 : ةذتشمل التدابیر المتخ

  .الجمع، النقل واإلزالة -

المعالجات وسیاسة لخفض حجم النفایات في األصل وإعطائھا قیمة مضافة عن طریقالرسكلة -

  .من أجل تثمین النفایات

  مكونات البرنامج: الفرع الثالث

 :النقاط التالیةمدینة في  40ي شرعتفیھ الحكومة على مستوى ذیتمثل البرنامج ال

 : التخطیط المدمج للتسییرعلى المستوى المحلي

 . خطة التوجیھ البلدي لتسییر النفایات -

للنفایات، فإن البلدیات مجبرة على التزود بأداة  19-01تبعا لتدابیرالقانون رقم 

  :الخطة التوجیھیة، والتي تحتوي على تتمثل فيي ذلتخطیطوتسییرالنفایات ال

 .لتسییرالنفایات على مستوى المدندراسة خبرة -

 .فحص المنظومة المنظومةالمتواجدةتشخیص و - 

 .تصورخطة جدیدة للتسییر -

 :تحسین قدرات التسییر و تمھینھاعل�الخصوص ب

 .إعادة تنظیم إدارة البلدیة المكلفة بتسییر النفایات حتى تكیف مھامھامع المتطلبات الجدیدة -

 . تقویة قدرات الجمع والنقل -

 CET  مركز الدفن التقني:اإلتالف السلیمللنفایات

التوجیھات التقنیة للمخططات البلدیة للتسییر للمتطلبات وسیتم إنجاز مراكز للدفن التقني وفقا

 :المعلقبالنفایات و خاصة بشأن 19-01والقانون رقم 
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 .موقع اإلرساء واختیاردراسة التأثیر  -

 .المدارجتھیئة مركزالدفن باعتماد منظومة  -

 .ومعالجتھا استرجاعھا، صرف المرشحات و مدارج ممسكة -

 .التسییر استقاللیةقانون أساسي یضمن  -

  .التكفل بالنفایاتالجامدة بوضع مواقع مخصصة لھا

 : لك عن طریقذولمواقع، إتالف المزابل الفوضویة وإعادة تأھیال

 .إبطال التلوث بالنسبة لمواقع المزابل الفوضویة -

 .إعادة تأھیل المواقع التي تم تنظیفھا -

 .وضع أجھزة مراقبة و عقوبات لتجنب عودةإنشاء المزابل الفوضویة - 

 :Eco-jemت رسكلة و تثمین النفایا

. رسكلتھا للجزائر حتمیةاقتصادیة واسترجاعھاتكونالنفایات منجما للمواد الثانویة الخامة ویمثل 

الرسكلة وخاصة الخسارةاقتصادیة، حوظ في تنمیة نشاطات االسترجاع وونظرا للضعف المل

وكذا البیئیة حیث من المعلوم أن ھناك بعض المواد تستغرق مئات السنین من أجل التحلل 

  : واالختفاء، مثال

  سنة 500 - 200معلبات األلمنیوم تستغرق من 

  سنة 1000 -100قارورة بالستیكیة من 

  سنة 100 -10من علبة حلیب 

  سنة 450كیس بالستیكي 

  سنة 4000قارورة زجاجیة  

 :وسیتم وضع تدابیر تنظیمیة و تشریعیة ، ضریبیة وتشجیعیةوكذا

تطبیقا للمرسوم المتعلق بتسییر Eco- jemوضع نظاموطني السترجاع وتثمین نفایات التغلیف -

 .2001ماي  12نفایاتالتغلیف في 

تنظیم شبكات للجمع المتخصص لكل نوع من النفایات و ذلك اعتمادا عل�إنشاء مؤسسات  -

  1:وھذا حسب تصنیف المواد التالیة .صغیرة وھذا بتدابیر مالیة وضریبیة

 الزجاج. 

 البالستیك. 

 الورق والورق المقوى. 

 أغلفة متعددة المركبات. 

 الحدید. 

 .تنمیة نشاطات االسترجاعوالتثمین بتوفیر التقنیات والموارد المالیةترقیة،  -

  .منح مزایا ضریبیة إلنشاء نشاطاتتثمین النفایات -

  :إدخال أنماط جدیدة على تسییر النفایات

                                                           
1
  .الوكالة الوطنیة للنفایات، الجزائر العاصمة 
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لقد أظھر التسییر الحالي للنفایات الحضریة من طرف البلدیة قدرتھ المحدودة وعلیھ یجب وضع 

بھدف جعلھ احترافي وتحسین توجیھ الخدمات وعقلنة تكالیف التسییر وذلك أنماط جدیدة للتسییر 

 .التسییر وضمان التوازن المالي باستقاللیةبإنشاء مؤسسات تتكفل حصرا بتسییر النفایات وتسمح 

  :تمویل البرنامج

المتعلق بالنفایات، سیتم اتخاذ  01- 19تطبیقا لمبدأ الملوث الدافع المنصوص علیھ في القانون رقم 
  :تدابیر لوضع میكانیزمات تسمح بتغطیة مصاریف تسییر النفایات وذلك ب

التكیف التدریجي لضریبة جمع الفضالت لتغطیة كلفة التسییر وبلوغ التوازن في  -
 .حسابات مصالح التسییر

 .ام لتحصیل الضریبةوضع نظ -

 :األدوات االقتصادیة

  :بھدف تشجیع االستثمار في ھذا المجال یتم وضع تدابیر تحفیزیة وتشمل

 .اإلعفاء الضریبي بالنسبة لمشاریع االستثمار في مجال تسییر وتثمین النفایات -
 .تخفیض الضریبة على منتوج األجھزة واآلالت الخاصة بھذا المیدان -
 .األجھزة الستیرادتخفیض الرسوم الجمركیة  -
 .منح تسھیالت للحصول على قروض من البنك -

  مشاركة وإقحام المواطن: التحسیس

أیضا ستتخذ تدابیر . یخضع لمدى مشاركة المستعملین PROGDEMإن نجاح البرنامج 

وتشمل . لتحسیس المواطنین وانخراطھم في المبادرات الھادفة إلى تحسین شروط تسییر النفایات

  :ھذه التدابیر

 .تنصیب خلیة بلدیة مكلفة بوضع حیز التنفیذ البرنامج المحلي للتحسیس -

 .نید قنوات ووسائل اإلعالموضع برنامج وطني محلي لإلعالم والتحسیس عبر تج -

  :تطبیق العقوبات وتدابیر المحافظة 

في ھذا  PROGDEMیشكل تطبیق القانون المتعلق بالنفایات المحور الرئیسي إلنجاز برنامج 

المضمار، فإن وزارة العدل، سلك الشرطة بصفة عامة والدرك الوطني مجندون للسھر على 

ویة لتعمیم تدابیر ھذا القانون وتحسیس األسالك المكلفة تطبیق القانون، وقد تم تنظیم لقاءات جھ

  .بتطبیق التشریع

  :الدور المركزي للجماعات المحلیة 

كما یؤكد قانون . یجب على الجماعات المحلیة أن تلعب دورا مركزیا في مجال تسییر النفایات

فظة على النظافة البلدیة والقانون المتعلق بالنفایات مسؤولیة البلدیة ضمن مھامھا في المحا

العمومیة وكذا تسییر تسییر النفایات، یمكن للبلدیة التدخل مباشرة أو تفویض متعاملین على أن 

  .تبقى مسؤولة أمام المستعملین
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  :التكوین البیئي

لقد تم وضع برنامج للتكوین من طرف وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة لرفع مستوى التأھیل لمصالح 

  :وشرطة البیئة، ویشمل ھذا التكوینالجماعات المحلیة 

 .مسیرین في المستقبل لمراكز الدفن التقني -

 .أعضاء خالیا البلدیات للتحسیس -

شخص سیتابعون نفس  1200و 2002-2001شخصا تلقوا تكوینا في سنتي  950ما یعادل 

  2004-2003التكوین خالل الفترة 

  :التربیة البیئیة

وعیا منھا بالرھان، فإن وزارتي . یشكل التعلیم البیئي محورا رئیسیا في نجاح كل سیاسة بیئیة

لتدعیم  2003-2002اإلقلیم والبیئة والتربیة الوطنیة اتفقا على بدایة العمل في السنة الدراسیة 

انجازھا  مؤسسة عبر سبع والیات تم 153عملیة نموذجیة من . التربیة البیئیة في المنھج الدراسي

االبتدائي، المتوسط والثانوي، وستعمم ھذه  -بإدخال مواضیع البیئة على مختلف مستویات التعلیم

  . العملیة على كل مؤسسات التراب الوطني

  الوكالة الوطنیة لتسییر النفایات: الفرع الرابع

نیة للنفایات ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة الوكالة الوط

الصادر  175-02أنشـأت الوكالة من خالل المرسوم التنفیذي رقم . المالي واالستقاللالمعنویة 

  .موضوعة تحت وصایة وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة 2002ماي  20بتاریخ 

 20المؤرخ في  175-02ومن مھام الوكالة المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي       

  :مایلي 2002ماي

 تقدیم المساعدات التقنیة للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات. 

  بنك وطني للمعلومات حول معالجة المعطیات والمعلومات الخاصة بالنفایات وتكوین

 .النفایات

 ز الدراسات واألبحاث والمشاریع التجریبیة وانجازھا أو المشاركة في المبادرة بإنجا

 .انجازھا

 نشر المعلومات العلمیة والتقنیة وتوزیعھا. 

 المبادرة ببرامج التحسیس واإلعالم والمشاركة في تنفیذھا. 

تم (الوكالة الوطنیة مكلفة أیضا بوضع النظام العمومي لجمع وتثمین نفایات التغلیف ایكوجمع 

شاطات الفرز والجمع والتثمین وإزالة نالتي تسعى من خاللھا إلى ترقیة  ،)لتعرض إلیھ سابقاا

  1.النفایات

  اإلطار القانوني لتسییر النفایات الصلبة في الجزائر: المطلب الرابع

                                                           
1
 ANDالوكالة الوطنیة للنفایات  

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع  
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سعیا منھ للحد من االنتشار الالمتناھي للنفایات الصلبة و ضمان التسییر المحكم و الفعال لھا      

المؤرخ  19.01م المشرع الجزائري ترسانة من المراسیم التنفیذیة و القوانین أھمھا، القانون قد

)01الملحق رقم ( . إزالتھاالمتعلق بتسییر النفایات و  12.12.2001في   

 الفرع األول: االلتزامات الواقعة على منتجي النفایات

یلتزم كل منتج للنفایات باتخاذ اإلجراءات الضروریة لتفادي إنتاج النفایات بأقصى قدر  -1   
:ممكن السیما من خالل   

اعتماد و استعمال تقنیات أكثر نظافة وأقل إنتاج للنفایات *   

االمتناع عن تسویق المواد المنتجة للنفایات *   

ن تشكل خطر على اإلنساناالمتناع عن استعمال المواد التي من شأنھا أ*   

یلزم كل منتج للنفایات أو حائز علیھا  بضمان تثمین النفایات الناتجة عن المواد التي یستوردھا * 
. أو یسوقھا  

ن إزالة ھذه النفایات على في حالة عدم مقدرة منتج النفایات على تفادي نفایاتھ فانھ یلزم بضما* 
.حسابھ الخاص  

یلتزم منتج النفایات أو الحائز علیھا بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة * 

.بطبیعة و خصائص النفایات و تقدیم طلب لمعالجتھا  

 الفرع الثاني: شروط إنشاء المنشآت الخاصة بتسییر النفایات والعقوبات

:لمعالجة النفایات قبل الشروع في عملھا إلى تخضع كل منشأة *   

. رخصة من الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة للنفایات الخاصة -  

.رخصة من الوالي بالنسبة للنفایات المنزلیة و ما شابھھا -  

.رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للنفایات الھامدة  -  

لمنشأة معالجة النفایات یلزم المستغل بإعادة تأھیل  في حالة إنھاء استغالل أو غلق نھائي* 

. الموقع إلى حالتھ األصلیة  

یخضع تشغیل منشات معالجة النفایات إلى شرط اكتتاب تامین یغطي كل األخطار بما فیھا 

.أخطار التلوث  

: عندما یشكل استغالل منشأة لمعالجة النفایات أخطار على الصحة العمومیة أو على البیئة * 

. أمر السلطة المختصة باتخاذ اإلجراءات إلصالح ھذه األوضاع فورات  

  الجزاءات والعقوبات: الفرع الثالث

الشرطة المكلفة بالبیئة بمعاینة أحكام القانون مع تدوینھا في محاضر  19.01كلف القانون      

اوح مجموعة العقوبات حیث تتر 66إلى  53طبقا للنصوص القانونیة و تضمنت المواد من 

دج و مدة الحبس من شھرین إلى ثمانیة سنوات و  5000000إلى  500الغرامات ما بین 

. تضاعف العقوبة عند العودة  
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 الفرع الرابع:االلتزاماتالجبائیة البیئیة في الجزائر:

وفق قوانین المالیة إجراءات مالیة لمحاربة التلوث  2002سن المشرع الجزائري ابتداءا من سنة 

:األنشطة التالیة و التي مست   

رسم رفع النفایات المنزلیة -  

رسم على األنشطة الملوثة الخطرة  -  

.رسم تحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الخاصة و الخطرة -  

.رسم على األكیاس البالستیكیة المستوردة أو المحلیة -  

.جبایة تسییر النفایات الطبیة -  

تؤكد المعطیات، التي ، حیث مبدأ دفع ضریبة الملّوث ال أثر لھ على أرض الواقعمع العلم أن      

جمعناھا من مدیریة البیئة لوالیة الجزائر، أن الملّوثین من الصناعیین الذین یثبت خرقھم للقانون 

حصیل الضریبة المفروضة علیھم حسب حجم سنویا، أما عن ت 10ال یتجاوز رقمھم الرسمي 

الضرر الذي ألحقوه بالبیئة فإن المدیریة المعنیة لم تجني شیئا من خالل توجیھ اإلنذارات 

واإلعذارات، بینما یتم محو أسماء بعض الصناعیین من ذوي النفوذ تلقائیا، ألن توجیھ إعذارات 

بحیرة الرغایة التي أصبحت تستقبل میاھا  في حقھم من المحرمات، ومن األمثلة الكثیرة نجد مثال

بالمحاذاة، وبالمقابل وجھت مصالح البلدیة  ةملوثة صادرة عن مخلفات نشاط المصانع الواقع

أصابع االتھام إلى السكان واعتبرت المیاه الملوثة التي تصب بالبحیرة وكانت وراء ھروب العدید 

  1.رف الصحي التي تصب في البحیرةمن األصناف من الطیور المحمیة، سببھا قنوات الص

                                                           
1
  مدیریة البیئة لوالیة الجزائر 

النفایات الصلبة في والیة الجزائرإدارة وتسییر : الفصل الرابع  



 المقدمـــــة العـــــــامة

205 
 

  النفایات الصلبة البلدیة في والیة الجزائر :المبحث الثاني

مثل عواصم كثیرة حول العالم، تعاني الجزائر منالتزاید الدیموغرافیالعشوائي الغیر منظم ، مما 

ت كبیرة فیالبنیة التحتیة، وعدم كفایة قدرة الخدمات العامة والتعلیموالصحة، الیسبب اختال

في ھذا السیاق فإنإدارةالنفایات في المناطق الحضریة على وجھ . الحضریة بشكل عاموالخدمات 

  :الخصوص، ھو بالنسبة للسلطات، تحدیا كبیرا وذلك لألسباب التالیة 

صعوبة التعامل مع تزاید حجم النفایات المصاحبة لزیادة نمو السكان،وتغیر أنماط االستھالك • 

  ؛)نفایات التغلیف والبالستیك(

كارثیة على الصحة العامة الوفقدان السیطرة على الضرر الكبیر الذي یلحق بالبیئة، وعواقبھ •

  .واستنزاف الموارد الطبیعیة

  توصیف لعینة من بلدیات والیة الجزائر: المطلب األول

  :ي ـــاألھداف الرئیسیة لتوصیف معرفة ما یل

  تحدید كمیات النفایات المتولدة من مواقع اإلنتاج؛• 

  ).خاصة تلك القابلة إلعادة التدویر( تحدید األنواع التي یمكن استرجاعھا • 

نقاط التجمع أو ( د المواقف النھائیةیوالھدف من ذلك ، وعلى ضوء المعلومات المتوفرة، تحد

إعادة التدویر، (، لتوجیھ الخیارات اإلستراتیجیة في معالجة ھذه النفایات )التخلص منھا

  :وتقرر وفقا لذلك) نھاواالنتعاش، والتخلص م

  نوع أنشطة االسترداد وإعادة التدویر التي ینبغي تشجیعھا؛• 

  .تحدید المعدات ووسائل التخلص من جمع والنقل والنفایاتالقدیمة المھترئة  من أجل تطویرھا• 

  ...).المؤسسیة والتنظیمیة والمالیة والضریبیة(وجمیع وسائل أخرى الالزمةلتنفیذھذه الخیارات • 

  تقدیم والیة الجزائر العاصمة: الفرع األول

  1:من أجل الوصول إلى تقدیم شامل یخص والیة الجزائر، أردنا دراستھا من الجوانب التالیة

 : التنظیم اإلداري 

 16رمز الوالیة 

 1962والیة منذ 

 محمد زعیم   رئیس المجلس الشعبي الوالئي)FLN) (2007-2012( 

 محمد كبیر عدو  :الوالي 

  یسیرھا والة منتدبون 13: اإلداریةعدد الدوائر 

  57: عدد البلدیات 

 16000  الرمز البریدي 

  

  

 والیة الجزائر  بلدیاتو دوائرتصنیف ل): 27(الجدول 

                                                           
1http://staralgerie.ahlamontada.net/t8462011-10-12 :تاریخ الدخول 
 

في والیة الجزائرإدارة وتسییر النفایات الصلبة : الفصل الرابع  
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  البلدیات التابعة لھا  قائمة الدوائر  الرقم
  ،الرحمانیةمة، السویدانیة، سطاوالي، زرالدةالمعال  دائرة زرالدة  01
الحمامات، عین البنیان ،أوالد فایت، الشراقة، دالي   دائرة شراقة  02

  إبراھیم
  دویرة، خرایسیة، دراریة، بابا حسن، العاشور  دائرة دراریة  03
  أوالد شبل، بئر توتة، تسالة المرجى  دائرة بئر توتة  04
بئر مراد رایس، بئر خادم، جسر قسنطینة، سحاولة،   دائرة بئر مراد رایس  05

  حیدرة
  بوزریعة، بني مسوس، بن عكنون، األبیار  دائرة بوزریعة  06
  ، واد قریش، بولوغین، رایس حمیدو، القصبةباب الواد  دائرة باب الواد  07
  العناصر، حسین داي، القبة، المقاریة- الحامة  دائرة حسین داي  08
  سیدي امحمد، المدنیة، الجزائر الوسطى، المرادیة  امحمددائرة سیدي   09
  الحراش، بوروبة، واد السمار، باش جراح  دائرة الحراش  10
  براقي، الكالیتوس، سیدي موسى  دائرة براقي  11
برج البحري، المحمدیة، الدار البیضاء، باب الزوار،   دائرة الدار البیضاء  12

  برج الكیفان، عین طایة، المرسى
  الرویبة، الرغایة، ھراوة  دائرة الرویبة  13
 http://www.wikipedia.org 2011-10-25 : المصدر

 

  :الوضعیة الدیمغرافیة و المساحة 

تقدیرات (نسمة  2.882.897 و تسكنھ2كلم 1190یمتد تراب الوالیة على مساحة تقدر بـ 

2007.(  

  ...) :المناخ  –التضاریس ( الوضعیة الجغرافیة 

والیة بومرداس شرقا، تتمیز دیة جنوبا و والیة تیبازة غربا ویحد الوالیة البحر شماال و والیة البل

  .المتیجةالساحل و الشاطئ و: تضاریسھا بثالث مناطق طولیة 

  :الموارد الطبیعیة

ھكتارا من األراضي الفالحیة فیما یخص  35.726تتوفر الوالیة على :األراضي الفالحیة

ھكتارا من المساحات الغابیة  4934ھكتارا مسقیة و  13832المساحات الصالحةللزراعة منھا 

 كالیبتوسالغابیة ھي الصنوبر الحلبي و المن المساحة اإلجمالیة، و أھم الموارد % 6,1أي 

  .السْرو و أنواع أشجار التزیینو

، أّما میاه السدود فھي تقدر بـ الیوم/3م 270.000ة الجوفیة للوالیة تبلغ الموارد المائی:الري

  .یومیا/3م120.000

  : القدرات االقتصادیة

إن الجزائر بصفتھا عاصمة البالد، تعتبر بحكم مركزھا و حجمھا و وظائفھا، المدینة األولى 

التجمعات على المستوى الوطني فیما یخص عدد السكان و نشاطات  أھمللجزائر، وتشمل 

القاعدیة و مراكز البحث والصناعات و المشاریع الحضریة  والمنشآتالخدمات و التجھیزات 

فالجزائر ھي العاصمة السیاسیة واالقتصادیة للبالد، وتوجد بھا جمیع مقرات اإلدارات . الكبرى

 المراكزواالجتماعیة و المؤسسات االقتصادیة و المالیة الكبر�المركزیة و المؤسسات السیاسیة و

  . وتتوفر الجزائر على شبكة جیدة للنقل واالتصاالت. الدبلوماسیة ممثليالكبرى التخاذ القرار و
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ھام إلى حد ّما و یوفر إمكانیات واسعة في إن ھذه المنشاة متطورة نسبیا و نسیجھا الصناعي 

  .مجال المناولة و االندماج االقتصادي

  :التراث التاریخي والتقالید الثقافیة

تعد الجزائر العاصمة حافلة لألحداث المتتالیة و ذلك منذ فجر التاریخ من خالل العدید من 

  .الحمالت والغزوات التي عرفتھا و التي صقلت عمرانھا و فضائھا

تم تصنیف  1991قد كانت المدینة القدیمة، القصبة، دائما مھد الحضارة العاصمیة، ومنذ سنة ل

ضمن التراث  1992ھذه المجموعة الحضریة في قائمة التراث الوطني و أدرجت في دیسمبر 

  .العالمي

و یضم التراث المعماري التاریخي عدة مساجد و قصور یعود تاریخھا إلى الفترة الممتدة من 

  .19إلى القرن  11قرن ال

  :موقع جیو استراتیجي یحسد علیھ 

تقع الجزائر العاصمة وسط شمال البالد و تحتل موقعا جیواستراتیجیا ھاما سواء من حیث 

 809التدفقات والتبادالت االقتصادیة مع العالم أو من حیث مكانتھا الجیوسیاسیة، تبلغ مساحتھا 

  .نسمةمالیین  4حیث یقیم ویشتغل نحو  2كلم 

ملیون مسافرا سنویا، یجعلھا تحتل  المرتبة الثالثة على  12إن مطارھا الذي تبلغ قدرة استیعابھ 

مستوى القارة اإلفریقیة بحكم طاقتھ وذلك خلف مطاري جوانسبورغ والقاھرة والعاشر من حیث 

من % 32 حركة النقل، أما میناء الجزائر العاصمة فھو األكبر على المستوى الوطني حیث تعبره

من جمیع الصادرات خارج المحروقات، كما تظھر المعطیات % 20الواردات الوطنیة و

من حركة % 49,5أنھ یتكفل بمعظم رحالت المسافرین الدولیة بنسبة   2003المتوفرة لسنة 

  .من الحركة عند الذھاب% 45,4المسافرین عند الوصول و 

  : ملتقى اقتصادي ذو أھمیة قصوى

حیث تتمتع بشبكة جیدة للنقل . اإلقلیمعاصمة القطب االقتصادي األكثر جاذبیة في تعد الجزائر ال

 إمكانیاتإن منشآتھا متطورة نسبیا و نسیجھا الصناعي ھام إلى حد ما، و یوفر . واالتصاالت

منطقة  26مناطق صناعیة و  4واسعة في مجال المناولة و االندماج االقتصادي، و تتمركز بھا 

و تمثل مدینة الجزائر منطلق النشاط ، المصرح بھا في البالد االستثمارات األجنبیةنشاط و ربع 

  .الوطني و ملتقى للمبادالت

  : فضاء فكري

تعتبر الجزائر أیضا فضاء یشمل الخدمات من بین األفضل الموجودة على المستوى الوطني و 

ثمانیمدارس كبرى و أكثر من یوجد بھا قطبان جامعیات األول في الشرق و الثاني في الغرب و 

  .و تمثل الجزائر العاصمة بالنسبة للمؤسسات سوق حقیقیة لفرص العمل.أربعة عشر معھدا

متربصا في مؤسسات التكوین المھني في جمیع  62000باإلضافة إلى ذلك یتم تكوین أكثر من 

  .الفروع وأنماط التكوین

ھیكل  34وكاالت وطنیة و  3ضن الجزائر وفي مجال البحث العلمي و التطویر التكنولوجي، تحت

  .مخبرا للبحث 107تحت وصایة وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي و  8للبحث منھا 

  

  : اإلمكانیات التي توفرھا المدینة الجدیدة سیدي عبد هللا 

كلم من الجزائر  25المشروع الجدید للمدینة الجدیدة سیدي عبد هللا الذي یقع على بعد  إن
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العاصمة، قد تم استحداثھ لتلبیة حاجات التوسع الحضري للعاصمة و ضمن المنظور إحداث 

  .قطب ِعلمي و تكنولوجي من شأنھ أن یساھم في تعزیز فضاء المدینة الكبرى

جدیدة في التجھیزات الكبرى المھیكلة مثل الجامعة والمستشفیات و ویتمثل برنامج ھذه المدینة ال

مراكز األعمال و المقرات اإلداریة و المراكز التجاریة و میدان ریاضة القولف و حظیرة قدرھا 

  .مسكن و التجھیزات األخرى متعددة اإلعالم 50.000

واالتصال سیسمح متخصصة في تقنیات اإلعالم " قطب تكنولوجي"إن إنشاء حظیرة  ضخمة 

وستضم ھذه . بإقامة نشاطات البحث و التطویر و كذا إنشاء المؤسسات الصغرى و المتوسطة

الحظیرة مراكز ومختبرات البحث ألھم المؤسسات العمومیة و الخاصة الوطنیة و األجنبیة ضمن 

  .فضاء فكري

  : المنشآت االقتصادیة و اإلداریة و االجتماعیة 

  : منشآت قاعدیة ھامة منھاتتوفر الوالیة على 

  منطقة نشاط  26مناطق صناعیة و  4تشمل الوالیة · 

  .مطار ھواري بومدین الذي یضم مدرجین، االول رئیسي و الثاني ثانوي· 

  ھي الجزائر، الرایس حمیدو، الجمیلة و المرسى موانئ 4تضم الجزائر : المنشات المرفقیة · 

 308كلم من الطرق الوطنیة و  307 ق السریعة وكلم من الطر 113شبكة طرق تتكون من · 

  .كلم من الطرق البلدیة 816كلم من الطرق الوالئیة و 

  طالب  110.000من  أكثرجامعة الجزائر التي یدرس بھا · 

  .ثانویة 110إكمالیة و  257مدرسة ابتدائیة،  818مجموعة من المؤسسات التعلیمیة منھا · 

 10400مؤسسة و یوفر  155بعدد من المؤسسات بلغ  أیضاقطاع التكوین المھني مزود  إن· 

  .مقعد بیداغوجي

مؤسسة استشفائیة متخصصة  13مراكز استشفائیة جامعیة و  4و یتوفر قطاع الصحة على · 

  .عیادة متعددة الخدمات 61قطاعات صحیة و  10و

مسبحا  13قاعة ریاضیة و  23رة القدم و ملعبا لك 82یتوفر قطاع الشباب و الریاضة على · 

  .ملعب لمختلف الریاضات 219و

  :النشاطات السیاحیة

مطعما و محطة معدنیة  2777سریرا و  17.740فندقا تبلغ قدرتھا  126تتوفر الوالیة على 

  .العشرات من المعالم المصنفةو

  

  تحدید العینة :الثانيالفرع 

مدن حضریة ذات أنواع  6وقد حددت تحلیال لتصنیف المدن الكبرى في الجزائر العاصمة،      

شاحنة، كل نوع من ستة أنواع تمثل مجموعة  13والتي كانت تحت تغطیة مختلفة إلى حد كبیر،

معینة من المناطق الموجودة في الوالیة، حیث تم التقسیم حسب التشابھ بین المدن، وقدمت النتائج 

  :وھيي الجدول أسفلھف

  



 

  توصیف لعینة من بلدیات الجزائر

  صورة للعینة

  
  
  
  
  
  
  

  -القصبة  –حي سیدي محمد شریف 

م -
د
ی
ن
ة
 
ب

  -  اب الواد

  
Boulevard 

La Ferrière 
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توصیف لعینة من بلدیات الجزائر): 28(لجدول ا

  

المواصفات 
  العامة

نسبة التغطیة 
  بشاحنات الجمع

قطاعات تولد 
  النفایات

زقاق بدرج 
ضیق، وعرة 

  

  
  
  

01 % 

 
  

بن : عرباجي ب
أعلى (شناب

 )القصبة
 
 
 
  

  

500 
  ھكتار

  مسكن\
مستوى 

معیشي ضعیف 
  .إلى متوسط

كثافة سكانیة 

  
  
  
  

15 % 

قطاع باب -
الجدید، جامع 

اللیھود، طریق 
levingstong 

تجمع سعید  -
باب (التواتي 

  )الواد
  

كثافة سكانیة 
  .متوسطة
6-7 

  مسكن
100-
 \مسكن

مستوى 
معیشي متوسط 

  إلى مرتفع

 
 
 
 

16 %  

-Bd Khemisti 
, de la Grande 
poste, et Rue 
Didouche 
Mourad 

بلدیة الجزائر ( 
 ) وسط

 
-Secteur du 
Boulevard 
principal 
(Quartier 
résidentiel) 

)بلدیة الدراریة(  
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نوع   الرقم
  المدینة

المواصفات 
العامة

  
  
  
  

01  

  
  
  
  

  تقلیدیة

  
  
  

زقاق بدرج 
ضیق، وعرة 

  المنافذ

  
  
  

02  
  

  
  
  

نمط 
سكن 

جماعي 
عالي 
  الكثافة

500كثافة -
ھكتار\سكن 

معدل -
\فرد10

مستوى -
معیشي ضعیف 

إلى متوسط
كثافة سكانیة -

  .عالیة
  
  
  
  

03  

  
  
  

نمط 
سكني 

متوسط 
  الكثافة

كثافة سكانیة -
متوسطة

6معدل -
مسكن\فرد

100معدل -
مسكن200

  ھكتار
مستوى -

معیشي متوسط 
إلى مرتفع

 الفصل الرابع



 

  
  )حیدرا( إقامة خاصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -     جویلیة 05حي    -

  

  
  "سیدي محمد" شارع
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10 
  ھكتار

تواجد الحدائق 
على جوار 

  
مستوى 

  معیشي مرتفع

  
  
  
  
  

25 %  

األحیاء  -
  .السكنیة

  الثكنة العسكریة-
  شارع بابا علي-
  )بلدیة السحاولة(
وزارة العدل، -

  وزارة المجاھدین
  Carnotحي -
  )بلدیة األبیار(
 

  
  
  

  

مباني تحتوي 
إلى  05

  طوابق
 300معدل 

400 \ 

مستوى 
  معیشي متوسط

  
  
  
  
  
  

23 %  

حي باستور، 
سیدي فرج 

  )مدینةاسطاوالي(
  }04النوع {

 1000حي 
مسكن، والقریة 

الفالحیة 
  )زرالدة(
 }06النوع {
 
 
 
 
  

مستوى 
معیشي متوسط 

  .إلى ضعیف
كثافة سكانیة 

متوسطة بمعدل 
 \مسكن 

  
  
  
  
  

11 %  

  
وسط المدینة، -

شوارع  
Chercheli ،

سیدي سلیمان 
بلدیة (وشریف 

  )الخرایسیة 
وسط مدینة  -

  السویدانیة
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04  

  
  

المناطق 
السكنیة 
الواقعة 
بجوار 
منطقة 
  الوسط

10معدل -
ھكتار\مساكن

تواجد الحدائق -
على جوار 

  المنازل
مستوى -

معیشي مرتفع

  
  
  
  
  

05  

  
  
  

ZHUN  
المناطق (

السكنیة 
الحضر

یة 
  )الجدیدة

مباني تحتوي -
05على 

طوابق 10
معدل  -

400إلى 
  ھكتار

مستوى  -
معیشي متوسط

  
  
  
  
  

06  

  
  

مواطن 
في وسط 

المدن 
  المحیطة

  
مستوى -

معیشي متوسط 
إلى ضعیف

كثافة سكانیة  -
متوسطة بمعدل 

مسكن  50
  ھكتار

 الفصل الرابع
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  مدیریة البیئة لوالیة الجزائر: المصدر

  :موجز التشخیص للعینة

  :تم توصیف العملیات الرئیسیة التي ستجرى خالل الدراسة مایلي

  وزن الشاحنة،...)الخصائص، المصدر،( التسجیل ،... 

  الشاحنة المتسربة من تحت الغطاء،كمیة حمولة... 

  الخلط بالدفع للنفایات، ثم اإلزالة بالمجرفة من طرف أربعة

 .أفراد

  300إلى  200تكرر ھذه العملیة حتى االنتھاء من عینة من 

 .كیلوغرام

  الورق، البالستیك، ( فرز وفصل المكونات الغیر عضویة

، ...)والنسیج،ة والغیر حدیدیة والغزل الزجاج، المواد الحدیدی

 )بعد فصل الشوائب والمواد الخطرة( ویزن ھذه المكونات 

 ملم08، وأقل من ملم 20، ملم100غربلة وزنالنفایاتذات أقطارأقل من. 

  نتائج فرز النفایات الصلبة    : الفرع الثالث

  فرز النفایات الصلبة في العینة): 29(الجدول 

التركیب   6النوع   5النوع   4النوع   3النوع   2النوع   1النوع   الفئات
  المتوسطي

  ٪16.45  ٪15.99  ٪17.10  ٪16.65  ٪13.97  ٪16.95  ٪17.29  البالستیك
  ٪13.40  ٪9.31  ٪8.72  ٪15.85  ٪29.75  ٪12.69  ٪22.25  الورق

  ٪1.67  ٪1.73  ٪1.92  ٪1.04  ٪1.99  ٪2.09  ٪1.40  المعادن
الغزل 

  والنسیج
13.75٪  16.46٪  11.31٪  5.12٪  9.24٪  11.63٪  11.59٪  

المواد 
  العضویة

43.13٪  49.86٪  45.12٪  53.25٪  60.05٪  59.01٪  54.50٪  

  ٪0.54  ٪0.50  ٪0.12  ٪0.48  ٪1.95  ٪0.50  ٪0.97  الخشب
النفایات 
  الخطرة

0.00٪  0.00٪  0.02٪  0.02٪  0.01٪  0.02٪  0.01٪  

  ٪1.68  ٪1.66  ٪2.59  ٪1.21  ٪1.95  ٪1.39  ٪1.10  الزجاج
  ٪0.16  ٪0.15  ٪0.24  ٪0.19  ٪0.12  ٪0.06  ٪0.10  أخرى

  ٪100.00  ٪100.00  ٪100.00  ٪100.00  ٪100.00  ٪100.00  ٪100.00  المجموع

  مدیریة البیئة لوالیة الجزائر: المصدر

  : موجز التشخیص

  :النفایاتحجم تطور  

  نسمة 2.823.522 ب 2007بلدیة، قدر إجمالي عدد السكان المقدر لعام  57من بین 

  :النفایات المنزلیة واستیعابھا یكون على النحو التالي إدارة

نسمة، وإدارةالنفایات ملقاة على عاتق  1687676بلدیة، یبلغ مجموع سكانھا حوالي  27•  

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع  
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NET EPIC COM ؛  

نسمة، وإدارةومعالجةالنفایات من قبل  1135846أخرى، یبلغ عدد سكانھا  یةبلد 30• 

  المصلحة المقررة المباشرة؛

 3ظ أن برج الكیفان قامت بتكلیف ثالث شركات خاصة لجمع النفایات من لوح -

  .ملیون دینار 53 مسكن بمساعدة من والیة بقیمة 60.000  مجموع منازلھاأحیاء

 720 سنة، والمقابلة لنسبة فرد الواحد ب/ طن  743000كمیة النفایات المتولدة تتجاوز  -

  :غراما للیوم، موزعة على النحو التالي

  طن  342281: النفایات التي جمعت من داخل البلدیات• 

  طن  255063: النفایات التي جمعت من خارج البلدیات• 

  طن  NETCOM 11613 ق التي قامت بھا اسوكمیة النفایات األ• 

  طن NETCOM :26673كمیة النفایات الناتجة عن تنظیف الشوارع تحذف من قبل• 

  طن 107000: التدویركمیة النفایات المسترجعة إلعادة • 

أظھرت نتائج البحث أنھا ) طن 597344( مجموع النفایات التي تم جمعھا وطمرھا قدر ب

  : تتركب أساسا من

 400(٪ 2، و PEBD٪ البولي إثیلین المنخفض الكثافة14٪ من البالستیك، منھا 16.5• 

  PET) ملیونزجاجات الغذائیة

  )میذ المدارسالورق المقوى والورق تال(٪ من الورق 13.4• 

  ٪؛54.5المواد العضویة • 

، )علب(٪ من المعادن البیضاء 1.53٪، 1.7٪ من األقمشة والزجاج بنسبة 11.6و • 

  .٪الخشب، وبعض المواد الخطرة0.54و

 1.7العینات لم یحدد كمیات كبیرة من البطاریات، فھیتشیر التقدیرات إلى أن ما یقرب من 

  ).جھاز التحكم عن بعد أو بطاریات الساعاتالمنزلیةبطاریات  ( ملیون وحدة سنویا 

  نظام تنظیف وتجمیع النفایات الصلبة في والیة الجزائر: المطلب الثاني

  :یتم تدریبھا في المركز ویتم توزیعھا بشكل غیر متساومن العمال من قبل مجموعات 

، )في الوسط( المساكن الفردیة والمناطق المرتفعة الكثافة السكانیة  :الجمع من الباب إلى الباب• 

  ؛...)صنادیق،أكیاس وحاویات (ویجري وضع النفایات في حاویات مختلفة 

بعض المباني السكنیة، و المناطق التي یتعذر الوصول إلیھا أو یتم ل:مشتركةالجمع من نقاط • 

وبة، واألسواق، یجري وضع النفایات في مساحات بشكل مربعات، وأحیانا الوصول إلیھا بصع

  .في محاریب وفي بعض األحیان على األرض

  :وسائل جمع ونقل النفایات
  استخدام صنادیق الجمعوالتي یجب أن تكون متاحة في جمیع المدن -
  البلدیات الصغیرة جمع والتفریغفياستخدام شاحنات ال -

كما ھو الحال في (صغیرة والجرارات والشاحنات القالبة، أو غیرھا الالشاحنات استخدام     -

في الكثیر من  عن طریق استخدام الحمیر عملیات الجمعحیث یتم إجراء قدیمة،منطقة القصبة ال

  )األحیان لضیق األزقة والممرات

  

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع  



 

  :الدراسة لعملیات الجمع استجابات متغیرة من قبل مختلف المدن في والیة الجزائر

  البلدیاتوالمناطق الشبھ الریفیة 

  ،الوسط شائع في مدن

 .وھو أكثر شیوعا في المناطق األخرى، بینما قد ینعدم في نصف المناطق الریفیة

  )باب الجدید(تصریف النفایات إلى الواثب 
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الدراسة لعملیات الجمع استجابات متغیرة من قبل مختلف المدن في والیة الجزائر

  مرات في األسبوع في المناطق الوسطى 5

البلدیاتوالمناطق الشبھ الریفیة  منفي العدید محیطةمرات في المدن ال

 نادرة جدا في المناطق المتفرقة

شائع في مدن. العامة یختلف من بلدیة إلى أخرى حیث نجده

وھو أكثر شیوعا في المناطق األخرى، بینما قد ینعدم في نصف المناطق الریفیة

  نظام تجمیع النفایات

  :نظام التجمیع الیومي وطرق التحمیل وإعادة الشحن

  

 تصریفالنفایات فیعربات الشحن

  عملیةالتسویةفي حیدرة

 :نظام الجمع التقلیدي

  

  

  

  

تصریف النفایات إلى الواثب )                        القصبة(عملیة الجمع تتم عبر األزقة الضیقة بالحمیر 

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع

الدراسة لعملیات الجمع استجابات متغیرة من قبل مختلف المدن في والیة الجزائروأثبتت نتائج 

5ما ال یقل عن  -

مرات في المدن ال 3إلى  2من  -

نادرة جدا في المناطق المتفرقة -

العامة یختلف من بلدیة إلى أخرى حیث نجدهوتنظیف األماكن 

وھو أكثر شیوعا في المناطق األخرى، بینما قد ینعدم في نصف المناطق الریفیة

نظام تجمیع النفایات: الفرع األول

نظام التجمیع الیومي وطرق التحمیل وإعادة الشحن. أ

تصریفالنفایات فیعربات الشحن

  

  

  

  

  

عملیةالتسویةفي حیدرة

نظام الجمع التقلیدي.ب

عملیة الجمع تتم عبر األزقة الضیقة بالحمیر         

 الفصل الرابع



 

  شبھ مقطورة من الحمیر في الجزء السفلي من الواثب

على ممرات والتعبئة والتغلیفللنفایاتمنالمحالت التجاریة

  تالفیال

  

جمع                            صنادیق القمامة المعدنیة        

  واسعة  االنتشار  في العدید  من األحیاء
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شبھ مقطورة من الحمیر في الجزء السفلي من الواثب     

  وسائل تجمیع النفایات

 :وسائل تجمیع النفایات في المجمعات السكنیة

التعبئة والتغلیفللنفایاتمنالمحالت التجاریةصنادیق تستخدم لجمع نفایات 

جمع                            صنادیق القمامة المعدنیة        لتر،الموجودة فیالم 240و

واسعة  االنتشار  في العدید  من األحیاء                                                          1956

  :طرق الجمعفي البلدیات شبھ الریفیة

  

  أكیاس سوداء في الكالیتوسلتر 80صنادیق قمامة مطاطیة 

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع

  

  

  

  

وسائل تجمیع النفایات: الفرع الثاني

وسائل تجمیع النفایات في المجمعات السكنیة

  

  

  

  

صنادیق تستخدم لجمع نفایات             

و لتر 1100صندوق 

1956ماي  19السكني

طرق الجمعفي البلدیات شبھ الریفیة

صنادیق قمامة مطاطیة 

 الفصل الرابع
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  BougarraBidon de peinture à Dhimetصنادیق قمامة في حي 
  بسیدي موسى

  

  

  

  

  

  

  

  صندوق قمامة على الرصیف في وسط بلدیة سیدي موسى، مدینةوسط النفایاتالمحالت التجاریةفی

 أنماط تنظیف األماكن العامة:الفرع الثالث

 .المناطقالمحیطةمنتشرة في وسط المدینة ونادرة في  -

 .ریفیةشبھ المناطق واردةفی غیر -

 عملیة تنظیف الشوارع تتم خاصة في األحیاء المركزیة والعامة والمباني الدبلوماسیة -

  

  

  

  

  

  

 )باب الواد( Kitaniتنظیف الشارع طریق placette El Kods(Hydra)كنس 

  النقاط السوداء في والیة الجزائر: المطلب الثالث

٪ للبلدیات 5بالنسبة لجمیع البلدیات،بالنسبة ٪ في المتوسط 15 بقدرت النفایات غیر المحصلة 

  ٪ خارج الجزء المشترك،10، و NETCOMتحت 

  أسباب ظھور النقاط السوداء في الوالیة: األولالفرع 

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع  

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع  



 

سخرت في جمیع البلدیات، بما فیھا تلك التي 

ومع ذلك، ومن أجل فھم أفضل ألسباب تشكل ھذه النقاط السوداء، قامت 

  السلوك المعادي للمجتمع، والعادات السیئة من السكان إلى جانبعدم توفر خدمات جمع كافیة؛

مناطق غیر آمنة السكن، األمراض، الروائح 

  .عدم وجود تنظیم وقتي ثابت في تقدیم خدمات الجمع لبعض األحیاء

  .طوعيتتثبیت فكرة التنظیف ال

لرمي لوراء ھذه الحاالت المشتركة، حددنا حاالت معینة تتمثل في األماكن االكثر عرضة 

  باإلضافة إلى ضعف التنسیقمععملیاتالجمع

  )یفانكبرج 
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في جمیع البلدیات، بما فیھا تلك التي في الوالیة، النقاط السوداء  

ومع ذلك، ومن أجل فھم أفضل ألسباب تشكل ھذه النقاط السوداء، قامت .كافیة

  :استخلصت ما یلينقطة وقد  100بزیارة ل البیئة

السلوك المعادي للمجتمع، والعادات السیئة من السكان إلى جانبعدم توفر خدمات جمع كافیة؛

مناطق غیر آمنة السكن، األمراض، الروائح (لمناطق خدمات التنظیف لبعض ا

عدم وجود تنظیم وقتي ثابت في تقدیم خدمات الجمع لبعض األحیاء

تثبیت فكرة التنظیف التھا عل�عدم قدرفشل قنوات االتصال بین الدولة والمجتمع و

  األماكن األكثر عرضة للرمي العشوائي

وراء ھذه الحاالت المشتركة، حددنا حاالت معینة تتمثل في األماكن االكثر عرضة 

  : العشوائي لمختلف القمامات تتمثل في

  .والغیر مغطاةمغطاة الاألسواققربمفتوحة

  ؛)أنقاض ومواد البناء(على مقربة من مباني تحت اإلنشاء 

  .لم تكتمل حتى اآلنالتي الجدیدة  حیاء السكنیة

  نموذج لبعض النقط السوداء الموجودة في الوالیة

باإلضافة إلى ضعف التنسیقمععملیاتالجمعللمجتمع العادات السیئة :الجزائر وسط 

  

  

  

  

  

  الدولةالتي وضعتھا صنادیقالخدمات المحلیةللتنظیف

برج (غیر مالئمة                                                                     

 لوحظانتشار      

كافیةالالوسائل لھا

البیئة أعضاء مدیریة

السلوك المعادي للمجتمع، والعادات السیئة من السكان إلى جانبعدم توفر خدمات جمع كافیة؛• 

خدمات التنظیف لبعض اعدم تغطیة • 

  ؛....)الكریھة

عدم وجود تنظیم وقتي ثابت في تقدیم خدمات الجمع لبعض األحیاء•

فشل قنوات االتصال بین الدولة والمجتمع و• 

األماكن األكثر عرضة للرمي العشوائي: الفرع الثاني

وراء ھذه الحاالت المشتركة، حددنا حاالت معینة تتمثل في األماكن االكثر عرضة 

العشوائي لمختلف القمامات تتمثل في

مفتوحة مساحات• 

على مقربة من مباني تحت اإلنشاء • 

حیاء السكنیةإلى جانب األ• 

نموذج لبعض النقط السوداء الموجودة في الوالیة: الفرع الثالث

  

  

  

  

 

الجزائر وسط 

خدمات المحلیةللتنظیفلفشال      

                                                                    -  Djorfحي  –



 

  

  

  

  

  

 Elمدینة -) نفایات التغلیف

(Lotissement sonelgaz à Gué de Constantine) 

 ) Maghariaجویلیة ب 

والیة الجزائرإدارة وتسییر النفایات الصلبة في   المقدمـــــة العـــــــامة
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نفایات التغلیفأھمیة  (األسواق من وجود خطأ في نظام تفریغ الحمولةبالقرب

djorf 

  :الحاجة لبناء تنظیم مستدام لعملیات الجمع

(Lotissement sonelgaz à Gué de Constantine)أنقاض القمامة على جوار مباني قید التشغیل 

جویلیة ب  5حي (لم توزع بعد التي جانب من األحیاء الجدیدة 

  

 

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في : الفصل الرابع

وجود خطأ في نظام تفریغ الحمولةبالقرب

الحاجة لبناء تنظیم مستدام لعملیات الجمع

  

  

  

  

  

  

أنقاض القمامة على جوار مباني قید التشغیل 

  

  

  

  

  

 

 

جانب من األحیاء الجدیدة 

 الفصل الرابع
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  إدارة النفایات الصلبة في والیة الجزائر: المبحث الثالث

  تقسیم إدارة النفایات الصلبة في والیة الجزائر: المطلب األول

  NET EPIC COMتقدیم شركة : الفرع األول

 27فيالنفایاتتتول�مھمة الجمع والتخلص من لكي، NET EPIC COMتم إنشاء الشركة العامة 

  :الجزائر والیةبلدیة ل

بوزریعة، القصبة، واد قریش، یس حمیدو،بولوغین، بني مسوس، اباب الواد، الحمامات، الر

ر ئسیدي امحمد، حیدرة، المرادیة، ب ابراھیم، بن عكنون،الجزائر وسط، المدنیة، األبیار، دالي 

مراد رایس، القبة، حسین داي، بوروبة، بلوزداد، محمدیة، باب الزوار، باش جراح، مغاریة، 

  .جسر قسنطینة، الكالیتوس

  :من المصلحة المباشرة تدار بشكل منفصل عن طریق تقدیم خدمات تنظیففبلدیة أخر�30أما 

برج الكیفان، واد سمار، دار البیضاء، لھراوة، ي، عین طایة، الحراش، المرسى، برج البحر

رویبة، الرغایة، عین البنیان، اسطاوالي، شراقة، زرالدة، السویدانیة، أوالد فایت، العاشور، 

دراریة، بئر خادم، باب حسان، معالمة، الرحمانیة، سحاولة، الدویرة، خرایسیة، بئر توتة، سیدي 

  .ة، براكي، ولد شبالموسى، تسال المرج

  تقسیم إدارة النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفرع الثاني

لكي یتم توضیح ذلك البد من وضع المخطط التالي الذي یوضح الخطوط العریضة للنھج المتخذة 

:  

  النفایاتفي بلدیاتوالیةالجزائر العاصمةرسم بیاني یوضح تقسیم إدارة :)27(الشكل 

Hussein Dey
Rouiba

Heraoua

Bordj El Bahri Aïn Taya

El Marsa

Reghaïa
Bordj El Kiffen

Dar El Beida
Oued Smar

Zeralda

Mahelma

Tessala El Merdja

Aïn Benian

Cheraga

Staoueli

Soudania

Rahmania

Ouled Fayet

El Achour

Draria

Baba Hassen

Douera
Khraicia

Saoula

Birtouta

Ouled Chebel

Birkhadem

Baraki

Sidi Moussa

Bab El Oued

Casbah

Hammamet

Beni Messous

Dely Ibrahim
Ben Aknoun

Bouzareah

Bologuine

Hydra

Gué de Constantine

Alger Centre

Oued Koriche

El Biar

Bir Mourad Raïs

Sidi M’hamed

Mouradia

Belouizded

Raïs Hamidou

Madania

Eucalyptus

El Harrach

Bab Ezzouar

Mohammadia

Bourouba

Bachdjerah

Magharia

Kouba

LEGENDE

CET en exploitation

CET en réalisation

CET programmé

Site de CET à l’étude

Décharge publique

Dépotoir important

CET pour gravats

Décharge de gravats

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع  
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  COMNETإشرافالبلدیات التي تدیر النفایات تحت   
  NETCOMمنطقة مشتركة مع 

  التعاقد المشترك مع  مجموعة خاصة توزع على بعض األحیاء
  )الدایرة( التابعة لھا بنفس أسلوب الدائرةالبلدیات األخرى فتدار :مالحظة

  )البلدیة ( مشترك معالمقاطعة اإلداریة التابعة لھا 
 

  مدیریة البیئة لوالیة الجزائر: المصدر

، یتضح أن إدارة النفایات الصلبة في والیة الجزائر، یخضع للعدید من )27(من خالل الشكل 

 NETبلدیة تخضع إدارتھا ل  27ت، فنجد الجھات، ولیست مقتصرة التسییر فقط على البلدیا

COM   30وھي المؤسسة التي سبق التعرض لھا، وھي ترتكز أساسا في وسط الوالیة، أما 

بلدیة أخرى فھي تسیر مباشرة من طرف البلدیات والدوائر التابعة لھا، ماعدا منطقة عین البنیان، 

  .NET COMفھي منطقة مشتركة التسییر بین بلدیتھا وشركة 

  المفارغ العامة الموجودة في الوالیة: الفرع الثالث

  :بابا عليوMerdjaTessalaمدافن النفایات -

  العدید من األضرار البیئیةیترتب على ذلك قلةاإلمكانیات، و     

  

  :واد سمارطمر النفایات م -

  توفر إمكانیات كبیرة، تلوث كبیر    

  

-  CETأوالدفایتب:  

 .ال تزاالالختالالت نفسھا، مھمةمعدات استثمارات و     

  :بتر توتةفي MerdjaTessalaمدافن .1

  :اإلمكانات المتوفرة

 Tessala El Merdjaحراس لمكب النفایات  02 -

 جرافة، لمكب بابا علي 01حراس،  02رئیس الفرقة، عاملین یدویین،  01 -

  

  

  

  

    - Tessala El Merdja-الجانب الخلفي لشمال مكب 

  

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع  



 

  .األمراض عن طریق الجراثیم وعشوائیة معالجة ھذه النفایات

الكریھة مما تسبب العدید من المضایقات واألمراض 

 20(شاحنات  04حمالة شحن، حمالتي شحن صغیرة، 

  ...)العصارة، النفایات الخطرة والبطاریات 

 المقدمـــــة العـــــــامةوتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر
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  -بابا علي  -ترمید النفایات في مكب 

  :یترتب على ذلكالعدید من األضرارالبیئیة
  .واألراضي الزراعیة، تلوثالتربة والمیاه

األمراض عن طریق الجراثیم وعشوائیة معالجة ھذه النفایاتوانتشار 

الكریھة مما تسبب العدید من المضایقات واألمراض  والروائحالسامة  الغازات

  :مفرغة واد سمار
  :اإلمكانات المتوفرة

 عون مسخر
حمالة شحن، حمالتي شحن صغیرة،  02آلة تسویة،  03جرافات، 

  

  - مفرغة واد السمار -نفایات طبیة وأخرى خطیرة في 
  

  جامعي وبائعي الخردة األكثر نشاطا في المفرغة

  :األضرار البیئیة التي تسببھا المفرغة بلیغة جدا أھمھا

العصارة، النفایات الخطرة والبطاریات (المیاه الجوفیة المخاطر التي تتعرض لھاالتربة و

وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر إدارة: الفصل الرابع

  

  

  

  

ترمید النفایات في مكب      

یترتب على ذلكالعدید من األضرارالبیئیةو

تلوثالتربة والمیاه - 

وانتشار مخاطر انتقال - 

الغازاتانتشار  - 

 .والتلوث

مفرغة واد سمار .2
اإلمكانات المتوفرة

عون مسخر 90 -
جرافات،  08 -

 )طن

  
نفایات طبیة وأخرى خطیرة في 

  
جامعي وبائعي الخردة األكثر نشاطا في المفرغة  
  
  

األضرار البیئیة التي تسببھا المفرغة بلیغة جدا أھمھا

المخاطر التي تتعرض لھاالتربة و - 

 الفصل الرابع



 

  )الطفیلیاتالطیوروالحشرات و

 15، عونا 60

  إزالة الرواشح بواسطة بئر إزالة الغازات المتجمعة في السوائل

 المقدمـــــة العـــــــامةإدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر
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  )غاز المیثان نتیجة(مخاطراالنفجار 

الطیوروالحشرات و: وجود النواقلنتیجة (مخاطر انتقاالألمراض 

 )الغازاتالسامة(المخاطر الصحیة 

  :أوالد فایت

  :استثمارات وإمكانات مھمة وضعت تحت المشروع

  )مبن�لإلدارةوالحظائر وقاعدة المشروع

60   ، )تصفیة الغازات، جسر، الصرف الصحیمنالرواشح

 )شاحنات، وضاغطات، رافعات

  

  

  

  

  

  5و 4 طمر

إزالة الرواشح بواسطة بئر إزالة الغازات المتجمعة في السوائل

  صریف میاه األمطار

  تھویةنظام التجمعاتالرواشحوخلل في 

 2و 1٪ منالمزارعفي الخزانین

  :التكالیف المباشرةالناجمة عنمكب النفایات

  طن/دج  707 : تكلفة رأس المال

  طن/ دج 363: تكالیف التشغیل

  طن/ دج 511

 دج 1581: طنف اإلجمالیة للیلاالتك

إدارة وتسییر النفایات الصلبة في والیة الجزائر: الفصل الرابع

مخاطراالنفجار  - 

مخاطر انتقاالألمراض  - 

المخاطر الصحیة  - 

3. CET  أوالد فایت

استثمارات وإمكانات مھمة وضعت تحت المشروع

مبن�لإلدارةوالحظائر وقاعدة المشروع (البنیة التحتیة - 

الصرف الصحیمنالرواشح: المرافق - 

رافعاتجرافات، (مركبة

طمرالم ناتمنظر لخزا     

  :االختالالت
صریف میاه األمطارتخلل في  - 

تجمعاتالرواشحوخلل في جزئي لتصریف - 

٪ منالمزارعفي الخزانین80فشل  - 

التكالیف المباشرةالناجمة عنمكب النفایات
تكلفة رأس المال  -

تكالیف التشغیل  -

511: تكلفة النقل-

          

  

 

 

 

التك

 الفصل الرابع
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  جھات تسییر وإدارة النفایات الصلبة في الوالیة: المطلب الثاني

  
 إدارة من المصلحة المباشرة في البلدیات المحیطة بالجزائر وسط : الفرع األول

  
  :أنواع التنظیم

  ".التنظیف" تدار النفایات عادة من قبل قسم -
  "الخدمات اللوجستیة"تحدید مسارات النقل والتخطیط   تدار من قبل قسم  -

  
  :الموارد البشریة

  1627: عمال الخدمات اللوجیستیة والتنظیف -
  ٪4: معدل التأطیر والـتأھیل -
  منخفض جدا: المستوى العام للتعلیم -
مقدرة التنبؤ ووضع  ضعف(یترتب على ذلك عدم التوفر على الید العاملة المؤھلة  للتخطیط  -

  .، حیث یصبح مجرد عمل یومي روتیني)الحلول والمشاریع والخطط المناسبة
  :الصعوبات

  .ھذه الصعوبات مالزمةللخدمات العامة  - 
  .انخفاض في المیزانیة مع ضعف اإلمكانات  - 
  .٪ من النفقات فقط11 بلدیات وبالتالي تغطي 6 تعمل مع: TEOMمساھمة من  - 
 غیر مطبقة: الضرائب على المنتجات الخطرة وأنشطة الصحة  - 

  االستعانة بالقطاع الخاص: الفرع الثاني

 :العملیات مستمرة فیبلدیة برجالكیفان

 شركاتخاصة 03التعاقد مع  -

 )نسمة  60000(حیاء إدارة النفایاتفیثالثة أ -

 جزائري ملیون دینار53بمساعدة من الوالیة بمبلغ قدره  -

  :الفوائد

  .المرونة اإلداریةلتفادیالقیود المفروضة عل�الخدمات العامة

  :الصعوبات

  .خدمة عامةیعامل على أنھ قانوني فیترخیصالخدمة، والالفراغ -

تقتصر عل�سنة واحدة،ال یؤمنأصحابالشركاتالضخمة بھذا النوع من من الخدمة االستفادة -

  .االستثمارات وقلة العائد من ھكذا استثمارات

 .جودة الخدمةفي تقدیرالمواصفات الفنیة لالفشل -

  NETCOMالتسییر من قبل: الفرع الثالث
  

  )نسمة NETCOM )1687676بلدیة من قبل  27تدار
  : المساھمة والفوائد المترتبة على ھذه الصیغة

  .الدینامیكیة والفعالیة -
  )محددة على بلدیات معینة( تخدم البلدیات داخل المدینة -

  :واإلمكاناتالتنظیم 
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  .تنظیم تنفیذي فعال -
  )عون لجمع ونقل والتخلص من النفایات 4625(موارد بشریة كبیرة  -
  .مما یحد من القدرة على التخطیط) ٪9( ضعف التأطیر واإلشراف -
  )شاحنات الجمع 145منھا ( مركبة ثقیلة  287 -
  .من رأس المال، تعاني العجر في مستو�الصیانة  20% -
  . إصالح المعداتصعوبات  -

  :اإلدارة المالیة
  )٪ إلى النقل18٪ و 77الرواتب بنسبة ( ملیون دج  1681:  2006النفقات في عام  -
  )٪ من الموارد90ما یقارب من (ملیون دج  1765:  2006المنح بلغ مجموعھا عام  -
  )٪94٪ الرواتب والدعم 80(ملیون دج  2012  التشغیل: 2007المیزانیة  -
  )٪21.8للتجدید من ( ملیون دج  442: االستثمارات -

  :COM-NETالنظم التشغیلیة ل

  )28(الشكل 

 COMNET-النظم التشغیلیة ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 08UHU   موزعة على كل بلدیة.  

 01 ضبط، تنظیف، تدعیم: وحدة الدعم....  

  القمامةمصنع األكیاس، وصنادیق  

  

  

 المدیریة التقنیة والبیئیة

وحدة النتاج 

 واالسترجاع
 وحدة الدعم

 

 الحراش

 

 دار البیضاء

 

 الشراقة

 

 بئر مراد رایس

 

 بوزریعة

 

 حسین داي

UHU 

 سیدي امحمد

UHU باب الواد 

وحدة علم الصحة المدیني 

(UHU  )  
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 اإلدارة العامة 
 األقسام التقنیة لكل بلدیة تابعة لھا 
 جماعات قسم عملیات التدخل واالستثمارات 

  مدیریة البیئة لوالیة الجزائر: المصدر
  

  :NETCOMفي عملیة التسییر من قبل بعض النقاط الحساسة 
  :النقاط الحساسة

طریق تقریر تسییر التمكین من اإلدارة الجماعیة لمختلف  البلدیات داخل المدینة عن  -
  .النفایات

  .التعریفة الجمركیة لعملیات التفریغ رادعة للبلدیات خارج المدینة -
 

  الموارد المتاحة إلدارة النفایات الصلبة في والیة الجزائر: المطلب الثالث

إن تحلیل تكالیف التشغیلوخدمات جمع ونقل ومعالجة النفایات تبین االختالف بین البلدیات، 

  .أدناه ھذا التفاوت )29( الجدولویلخص 

 التفاوت في تكالیف المخصصة للبلدیات): 30(الجدول 

تقسیم 
  البلدیات

  عدد السكان
2006  

كمیة النفایات 
  )طن(

  النسب

تكلفة الجمع 
  للفرد

التكلفة 
المتوسطیة للنقل 

  )طن/دج(

التكلفة 
المتوسطیة 

  التفریغ
البلدیات التابعة ل 

NETCOM 
  طن/ دج 363  دج 509  دج 1092  380568  1671581

البلدیات خارج 
  المدینة

  طن /دج 422  دج 393  دج 449  255063  1121515

 مدیریة البیئة لوالیة الجزائر :المصدر

 مدیر الوحدة

 

  في اللیل

 قسم فرق التدخل خدمة اإلدارة العامة

 السكریتاریة

في النھار قسم االستثمار  

)حارس(عون إداري   

 فریق الجمع

 حارس

الكنس والتنظیف فریق  

 فریق الجمع في النھار

 فریق الجمع في اللیل

 قسم الموارد البشریة

 قسم الوسائل العامة

 قسم المحاسبة

 قسم تسییر المعدات

01قسم البلدیة  02  

اإلدارة -  

الحراسة -  

تسییر وتخطیط للجمع -  

اإلنقاذ واإلصالح -  
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  ):طمرھا(أثر قیود المیزانیة، والنفایات التي لم یتم تفریغھا 
في المناطق الریفیة، وغیر مستقرة، والمدن (٪ 15: النفایات التي لم یتم تفریغھامعدل متوسط   -

  )الجدیدة
  )CEM٪ تحت رعایة NETCOM ،25٪ منطقة 75( طن تم استرجاعھا 107 000توزیع   -
  NETCOM :5٪في المناطق الخاضعة ل معدل عدم التجمیع  -
  
 الموارد البشریة  : لفرع األولا

  عامل 5040: في مجال إدارة النفایاتاإلجمالي العاملینعدد 

  )نسمةNETCOM :3413 )1/400عدد العاملینفي -  

  )نسمة1/700( 1627: مشتركعدد العاملینفي البلدیاتخارج ال -  

  

  :الموارد المادیة:الفرع الثاني
  آلة 807: كمیةالمعداتالمسخرةإلدارةالنفایات - 

  )نسمة NETCOM :453 )1/4000كمیة المعدات تحت تصرف - 

  )نسمة 1/3000( 354:كمیات المعدات للبلدیاتخارج المدینة  - 

  

  لموارد المالیةا: الفرع الثالث
  ملیوندج NETCOM:1700المیزانیة المخصصة ل  -

  ملیوندج 398: شتركمجموعالمیزانیةللبلدیات خارج الم -

  :یليإنشاءمؤشرمتكاملمع األخذ بعیناالعتبار ما البد من 

  جھودالتشغیل  -  

  الجھود المبذولة لالستثمارفیمعدات التشغیل -  

 )مشاركة القطاع الخاص، دعم  HIMOTUPبرنامج (برامج مساعداتالدولة -  
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  )29(الشكل 

 ةالنفایاتالحضریالجھود المشتركة المبذولةلرفعومعالجة 

  

  مدیر: درالمص

  لوالیة الجزائر مدیریة البیئة: المصدر

توزیع تكالیف إدارة النفایات الصلبة بین مختلف بلدیات والیة الجزائر، ) 29(یمثل الشكل 

دج للنسمة،  500والمالحظ التفاوت الكبیر بین أقل وأعلى تكلفة مخصصة، فأدنى تكلفة بقیمة 

لدنیا، وھذا دج للنسمة، والتي تمثل أكثر من ثالثة أضعاف القیمة ا 1800وأعلى تكلفة بقیمة 

راجع أساسا، لمدى رفاھیة كل بلدیة، فھناك بلدیات تعج باألحیاء الشعبیة والفقیرة وتعاني من 

اكتظاظ في عدد السكان، والذي یسبب الرئیسي في انخفاض التكلفة للفرد، فكلما زاد عدد السكان 

ي المقابل تخصص انخفضت التكالیف المخصصة لنسمة الواحد مثال بلدیة الدویرة، باب الواد، وف

: تكالیف كبیرة للفرد في األحیاء الراقیة والغنیة وعدد سكانھا قلیل مقارنة بالبلدیات األخرى مثال

  . حیدرا، المحمدیة

 

  

  

Rouiba

Heraoua

Bordj El Bahri Aïn Taya

El Marsa

Reghaïa
Bordj El 
Kiffen

Dar El Beida
Oued Smar

Zeralda

Mahelma

Tessala El Merdja

Aïn Benian

Cheraga

Staoueli

Soudania

Rahmania

Ouled Fayet

El Achour

Draria

Baba 
Hassen

Douera Khraicia

Saoula

Birtouta

Ouled Chebel

Birkhadem

Baraki

Sidi Moussa

Bab El Oued

Casbah

Hammamet

Beni Messous

Ben Aknoun

Bouzareah

Bologuine

Hydra

Gué de Constantine

El Biar

Bir Mourad Raïs

Belouizdad

Légende

Raïs Hamidou

Eucalyptus

El Harrach

Bab Ezzouar

MohammadiaMagharia

Kouba

Dépenses inférieures à 500 DA par  habitant

Dépenses entre 500 et 1000 DA par  habitant

Dépenses entre 1 000 et 1 400 DA par  habitant

Dépenses entre 1 400 et 1 800 DA par  habitant

Dépenses supérieures à 1 800 DA par  habitant

 نسمة\دج1800التكالیف أكثر من 

 نسمة\دج 500من  التكالیف أقل

نسمة\دج1400و1000التكالیف بین   

 نسمة\دج1800و1400التكالیف بین 

نسمة\دج 1000و500التكالیف ما بین   

 نسمة\دج1800التكالیف أكثر من 
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  طرق معالجة النفایات الصلبة في والیة الجزائر: المطلب الرابع

  عملیات الطمر: األول الفرع

  :وضعیة عملیات الطمر في والیة الجزائر العاصمة

ر عملیة تشغیل المطامرغیر مرضیة، وقد أظھرت دراسات مراجعة عملیات تشغیل المطام

  :سیماالمستغلة بعض أوجھ القصور، وال

وقد . تدار بوسائل بدائیة وتتجاھل تماما المعاییر البیئیةفیبئر توتةTessalaMerdjaمفرغ• 

  .نھا مكبات غیر مشروعةأصنفت أیضا ب

تتم معالجة النفایات في مكب واد السماربوسائل أكثر أھمیة ، ولكن مع وجود مشاكلخطیرة، • 

النفایات الصناعیة (، وطبیعة النفایات )طن یومیا 750(كبیرة من النفایات المخزنة الكمیة لنظرا ل

لسامة، ومخاطر اانبعاث الغازات(بیئیة  ، وھذا في ظل التجاھل الخطیرللمعاییر)والخطرة

  ؛...)االنفجار، والمخاطر الصحیة والبیئیة

في أوالد فایت والتي خصصت لھ الدولة مبالغ ھامة، فھي تواجھ مشاكل CETأما بالنسبة • 

  ).عیوب النظامالصرف الصحي، وجمع الرواشح والتفریغ(خطیرة 

ترجاع وتدویر النفایات، مما یحسن من  خدمة ھذه الصعوبات تعززأھمیة التوجھلتفعیل آلیات اس

  .التفریغ

  :كمیة النفایات المفرغة في بلدیات خارج المدینة

  دج 733.59: )طن 2,5 -3م 12صندوق (حقوقمكب النفایات 

 دج1621.62): طن 5 -3م 19صندوق (حقوقمكب النفایات 

 طن 255063: )الحسابالمباشر(2006التخلص منھاخالل عام التي تم كمیاتال 

 فرد/غرام  625: )نسمة 1121515( كمیة التخلص من النفایات بالنسبة للفرد 
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  )30(الشكل 

  الموجودة في الوالیة والمبرمجة مخطط لنقاط التفریغ الحالیة 

  

  

  

عامة ومشھورة  یمثل الشكل أعاله لتوزع نقاط التفریغ في والیة الجزائر، فھناك مفارغ   

وعریقة في الوالیة وھي مفرغة واد السمار والتي تمثل أقدم مفرغة في والیة الجزائر، وتسبب 

العدید من المشاكل الصحیة والبیئیة، كما أنھا تعاني من نقص الرقابة على النفایات الواردة لھا، 

ار بھا، كما نجد أیضا ومفرغة تسالة المرجة التي تعاني ھي أخرى بسبب الطرق البدائیة التي تد

نقاط تفریغ مھمة في كل من الرویبة، سیدي موسى، بابا حسن، وھي مفارغ أنشئت بعد مفارغ 

العامة التي ذكرناھا سابقا، وھي تعتبر نقاط تفریغ مھمة، ألنھا ال تستقبل فقط نفایات بلدیاتھا وإنما 

ما زالت أنقاضا  CETفن التقنیة نفایات البلدیات المحیطة بھا، والمالحظ أیضا نقاط لمراكز الد

ولم یكتمل تشییدھا بعد في كل من زرالدة وبرج الكیفان، في المقابل ھناك مفارغ ما زالت أنقاضا 

  ).براقي(ولكن یتم التفریغ فیھا 

قید االستثمار وفي طریق النتھاء منھا  CETوفي مجال االستثمار في مفرغات النفایات، نجد 

تم االنتھاء منھا وتحقیقھا  CETفي أوالد فایت، ھذا في ظل وجود  وتجسیدھا على أرض الواقع

مبرمجة وفي طریق االنجاز في كل من معالمة، بئر توتة  CETفي اسطاوالي، إلى جانب 

Hussein Dey
Rouiba

Heraoua

Bordj El Bahri Aïn Taya

El Marsa

Reghaïa
Bordj El Kiffen

Dar El Beida
Oued Smar

Zeralda

Mahelma

Tessala El Merdja

Aïn Benian

Cheraga

Staoueli

Soudania

Rahmania

Ouled Fayet

El Achour

Draria

Baba Hassen

Douera
Khraicia

Saoula

Birtouta

Ouled Chebel

Birkhadem

Baraki

Sidi Moussa

Bab El Oued

Casbah

Hammamet

Beni Messous

Dely Ibrahim
Ben Aknoun

Bouzareah

Bologuine

Hydra

Gué de Constantine

Alger Centre

Oued Koriche

El Biar

Bir Mourad Raïs

Sidi M’hamed

Mouradia

Belouizded

Raïs Hamidou

Madania

Eucalyptus

El Harrach

Bab Ezzouar

Mohammadia

Bourouba

Bachdjerah

Magharia

Kouba

LEGENDE

CET en exploitation

CET en réalisation

CET programmé

Site de CET à l’étude

Décharge publique

Dépotoir important

CET pour gravats

Décharge de gravats

 مفارغ عمومیة

  مفارغ مھمة

Cet  أنقاض  

التفریغ في 

  األنقاض

CET مستثمرة 

CET ةمحقق  

CET مبرمجة 

قید  cetمواقع 

 الدراسة

 مدیریة البیئة لوالیة الجزائر: المصدر
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مازالت قید الدراسة وجاري البحث علیھا لیحدد إما البدأ في  CETوبوزریعة، ونالحظ أیضا 

  .انجازھا أو ال في الرغایة

  إعادة التدویر: الفرع الثاني

 آلیاتاستعادة واالستخالص

 سنة/ طن  85000: الورق المعاد تدویره 
 سنة/ طن  21000: اللدائن البالستیكیة المسترجعة 
 غیرھا من النفایات: 
 طن 1000: بطاریات السیارات 
  طن 17000:  في المفارغ العمومیة بواسطة جامعي الثیاباألنسجة التي تم جمعھا 
 یعاد سحقھا وإعادة استخدامھا من قبل سائقي الشاحنات: عجالت السیارات 
 إعادة تدویر الزجاج  لم یتم تطویره  حیث 1994في حالة انخفاض منذ عام : الزجاج

 .وبقي یعاني التخلف
 :رفع قیمة النفایات 

 :) 1( إعادة تدویر النفایات نالحظ ارتفاع قیمة بعض المواد التالیةبعد االستثمار في مجال 
    طن 80040): ٪13.4(أوراق   
    طن 83630): ٪14(البالستیك البولي إثیلین المنخفض الكثافة 
    البالستیكPET )2٪ :400 طن 11 950): ملیون زجاجة 
   طن 9140): علب: ٪1.53(األلمونیوم  

  طن 184760: المجموع         
  
٪ من 2( طن تجمع من طرفجامعي الورق في المكب واد سمار 6100تشمل ) 1(

 )طن 305000
  
 

  
  النفایات العضویة: الفرع الثالث

 
 : النفایات القابلة للتحلل

    النفایات التي تم جمعھا من األسواق  من قبلNETCOM :11630 طن 
    النفایات الخضراء التي تم جمعھا بواسطةEDEVAL :6800 طن 
   طن 399000): طن 597 344٪ من 54.5(النفایات  اتمكب  

  طن 417000: المجموع         
 )٪ التي یمكن استخدامھا بسرعة إلنتاج السماد العضوي25- 20(

  :مجموعة متنوعة من عملیات المعالجة
  .تجارب معروفة والنتائج لیست دائما مرضیة: انتاجللسماد العضوي    -
جودة ردیئة ، العیب عند فرز النفایات العضویة ال یتم إزالة كل سماد عضوي سيء ذات (

الشوائب األخرى مثل الزجاج والبالستیك، مما یجعل وجود ھذه المواد بنسبة كبیرة في 
   ...)السماد

 )األسواقنفایات  نفایات الخضراء ومحصور عل�ال( السماد العضویمحدود النطاق -
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  بلدیة لوالیة الجزائر 57الخطة الرئیسیة لجمع ومعالجة النفایات الصلبة في : المبحث الرابع
أبریل 6و5، 1بمبادرة من مدیریة البیئة في والیة الجزائر العاصمة، وعقدت ثالثة اجتماعات في 

وھذا  ،التوالي حسین داي، الحراش، ودراریةلمناطق اإلداریة، على لفي المقر الرئیسي  2008

بلدیة في والیة الجزائر، التي  57 للعمل معا على الخطة الرئیسیة إلدارة النفایات الصلبة في

  ."  STUDI – Général Environnement "یجري وضعھا من قبل فریق الدراسات 

  :وحضر ھذه االجتماعات

بلدیة في تلك   18، باب الواد، بئر مراد رایس، وسیدي أمحمد :الدوائر اإلداریة لحسین داي -

، القبة، سیدي امحمد، الجزائر وسط، المرادیة، Maghariaحسین داي، بلوزداد، (المناطق 

،  بئر ة، بولوغین،رایس حمیدو، بئر مراد رایس، حیدر كوریش، باب الواد، القصبة، وادالمدنیة

في المقر الرئیسي لدائرة حسین  2008أبریل  01"، االجتماع في)خادم، جسرقسنطینة وسحاولة 

  ."داي

بلدیة في تلك المناطق  17الدوائر اإلداریة  الحراش، براقي، الدار البیضاء، والرویبة، و  -

، دار البیضاء، الكالیتوسالحراش،  واد سمار، بوروبة، باش جراح، براقي، سیدي موسى، (

، رویبة حراورة، المرسى، عین طایة،  المحمدیة، باب الزوار، برج كیفان، برج البحري

  ".في المقر الرئیسي للدائرة  الحراش 2008أبریل  05"اإلجتماع في ، )رغایةالو

بلدیة في تلك المناطق   22بئر توتة، وبوزریعة و ،زرالدة، الشراقة ،الدوائر االداریةلدراریة -

ي، السویدانیة ، الرحمانیة، دراریة، عاشور، بابا الحسن، خرایسیة، دویرة، زرالدة، اسطاوال(

،  تسالة المرجةمعالمة، الشراقة وعین البنیان، الحمامات، دالي براھیم، أوالد فایت، بئر توتة، 

 2008أبریل  06"ع في اجتمعقد اال، و)أوالدشبل ، بوزریعة، البیار ، بن عكنون وبني مسوس
  ". في المقر الرئیسي لدائرةدراریة

، و، MATET(ومختلف الشركاء والجھات الفاعلة الوطنیة والمحلیة، عامة أو خاصة  -

NETCOM ،EDEVAL ،HURBAL  والمنظمات غیر الحكومیة.(...  

  

  

  )المھمة األولى ( تشخیص الحالة الراھنة وتحدید الوضعیة : المطلب األول

  التعریف بالمھمة األولى: الفرع األول
الخطة تشخیص للواقع الحالي للوالیة، من خالل تحدید مختلف الجوانب شملت المھمة األولى من 

المتعلقة بإدارة النفایات الصلبة ودراستھا بعمق للوصول إلى أھم العوائق والمشاكل التي تعاني 

منھا الوالیة، وھذا عن طریق تحدید عینات ممثلة لمختلف البلدیات وتقییمھا على حدى، وھذا من 

دید نقاط ضعف وقوة كل بلدیة في الوالیة، وبالتالي تخصص الموارد أجل الوصول إلى تح

  .واالمكانات على حساب ھذه الدراسة

  
  

  

  

  

النفایات الصلبة في والیة الجزائرإدارة وتسییر : الفصل الرابع  



 المقدمـــــة العـــــــامة

231 
 

  )31(الشكل 

  مخطط تشخیصي للوضعیة الحالیة إلدارة النفایات الصلبة في والیة الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریة البیئة لوالیة الجزائر: المصدر

من خالل الشكل السابق نالحظ أن الجزء األول من الدراسة والتوصیف في والیة الجزائر      

تمر بالعدید من المراحل، وكمرحلة أولى یتم تشخیص العدید من العوامل األساسیة والمؤثرة 

، )....التطور الدیمغرافي، خدمات البلدیة، نوع النفایات( بدرجة كبیرة في إدارة النفایات الصلبة 

ثم تتم عملیة التحلیل بدقة وبعمق لكل عامل من العوامل السابقة، كما یتم تحدید الموارد المطلوبة 

النجاز العملیة، ثم یتم وضع المراحل المتتالیة لعملیة معالجة النفایات الصلبة لیتم الوصول إلى 

  .وضع مخطط تشخیصي وتجریبھ، وفي األخیر یوضع المخطط النھائي والعملي

عملیات تشخیص 

 الجمع والمعالجة

عن  معطیات أولیة

النمو والتجمعات 

 السكانیة

تشخیص حول 

 خدمات البلدیة

تشخیص حول 

تحدید نوعیة 

 النفایات

 الموارد البشریة

 الموارد المالیة

مختلف الخدمات 
 األخرى والنظافة

  تركیب النفایات

كمیة استیعاب 

 المزابل العمومیة

عملیات تحقیق عن 
 الجمع

 االستثمار في المفارغ
 العمومیة

 وظائف التفریغ
العملیات 

األساسیة في 

 المعالجة

عملیات الجمع 

 والمعالجة

تحلیل الوضعیة 

المالیة واالجتماعیة 

 واالقتصادیة

 مخطط تشخیصي

 المخطط العملي

األول للمھمة التقریر المؤقت للجزء 

2008ماي   
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  موجز التشخیص: الفرع الثاني

  :تقسیم إدارة النفایات الصلبة

  نسمة 2.823.522 ب 2007بلدیة، قدر إجمالي عدد السكان المقدر لعام  57من بین 

  :النفایات المنزلیة واستیعابھا یكون على النحو التالي إدارة

نسمة، وإدارةالنفایات ملقاة على عاتق  1687676بلدیة، یبلغ مجموع سكانھا حوالي  27•  

NET EPIC COM ؛  

نسمة، وإدارةومعالجةالنفایات من قبل المصلحة  1135846أخرى، یبلغ عدد سكانھا  یةبلد 30• 

  المقررة المباشرة؛

مجموع أحیاء 3من لوحظ أن برج الكیفان قامت بتكلیف ثالث شركات خاصة لجمع النفایات  -

  .ملیون دینار 53 مسكن بمساعدة من والیة بقیمة 60.000منازلھا

  :كمیة النفایات الصلبة المنتجة

غراما  720 سنة، والمقابلة لنسبة فرد الواحد ب/ طن  743000كمیة النفایات المتولدة تتجاوز  -

  :للیوم، موزعة على النحو التالي

  طن  342281: والیة الجزائر وسط النفایات التي جمعت من • 

  طن  255063: بلدیات على جانب وسط الوالیة النفایات التي جمعت • 

  طن  NETCOM 11613 ھا أحصتق التي اسوكمیة النفایات األ• 

  طن NETCOM :26673كمیة النفایات الناتجة عن تنظیف الشوارع تحذف من قبل• 

  طن 107000: كمیة النفایات المسترجعة إلعادة التدویر• 

  تركیب النفایات الصلبة:الفرع الثالث

أظھرت نتائج البحث أنھا ) طن 597344( مجموع النفایات التي تم جمعھا وطمرھا قدر ب

  : تتركب أساسا من

 400(٪ 2، و PEBD٪ البولي إثیلین المنخفض الكثافة14٪ من البالستیك، منھا 16.5• 

  PET) ملیونزجاجات الغذائیة

  )الورق المقوى والورق تالمیذ المدارس(ورق ٪ من ال13.4• 

  ٪؛54.5المواد العضویة • 

، )علب(٪ من المعادن البیضاء 1.53٪، 1.7٪ من األقمشة والزجاج بنسبة 11.6و • 

  .٪الخشب، وبعض المواد الخطرة0.54و

ملیون  1.7حدد كمیات كبیرة من البطاریات، فھیتشیر التقدیرات إلى أن ما یقرب من تالعینات لم 

  ).جھاز التحكم عن بعد أو بطاریات الساعاتالمنزلیةبطاریات ( وحدة سنویا 
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  )المھمة الثانیة (  اإلستراتیجیةوضع: المطلب الثاني

  )32(الشكل 

  االستراتیجیة وضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریة البیئة لوالیة الجزائر: المصدر

  

  اإلستراتیجیةالتعریف بمتغیرات : الفرع األول
، حیث یتم في ھذه )02الملحق رقم ( اإلستراتیجیةھذه المرحلة تعتبر مرحلة تمھیدیة لوضع 

عملیة إدارة  ر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة فيالمرحلة التعریف بمختلف المتغیرات التي تؤث

النفایات الصلبة في والیة الجزائر، وعلیھ یتم البحث عن كل ھذه المتغیرات وتحدید دورھا ونقاط 

القوة والضعف لكل متغیر، الختیار أنسب ھذه المتغیرات، وھي مرحلة أساسیة في بناء 

كس ، ویتوقف علیھا مدى نجاحھا، وأي خطأ في تشخیص ھذه المتغیرات سوف ینعاإلستراتیجیة

  :یوم، ویتم في ھذه المرحلة تحدید كل من  22سلبا على باقي المراحل، وتستغرق ھذه المرحلة 

 تحلیل واسع لتحدید مختلف نقاط تولد النفایات. 

  التعریف بمختلف األسالیب والطرق التي تساھم في رفع قیمة النفایات، وتخفض تكالیف

 .تسییرھا

 والتكالیف )التقلیدیة والحدیثة ( ملیة الجمع التعریف بمختلف األسالیب المستخدمة في ع

 .المخصصة لھذه العملیة

  تحدید لمختلف المتغیرات المتعلقة بعملیة المعالجة واالسترجاع من أول إلى آخر متغیر

 .یدخل في ھذه العملیة

ــــــار المالیـــــــــةــــاآلث األثر البیئـــــــــــــــي الجدوى االجتماعیة  

ةــــــــــوالسیاسی  

التحقق من صحة 

اختیار و كل االختیار

 البدیل األمثل

 تعریف المتغیرات اإلستراتیجیة

االستفادة من  -

  النفایات العضویة

تنظیم عملیات  -

  .التحمیل

التكامل بین  -

  عملیات التشغیل
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  من خالل ما تم ( بعد التعریف بكل تلك المتغیرات یتم القیام بتحلیل أولي لھذه المتغیرات

، ثم یتم الفرز الختیار المتغیرات المالئمة )جمعھ من معلومات التي تم البحث فیھا 

 .اإلستراتیجیةلصیاغة 

  :كما یجب اإلشارة إلى أنھ في ھذه المرحلة یتم أیضا دراسة مایلي

  إستراتیجیةاالستفادة من النفایات العضویة؟ما   .أ 

  :كمیات مھمةللنفایات العضویة

  القمامة  -

  نفایات األسواق  -

  ...)بقایا األشجار،  وإزالة األعشاب الضارة ( النفایات الخضراء  -

  

  .مجموعة متنوعة من عملیات المعالجةالبد من توفیر 

  ؟مناطق التحمیلبین كیفیة التنظیم  .ب 
  . CETالمناسبالنفایاتتحدید مكب -

  ).النقلوالتخلص منالتكالیف(الوجھة النھائیة تحدید  -

 .للبیئةالمضرةالخطیرة والحد من النفایات  -

 :حمولةالالفوائد المترتبة عل�تفریغ  .ج 

تكون لنقل النفایاتمعدات ، وتوفیر جمعتخصیص الموارد في عملیة ال(ترشیدنظامالنقل  -

  )المعالجةمرافقة لعملیةعالیةالقدرة و

 تعزیز االستفادةمنالنفایاتالقابلة إلعادة التدویر -

، فرص العمل، وخلق عملیات التحمیلتكالیف النقل، وتحسین تحویاللكمیةالمحملة و -

  .المواد الخامالتي یمكن إعادة استخدامھاواالستفادة من

  :أشكاإلعادة

  .بسیطالأونقاط الجمع، أو العبور، محطات التحویل -

 .بعض الموادالسترداد  المناطق المخصصةلتخلص منھا أوتوفیر  -

  تحلیل ودراسة أثر المتغیرات: الفرع الثاني

في المرحلة الثانیة لوضع االستراتیجیة یتم تحلیل ودراسة لكل المتغیرات، مع األخذ بعین 

االعتبار الوقت المخصص لدراسة أر كل متغیر، وتستغرق ھذه المرحلة شھر وخمسة أیام، 

  )02الملحق رقم : (وتتمثل ھذه المتغیرات في

 دراسة الجدوى السیاسیة واالجتماعیة. 

 دراسة األثر البیئي. 

 دراسة اآلثار المالیة. 

 :ویتم في ھذه الخطوة تحلیل ما یلي: دراسة الجدوى السیاسیة واالجتماعیة )1

  اآلثار المترتبة على عملیة الجمع. 

 المستوى التعلیمي، دراسة مدى الوعي، (  دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالسكان

 ...)المعیشي، المستوى
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 غرافيوتوزیع السكان بین البلدیات، مع دراسة النمو الدیم. 

 دراسة مختلف العوائق التي یمكن أن تتعرض إلیھا عملیة الجمع. 

  عملیة تسییر المفرغاتاألوضاع المؤثرة على: 

 .عدد الشاحنات المخصصة -

 .الرقابة على ھذه المفرغات -

 .عدد العمال المخصص إلدارة ھذه المفرغات -

 .توفر أسالیب الحمایة لھؤالء العمال -

 .المخصصات المالیة لتسییر المفرغات -

 .أنواع النفایات التي یتم تفریغھا في كل مكب -

 .نوع وحجم االستثمارات في ھذا المجال -

  دراسة مختلف التشریعات واللوائح القانونیة والعقوبات في مجال إدارة النفایات الصلبة

ومدى تطبیقھا على أرض الواقع، مع دراسة مختلف السیاسات المستخدمة حالیا ومدى 

 .نجاحھا وفشلھا على أرض الواقع

 :األثر البیئيتحلیل  )2

  ،وبالتالي تقلیص التكالیف واألخطار دراسة اقتصادیات استرجاع النفایات وإعادة تدویرھا

 .المحتملة على البیئة

  التلوث ( دراسة التلوث الناجم عن مختلف عملیات الجمع والمعالجة لمختلف النفایات

 ...)الجوي، المیاه الجوفیة، التربة، 

 :تحلیل اآلثار المالیة )3

  الصلبة وحجم تكالیف تحلیل التكالیف الالزمة لمختلف االستثمارات المبرمجة إلدارة النفایات

 .التشغیل المخصصة لكل مشروع

  آثار المخصصات المالیة المقدمة لشركةNET COM  ودراسة مدى تطور ھذه التكالیف ،

 .من سنة إلى أخرى، ومدى تحقیقھا لألھداف المطلوبة

  آثار المخصصات المالیة للبلدیات، وھل في حاجة إلى زیادة ھذه المخصصات لتطویر

 .والمعالجةعملیات الجمع 

  التحقق من صحة كل اختیار واختیار البدیل األمثل: الفرع الثالث

في ھذه المرحلة یتم وضع االختیارات المناسبة لكل بلدیة، مع وضع البدیل األمثل لكل اختیار، 

في حالة فشل البدیل األول، وتستغرق ھذه المرحلة مدة شھر وخمسة أیام، مع اتخاذ اإلجراءات 

  :مثلة فيالمناسبة المت

 :والمتعلقة ب:التدابیر المتخذة .1

 اإلطار التنظیمي. 

  والتوعیة بین الجھات المسؤولة والشعب  لالتصاالتالمبادئ التوجیھیة

 )بمختلف أنواعھ اإلشھارالمنشورات، الدورات التكوینیة، (

 المبادئ التوجیھیة إلدارة المؤسسات القائمة على تسییر النفایات الصلبة. 

 : والتركیبالتحضیر  .2
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 تحلیل كل بدیل والمقارنة بین مختلف البدائل المتوفرة. 

 االنتھاء من وضع التقریر المؤقت. 

.الموضوعة وفي األخیر یتم إجراء ورشة عمل للتحقق من صحة االسترتیجیة
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  )المھمة الثالثة ( اإلستراتیجیةتنفیذ : المطلب الثالث

ویتم فیھا تحدید أسالیب تطبیق الخطة على أرض تعتبر ھذه الخطوة تكملة للمھمة الثانیة،     

الواقع من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتوفیر الوسائل والمعدات الضروریة من أجل إنجاح 

  ) اإلستراتیجیة( الخطة 

  

  

  )33(ل الشك

  كیفیة تنفیذاإلستراتیجیة؟: المھمة الثالثة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریة البیئة لوالیة الجزائر :المصدر

  

  تطویر المخطط المعتمد: الفرع األول

  :تطویر المخطط المقدم من المھمة الثانیة، وذلك عن طریق یتم في ھذه المرحلة

  تدابیر تطویر خدمات البلدیة والقدرات التشغیلیة لNETCOM 
 تدابیر التكییف بین أنظمة الجمع. 
 لعملیات الجمع والنقل والمعالجة واإلدارة تحدید الموارد البشریة الالزمة.  

 مع مختلف األحیاء واألزقة توصیف نظام التفریغ وتكییف وسائل النقل. 
 الممكنة في الوقت الحالي والمستقبلیة توصیف لطرق المعالجة. 

 )03(أیام كما یبینھ الملحق رقم  10وتستغرق ھذه المرحلة مدة 

  

  برنامج العمل: الفرع الثاني
  :تحدد في ھذه المرحلة البنیة التحتیة والمعدات الالزمة لتطبیق االستراتیجیة، وذلك من خالل 

 برنامج العمل على البنیة التحتیة 

 برنامج تجھیز تشغیل معدات الجمع والنقل 

رسم بیاني لتحدید خطوات 

 التنفیذ

البنیة (برنامج العمل 

 ...)التحتیة، المعدات،

اآلثار التنظیمیة على 

 البلدیات
 57اآلثار المالیة ل 

 بلدیة

الموظفین  تدریب

 التقنیین

التحقق من صحة 

 النشاطات
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 تنظیم عملیة التشغیل 

 تحدید میزانیات التشغیل 

 وضع وتنفیذ برامج التدریب والتوعیة 

 إعداد وتقدیم التقریر المؤقت 

المیدانیة لوضع البرنامج  الخطوات السابقة تكون مدعمة بالدراسات والتحالیلوفي كل خطوة من 

  )03(األمثل، وتستغرق ھذه المرحلة مدة شھرین ونصف كما ھو موضح في الملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : خاتمة الفصل الرابع
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عند دراسة واقع إدارة وتسییر النفایات الصلبة في الجزائر عامة ووالیة الجزائر      

خاصة، فقد تم مالحظة تجاوزات وتصرفات خطیرة وسلبیة، واھمال كبیر في ھذا 

  :المجال انعكس بالسلب على العدید من الجوانب، وتتمثل في

  االقتصادیةالجوانب : 

، مما سبب خسارة ...)إعادة التدویر، والتسمید البیولوجي( ضعف االستثمار في ھذا المیدان 

  .اقتصادیة ھامة، وھدر كبیر للموارد

 الجوانب البیئیة : 

والیة الجزائر، والجزائر عامة ال تحقق الحد األدنى للشروط حمایة البیئة،  معظم المفارغ -    

  .مما جعلھا بؤر للمخاطر بیئة كبیرة لھا تداعیات مستقبلیة خطیرة قد تتجاوز الخط األحمر

المعالجة بالحرق العشوائي في مكبات مفتوحة، ھو أكثر الطرق شیوعا في الجزائر، مما  -    

سبب انتشار دخان أسود كثیف، وانطالق غازات سامة تسبب ثقب في سبب تلوث جوي كبیر 

  .األوزون

تسرب ملوثات الموجودة في نفایات المكبات المكشوفة إلى داخل أعماق التربة مع میاه  -     

  .األمطار، مما یتسبب في تلوث المیاه الجوفیة، وقتل عناصر حیویة في التربة

رغ والمكبات، مما یجعلھا تتحمل كم ھائل من النفایات أكثر غیاب رقابة صارمة في المفا -      

من طاقتھا، وبالتالي توسع رقعتھا والزحف نحو المناطق العمرانیة، ھذا باإلضافة إلى أنھ في 

  . بعض األحیان یتم استغالل أراضي زراعیة، مما یتسبب في ھدر لھذه األراضي

 الجوانب الصحیة: 

ي األحیاء بصورة عشوائیة، وكذا طرق المعالجة التقلیدیة للنفایات، إن تراكم النفایات وانتشارھا ف

  :تؤثر مباشرة في صحة اإلنسان، من خالل

  انتشار األمراض الجلدیة والخبیثة كالطاعون والجرب نتیجة انتشار الحشرات الضارة

 .والقوارض داخل النفایات المنتشرة والمرمیة بصور عشوائیة

  المزمنة كالربو، وااللتھابات الجلدیة خطیرة، وكذا اإلصابة باألمراض الصدریة

األمراض السرطانیة، وأمراض العیون، بسبب قرب األحیاء السكنیة من المفارغ 

 .العمومیة، مما یتسبب في استنشاق غازات سامةالتي تطرح أثناء عملیة حرق النفایات

 ي أخطار صحیة المعالجة الغیر صحیة لنفایات المستشفیات وبعض العیادات، یتسبب ف

كبیرة، فوقوع ھذه النفایات في متناول األطفال یعتبر كارثة حقیقیة، وقد تؤدي إلى 

 .الموت

 الروائح الكریھة المنبعثة من ھذه النفایات عند بقائھا عرضة للتخمر. 

 الجوانب الجمالیة: 

  ة،الحدائق، الطرق، الشوارع، األحیاء، المرافق العام( تشوه واجھات األماكن العامة (...

( وفقدانھم لقیمتھم الجمالیة، مما یسبب مشاكل نفسیة لھؤالء الناس القاطنین بھذه األماكن 

 ....)القلق، االنزعاج ألتفھ األسباب وبسرعة، الكآبة، 

 النفایات واألكیاس وانتشار  بسببویھ المواقع السیاحیة ضعف النشاط السیاحي، وتش

 .الروائح الكریھة
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  ما یالحظ أیضا ھو انتشارحیوانات مثل األبقار والكالب والخرفان على الممرات وفي

األحیاء السكنیة، واألكل من المزابل، مما یتسبب في تشویھ منظر المدینة والحي، ھذا 

تھا، أو مرضھا وقد وقد تتناول ھذه الحیوانات مكونات سامة ومضرة، تتسبب في مو

 .تنقل ھذا المرض إلى اإلنسان إذا أكل من لحمھا

باإلضافة إلى كل الجوانب السلبیة السابقة، فما یالحظ أیضا ھو غیاب برامج واضحة وجدیة في 

مجال إدارة وتثمین النفایات الصلبة، كما أن االھتمام بھذا المجال ضعیف وال یعتبر من 

  .عویص، ویسبب العدید من األخطار في الحاضر أو المستقبل، رغم كونھ مشكل األولویات

ھذا أیضا مع مالحظة غیاب الوعي لدى السكان بشأن االھتمام بتنظیم أوقات الرمي، ومراعاة 

أوقات الجمع، وكذا األماكن المخصصة لھذه النفایات، مما زاد من تعقید وتصعیب لمھمة عمال 

  .النظافة
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  :الخاتمة العامة

  

شھدالعالمخالل السنوات األخیرةموجةكبیرةمنالتطورفیجمیعالمجاالتكانتنتیجتھزیادةفي 

 .رفاھیةبعضالمجتمعات وفي المقابل الزیادة في نفایاتھا

مذھل،غیر ولعألسرعوتیرةنموكانتفیالمجاالالقتصادي واالجتماعي الذینتطورابشكل

 -أنھذھالتطوراتولألسفلمتأخذبالحسبانالجانبالبیئیفیأدائھا،ممادفعمعظمدواللعالمالعقدین األخیرین

إل�االھتمامبالبعدالبیئیإل�جانب -بعدإدراكھاللخطرالبیئیالذیقلصمنجودةھذھالرفاھیة 

االھتمامبالبعداالقتصادي 

لتنمیةالمستدامة، واالجتماعي،وذلكإلحداثنمطتنمیةجدیدیختلفعماعرفمنقبلسمیبا

وإنالدولةلوحدھاالتستطیعأنتسایرھذاالمفھوممالمیكناالھتمامالبیئیمنھجكاللمؤسساتبمختلف أنواعھا 

 )عامة أو خاصة، صناعیة أو زراعیة أو خدماتیة، استشفائیة( 

وفیسبیلتحقیقالتنمیةالمستدامةعمدتالحكوماتإل�التوسعفیإعدادمخططوطنیتنمویوضبطالسیاسات       

السیاسةالبیئیة  ) عملعل�حمایةالبیئةالتیت

  ).التیتسع�منخاللھاإل�جبرالملوثعل�دفعقیمةاألضرارالتیألحقھابالبیئة(

وعلى أساس ھذه المشاكل البیئیة، والتي تعتبر خطر حقیقي على العالم بأسره، ھو مشكل النفایات 

تداعیات وآثار ھذا الصلبة بكافة أنواعھا، حیث یشكل حجم النفایات ثلثي العالم، وسوف تظھر 

المشكل في المستقبل القریب، إن لم تكن ظھرت في العدید من البلدان، خاصة في الجانب البیئي، 

  .إذا لم یتم التعامل مع ھذه المشكلة بأسالیب علمیة حدیثة وصدیقة للبیئة

أما بالحدیث على الواقع في الجزائر فالوضع كارثي، ویستوجب التحرك السریع من       

انبین الدولة والشعب، فباإلضافة إلى الفوائد العدیدة التي جلبھا التقدم اإلقتصادیواإلجتماعي في الج

اإلزدیاد المستمر للنفایات المنزلیة والظھور : الجزائر، فقد أدى إلى بروز بعض المشاكل منھا 

  .المفاجئ للنفایات الصناعیة السامة

المنطقة الساحلیة، حیث توجد المراكز تفاقمت ھذه الظاھرة بسبب إرتكاز السكان على 

الحضریة والمناطق الصناعیة، وكذا بسبب النقائص المسجلة في البنى التحتیة الموجودة والتي 

  .لیست قادرة على مواجھة التسییر البیئي للنفایات

األمر الذي نتج عنھ تلوث المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة بسبب التفریغ غیر المنظم 

، وانتشار العدید من األمراض واألوبئة الذي أدى إلى المساس الخطیر بالصحة العمومیةللنفایات 

  .التي اختفت منذ قرون، بسبب تراكم النفایات، واألسالیب التقلیدیة في معالجة ھذه النفایات

إن تحلیل الوضعیةالحالیة، فیما یخص التكفل بالنفایات الصلبة، ینسب الصعوبات الحالیة 

تشریع وتنظیم  تطبیق تنظیمیة، تقنیة، مؤسساتیة وحتى إلى غیاب: متعددة األشكال إلى عوامل 

تكون ھذه النقائص المتعددة أھم مانع لتوفیر الشروط المناسبة لتطویر ، ومحدد في ھذا الشأن

  .سوقا وطنیة للنفایات
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  : النتائج العامة

 :الصفحات الواردة في المذكرة یمكن استنتاج ما یليمن خالل 

  :الجانب النظري

العدید منالبلدانمازالتتعتمدبدرجةكبیرةعل�التخلصمننفایاتالبلدیاتبرمیھافیمدافن ھناك 

القمامة،إالأنھناكعددامتزایدامنالنماذجالرائعةلسیاساتوممارساتمتبعة 

  .الستخالصالموادوتولیدالطاقةمنھذاالصنفمنالنفایات

ویحددالتوجیھاإلطاریبشأنالنفایات،الذیاعتمدھمجلسالوزراءاألوروبیفي 

الخیاراتالمتاحةإلدارةالنفایاتفیإطارسلسلةمنخمس 2008أكتوبر

خطوات،والخیارالمفضلھومنعإنتاجالنفایات،تلیھإعادةاالستعمال،وإعادةالتدویر، 

  .النفایات بطریقةآمنة،والتخلصمن)بمافیذلكاستخالصالطاقة(واستخالصالموادمنالنفایات

  االرتفاع المستمر في المستوى الحضاري والصناعي وكذلك الزیادة المطردة فيإن 

تعداد وحجم التجمعات السكانیة وتركز وجودھا داخل مساحات محدودة حول الموارد 

الطبیعیة، وال سیما موارد المیاه، إلى كثافة النشاط البشري في تلك المناطق بدرجة ملحوظة 

تتولد عنھ نوعیات عدیدة من النفایات الصلبة تنساب إلى البیئة بكمیات أكبر من قدرتھا مما 

 .وقد انعكس ذلك في اإلضرار بالبیئة وحسن رونقھا. على التخلص منھا

 تشكاللمخلفاتالصناعیةمشكلةبیئیةخطیرةوذلكلعدموجودصناعاتقائمةعلى 

یاوإھداراللمواردالمستخدمة استغاللتلكالمخلفاتفیصناعاتأخر�ممایجعلھاتشكلعبئابیئ

  .فیالعملیاتاإلنتاجیة

 تطورتإدارةالنفایاتمنالتركیزبصفةرئیسیةعل�جمعالنفایاتوالتخلص منھا/ 

ھجأكثرتكاملیةیركزعل�خفضإنتاجالنفایاتإل�الحداألدنى، نحرقھاإل�اتخاذ

 .وإعادةتدویرالمواد،وتولیدالطاقة

  جامتكامالیقومعل�الدورةالعمریةللنفایاتنھوفیعددمنالبلدان،تتبعإدارةالنفایاتبصورةمتزایدة. 

وفیالبلدانالنامیة،كثیرامایؤدیالنمو 

 .اكالقدراتاإلداریةوالضغطالشدیدعل�الھیاكل األساسیةنھالسریعلكمیاتالنفایاتإل�إ

وتصبحالنفایات الصلبةالخطرة تشكلتحدیاتمعقدةبشكالستثنائیعندتداخلھامع مسارات 

 .النفایاتالسائلةاألخرى

 تالتثقیفوالتوعیةباألھمیةلتعزیزتدابیرخفضإنتاجالنفایات إلى تتسمحمال

 . تحقیقا للتنمیة المستدامة.الحداألدن�والتخلصمنھابسبلمأمونةوسلیمةبیئیا

  یمكنأیضاللشراكةبینالقطاعین

   .اتھالعاموالخاصأنتقومبدورفیتمویلوتنمیةالھیاكالألساسیةللنفایاتوأنظمةإدار

 یات الطبیة الصلبة وذلك باستخدام تقنیات حدیثة مثلیمكن التقلیل من أضرار  النفا :

، المعالجة )بالمبخرة، اإلشعاعي بالموجات الصغرى، الكیمیائي ( الحرق اآللي، التطھیر 

  .الحراریة
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  النظیف ووفق معاییر  اإلنتاجأصبح لزاما على المؤسسات الصناعیة الیوم التقید بقواعد

 اإلنتاجاإلدارة البیئیة، نظرا للقیود العالمیة الممارسة علیھا، ھذا باإلضافة إلى أن 

ن یتوجھ إلى المؤسسات ویزة تنافسیة بین المؤسسات، والزباألخضر الیوم أصبح یمثل م

 . التي تحترم البیئة

 ث، لتصبح مشكلة سیاسیة تطور مشكلة تصدیر النفایات الصناعیة إلى بلدان العالم الثال

العدید من صناعیي البلدان المتطورة الذین اصطدموا في بلدانھم أیضا، ف وإنسانیة

بتنظیمات البیئة رأواأن من مصلحتھم نقل المصانع المنتجة للمواد الخطرة والنفایات التي 

 -إلى حیث المضایقات أقل قسوة والرقابة شبھ غائبة وحیاة اإلنسان ال تقل خطورة عنھا

  .أقل قیمةفي العالم الثالث -في نظرھم

  تزاید التوجھ العالمي نحو إعادة تدویر النفایات الذي یعتبر الحل األمثل في معالجة

 .النفایات واألكثر مردودیة، واألقل ضررا على البیئة مقارنة مع باقي الحلول األخرى

  إدارة النفایات الصناعیة الصلبة  –من الفوائد العامة التي یحققھا االلتزام باإلدارة البیئیة

تحقیق فرص حقیقیة لتقلیل تكلفة العمل، ومن ذلك تخفیف حجم النفایات وكلفة تداولھا   –

ومعالجتھا، وإعادة استخدام بعض النفایات أو تسویقھا واستعادة بعض ثمنھا، وترشید 

لطاقة والمواد األولیة المستھلكة، وتشجیع البحث عن تقانات أنظف وأقل استخدام ا

 ).الوقت الضائع(استھالكا للطاقة والموارد، وتقلیل فترة اإلعطال 

  :الجانب التطبیقي

تعاني الجزائر كثیرا في مجال إدارة وتثمین النفایات الصلبة بطرق سلیمة ونظیفة، وھذا       

راجع أساس إلى عدم االھتمام بھذا المشكل كما یجب، واعتباره من المشاكل الثانویة، ھذا أدى 

رزمة من القوانین والتشریعات، وغیاب شبھ (إلى غیاب رقابة صارمة على تطبیق التشریعات 

  ): م للتطبیقتا

 یسجلتخلفمعتبرفیھذاالمجالبسببغیابسیاسةواضحةومناسبةبلدنا ،

فقطبعضالمواقعالتفریغیتمالفرزالموادمنطرفمتعاملینتجاریینآخرینمنأصحابالقماشالمستعمل

 . ،الحدید،حسبمسارمعین

  الحرق ھو أكثر الطرق شیوعا في التخلص من النفایات الصلبة في الجزائر، لكن ھذه

تخدم بطریقة تقلیدیة وفي مكبات مفتوحة، األمر الذي یؤدي إلى العدید من الطریقة تس

 .األضرار البیئیة والصحیة

   استغالل النفایات العضویة في التسمید البیولوجي ضعیف جدا في الجزائر، وبذلك ھدر

واستخدام بدل ذلك التسمید الكیمیائي في األراضي ) النفایات العضویة(كبیر لھذه الموارد 

 .الزراعیة الجزائریة

 یة، عامة المفرغات العمومیة الجزائریة تفتقد إلى الحد األدنى للشروط البیئیة والصح

فھي تستقبل النفایات بطریقة عشوائیة وغیر منظمة، 

 أمامعاییراختیارالتفریغالترتكزعل�أیدراسةبیئیة،

أما  .أشغالتجھیزواستغالاللمفرغاتالتحترمالقوانینالبیئیةواالجتماعیةو

 .مراقبةالمفرغاتالعمومیةالتتجاوزالحراسةوبأشخاصغیرعاملینوبالأیمؤھالت
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 19.01القانون ، قدم المشرع الجزائري ترسانة من المراسیم التنفیذیة و القوانین أھمھا 

إزالتھا، والذي بقي مجرد حبر تسییر النفایات و المتعلق ب 12.12.2001المؤرخ في 

 .على ورق وال یعكس أبدا الواقع الجزائري

 

  تقریبا باقي والیات الوطن، فنجد ما قامت بھ أما ما یخص والیة الجزائر، والتي تشبھ

 57الخطة الرئیسیة لجمع ومعالجة النفایات الصلبة في (مدیریة البیئة للوالیة 

، والتي حاولت من خاللھا تشخیص وضعیة )2008بلدیة لوالیة الجزائر سنة 

الوالیة، وتحدید أھم نقاط القوة والضعف في إدارة النفایات الصلبة في الوالیة 

من ثم وضع إستراتیجیة تتناسب وإمكانیات الوالیة، والتي یمكن القول أنھا و

تعتبر خطوة أولى للسیر نحو إدارة سلیمة للنفایات الصلبة تأخذ كل المعاییر 

 .بعین االعتبار خاصة الجانب البیئي والصحي

  

 :التوصیات

تباره من األولویات في جمیع في ظل التوجھات العالمیة الكبیرة، نحو االھتمام بالجانب البیئي واع

، یتوجب )البیئي ( المجاالت، وفي ظل األضرار الجسیمة الناتجة، في حالة إھمال ھذا الجانب 

علینا نحن دول العالم الثالث االھتمام بالمشكالت البیئیة، والحد من أسبابھا والبحث عن الحلول 

س ھذه المشكالت خاصة النفایات العاجلة لتوقیف الضرر أو على األقل التقلیل منھ، وعلى رأ

الصلبة التي تجاوزت المسموح بھ، ودخلت خانة المشكالت الخطیرة التي تتوجب الحل السریع، 

ومنھ فإننا ومن خالل ھذه الدراسة، نقترح مجموعة من التوصیات، التي حسب رأینا تقلل من 

  :المشكلة، تتمثل في

  القضاء على بؤر المساعدة على زیادة المشكلة كاألحیاء القصدیریة، والبناء الفوضوي

 .واألسواق الغیر منظمة والمفتوحة

  تنظیم أوقات الجمع، تخصیص أماكن مناسبة ( تنظیم عملیات الجمع ورفع النفایات

 ).والوسائل المناسبة للرفع في مختلف األحیاء السكنیة 

  القوانین المتعلقة بتسییر وإزالة النفایات الصلبة، ووضع آلیات مراقبة العمل على تطبیق

صارمة ومشددة في حق المخالفین للقوانین وفرض غرامات مالیة وعقوبات تصل حد 

 .السجن

  وتخصیص ألوان محددة لكل )المصدر ( العمل على فرز النفایات الصلبة من األول ،

مانیا كما تطرق لھ سابقا، وتحفیز المواطنین نوع من النفایات، مثل ما ھو مطبق في أل

 .على تنفیذ ھذه الطریقة

  زیادة االستثمار في نشاط إعادة تدویر النفایات والعمل على استغالل ھذه الموارد بطرق

 .مناسبة ومربحة، والتي تعتبر أكثر طریقة مناسبة ومالئمة للجانب البیئي

 ولوجي المستخلص من النفایات العضویة في العمل قدر اإلمكان على استخدام التسمید البی

 .األراضي الزراعیة الجزائریة، والتي تعتبر أكثر فائدة وصحة للزراعة
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 استخدام تقنیات الحرق الحدیثة، التي تمتص الغازات السامة وتمنع انبعاثھا في الجو. 

 لمواطنین، التي تساھم بدرجة كبیرة في تقلیل كمیة نشر حمالت التوعیة والتثقیف بین ا

النفایات من المصدر وتنظیم العملیة بطریقة أكثر تنسیقا مع الجھات المعنیة بمعالجة 

 .وجمع النفایات

  تقدیم تحفیزات للمؤسسات الصناعیة للسیر أكثر في طریق اإلنتاج النظیف، والعمل على

 .لوصول إلى الخارجمعالجة نفایاتھا من داخل المؤسسة قبل ا

  تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على االستثمار في تصنیع النفایات وإعادة

 .استعمالھا، وفتح أسواق وفرص عمل جدیدة

 تجدید وتطویر آلیات جمع وفرز النفایات الصلبة. 

  ،رفع المستوى التأھیلي لعمال النظافة وتدریبھم على كیفیة استخدام التقنیات الحدیثة

فیر آلیات الحمایة وتوعیتھم باألخطار التي یمكن أن تعترضھم، وذلك عن طریق وتو

 ....دورات تكوینیة، تربصات، أیام دراسیة، دورات تدریبیة

  فیما یخص النفایات الصحیة أو االستشفائیة، فالبد من وضع إستراتیجیة واضحة في

، فالبد ...، وأعضاء بشرالتعامل مع ھذه النفایات التي تحتوي على نفایات سامة وخطیرة

من وضعھا في أماكن مخصصة محمیة وبعیدة عن متناول األفراد، وكذلك تخصیص 

آلیات معالجة تأخذ بعین االعتبار مكونات ھذه النفایات والتفاعالت الكیمیائیة التي یمكن 

 .أن تنتج عنھا والغازات السامة التي یمكن أن تنطلق منھا

 میة، فالبد من تحرك الجھات المعنیة إلعادة تھیئتھا وبالعودة إلى المفرغات العمو

المساحة، نوع األرض، المسافة بینھا ( بالمواصفات العالمیة وبمقاییس وشروط محددة 

، واتخاذ خطة جدیة للتعامل مع ھذه ...)وبین األحیاء السكنیة، عدد العمال والحراس،

 .ى عاتق الدولةالمفارغ التي تمثل نقط سوداء ومصدر إزعاج وقلق ملقى عل

  :آفاق البحث

خاصة في  ظھرت لنا من خالل بحثنا ھذا العدید من اإلشكالیات الجدیرة بمواصلة البحث فیھا

، الجانب البیئي الذي أصبح محور اھتمام العالم وموضوعا للعدید من المؤتمرات والندوات

الدراسات العلمیة و لعملیة، خاصة وأن ھذا المجال الزال خصبا للبحث وواعد الستقطاب اھتمام 

  :منھا

  قضیة تصدیر النفایات السامة لدول العالم الثالث ومدى تأثیرھا في تحقیق التنمیة

 .المستدامة

 دور العلم والتكنولوجیا في إدارة النفایات الصلبة في إطار معاییر التنمیة المستدامة. 

  العالم الثالث وأسالیب تطویرھاآفاق المعالجة البیولوجیة للنفایات المنزلیة في دول. 

 دور برامج التثقیف وتفعیل المشاركة السكانیة في إدارة النفایات الصلبة بطرق مستدامة. 
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و في األخیر ، بحثنا ھذا ال یعدو إال أن یكون إال محاولة إلثراء واحد من أھم الموضوعات، و 

قد وفقنا باإللمام ببعض جوانبھ، ھو اجتھاد بشري و إنساني، یالزمھ النقص،  نتمنى أن نكون

  .یحتاج إلى التصویب ، فإن أصبت فمن هللا وحده، وإن أخطأت فمن نفسي
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 12الموافق  1422رمضان عام  27: مؤرخ في 19- 01:قانون رقم

  1.بتسییر النفایات ومراقبتھا و إزالتھا، المتعلق 2001دیسمبر 

  إن رئیس الجمھوریة،

  منھ، 126و  122بناًء على الدستور، و ال سیما مواده  
 19المؤرخ في  158-98: و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

والمتضمن  1998مایو سنة  16الموافق  1419محرم عام 
انضمام الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مع التحفظ 

بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة " بازل"إلى اتفاقیة 
 والتخلص منھا عبر الحدود؛

 ذي الحجة عام  4المؤرخ في  03-66:و بمقتضى األمر رقم
والمتعلق بالمناطق  1966مارس سنة  26الموافق  1386

 احیة؛واألماكن السی
  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66و بمقتضى األمر 

و المتضمن قانون اإلجراءات  1966یونیو سنة  8الموافق 
 المدنیة، المعدل و المتمم؛

  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66و بمقتضى األمر 
و المتضمن قانون اإلجراءات  1966یونیو سنة  8الموافق 

 الجزائیة، المعدل و المتمم؛
  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66و بمقتضى األمر 

و المتضمن قانون العقوبات،  1966یونیو سنة  8الموافق 
 المعدل و المتمم؛

 شوال عام  29المؤرخ في  80-76: و بمقتضى األمر رقم
والمتضمن للقانون  1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396

 البحري، المعدل و المتمم؛
  ربیع الثاني عام  22المؤرخ في  03- 83: رقمو بمقتضى القانون

 و المتعلق بحمایة البیئة؛ 1983فبرایر سنة  5الموافق  1403
 شوال عام  5المؤرخ في  17- 83: و بمقتضى القانون رقم

والمتضمن قانون المیاه،  1983یولیو سنة  16الموافق  1403
 المعدل و المتمم؛

 رمضان عام  23المؤرخ في  12- 84: و بمقتضى القانون رقم
والمتضمن النظام العام  1984یولیو سنة  23الموافق  1404

 للغابات، المعدل و المتمم؛
 شوال عام  8 المؤرخ في 17- 84: و بمقتضى القانون رقم

والمتعلق بقوانین المالیة،  1984یولیو سنة  7الموافق  1404
 المعدل و المتمم؛

 دى األولى جما 26المؤرخ في  05- 85: و بمقتضى القانون رقم
و المتعلق بحمایة  1985فبرایر سنة  16الموافق  1405عام 

 الصحة و ترقیتھا، المعدل و المتمم؛
 جمادى األولى  27المؤرخ في  05- 87: و بمقتضى القانون رقم

والمتعلق بالتھیئة  1987ینایر  27الموافق  1407عام 
 العمرانیة؛

 ذي الحجة عام  6المؤرخ في  17- 87: و بمقتضى القانون رقم
والمتعلق بحمایة الصحة  1987الموافق أول غشت سنة  1407

 النباتیة؛
 جمادى الثانیة  7المؤرخ في  08- 88: و بمقتضى القانون رقم

و المتعلق بنشاطات  1988ینایر سنة  26الموافق  1408 عام
 الطب البیطري و حمایة الصحة الحیوانیة؛

                                                           
1
  وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة 

 ي أول رجب عام المؤرخ ف 02- 89: و بمقتضى القانون رقم
والمتعلق بالقواعد العامة  1989فبرایر سنة 7الموافق  1409

 لحمایة المستھلك؛
 رمضان عام  12المؤرخ في  08- 90: و بمقتضى القانون رقم

 والمتعلق بالبلدیة؛ 1990أبریل سنة  7الموافق  1410
 رمضان عام  12المؤرخ في  09- 90: و بمقتضى القانون رقم

 والمتعلق بالوالیة؛ 1990أبریل سنة  7الموافق  1410
 جمادى األولى  14المؤرخ في  29- 90: و بمقتضى القانون رقم

و المتعلق بالتھیئة و  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411عام 
 التعمیر؛

 صفر عام  20المؤرخ في  04- 98: و بمقتضى القانون رقم
ث والمتعلق بحمایة الترا 1998یولیو سنة  15الموافق  1419

 الثقافي؛
 جمادى األولى  17المؤرخ في  13- 01: و بمقتضى القانون رقم

و المتضمن توجیھ  2001غشت سنة  7الموافق  1422عام 
 النقل البري؛

 ،و بعد مصادقة البرلمان 
  :یصدر القانون اآلتي نصھ

  أحكام عامة: الباب األول

  ھدف و مجال التطبیق: الفصل األول

  :1المادة 

إلى تحدید كیفیات تسییر النفایات و مراقبتھا یھدف ھذا القانون 

  .ومعالجتھا

  :2المادة 

  :یرتكز تسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا على المبادئ التالیة

 الوقایة و التقلیص من إنتاج و ضرر النفایات من المصدر؛  
 تنظیم فرز النفایات و جمعھا و نقلھا و معالجتھا؛ 
 ھا، أو رسكلتھا أو بكل طریقة تمكن تثمین النفایات بإعادة استعمال

من الحصول، باستعمال تلك النفایات، على مواد قابلة إلعادة 
 االستعمال أو الحصول على الطاقة؛

 المعالجة البینیة العقالنیة للنفایات؛ 
  إعالم و تحسیس المواطنین باألخطار الناجمة عن النفایات و

تخذة للوقایة من آثارھا على الصحة والبیئة وكذلك التدابیر الم
 .ھذه األخطار و الحد منھا أو تعویضھا

  :3المادة 

  :یقصد في مفھوم ھذا القانون بالمصطلحات اآلتیة

كل البقایا الناتجة عن عملیات اإلنتاج أو : Déchetsالنفایات 

التحویل أو االستعمال و بصفة أعم كل مادة أو منتوج و كل منقول 

منھ أو قصد التخلص منھ، أو یلزم یقوم المالك أو الحائز بالتخلص 

  .بالتخلص منھ أو بإزالتھ
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 Déchets ménagers etالنفایات المنزلیة و ما شابھھا 

assimilés : كل النفایات الناتجة عن النشاطات المنزلیة و النفایات

المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعیة و التجاریة والحرفیة 

  .مكوناتھا تشبھ النفایات المنزلیةوغیرھا و التي بفعل طبیعتھا و 

كل النفایات الناتجة : Déchets encombrantsالنفایات الضخمة 

عن النشاطات المنزلیة و التي بفعل ضخامة حجمھا ال یمكن جمعھا 

  .مع النفایات المنزلیة و ما شابھھا

كل النفایات الناتجة عن : Déchets spéciauxالنفایات الخاصة 

ة والزراعیة و العالجیة و الخدمات و كل النشاطات الصناعی

النشاطات األخرى و التي بفعل طبیعتھا و مكونات المواد التي 

تحتویھا ال یمكن جمعھا و نقلھا و معالجتھا بنفس الشروط مع النفایات 

  .المنزلیة وما شابھھا و النفایات الھامدة

: Déchets spéciaux dangereuxالنفایات الخاصة الخطرة 

نفایات الخاصة التي بفعل مكوناتھا و خاصیة المواد السامة التي كل ال

  .أو بالبیئة/تحتویھا یحتمل أن تضر بالصحة العمومیة و

كل : Déchets d’activité de soinsنفایات النشاطات العالجیة 

النفایات الناتجة عن نشاطات الفحص و المتابعة و العالج الوقائي أو 

  .شري والبیطريالعالجي في مجال الطب الب

كل النفایات الناتجة ال سیما : Déchets inertesالنفایات الھامدة 

عن استغالل المحاجر والمناجم و عن أشغال الھدم و البناء أو الترمیم 

و التي ال یطرأ علیھا أي تغییر فیزیائي أو كیمیائي أو بیولوجي عند 

اصر أخرى إلقائھا في المفارغ و التي لم تلوث بمواد خطرة أو بعن

  .أو بالبیئة/تسبب أضرار یحتمل أن تضر بالصحة العمومیة و

كل شخص طبیعي أو : Générateur de déchetsمنتج النفایات 

  .معنوي یتسبب نشاطھ في إنتاج النفایات

كل شخص طبیعي أو : Détenteur des déchetsحائز النفایات 

  .معنوي بحوزتھ نفایات

كل العملیات المتعلقة :  déchetsGestion desتسییر النفایات 

بجمع النفایات و فرزھا ونقلھا وتخزینھا و تثمینھا و إزالتھا بما في 

  .ذلك مراقبة ھذه العملیات

أو تجمیعھا /لَمُّ النفایات و: Collecte des déchetsجمع النفایات 

  .بغرض نقلھا إلى مكان المعالجة

كل العملیات المتعلقة بفصل :  Tri des déchetsفرز النفایات

  .النفایات حسب طبیعة كل منھا قصد معالجتھا

 Traitementالمعالجة البیئیة العقالنیة للنفایات

écologiquement rationnel des déchets : كل اإلجراءات

العملیة التي تسمح بتثمین النفایات و تخزینھا و إزالتھا بطریقة تضمن 

و البیئة من اآلثار الضارة التي قد تسببھا أ/حمایة الصحة العمومیة و

  .ھذه النفایات

كل العملیات : Valorisation des déchetsتثمین النفایات 

  .الرامیة إلى إعادة استعمال النفایات أو رسكلتھا أو تسمیدھا

كل العملیات : Elimination des déchetsإزالة النفایات 

میائیة و البیولوجیة والتفریغ و المتعلقة بالمعالجة الحراریة والفیزیوكی

الطمر و الغمر و الخزین و كل العملیات األخرى التي ال تسفر عن 

  .إمكانیة تثمین ھذه النفایات أو عن أي استعمال آخر لھا

كل عملیات رمي : Immersion des déchetsغمر النفایات 

  .النفایات في الوسط المائي

كل تخزین : Enfouissement des déchetsطمر النفایات 

  .للنفایات في باطن األرض

 Installation de traitement desمنشأة معالجة النفایات 

déchets :كل منشأة لتثمین النفایات و تخزینھا و نقلھا و إزالتھا.  

كل عملیة نقل : Mouvement des déchetsحركة النفایات 

  .للنفایات و عبورھا واستیرادھا وتصدیرھا

  :4المادة 

أحكام ھذا القانون على كل النفایات المحددة في المادة الثالثة  تسري

أعاله باستثناء النفایات المشعة والنفایات الغازیة و المیاه القذرة 

  .ولمتفجرات غیر المستعملة و حطام الطائرات والبواخر

  :5المادة 

  :تصنف النفایات بمفھوم ھذا القانون كما یأتي

  النفایات الخاصة الخطرة؛النفایات الخاصة بما فیھا  
 النفایات المنزلیة و ما شابھھا؛ 
 النفایات الھامدة. 

تحّدد قائمة النفایات بما في ذلك النفایات الخاصة الخطرة عن طریق 

 .التنظیم

  واجبات عامة: الفصل الثاني

  :6المادة 

أو حائز علیھا باتخاذ كل اإلجراءات /یلزم كل منتج للنفایات و

إنتاج النفایات بأقصى قدر ممكن، ال سیما من الضروریة لتفادي 

  :خالل

 اعتماد و استعمال تقنیات أكثر نظافة و أقل إنتاج للنفایات؛  
  االمتناع عن تسویق المواد المنتجة للنفایات غیر القابلة لالنحالل

 البیولوجي؛

  المالحــــق
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  االمتناع عن استعمال المواد التي من شأنھا أن تشكل خطراً على
 .ند صناعة منتوجات التغلیفاإلنسان، ال سیما ع

  :7المادة 

أو حائز لھا بضمان أو بالعمل على ضمان /یلزم كل منتج للنفایات و

تثمین النفایات الناجمة عن المواد التي یستوردھا أو یسوقھا عن 

  .المنتوجات التي یصنعھا

  :8المادة 

أو الحائز علیھا على تفادي إنتاج /في حالة عدم مقدرة منتج النفایات و

أو تثمین نفایاتھ، فإنھ یلزم بضمان أو بالعمل على ضمن إزالة ھذه /و

النفایات على حسابھ الخاص بطریقة عقالنیة بیئیاً و ذلك طبقاً ألحكام 

  .ھذا القانون و نصوصھ التطبیقیة

  :9المادة 

تحظر إعادة استعمال مغلفات المواد الكیمیائیة الحتواء مواد غذائیة 

  .مباشرة

الحظر إجباریاً على مغلفات المواد الكیماویة بعالمات ویشار لھذا 

واضحة تحذر من األخطار المھددة لصحة اإلنسان في حالة استعمال 

  .ھذه المغلفات لتخزین مواد غذائیة

  :10 المادة

یحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي یحتمل أن تشكل خطراً 

مواد  على األشخاص في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء

  .غذائـیة مباشرة أو في صناعة األشیاء المخصصة لألطفال

  .تحّدد كیفیات تطبق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

  :11المادة 

أو إزالتھا وفقاً للشروط المطابقة لمعاییر /یجب أن یتم تثمین النفایات و

  :البیئة، ال سیما دون

 أخطار  تعریض صحة اإلنسان و الحیوان للخطر و دون تشكیل
على الموارد المائیة و التربة و الھواء و على الكائنات الحیة 

  الحیوانیة و النباتیة؛
 إحداث إزعاج بالضجیج أو بالروائح الكریھة؛ 
 المساس بالمناظر و المواقع ذات األھمیة الخاصة.  

  

  النفایات الخاصة: الباب الثاني

  و الحائزین علیھاواجبات منتجي النفایات : الفصل األول

  :12المادة 

  ینشأ مخطط وطني لتسییر النفایات الخاصة

  :13المادة 

  :یتضمن المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة أساساً 

  ًجرد كمیات النفایات الخاصة ال سیما الخطرة منھا المنتجة سنویا
  على مستوى التراب الوطني؛

  مؤقتاً و كذا تلك المخزنة الحجم اإلجمالي لكمیة النفایات المخزنة
 بصفة دائمة مع تحدید كل صنف منھا؛

 المناھج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفایات؛ 
 تحدید المواقع و منشآت المعالجة الموجودة؛ 
  االحتیاجات فیما یخص قدرة معالجة النفایات مع األخذ بعین

نجاز االعتبار القدرات المتوفرة و كذا األولویات المحددة إل
منشآت جدیدة مع مراعاة اإلمكانیات االقتصادیة و المالیة 

 .الضروریة لوضعھا حیز التطبیق
  :14المادة 

تعد المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة الوزارة المكلفة بالبیئة 

بالتنسیق مع الوزارات المكلفة بالصناعة و الطاقة و الصحة والفالحة 

ت المحلیة وتھیئة اإلقلیم والموارد المائیة و النقل و التجارة و الجماعا

  .و التعمیر و المالیة و الدفاع الوطني و كل ھیئة أو مؤسسة معنیة

تحدد كیفیات و إجراءات إعداد و نشر و مراجعة ھذا المخطط عن 

  .طریق التنظیم

  :15المادة 

ال یمكن معالجة النفایات الخاصة إال في المنشآت المرخصة من قبل 

  .مكلف بالبیئة وذلك وفقاً لألحكام التنظیمیة المعمول بھاالوزیر ال

  :16المادة 

أو الحائزین لھا، ضمان أو /یجب على منتجي النفایات الخاصة و

  .العمل على ضمان تسییر نفایاتھم، على حسابھم الخاص

و لھذا الغرض، یمكن لھم أن یقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة 

  .المفروضة علیھممكلفة بتأدیة الواجبات 

  .تحدد شروط و كیفیات اعتماد ھذه التجمعات عن طریق التنظیم

  :17المادة 

  .یحظر خلط النفایات الخاصة الخطرة مع النفایات األخرى

  :18المادة 

یجب أن تخضع النفایات الناتجة عن النشاطات العالجیة لتسییر 

المنتجة لھا و تكون إزالة ھذه النفایات على عاتق المؤسسات . خاص

و یجب أن تمارس عملیة اإلزالة بطریقة یتفادى من خاللھا المساس 

  .أو بالبیئة/بالصحة العمومیة و

  .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

  المالحــــق
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  :19المادة 

أو الحائز لھا من تسلیمھا أو /یُمنع منتج النفایات الخاصة الخطرة و

  :العمل على تسلیمھا إلى

 خص آخر غیر مستغل لمنشأة مرخص لھا بمعالجة ھذا أي ش
  الصنف من النفایات؛

 أي مستغل لمنشأة غیر مرخص لھا بمعالجة النفایات المذكورة. 
یتحمل من سلم أو عمل على تسلیم النفایات الخاصة الخطرة و كذا من 

قبلھا، مسؤولیة األضرار والخسائر المترتبة علن مخالفة أحكام ھذه 

  .المادة

  :20دة الما

یحظر إیداع و طمر و غمر النفایات الخاصة الخطرة في غیر 

  .األماكن و المواقع و المنشآت المخصصة لھا

  :21المادة 

أو حائزوا النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر /یلزم منتجوا و

المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص 

  .النفایات

دوریاً تقدیم المعلومات الخاصة بمعالجة ھذه النفایات كما یتعین علیھم 

وكذلك اإلجراءات العملیة المتخذة و المتوقعة لتفادي إنتاج ھذه 

  .النفایات بأكبر قدر ممكن

  .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

  :22المادة 

في حالة عدم قبول نفایات خاصة من طرف منشأة مرخصة لمعالجة 

ذا الصنف من النفایات، یتحتم على مستغل ھذه المنشأة اإلبالغ ھ

الكتابي لحائز النفایات عن أسباب رفضھ مع إعالم الوزیر المكلف 

  .بالبیئة بذلك

عندما یكون الرفض غیر مؤسس، یتخذ الوزیر المكلف بالبیئة قرار 

یفرض بموجبھ على مشتغل تلك المنشأة، معالجة ھذه النفایات على 

  .ائزھاحساب ح

یحدد القرار طبیعة و كمیة النفایات التي ینبغي معالجتھا ومدة الخدمة 

  .المفروضة

  :23المادة 

في حالة إھمال النفایات أو إیداعھا أو معالجتھا خالفاً لم تنص علیھ 

أحكام ھذا القانون ونصوصھ التطبیقیة، یمكن الجھة القضائیة 

المخالف، بإزالة ھذه النفایات تلقائیاً  المختصة أن تأمر، بعد إعذار

  .على حسابھ الخاص

  حركة النفایات: الفصل الثاني

  :24المادة 

یخضع نقل النفایات الخاصة الخطرة لترخیص من الوزیر المكلف 

  .بالبیئة بعد استشارة الوزیر المكلف بالنقل

  .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

  :25المادة 

  .یمنع منعاً باتاً استیراد النفایات الخاصة الخطرة

  .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

  :26المادة 

یحظر تصدیر و عبور النفایات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي 

تمنع استیرادھا و نحو البلدان التي ال تمنع ھذا االستیراد في غیاب 

  .المكتوبةموافقتھا الخاصة و 

و في جمیع الحاالت، تخضع العملیات المذكورة في ھذه المادة إلى 

ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالبیئة و ال یمنح ھذا الترخیص 

  :إال عند توفر الشروط اآلتیة

 احترام قواعد و معاییر التوضیب و الوسم المتفق علیھ دولیاً؛  
 صّدر ومركز تقدیم عقد مكتوب بین المتعامل االقتصادي الم

 المعالجة؛
 تقدیم عقد تأمین یشتمل على كل الضمانات المالیة الالزمة؛ 
  تقدیم وثیقة حركة موقع علیھا من طرف الشخص المكلف بعملیة

 النقل عبر الحدود؛
یتزامن الترخیص بالعبور مع وضع األختام على الحاویات عند 

  .دخولھا اإلقلیم الوطني

  .لمادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه ا

  :27المادة 

عند إدخال نفایات لإلقلیم الوطني بطریقة غیر مشروعة، یجب أن 

یأمر الوزیر المكلف بالبیئة حائزھا أو ناقلھا بضمان إرجاعھا إلى 

  .البلد األصلي في أجل یحدده الوزیر

و في حالة عدم تنفیذ المخالف لألمر الصادر لھ، یمكن الوزیر المكلف 

بالبیئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان إرجاع ھذه النفایات على 

  .حساب المخالف

  :28المادة 

في حالة تصدیر نفایات بطریقة مخالفة ألحكام ھذا القانون، یجب أن 

یأمر الوزیر المكلف بالبیئة منتجھا أو األشخاص الذین ساھموا في 

  .تصدیرھا، بضمان إرجاعھا إلى اإلقلیم الوطني

حالة عدم التنفیذ، یتخذ كل اإلجراءات الالزمة لضمان إرجاعھا  و في

  .على حساب األشخاص المشاركین في العملیة
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  النفایات المنزلیة و ما شابھھا: الباب الثالث

  الھیئة المكلفة بالتسییر: الفصل األول

  :29المادة 

  .ینشأ مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة و ما شابھھا

  :30المادة 

  :یتضمن المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة و ما شابھھا أساساً 

  جرد كمیات النفایات المنزلیة و ما شابھھا و النفایات الھامدة
  المنتجة في إقلیم البلدیة مع تحدید مكوناتھا و خصائصھا؛

  جرد و تحدید المواقع و منشآت المعالجة الموجودة في إقلیم
 البلدیة؛

  فیما یخص قدرات معالجة النفایات ال سیما المنشآت االحتیاجات
التي تلبي الحاجات المشتركة لبلدیتین أو لمجموعة من البلدیات 

 مع األخذ بعین االعتبار القدرات المتوفرة؛
 األولویات الواجب تحدیدھا إلنجاز منشآت جدیدة؛ 
  االختیارات المتعلقة بأنظمة جمع النفایات و نقلھا و فرزھا مع

ة اإلمكانیات االقتصادیة و المالیة الضروریة لوضعھا حیز مراعا
 .التطبیق

  :31المادة 

یعد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة و ما شابھھا تحت سلطة 

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي

یجب أن یغطي ھذا المخطط كافة إقلیم البلدیة و أن یكون مطابقاً 

  لیھ الوالي المختص إقلیمیاللمخطط الوالئي للتھیئة ویصادق ع

تحدد كیفیات و إجراءات إعداد ھذا المخطط و نشره و مراجعتھ عن 

  .طریق التنظیم

  :32المادة 

تقع مسؤولیة تسییر النفایات المنزلیة و ما شابھھا على عاتق البلدیة 

  .طبقاً للتشریع الذي یحكم الجماعات المحلیة

تھا تلبیة الحاجات الجماعیة تنظم البلدیة في إقلیمھا خدمة عمومیة غای

لموانیھا في مجال جمع النفایات المنزلیة و ما شابھھا ونقلھا و 

  .معالجتھا عند االقتضاء

یمكن بلدیتین أو أكثر أن تتجمع لالشتراك في تسییر جزء من النفایات 

  .المنزلیة و ما شابھھا أو كلھا

  .التنظیمتحدد كیفیات تطبق ھذه المادة عن طریق 

  :33المادة 

یمكن البلدیة أن تسند، حسب دفتر شروط نموذجي، تسییر كل 

النفایات المنزلیة و ما شابھھا أو جزء منھا و كذلك النفایات الضخمة 

و النفایات الخاصة الناتجة بكمیات قلیلة عن األشغال المنزلیة، إلى 

ون أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون العام أو القان

  .الخاص طبقاً للتشریع المعمول بھ الذي یحكم الجماعات المحلیة

  أحكام عامة: الفصل الثاني

  :34المادة 

من ھذا القانون ما  32تتضمن الخدمات العمومیة المبینة في المادة 

  :یأتي

 وضع نظام لفرز النفایات المنزلیة و ما شابھھا بغرض تثمینھا؛  
  الناتجة بكمیات قلیلة عن األشغال تنظیم جمع النفایات الخاصة

المنزلیة و النفایات الضخمة و جثث الحیوانات ومنتوجات 
تنظیف الطرق العمومیة و الساحات و األسواق بشكل منفصل و 

 نقلھا و معالجتھا بطریقة مالئمة؛
  وضع جھاز دائم إلعالم السكان و تحسیسھم بآثار النفایات

ئة، و التدابیر الرامیة إلى أو بالبی/المضرة بالصحة العمومیة و
 الوقایة من ھذه اآلثار؛

  اتخاذ إجراءات تحفیزیة بغرض تطویر و ترقیة نظم فرز
 .النفایات المنزلیة و ما شابھھا

  :35المادة 

یجب على كل حائز النفایات المنزلیة و ما شابھھا استعمال نظام 

الفرز و الجمع و النقل الموضوع تحت تصرفھ من طرف الھیئات 

  .من ھذا القانون 32لمبینة في المادة ا

  :36المادة 

یشكل جمع و نقل و معالجة النفایات المنزلیة و ما شابھھا الناجمة عن 

النشاطات الصناعیة والتجاریة و الحرفیة و العالجیة أو عن 

  .النشاطات األخرى، خدمة مدفوعة األجر

  .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  النفایات الھامدة: الرابعالباب 

  :37المادة 

یكون جمع النفایات الھامدة و فرزھا و نقلھا و تفریغھا على عاتق 

  .منتجیھا

یُحظَُر إیداع و رمي و إھمال النفایات الھامدة في كل المواقع غیر 

  .المخصصة لھذا الغرض، ال سیما على الطریق العمومي

  :38المادة 

للتنمیة و التھیئة و طبقاً لمخطط  تبادر البلدیة في إطار مخططھا

التسییر المصادق علیھ، بالقیام بكل عمل و اتخاذ كل إجراء من أجل 

  .إقامة و تھیئة و تسییر مواقع التفریغ الحتواء النفایات الھامدة

  :39المادة 
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 المقدمـــــة العـــــــامة

260 
 

ال یمكن إیداع النفایات الھامدة غیر القابلة للتثمین إالَّ في المواقع 

  .المھیأة لھذا الغرض

  :40المادة 

  .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذا الباب عن طریق التنظیم

  منشآت معالجة النفایات: الباب الخامس

  التھیئة و االستغالل: الفصل األول

  :41المادة 

تخضع شروط اختیار مواقع إقامة منشآت معالجة النفایات و تھیئتھا و 

بدراسات  إنجازھا و تعدیل عملھا و توسیعھا إلى التنظیم المتعلق

  .التأثیر على البیئة و إلى أحكام ھذا القانون ونصوصھ التطبیقیة

في حالة إقامة منشأة لمعالجة النفایات على أرض مستأجرة أو في 

إطار حق االنتفاع، یجب أن یتضمن طلب الحصول على قرار 

مراعاة دراسة التأثیر على البیئة وجوباً وثیقة تثبت بأن مالك األرض 

  .طبیعة النشاطات المسطرةعلى درایة ب

  :42المادة 

تخضع كل منشأة لمعالجة النفایات، قبل الشروع في عملھا إلى ما 

  :یأتي

 رخصة من الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة للنفایات الخاصة؛  
  رخصة من الوالي المختص إقلیمیاً بالنسبة للنفایات المنزلیة و ما

 شابھھا؛
 دي المختص إقلیمیاً رخصة من رئیس المجلس الشعبي البل

 .بالنسبة للنفایات الھامدة
  :43المادة 

في حالة إنھاء استغالل أو غلق نھائي لمنشأة معالجة النفایات، یلزم 

المستغل بإعادة تأھیل الموقع إلى حالتھ األصلیة أو إلى الحالة التي 

  .تحددھا السلطة المختصة

ددة في وثیقة یلزم المستغل بضمان مراقبة الموقع خالل المدة المح

التبلیغ بإنھاء االستغالل بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومیة 

  .أو بالبیئة/و

بغض النظر عن المتابعة الجزائیة التي یمكن أن تمارس و لما یرفض 

المستغل القیام بإعادة تأھیل الموقع تنفذ السلطة اإلداریة المختصة 

  .حساب المستغلتلقائیاً األشغال الضروریة لتأھیل الموقع على 

  :44المادة 

تحدد المواصفات التقنیة الخاصة بالقواعد العامة لتھیئة و استغالل 

منشآت معالجة النفایات وشروط قبول النفایات على مستوى تلك 

  .المنشآت عن طریق التنظیم

  :45المادة 

یخضع تشغیل منشآت معالجة النفایات إلى شرط اكتتاب تأمین یغطي 

  .األخطار بما فیھا أخطار حوادث التلوث كل

  الحراسة و المراقبة: الفصل الثاني

  :46المادة 

إضافة إلى الھیئات المؤھلة بمقتضى القوانین والتنظیمات المعمول 

بھا، تمارس حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفایات طبقاً ألحكام 

بحمایة و المتعلق  1983فبرایر  5المؤرخ في  03-83:القانون رقم

  .البیئة

  :47المادة 

یلزم مستغلو منشآت معالجة النفایات بتقدیم كل المعلومات الضروریة 

  .للسلطات المكلفة بالحراسة و المراقبة

  :48المادة 

عندما یشكل استغالل منشأة لمعالجة النفایات أخطاراً أو عواقب سلبیة 

لطة أو على البیئة، تأمر الس/ذات خطورة على الصحة العمومیة و

اإلداریة المختصة المستغل باتخاذ اإلجراءات الضروریة فوراً 

  .إلصالح ھذه األوضاع

في حالة عدم امتثال المعني باألمر، تتخذ السلطة المذكورة تلقائیاً 

أو توقف /اإلجراءات التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول و

ْم أو جزًء منھ   .كل النشاط الُمَجرَّ

  :49المادة 

لممارسة الحراسة السالفة الذكر، یمكن عند الضرورة السلطة المعنیة 

أعاله، طلب إجراء خبرة للقیام بالتحالیل الالزمة لتقییم  46في المادة 

  .أو على البیئة/األضرار و آثارھا على الصحة العمومیة و

  أحكام مالیة: الباب السادس

  :50المادة 

صة و النفایات الھامدة بتكالیف أو حائزو النفایات الخا/یتكفل منتجو و

  .نقلھا و معالجتھا

، 39یشكل تسییر مواقع مفارغ النفایات الھامدة حسب كیفیات المادة 

  .مورداً مالیاً للبلدیات

  :51المادة 

یمكن جمع النفایات و نقلھا و إزالتھا أو كل الخدمات األخرى المتعلقة 

مفھوم ھذا القانون، بتسییر النفایات المنزلیة و ما شابھھا، في 
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موضوع تحصیل الضرائب و الرسوم واألتاوى التي تحدد قائمتھا و 

  .مبلغھا عن طریق التشریع المعمول بھ

  :52المادة 

تمنح الدولة، زیادة على االمتیازات المنصوص علیھا في التشریع 

المعمول بھ، إجراءات تحفیزیة قصد تشجیع تطویر نشاطات جمع 

نقلھا و تثمینھا و إزالتھا حسب الكیفیات التي النفایات و فرزھا و 

  .یحددھا التنظیم

  أحكام جزائیة: الباب السابع

  :53المادة 

تكلف الشرطة المكلفة بحمایة البیئة ببحث و معاینة مخالفات أحكام 

 5المؤرخ في  03- 83:ھذا القانون و ذلك طبقاً ألحكام القانون رقم

  .و المتعلق بحمایة البیئة 1983فبرایر 

  :54المادة 

تكون معاینة مخالفات أحكام ھذا القانون في محاضر طبقاً للقواعد 

  .المنصوص علیھا في قانون اإلجراءات الجزائیة

  :55المادة 

إلى خمسة آالف ) دج500(یعاقب بغرامة مالیة من خمسمائة دینار 

كل شخص طبیعي قام برمي أو بإھمال النفایات ) دج5.000(دینار 

المنزلیة و ما شابھھا أو رفض استعمال نظام جمع النفایات وفرزھا 

من  32الموضوع تحت تصرفھ من طرف الھیئات المبینة في المادة 

  .ھذا القانون

  .و في حالة العودة، تضاعف الغرامة

  :56المادة 

إلى خمسین ) دج10.000(یعاقب بغرامة مالیة من عشرة آالف دینار 

كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطاً ) دج50.000(ألف دینار 

صناعیاً أو تجاریاً أو حرفیاً أو أي نشاط آخر، قام برمي أو بإھمال 

النفایات المنزلیة و ما شابھھا أو رفض استعمال نظام جمع النفایات و 

فرزھا الموضوع تحت تصرفھ من طرف الھیئات المعینة في المدة 

  .من ھذا القانون 32

  .تضاعف الغرامة و في حالة العودة،

  :57المادة 

إلى خمسین ) دج10.000(یعاقب بغرامة مالیة من عشرة آالف دینار 

كل من قام بإیداع أو رمي أو إھمال النفایات ) دج50.000(لف دینار 

الھامدة في أي موقع غیر مخصص لھذا الغرض، ال سیما على 

  .الطریق العمومي

  .الغرامةو في حالة العودة، تضاعف 

  :58المادة 

إلى مائة ) دج50.000(یعاقب بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار 

من ھذا  21كل من خالف أحكام المادة ) دج100.000(ألف دینار 

  .القانون

  .و في حالة العودة، تضاعف الغرامة

  :59المادة 

إلى مائتي ) دج100.000(یعاقب بغرامة مالیة من مائة ألف دینار 

من ھذا  10كل من خالف أحكام المادة ) دج200.000(ألف دینار 

  .القانون

  .و في حالة العودة، تضاعف الغرامة

  :60المادة 

و بغرامة مالیة من ) 1(إلى سنة ) 2(یعاقب بالحبس من شھرین 

إلى أربعمائة ألف دینار ) دج200.000(مائتي ألف دینار 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من خالف أحكام ) دج400.000(

  .من ھذا القانون 9المادة 

  .و في حالة العودة، تضاعف العقوبة

  :61المادة 

و بغرامة مالیة من ) 2(أشھر إلى سنتین ) 3(یعاقب بالحبس من ثالثة 

إلى خمسمائة ألف دینار  )دج300.000(ثالثمائة ألف دینار 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من خالف أحكام ) دج500.000(

  .من ھذا القانون 17المادة 

  .و في حالة العودة، تضاعف العقوبة

  :62المادة 

و بغرامة مالیة من ) 2(أشھر إلى سنتین ) 6(یعاقب بالحبس من ستة 

إلى ثمانمائة ألف دینار ) دج400.000(أربعمائة آالف دینار 

ھاتین العقوبتین فقط، كل من سلم أو عمل أو بإحدى ) دج800.000(

على تسلیم نفایات خاصة خطرة بغرض معالجتھا إلى شخص مستغل 

  .لمنشأة غیر مرخص لھا بمعالجة ھذا الصنف من النفایات

  .و في حالة العودة، تضاعف العقوبة

  :63المادة 

سنوات وبغرامة ) 3(أشھر إلى ثالثة ) 8(یعاقب بالحبس من ثمانیة 

إلى تسعمائة ألف دینار ) دج500.000(مالیة من خمسمائة ألف دینار 
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أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من استغل منشأةً ) دج900.000(

  .لمعالجة النفایات دون التقید بأحكام ھذا القانون

  .و في حالة العودة، تضاعف العقوبة

  :64المادة 

سنوات و بغرامة مالیة من ) 3(ثالث إلى ) 1(یعاقب بالحبس من سنة 

إلى تسعمائة آالف دینار ) دج600.000(ستمائة ألف دینار 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من قام بإیداع ) دج900.000(

النفایات الخاصة الخطرة أو رمیھا أو طمرھا أو غمرھا أو إھمالھا 

في حالة العودة، تضاعف  و.في مواقع غیر مخصصة لھذا الغرض

  .العقوبة

  :65المادة 

شھراً و ) 18(أشھر إلى ثمانیة عشر ) 6(یعاقب بالحبس من ستة 

إلى ملیون دینار ) دج700.000(بغرامة مالیة من سبعمائة ألف دینار 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من خالف ) دج1.000.000(

  .من ھذا القانون 43أحكام المادة 

  .حالة العودة، تضاعف العقوبةو في 

  :66المادة 

سنوات و بغرامة مالیة ) 8(سنوات إلى ) 5(یعاقب بالحبس من خمس 

إلى خمسة مالیین دینار ) دج1.000.000(من ملیون دینار 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من استورد ) دج5.000.000(

مخالفاً النفایات الخاصة الخطرة أو صدرھا أو عمل على عبورھا 

  .بذلك أحكام ھذا القانون

  .و في حالة العودة، تضاعف العقوبة

  أحكام خاصة: الباب الثامن

  :67المادة 

تنشأ ھیئة عمومیة تكلف بترقیة جمع النفایات و فرزھا و نقلھا 

  .ومعالجتھا و تثمینھا و إزالتھا

  .التنظیمو تحدد مھامھا و كیفیات تنظیمھا و سیرھا عن طریق 

  أحكام انتقالیة: الباب التاسع

  :68المادة 

ابتداًء من تاریخ نشر ھذا القانون في ) 2(تمنح مھلة أقصاھا سنتان 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، للبلدیات 

 29نسمة لاللتزام بأحكام المادة  100.000التي یتعدى عدد سكانھا 

  .من ھذا القانون

  :69لمادة ا

سنوات ابتداًء من تاریخ نشر ھذا ) 5(تمنح مھلة أقصاھا خمس 

القانون، لمستغلي المنشآت الموجودة لمعالجة النفایات الخاصة 

  .والنفایات المنزلیة و ما شابھھا لاللتزام بأحكام ھذا القانون

  :70المادة 

سنوات ابتداًء من تاریخ نشر ھذا ) 3(تمنح مھلة أقصاھا ثالث 

القانون لمستغلي المواقع الخاصة بالنفایات الھامدة لاللتزام بأحكام ھذا 

  .القانون

  :71المادة 

ابتداًء من تاریخ نشر ھذا القانون ) 2(تمنح مھلة أقصاھا سنتان 

حائزي المخزونات الموجودة للنفایات الخاصة و النفایات الخاصة 

  .الخطرة لاللتزام بأحكام ھذا القانون

  :72المادة 

نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ی

 .الدیمقراطیة الشعبیة

دیسمبر سنة  12الموافق  1422رمضان عام  27حرر بالجزائر في 

2001.  

  عبد العزیز بوتفلیقة

 

  

  

  

  

  

  

  

  المالحــــق
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04\01  04\03  

04\01  04\08  

04\09  04\15  

04\09  04\15  

04\16  04\22  

04\22  

04\23  04\30  

04\23  04\30  

04\23  05\13  

04\23  05\06  

05\10  05\21  

05\10  05\27  

05\10  05\27  

05\28  06\06  

05\28  06\04  

05\28  06\05  

06\09  06\18  

06\19  07\02  

07\02  

  )اإلستراتیجیة التوجیھیة (مخطط وضع وتقییم االستراتیجیة المھمة الثانیة ):02(الملحق رقم 

 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 )یوم( المدة تعریف المھمات الرقم
یوم 0 انطالق المھمة الثانیة 01                      
                     16 تعریف المتغیرات 02
                     03 تحلیل واسع لتولد النفایات 03
                     06 وضع نقاط لطرق رفع قیمة النفایات الممكنة 04
                     05 تحدید متغیرات الجمع 05
                     05 تحدید متغیرات المعالجة واالسترجاع 06
                     05 التحلیل األولي للمتغیرات 07
                     0 اختیار المتغیرات المالئمة 08
                     51 تحلیل مقارن للمتغیرات 09
واالجتماعیة سیاسیةدراسة وتحلیل الجدوى ال 10  15                     
                     06 اآلثار المترتبة على عملیة الجمع 11
فرغاتلمااع المؤثرة على عملیة تسییراألوض 12  06                     
                     15 األثر البیئي 13
                     10 اقتصادیات االسترجاع 14
                     10 تحلیل اآلثار المالیة 15
                     06  التكالیف الالزمة لالستثمار والتشغیل 16
                     NETCOM 10آثار المخصصات المالیة ل  17
                     10 المخصصة للبلدیاتآثار المیزانیات  18
                     08 التدابیر المتخذة 19
                     08 التدابیر المتعلقة باإلطار التنظیمي 20
                     06 المبادئ التوجیھیة لالتصاالت والتوعیة 21
                     07 المبادئ التوجیھیة لإلدارة المؤسسیة 22
                     18 التركیب والتحضیر 23
                     08 التحلیل والمقارنة 24
                     10 االنتھاء من وضع التقریر المؤقت 25
                     0 إجراء ورشة عمل للتحقق من صحة االستراتیجیة 26

2008- 05- 10حرر السبت    

  

  رالبیئة لوالیة الجزائمدیریة : المصدر

 فترة الدراســـــــــة القرار اإلداري أشغال طارئة أشغال طبیعیة

04\01  
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04\01  

04\01  04\21  

04\01  04\07  

04\01  04\07  

04\01  04\09  

04\10  04\30  

05\01  05\30  

05\01  05\14  

05\01  

05\01  

05\01  06\16  

07\02  07\15  

07\15  

  )مخطط المھمة الثالثة النھائیة وتدابیر التنفیذ(بلدیة من والیة الجزائر  57لمخطط اإلداري لجمع ومعالجة النفایات الصلبة في  ):03(الملحق رقم 

 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 )یوم( المدة تعریف المھمات الرقم

یوم 0 انطالق المھمة الثالثة 01                      

                     22 تطویر المخطط المعتمد 02

تدابیر تطویر خدمات البلدیة والقدرات  03
 NETCOMالتشغیلیة ل 

15                     

                     05 تدابیر التكییف بین أنظمة الجمع 04

 تحدید الموارد البشریة الالزمة 05
 

05                     

                     07 توصیف نظام التفریغ وتكییف وسائل النقل 06

                     15 توصیف لطرق المعالجة 07

البنیة التحتیة والمعدات: برنامج العمل 08  54                     

البنیة التحتیةبرنامج العمل على  09  22                     

                     10 برنامج تجھیز تشغیل معدات الجمع والنقل 10

                     44 تنظیم عملیة التشغیل 11

                     44 تحدید میزانیات التشغیل 12

                     33 وضع وتنفیذ برامج التدریب والتوعیة 13

                     10 إعداد وتقدیم التقریر المؤقت 14

یوم 0 تجریب التقریر المقدم في ورشة عمل 15                      

2008- 05- 10حرر السبت    
 فترة الدراســـــــــة القرار اإلداري أشغال طارئة أشغال طبیعیة

07\01  

07\01  

266

 248 

 مدیریة البیئة لوالیة الجزائر: المصدر

 المالحـــــــــــق
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