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 ﴿ كـــلمــة شـــكـــر وتقدير ﴾
 

الحمد هلل أوال و اخرا و الشكر له عز وجل الذي اتم نعمته علينا ووفقنا إلى إتمام هذا العمل 
 المتواضع .

خطانا على طريق  والتي سددجميلة جغروري د/  :ةالمشرف والتقدير للدكتورة وكل الشكر
رشاداتها المتواصلة االبحث بتوجيهاته ونصائحه  فينا على الدوام تبعثه والتفاؤل الذي وا 

 بثمن. التي ال تقد العلمية
 مشوارنا الدراسيعلى كل الدعم المقدم لنا في  لألستاذةوالتقدير وكل الشكر 

يفوتنا إن نتقدم بالشكر إلى من شجعنا في انجاز هذا العمل ، و مد لنا يد العون من  كما ال
 . إلى كل هؤالء أسمى معاني التقدير و االحترام قريب كان أو بعيد

 

 

 

 

 

 

 



 ﴿ إهــــــــــــــداء ﴾
 :وعملي إلىثمرة جهدي  أهدي

 من قال في شأنهما هللا عز وجل 
 ( إحساناوبالوالدين  )وقضى ربك إال تعبدوا إال إياه

 والدي الكريمين أطال هللا في عمرهما 
 ." بلوافي فوزية "إلى من تكبدت العناء من أجل إسعادي أمي 

لى من " بدر الدين والدي الكريم  بشيءلم يبخل على وتعليمي و سهر على تربيتي  وا 
 .ورعاهحفظه هللا  عيساوي"

تقاسموا معي عبئ  الذين المهدي منذر زيادمحمد  أسماءعائشة  :صديقوأعز  إلى إخوتي
 الحياة.

 .عيساوي و  إلى جميع عائلة بلوافي
 :صديقتي أجمل األيام اإلى من عشت معه

 ياسمين.سوري  
الذين  وجميع األساتذةوالكون علوم االرض  وباألخص قسمإلى زمالئي بجامعة بسكرة 

 عرفتهم درسوني و 
 مذكرتي.لم تسعه إلى من وسعته ذاكرتي و 

 
 

 وفاءعيساوي 

 



  

 الفهرس 
 الفصل التمهيدي

 الصفحة العنوان  

 أ مقدمة -1

 ب إشكالية -2

 ت فرضيات -3

 ث أهداف الدراسة -4

 ث أهمية الموضوع -5

 ث دوافع اختيار الموضوع -6

 ح صعوبات البحث -7

 ح األدوات المستعملة في الدراسة -8

 ح منهجية البحث -9

 ج هيكلة البحث  -11

 للدراسةالفصل األول: مدخل النظري 

 التنمية المستدامة في الجزائروتحديات المبحث األول: مفاهيم حول النفايات الصلبة الحضرية 

 11 تمهيد

I. 12 عموميات حول النفايات الصلبة الحضرية 

 12 تعريف النفايات  -1

 14 تعريف النفايات المنزلية وما شببها -2

 15 تصنيف النفايات  -3

 فهرس المواضيع 

 الفهرس



 

 17 النفايات الصلبة الحضريةأنواع  -4

 19 كمية النفايات المنتجة وتنوعها -5

 19 العوامل في تركيبة النفايات  -6

 11 خصائص النفايات الحضرية الصلبة -7

 12 تسيير النفايات الحضرية الصلبة  -8

 13 الناتجة من النفايات الصلبة الحضرية والبيئية األثار الصحية  -9

II.  18 تحديات التنمية المستدامة في الجزائر 

 18 تعريف التنمية المستدامة -1

 19 مبادئ التنمية المستدامة  1-1

 19 خصائص التنمية المستدامة     1-2  

 21 التنمية المستدامة  ابعاد -2

 22 ماهية لتسير المستدام للنفايات الحضرية الصلبة  2-1  

 22 مفهوم لتسير المستدام للنفايات الحضرية الصلبة  2-2  

 42 مبادئ التسيير المستدام للنفايات الصلبة الحضرية  2-3  

 42 أهداف التسيير المستدام للنفايات الحضرية الصلبة  4 -2  

 المبحث الثاني: طرق تسيير ومعالجة النفايات الحضرية الصلبة

 42  تمهيد

 28 جمع النفايات الصلبة الحضرية  -1

 28 الجمع مفهوم  1-1  

 28 جمع النفايات  1-2  



 29 أنواع الجمع  1-3  

 31 الوسائل المستعملة لجمع ونقل النفايات الحضرية الصلبة  1-4  

 33 طرق رسكلة النفايات الحضرية -2

 33 التسميد  2-1  

 36 االسترجاع 2-2  

 36 التدوير  2-3  

 36 التقويم  2-4  

 37 طرق التخلص من النفايات الحضرية الصلبة  -3

 37 عملية الحرق )الترميد(  3-1  

 38 الردم التقني  3-2  

 41 الغمر  3-3  

 41 التقنيات الحديثة لجمع ورسكلة النفايات الحضرية  -4

 41 التقنيات الحديثة لجمع النفايات  4-1  

 45 التقنيات الحديثة لرسكلة النفايات الحضرية الصلبة  4-2  

 45 الفصل الخالصة 

 الفصل الثاني: تسيير ومعالجة النفايات

 المبحث األول: استراتيجية تسيير النفايات الحضرية الصلبة في الجزائر

 49  تمهيد

I.  49 تسيير النفايات الحضرية الصلبة في التشريع الجزائري 

 51 قوانين تمنع انتشار النفايات الصلبة في البيئة  -1



 

 55 استنتاج 

II.  56 الصلبة في اطار التنمية المستدامة في الجزائر االستراتيجية الوطنية لإلدارة النفايات الحضرية 

 PROGDEM 56البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة  -1

 PROGDEM 56أهداف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة  1-1  

 PROGDEM    56مكونات البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة  1-2  

 61 الرئيسية للبرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات الحضرية الصلبة الخطوط  1-3  

 61 الهيئات اإلدارية المكلفة بتسيير النفايات الصلبة في الجزائر  1-4  

 61  الخالصة

 المبحث الثاني: تجارب دولية رائدة في مجال النفايات الصلبة الحضرية

 67  تمهيد

I.  67 نموذج ألمانيا في تسيير النفايات الحضرية 

 67 التعريف بألمانيا  -1

 68 التدابير األلمانية المتخذة ألجل تحقيق التنمية المستدامة  -2

 68 القوانين الخاصة بالنفايات  2-1  

 71 المشاريع البيئية في ألمانيا  -3

 71 مشروع رسكلة السيارات المستعملة في ألمانيا  3-1  

 71 مشروع مراكز المعالجة الميكانيكية كبديل المحارق الكالسيكية  3-2  

 71 عملية تسيير النفايات في ألمانيا  -4

 73 طبيعة النفايات تسيير النفايات في ألمانيا  -5

II.  75 نماذج فرنسا في تسيير النفايات الحضرية الصلبة 



 

 75 التعريف فرنسا  -1

 76 جهود فرنسا لتحقيق التسيير المستدام للنفايات  -2

 76 جهود المشروع الفرنسي  2-1  

 76 مراحل عملية تسيير النفايات المنزلية في فرنسا  2-2  

 78 مخططات فرنسا لتسيير النفايات  2-3  

 79 تركيب النفايات الحضرية في فرنسا  2-4  

 81 تكاليف عملية تسيير النفايات  2-5  

 82 الخالصة 

III.  82 التجربة الجزائرية 

 82 الحالة الراهنة لتسيير النفايات المنزلية الحضرية في الجزائر  -1

IV.  83 المقارنة بين التجارب هذه الدول 

 84 الخالصة

 الفصل الثالث: واقع تسيير النفايات الحضرية الصلبة في مدينة بسكرة

 المبحث األول: لمحة تاريخية عن مدينة بسكرة

 85 التعريف بالمدينة  -1

 85 الموقع  -2

 85 الموقع الفلكي لبلدية بسكرة 2-1  

 85 الموقع اإلداري لبلدية بسكرة  2-2  

 85 الموقع الجغرافي لبلدية بسكرة  2-3  

 86 الدراسة الطبيعية  -3

 



 

  التضاريس 3-1   86

 الجيولوجيا 3-2   88

 لمحة تاريخية لبسكرة  -4 91

 التركيبة الديمغرافية  -5 93

 2118إلى  1966تطور عدد السكان الوالية من  5-1   93

 31/12/2121تقديرات السكان إلى غاية  5-2   94

 التركيبة االقتصادية  -6 95

 التركيبة العمرانية  -7 97

  2121تقديرات حضيرة السكان  7-1   97

 المنشآت القاعدية  -8 98

 التقسيم اإلقليمي للنفايات الحضرية في بسكرة  -9 99

111 I.  القطاعات الموجودة في بلدية بسكرة 

111 II.  قطاعات التجميع 

 مسكن 831المبحث الثاني: دراسة التحليلية لحي بلعياط+

118 I الدراسة الطبيعية 

 لموقع الجغرافي لمجال الدراسة -1 118

 موضع مجال الدراسة -2 119

 المناخ المحلي لمنطقة الدراسة -3 111

112 II التحليل الحضري لمجال الدراسة 

 التعرف بمنطقة الدراسة -1 112



  العناصر المكونة للحي 1-1   112

 العناصر المهيكلة لمحيط مجال الدراسة 1-2   112

 السكان 1-3   112

 االجتماعية الدراسة 1-3-1   112

113 III البنية العمرانية للحي 

 الشبكات المختلفة  -1 113

 شبكة الطرقات 1-1   113

 المورفولوجيادراسة الخصائص  -2 116

 نمط اإلطار المبني 2-1   116

 التجهيزات 2-2   121

 اإلطار الغير المبني -3 122

 نمطية اإلطار الغير المبني 3-1   122

 مواقف السيارات 3-2   123

 المساحات العمومية. المساحات الخضراء 3-3   124

 النظافة  3-4   127

 مسكن 831ي بلعياط+واقع النفايات المنزلية الصلبة في  -4 128

 خصائص حاويات جمع النفايات 4-1   128

 أحجام حاويات 4-1-1   128

 حالة حاويات  4-1-2   128

 طبيعية النفايات التي تفرغ في الحاويات  4-1-3   131

 مسكن  831التوزيع الجغرافي لحاويات النفايات في حي بلعياط+ 4-2   131

 التوزيع للحاويات بالنسبة لعدد السكان 4-2-1   133



 نصيب الفرد من الحاويات 4-2-2   133

 تقدير العجز في عدد الحاويات في مجال الدراسة  4-2-3   133

 تحليل وتقييم التوزيع الجغرافي لحاويات جمع النفايات -5 134

 تحليل معامل صلة الجوار )الجار األقرب( 5-3-1   134

 الوسائل المادية البشرية  -6 135

 مسار الجمع  -7 137

 أنواع الشاحنات في مجال الدراسة -8 137

 SOWTالتحليل  -9 137

 مسكن( 831أهم المشاكل التي تعاني منها منطقة الدراسة )حي بلعياط + حي  -11 138

 التوصيات -11 141

 الخالصة  141
  



 

 

 صفحة   عنوان الجدول  الرقم 

 13 .عملية النفايات الحضرية الصلبةأهداف  11

 21 .أبعاد التنمية المستدامة 12

 23 .خيارات اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الحضرية 13

 23 .مخطط التسيير المستدام للنفايات الحضرية الصلبة 14

 46 .مراحل الفرز األوتوماتيكي 15

 47 .عملية الحرق  16

 72 .في ألمانياعملية تسيير النفايات  17

 78 .مخطط تسيير النفايات المنزلية في فرنسا 18

 81 .تركيب نفايات البلدية في فرنسا 19

 91 .2118درجات الحرارة وكمية األمطار المتساقطة خالل سنة  11

 93 .2118-1996رسم بياني يوضح تطور عدد سكان الوالية منذ سنة  11

 94 .توزيع سكان الوالية حسب التشتت 12

 95 .توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات 13

 96 .والتشتتسكنات حسب التجمعات السكانية توزيع ال 14

 141 .وقت وعدد مرات رمي النفايات في اليوم 15

 141 .وسيلة اخراج القمامة من المنزل ومكونات النفايات الغالية 16

 142 .رمي النفايات في حالة عدموجود مكان مخصص لرمي النفايات قرب المنزل ومكان  17

 142 .مناسبة حجم الحاويات االستيعاب كمية النفايات والحالة الحاوية 18

 144 العطل.رام أوقات الجمع في المناسبات واألعياد و الوسائل المستخدمة في جمع النفايات واحت 19

 145 .العطلحنة الجمع المرور في المناسبات واألعياد و الوقت المستغرق من شا 21

الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن أن تساهم في زيادة الوعي البيئي في مجال التسيير الرشيد للنفايات  21
 145 الحضرية الصلبة

 فهرس األشكال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة  الخريطة الرقم

 85 توضح موقع بلدية بسكرة 11

 86 توضح االرتفاعات لمدينة بسكرة 12

 86 لمدينة بسكرة االنحداراتتوضح  13

 98 شبكة طرق بوالية بسكرة 14

 فهرس الخرائط



 

 

 

 الصفحة المخططات الرقم

 99 يبين التقسيم اإلقليمي للنفايات في بسكرة 11

قطاع وهذا حسب التقسيم لسنة  18تتمثل في عات جمع النفايات و يوضح التقسيم البلدي بسكرة الى قطا 12
2113 

111 

 118 الدراسة بالنسبة لمدينة بسكرة موقع مجال 13

 111 موضع منطقة الدراسة 14

 111 دراسة المناخ لمجال الدراسة  15

 114 شبكة الطرق  16

 115 الحركة والنفاذ في الحي   17

 117 العالقة بين المساحة المبنية وتموضع التجهيزات 18

 119 أنماط العمارات في مجال الدراسة   19

 125 السياراتمواقف  11

 127 والخضراءالمساحات العمومية  11

 133 التوزيع الجغرافي لحاويات 12

 137 الوسائل المادية والبشرية 13

 138 المسار الجمع 14

 139 أنواع الشاحنات 15

 فهرس المخططات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الصور الرقم

 35 مراحل عملية التسميد 11

 41 مقطع في مركز الردم التقني 12

 41 توضح عملية الغمر 13

 42 مكونات رأس شاحنة الجمع 14

 42 شاحنة ضاغطة 15

 43 أجهزة الرفع 16

 43 شاحنة بصندوق  17

 44 مبدأ جهاز تصفية الغازات 18

 44 المالبس الخاصة بعمال الجمع 19

 45 حاويات الفرز بالمنبع 11

 47 الفرز اليدوي  11

 67 -ألمانيا-الموقع الجغرافي  12

 87 توضح جيولوجية المنطقة 13

 92 توضح لمحة تاريخية لوالية بسكرة 14

 فهرس الصور 



 

 الصفحة الجداول الرقم

 10 أنواع النفايات المنزلية 10

 10 أنواع النفايات الصلبة الحضرية 10

 00 االنسانأهم الغازات الناتجة عن عملية االحتراق وأثرها على الصحة  10

 00 مختلف أنواع الحاويات 10

 30 يمثل لنا تركيبة النفايات الحضرية في ألمانيا 10

 30 0990مقارنة بين مكونات النفايات المنزلية في ألمانيا والجزائر لسنة  10

 01 مكونات النفاية الحضرية في فرنسا 13

 00 تقسيم تكاليف على أساس المرحلة التقنية في فرنسا 10

 00 تكلفة الفرز في فرنسا 19

 00 0100يوضح درجة الحرارة في بسكرة سنة  01

 00 0100يوضح كمية األمطار المتساقطة في بسكرة  00

 09 0100العوامل المناخية للوالية خالل سنة  00

 000 توزيع مساحة الحي  00

 000 توزيع السكنات على أنماط العمارات 00

 000 المساحة الكليةتوزيع العمارات على  00

 000 أنواع التجهيزات  00

 000 أنواع الفضاءات الحضرية ومساحاتها 03

 SOWT 140جدول  00



 

 

 

 

 

  

 الفصل التمهيدي 



  الفصل التمهيدي 
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 مقدمة: -1

قد أضحت في الوقت الراهن مشكلة النفايات من االنشغاالت الدولية خصوصا بعدما رافقته مشاكل     
وأخطار بيئية على البشرية جمعاء، وتستوي في ذلك الدول المصنعة والدول النامية ودول الشمال 
والجنوب على حد سواء، ونتيجة لألحداث البيئية عامة ومشكلة النفايات خاصة التي تنذر بالعديد من 
المخاطر والكوارث على المستوى الكوني أصبح من الضروري تدارك الوضع بشكل صارم ومسؤول 

مر تلوقف هذا التدهور البيئي والعمل على استعادة التوازن اإليكولوجي، فعقدت عدت مؤتمرات كمؤ 
 2771، ومؤتمر قمة األرض بريو دي جانيرو سنة 2791، مؤتمر نيروكي سنة 2791ستوكهولم سنة 

 الذي دعى إلى تنمية اقتصادية تأخذ في الحسبان المحافظة على البيئة والمحيط ضمن التنمية المستدامة.

هتمام فضل هذا االومع تزايد حجم هذه األخيرة ازداد االهتمام بكيفية التخلص منها وتسييرها وب   
تحولت النفايات من مشكلة البد من التخلص منها إلى منجم مواد قابلة للتثمين وتسييرها بطريقة مستدامة 
في البلدان التي تتسم اقتصاديا بالحيوية وتشهد توسعا عمرانيا ال بد من وضع استراتيجية طويلة األجل 

سيير النفايات ينبغي أن تشتمل على استحداث نظم لت لتسيير النفايات ولكي تكون هذه االستراتيجية فعالة
 بطريقة متكاملة ومستدامة

بالمقابل نجد ان البلدان النامية تعاني بشكل كبير من مشاكل في تسيير النفايات بسبب ضعف بنيتها  
 االقتصادية  الذي يراقفه توسع عمراني ينمو بوتيرة متسارعة فهذه كلها عوامل تزيد من حجم النفايات
 فيها و بالتالي تمثل  إدارة النفايات تحديا بالنسبة لمعظم البلدان وال سيما الدول النامية منها مثل الجزائر.

تظهر الجزائر في هذا المجال كدولة من بلدان العالم الثالث التي مازلت تعاني من مشكلة تراكم     
ا من تسيير النفايات والحد من مشاكلهالنفايات فرغم جهودها المبذولة الرامية لتحقيق تقدم في مجال 

جهة وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى إال أنها مازالت متأخرة بأشواط نتيجة لضعف التأطير 
وعدة مشاكل أخرى، ولمواجهة هذه المعضلة اتخذت الجزائر عدة إجراءات ملموسة لحماية البيئة فسنت 

يتضمن المبادئ العامة لحماية البيئية من  2798فيفري  30المؤرخ في  38-98أول قانون رقم 
 ضمنها:

  تحديد مسؤولية كل شخص ينتج النفايات المنزلية أن يعمل على نقلها وجمعها في أماكن خاصة 
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-98كما تطق إلى القابلة كاالسترجاع من النفايات وقد استكمل هذا القانون بالمرسوم التنفيذي رقم 
 ي أوكل مهمة التخلص من النفايات المنزلية إلى البلدية.الذ 2798ديسمبر  20المؤرخ في  899

إدراكا منها لخطورة الوضعية وتفاقمها مع مرور الوقت عززت الجزائر منظومتها البيئية بتشريعات  
-21-21المؤرخ في  27-32جديدة تهدف إلى وضع نظام فعال لتسيير النفايات فجاء قانون رقم 

بالقانون  2798يات ومراقبتها ومعالجتها كما تم تعديل القانون سنة الذي حدد كيفية تسيير النفا 1332
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، اللجوء إلى  1338-39-27المؤرخ  38-23

المتعاملين الخواص في كل مراحل تسيير النفايات الصلبة )جمع، فرز، نقل، معالجة( إعالم وتحسيس 
 حافظة على البيئة...الخ.المواطنين بأهمية الم

وفي هذا اإلطار قمنا بأعداد هذه الدراسة وكذا تسليط الضوء على استراتيجية تسيير النفايات حتى          
 نتمكن من إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها المدينة إعادة التوازن لنظامها البيئي.

 :إشكالية -2

متزايدة على كافة المستويات حيث اشتغلت بها جميع  إن مشكالت تلوث البيئة قد اكتسبت أهمية   
الدول وأصبحت تحتل مكان الصدارة بين ما يشغل العالم من مشكالت، باألخص النفايات الصناعية 
عامة ونفايات خدمات الرعاية الصحية خاصة، والتي تتزايد مخاطرها وآثارها يوما بعد يوم حتى أصابت 

حية وغيرها، وأضرت بكل ما يحيط به من موارد طبيعية وهذا األمر  كل ما يتعلق باإلنسان من كائنات
الذي يهدد عرقلة الوصول إلى تنمية مستدامة تضمن وجود نوع جديد من العدالة والمساواة بين األجيال 

 قلما كان ينظر إليها في السابق.

ن ة األصعدة من أماكن سكفازدياد عدد سكان العالم يوما بعد يوم أدى إلى زيادة المتطلبات على كاف   
وتوفير بنية تحتية جيدة، كل تلك المتطلبات تزيد بدورها من إنتاج المخلفات بكافة أشكالها، منها النفايات 
جابية على البيئة كل ذلك  الحضرية الصلبة والتي تطرح من مصادر مختلفة فلكل منها تأثيرات سلبية وا 

ات مناسبة في عملية جمع، نقل، تخزين ومعالجة هذه النفايبسبب تزايدها بشكل عام وعدم إتباع الطرق ال
 ألنها تشكل تحديا بسبب ارتفاعها ارتفاعا رهيبا.

 تلك الكميات الهائلة من النفايات شجعت العديد من الدول والمجتمعات على البحث عن أفضل الطرق   
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 الممكنة، نشأ لدينا ما يسمى للتخلص اآلمن بيئيا منها، لمحاولة تدويرها وا عادة استخدامها بالطرق 
 بتسيير النفايات الحضرية الصلبة وتدويرها في جميع دول العالم.

الجزائر من بين هذه الدول المشجعة لهذا الطرح التي أدركت بأن إشكالية النفايات وعالقتها بالتنمية    
البيئي  ا وكذا الجانبالمستدامة ال تنحصر في التخلص من النفايات بل مراعاة للكلفة االقتصادية له

مما يستوجب علينا تبني توجهات حديثة تعتبر كمداخل للتغيير، تركز على كيفية تقليل المناظر البيئية 
للنفايات الحضرية الصلبة بقدر التركيز على رفع مستوى الخدمة من خالل الغدارة السليمة والفعالة، كل 

 هذا في إطار تحقيق تنمية مستدامة.

ة من بين المدن الجزائرية التي تعاني من مشكل النفايات على مختلف المستويات، مدينة بسكر    
جمعها، نقلها وكيفية التخلص السليم منها، كل هذه المشاكل تصب تحت غياب استراتيجية فعالة في 
تسيير النفايات الحضرية الصلبة، وإلبراز هذه المشاكل في إطار معالجة هذا الموضوع تم طرح اإلشكال 

 لتالي: ا

 كيف تتم تسيير النفايات الحضرية الصلبة في إطار التنمية المستدامة في مدينة بسكرة؟ 

 هل االستراتيجيات التي تعتمد عليها البلدية في إدارة النفايات الحضرية الصلبة فعالة أم ال؟ 

  ماهي الصعوبات ومشاكل التي تواجهها مدينة بسكرة؟ 

 فرضيات الدراسة: -3

ؤالت المطروحة ولإللمام بالموضوع من جميع الجوانب ومع انتشار الكم الهائل من النفايات لإلجابة عن التسا
 الصلبة استخلصنا في األخير الفرضيات التالية:

  نقص اليد المؤهلة في تطبيق االستراتيجيات والتقنيات المتعلقة بإدارة النفايات في ظل التنمية
 المستدامة.

 ي ال يتناسب مع عدد السكان والنفاية المنتجة التوزيع العشوائي للحاويات الذ 

  نقص التجهيزات الخاصة بعملية الجمع والنقل والتخلص من النفايات الحضرية الصلبة أدى إلى
 تراكمها في الوسط.
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 أهداف الدراسة: -4

رج دتناولنا موضوع تسيير النفايات الحضرية الصلبة ألنه يعتبر أحد المواضيع البيئية الهامة والتي تن لقد
بصفة مباشرة ضمن تخصص تسيير التقنيات الحضرية، ألنه يعتبر أحد المواضيع البيئة الشائعة التي تواجه 

 أغلب المدن وذلك نسعى من خالل هذا الموضوع لتحقيق األهداف التالية:

 :تحقيق ودمج أساليب اإلدارة المستدامة للنفايات الحضرية الصلبة في رفع كفاءتها  الهدف الرئيسي
عادة تدويرها بالشكل الحضري السليم الذي يضمن عدم اإلضرار بالبيئة وتحقيق وفرات اقتصادية بإ

 في الجزائر عموما وفي بسكرة خاصة.

  :األهداف الجزئية 

 .التعرف على مدى الخطورة التي يشكلها سوء تسيير النفايات الحضرية على صحة اإلنسان والبيئة 

   الحضرية الصلبة في مدينة بسكرة وتوضيح وتفسير أهم المشاكلعرض وتحليل وضعية النفايات 
 التي تواجه الجهات المعنية بعملية إدارة النفايات الحضرية الصلبة.

 .لفت انتباه المسيرين والقائمين إلى بعض النقاط التي من شأنها تفعيل تنمية المستدامة في الجزائر 

 أهمية الموضوع: -5

 حضرية في إطار التنمية المستدامة موضوعا بالغ األهمية باعتبار إن الموضوع تسيير النفايات ال
 أن التنمية المستدامة هي الطريق الصحيح والمثالي الذي يمكن من خالله:

 .تلبية حاجيات الحاضر دون المساس بمستقبل األجيال القادمة 

  مية المستدامة التنتسيير النفايات هي إحدى الركائز األساسية التي يمكن أن تتجسد من خالل مبادئ 

  انطالقا من هذا جاءت سياسة اإلدارة المستدامة للنفايات الحضرية الصلبة والتي تعتمد على
استراتيجية شاملة متكاملة وفق جملة من األساليب في جميع مراحل تسيير النفايات يبدأ من إنتاجها 

يئي إضافة إلى الجانب إلى غاية التخلص منها مع األخذ في االعتبار البعد االجتماعية الب
 االقتصادي.

 من بين دوافع اختيار الموضوع:وافع اختيار الموضوع: د -6
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 :موضوع الدراسة 

  النفايات الحضرية الصلبة بمدينة بسكرة، من خالل نشر الوعي  تسييرالرغبة في دراسة موضوع
 البيئية.البيئي والمحافظة على نظافة المحيط العمراني وخلق مجتمع واعي بالقضايا 

  مسايرة االتجاهات العالمية المعاصرة في االهتمام بتسيير النفايات الحضرية الصلبة في اطارها
المستدام، حيث شهدت السنوات األخيرة ظهور استراتيجيات وطرق جديدة في ادارتها والتخلص منها 

 بالطرق العلمية.

 يات.التعرف على مختلف التجارب الدولية الرائدة في مجال تسيير النفا 

 :منطقة الدراسة 

  تعتبر مدينة بسكرة من األمثلة المعبرة عن تجربة استراتيجيات تسيير النفايات الحضرية الصلبة
نظرا لما تعاني منه في جميع مراحل التخلص منها )الجمع، النقل، التخلص( والتي ال تحترم 

 المعايير العلمية والعملية وحتى البيئية في التخلص منها.

 آلت إليه مدينة بسكرة من الناحية البيئية، لدراستها نظرا لضعف مختلف الدراسات  الوضع الذي
 السابقة التي تقدموا بها لتسيير النفايات الحضرية الصلبة لالرتقاء بالمستوى العمراني والبيئي للمدينة.

 صعوبات البحث:  -7

عز وجل الذي أمدنا بالعون ان الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا البحث عديدة، ولكن نحمد هللا 
 والمساعدة إلمكانية تجاوزها ونكتفي بذكر أهمها: 

  تحفظ بعض المسؤولين عن االدالء عن بعض المعلومات واإلجابة عن األسئلة التي تخدم موضوع
 البحث بحجة أنها معلومات سرية.

 ة التعامل مع وبالصعوبات الميدانية التي واجهتها في عملية توزيع وجمع نتائج االستبيان كصع
 بعض السكان الذين يمثلون عينة الدراسة.

 .عدم توفر المعطيات الصحيحة والكافية وعدم دقتها في غالب األحيان 

 .صعوبات في التقاط الصور بسب ذهنيات السكان 
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 المنهج واألدوات المستخدمة في البحث: -8

هذا البحث واإلحاطة بجوانب  بناءا على األشكال المطروح وبغية الوصول إلى األهداف الموجودة من
الموضوع، فقد استخدمنا المنهج الوصفي والتحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات والمعلومات المساعدة 
على وصف وتقييم وضعية النفايات الحضرية الصلبة مع تحليل األسباب المؤدية إلى هذا المشكل 

في معالجة إشكالية تسيير النفايات بغية  ، باإلضافة إلى عرض لتجارب دوليةعنهواألثار الناجمة 
، وذلك من خالل ألخرى ، كما اعتمدنا على المنهج التاريخي في حين التجارباالستفادة من هذه 

االستعانة به في عرض التطور العمراني والزيادة السكانية و تطور األنشطة االقتصادية لمدينة بسكرة 
 في المدينة. وربط ذلك بكمية النفايات الصلبة وتوزيعها

اما أسلوب دراسة الحالة فكان في الفصل الثالث حيث ساعدنا على تحديد المشكل بدقة واختيار 
، مستخدمين فيها المنهج االستقرائي مستعينين ببعض األدوات المنهجية النتائجالفرضيات واستنتاج 

ا أيضا أداة ، واستخدمنراتالتفسيكاإلحصاءات لالستدالل ببعض األرقام والجداول اإلحصائية واستنباط 
المقابلة من خالل مقابلة العديد من المسؤولين ورؤساء المصالح واألقسام كما اعتمدنا على أداة المالحظة 
والمعاينة الميدانية لمجال الدراسة كما استخدمنا أيضا أسلوب االستبيان بغية تقييم الوضعية الحالية 

 مسكن. 983حي بلعياط +  للنفايات المنزلية وتوزيعها الجغرافي في

 مراحل البحث:  -9

  المرحلة األولى: مرحلة البحث النظري 

نظرا لشساعة الموضوع ومن أجل اإللمام به قمنا بقراءة مجموعة من الكتب والدراسات واألبحاث التي تناولت 
ضحة عن اموضوع النفايات الحضرية من تعريفات، تسيير ومفاهيم عامة...الخ هذه المرحلة أعطتنا قراءة و 

مكانية طرحه كمجال الدراسة وهذا من أجل تكوين خلفية علمية وتصور عن الموضوع وبتشخيص  الموضوع وا 
 مجال الدراسة والتعرف عليه من أجل تقنين العمل بأسلوب علمي.
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 المرحلة الثانية: مرحلة البحث الميداني 

ية ومعلومات تخص الموضوع كانت أطول مرحلة وأصعبها من حيث جمع المعطيات والبيانات اإلحصائ
ومنطقة الدراسة وذلك من خالل االتصال المديريات والمصالح والمؤسسات المعنية التابعة لمدينة بسكرة. 

 وكذلك من خالل القيام بتحقيق ميداني أخذ صور فوتوغرافية من منطقة الدراسة.

 :المرحلة الثالثة 

التحليل من خالل معالجة المعطيات على شكل جدول، انطالقا من المعطيات التي تحصلنا عليها بعملية  
اشكال، خرائط، مستخدمين االستمارة البيانية من أجل الفهم الجيد لواقع النفايات الحضرية الصلبة في مدينة 

مسكن خاصة، ومن أجل الوصول للغاية وتحقيق هذا الهدف  983بسكرة بصفة عامة وحي بلعياط + 
 إلى ثالثة فصول:قسمن بحثنا من حيث المنهجية 

 لدراسة.ري ل: مدخل نظاألولالفصل 

 التنمية المستدامة في الجزائر.النفايات الصلبة الحضرية وتحديات مفاهيم حول  ول:األ المبحث 

 طرق تسيير ومعالجة النفايات الحضرية. الثاني:المبحث 

 الثاني: تسيير ومعالجة النفايات.ل الفص

 الصلبة في الجزائر.ر النفايات الحضرية تسيي استراتيجية األول:المبحث 

 تجارب دولية رائدة في مجال النفايات الصلبة الحضرية. الثاني:المبحث 

 .حضرية الصلبة في مدينة بسكرةال النفاياتالثالث: واقع تسيير الفصل 

  .ي في مدينة بسكرةاإلطار الطبيعي والبشر  األول:المبحث 

 . مسكن 983+ لحي بلعياط الدراسة لمجال التحليلية اسةر د الثاني:المبحث 

الحضرية  استراتيجية تسيير النفاياتفي وحلول وتدابير رئيسية ياجات حتاعملنا على تقديم األخير وفي 
 الصلبة في مدينة مستدامة. 
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 هيكلة البحث: -11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة: ع.وفاء. المصدر:

   استراتيجية التسيير النفايات الحضرية الصلبة في إطار التنمية المستدامة

(726مسكن+ حي بلعياط+ حي 831دراسة حالة: )حي . 
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  الجزء النظري 

النفايات الفصل الثاني: تسيير ومعالجة الفصل األول: مدخل نظري للدراسة   

المبحث األول: 
النفايات الصلبة 

الحضرية وتحديات 
التنمية المستدامة في 

  الجزائر

المبحث الثاني: طرق 
تسيير ومعالجة 
   النفايات الصلبة

المبحث األول: 
استراتيجية تسيير 
النفايات الحضرية 
  الصلبة في الجزائر

 :المبحث الثاني

تجارب دولية رائدة  
في مجال النفايات 
 الصلبة الحضرية

 الجانب التطبيقي

 .الفصل الثالث: الدراسة التحليلية لجال الدراسة )حي831 مسكن+ حي بلعياط+ حي726(

المبحث األول: اإلطار الطبيعي 
 .والبشري في مدينة بسكرة

المبحث الثاني: دراسة التحليلية 
للمنطقة الدراسة + المشروع 

 التنفيذي

  الخالصة العامة واالقتراحات والتوصيات
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 الفصل األول: مدخل نظري للدراسة 

المبحث الثاني: طرق تسيير 
الحضرية ومعالجة النفايات  

المبحث األول: مفاهيم حول النفايات 
الصلبة الحضرية وتحديات التنمية 

  المستدامة في الجزائر
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 :مقدمة 

الدراسة  هوجالنظري الذي ي اإلطارالعناصر في البحث، فميا دور كبير في  من أهم والتعريفات هيمتعد المفا

 الحث و إلى أي ب لالدخو  نيمك ال وتعريفات هيممفا ن بدو ا، حيث أنو همبادئ ويحددا هطريقة سير  ويبين

 ه.أي موضوع نريد دراستهم ف نيمك

 هدفالا عالقة وطيدة بهالتي ل هيمالمفا لحو  ومبسطةنعطي صورة واضحة ن أ لالفص هذا وقد ارتأينا في 

أساس  لشكت مات الرئيسية التيلجميع الك لا نعطي رؤية واسعة تشمخالله نوم الدراسة،المسطر لموضوع 

 .البحث
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وتحديات التنمية المستدامة النفايات الصلبة الحضرية مفاهيم حول  المبحث األولى:
 .وتسييرها

I. حول النفايات الصلبة الحضرية: عموميات 
 :1تعريفات النفايات في مختلف المجاالت تعددت النفايات:تعريف  -1

 :النفايات هي مجمل مخلفات األنشطة اإلنسانية المنزلية والزراعية والصناعية  التعريف اللغوي
سئ إلى ويواإلنتاجية، أي كل المنقوالت المتروكة أو المتخلى عنها في مكان ما، والتي تركها يهدد 

 الصحة والسالمة العامة.
  :خلص ، أو يريد التهي كل مادة يقوم صاحبها أو مالكها بالتخلص منهاحسب منظمة الصحة العالمية

 .منها، أو يلزم عليه التخلص منها
 :عالقة  من الوقت الذي تحدث فيه إبتداءامن وجهة نظر البيئة تشكل النفاية خطرا  التعريف البيئي

 بينه وبين البيئة وهذه العالقة يمكن أن تكون مباشرة أو نتيجة للمعاشرة.
  سبة لمالكه، معدومة أو سلبية بالن االقتصاديةتعتبر كل نفاية مادة أو شيء قيمته  :االقتصاديالتعريف

نة حتى تملك قيمة اقتصادي والتيكل هذا التعريف يبعد جزءا معتبرا من النفايات القابلة للتدوير   وا 
 كانت ضعيفة.

 :ومراقبتهايات المتعلق بتسيير النفا 30/01من القانون  30قد ورد في المادة  التعريف القانوني 
زالتها كل البقايا الناتجة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال  حيث عرف النفايات كما يلي: وا 
منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه  منتوج وكلأهم كل مادة أو  وبصفة

 أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته.
  يحدد شروط النظافة وجمع  ، الذي0142ديسمبر  30المؤرخ في  442 – 24حسب المرسوم رقم

الحضرية الصلبة هي  ، النفايات» 34ومعالجة النفايات الحضرية الصلبة، في المادة رقم 
 2."المنزلية وما يماثلها في النوع والحجم الفضالت

                                                           

ية الطبعة األولى دار العرب –قضايا النفايات في الوطن العربي  -أحمد عبد الوهاب، موسوعة بيئية للوطن العربي - 1
 .01ص  -0111اإلسكندرية  –للنشر والتوزيع 

2-Ministére de l’aménagement du territoire de l’environ. Manuel d’information sur la gestion des 
déchets solides urbains 2001p.25. 
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 '' تعرف كمايلي:النفاية ( ف30/40'' من قانون حماية البيئة )40حسب المادة 
  تعتبر النفاية كل ما تخلفه عملية تحويل أو إنتاج أو استعمال كل مادة أو منتوج، أو بصفة عامة ''

 1هي كل شيء منقول يهمل أو يتخلى عنه صاحبه.
 :ل أعم ك وبصفة االستعمال –لالتحو - كل البقايا الناتجة عن عمليات اإلنتاج تعريف النفاية 

  ه أو يلزممنالتخلص أو قصد  همنبالتخلص أو الحائز كل منقول يقوم المالك مادة، منتوج و 
 ه.أو بإزالت همن لصبالتخ

 :االشمئزاز.ر مقزز تثير هنفايات ذات مظ في القمامة 
 :تداخل عدة عوامل أثناء عملية التصنيع أو التحويل سواءا كانت طبيعية هي بقايا مواد نتيجة  الفضلة

 استعمال كلمة نفاية كما هو متداول في النصوص القانونية.أم ال، من األفضل 
 :كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات. منتج النفايات 
 :كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات. حائز النفايات 
 زالتها بما و تخزينها و تثمين و نقلها وفرزهاكل العمليات المتعلقة بجمع النفايات  النفايات: تسيير ها وا 

 :في ذلك مراقبة هذه العمليات
 :لم النفايات أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة. جمع النفايات 
 كل العمليات المتعلقة بفصل النفايات حسب طبيعة كل منها قصد معالجتها.فرز النفايات : 
 :تخزينها و  كل اإلجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات المعالجة البيئية العقالنية للنفايات

زالتها بطريقة نضمن حماية الصحة العمومية والبيئة من اآلثار الضارة التي قد تسببها هذه  وا 
 النفايات.

 :اتسميده –كل العمليات الرامية إلى إعادة استعمال النفايات أو رسكلتها  تثمين النفايات. 
 :و التفريغ و  ةوالبيولوجي والفيز وكيميائيةكل العمليات المتعلقة بالمعالجة الحرارية  إزالة النفايات

الطمر والغمر و التخزين و كل العمليات األخرى التي ال تسفر عن إمكانية تثمين هذه النفايات أو 
 أي استعمال آخر لها.

 :كل عمليات رمي النفايات في الوسط المائي. غمر النفايات 

                                                           

 
 .0140فيفري  30( المؤرخ في 40-30من قانون حماية البيئية الجزائري، رقم ) 41، المادة 30الجريدة الرسمية العدد  -1
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 كل تخزين للنفايات في باطن األرض. ات:طمر النفاي 
 :زالتها ونقلها وتخزينهاكل منشأة لتثمين النفايات  منشأة معالجة النفايات  .وا 
 سترادها: كل عملية نقل للنفايات وعبورها حركة النفايات  .1وتصديرها وا 

المماثلة  اتوالنفايكل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية  المنزلية وما شبهها: تتعريف النفايا -2
النفايات  هتشب هاتا ومكوناها والتي بفعل طبيعتهالنشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغير  نعالناتجة 

 :لية وتتمثل فيالمنز 
 ( : أنواع النفايات المنزلية11جدول رقم )

 التعريف أنواع النفايات
هي كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية أو  النفايات الحضرية الصلبةتعريف 

النشاطات النفايات المتماثلة الناجمة عن 
فعل ب والتي هاغير و  والتجارية والحرفيةالصناعية 
 .النفايات المنزلية ها تشبهومكوناتطبيعتها 

 النفايـات الخاصـة
 

النشاطات الصناعية ن لنفايات الناتجة عكل 
الخدمات وكل النشاطات و  العالجيةو  والزراعية

التي  دمكونات المواالتي بفعل طبيعتها و  ،األخرى 
س نفب هاا ومعالجتلهونقن جمعها ا ال يمكهتحتوي

فايات النا و ههما شبالشروط مع النفايات المنزلية و 
 هامدة.ال

 التيو النفايات الناتجة عف النشاطات المنزلية كل  الضخمة النفايـات
ا مع النفايات هجمعن ا ال يمكهحجم ةضخامبفعل 

 شبها.المنزلية وما 
 هامدةالنفايـات ال
 

سيما عن استغالل النفايات الناتجة ال كل 
البناء أو هدم و العن أشغال و  والمناجمالمحاجر 

أو  ي تغير فيزيائيعليها أالتي ال يطرأ و م الترمي
التي و ا في المفارغ هإلقائ كيميائي أو بيولوجي عند

أخرى تسبب  وبعناصر بمواد خطرةتلوث  لم

                                                           

 .04دار بلقيس لنشر ص  4014كتاب قانون البيئة طبعت ديسمبر  –مولود ديدان  1 
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تضر بالصحة العمومية  نأيحتمل  أضرار
 .1والبيئة

 خاصيةو بفعل مكوناتها النفايات الخاصة التي كل  النفايـات الخاصة الخطيـرة
تضر  نأيتحمل ا يهالسامة التي تحتو  دالموا

 .والبيئةبالصحة العمومية 
 نفايـات النشاطات العالجيـة

 
نشاطات الفحص  نالنفايات الناتجة عكل 

ل جاالوقائي أو العالجي في م والعالج والمتابعة
 .والبيطري الطب البشري 

  .ءع. وفا الطالبةمن إعداد  مصدر:ال                                                                                   

 2:بنيف النفايات حستص نيمك ت:تصنيف النفايا -3

 :ى البيئة حيث يمكن تمييـزلـا عهوتأثير  اهتصرف حسب-3-1

ذو  ءاالركام البن من ابتداءعديدة يفرق بينيـهم حسب درجة المضايقة أنواع  وهي: الهامـدةالنفايـات  
 نإهياكل السيارات، ميزة الجمود لهذه النفايات ليست قطيعة حيث من الممكن  الكبير حتىم الحج

 شخص أي يتعرض نإ نالممك نايات نفسيا خطيرة حيث موهذه النف مختلف،أصل ا هوثلتتسبب ت
 .(مثال مرض التيتانوس)ا بهإلصابات خطيرة بسب

النفايات  ذهوه والنباتية،المواد العضوية الحيوانية  نخصوصا م :والتخمـرلتحلل لة لالنفايـات القاب 
 باإلضافةت ار الحش نم هاب الذباب والبعوض وغير لوائي الذي يجه الوائي و هتسبب تنوع التخمر ال

ن.... الماعز، الغنـ الدواج األليفةإلى الحيوانات المتشردة كالكالب والقطط.... إلخ، حتى الحيوانات 
 .غذائيا في النفايات نالبحث ع أثناء خإل
)سموم كيميائية، سموم إشعاعية...( فة لمخت ق ر درجة السمية بطر هتظ نأ نيمك النفايات السامة: 

ما عن طريق الخواص المخابر نالمصانع، أو م نوالتي تصدر إما م مع  هامن ن صو ليتخ، وا 
 في حوزة األفراد نذكر: يه ت السامة التياالنفاي نبي نوم المنزلية،نفاياتهم 

                                                           

 .03نفس المرجع السابق ص -مولود ديدان 1 
 .20أحمد عبد الوهاب، نفس المصدر السابق، ص -2 
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  النفايات  نيب لالفص نيمك النا هو )ة لئاا بقايا سهبة توجد بلي نفايات صهقارورات الدواء و
 .) والسائلةبة لالص

  البطاريات. 

 وتصنيف حسب مصدرها إلى: حسب مصدرها: -3-2

 :تطور بإن تطور مفهوم النفايات المنزلية أصلها، طبيعتها، كمياتها، أحجامها مرتبط  نفايات حضرية
نتقلنا إلى  مستوى معيشة السكان وارتفاع عددهم، وتتعقد بذلك الخصائص الكمية والنوعية للنفايات وا 

 1الحضرية.مفهوم أكثر عمومية وهو النفايات 
 ونمط الجمع هو الذي يسمح لنا بترتيبها كالتالي:

  النفايات التي تتكون من عناصر ذات أحجام صغيرة والتي من الممكن جمعها في حاويات سهلة
 النقل والتفريغ في شاحنات الجمع العادية أو الخاصة وتتمثل عموما في:

 نفايات المنازل. -
 بقايا األسواق. -
 حرفية المشابهة للنفايات المنزلية.النفايات التجارية وال -

  أن يكون جمعها بعيدا عن النفايات األخرى، وتتكون من األشياء  والتي يجبنفايات المستشفيات
 .(les déchets encombrants)ذات األحجام الكبيرة و التي يتم جمعها 

  ات بواسطة شاحنالنفايات المضايقة يتم جمعها حسب فترات محددة من طرف السلطات المعينة
 مالئمة لهذا الغرض.

  األوساخ الناتجة من تنظيف وكنس الشوارع والطرق العمومية، يتم جمعها من طرف األشخاص
مخصصة لهذا الغرض وفي نهاية الجمع توضع هذه األوساخ في المختصين بوسائل ومعدات 

 األغصانو إضافة األوراق النقاط المعدة لجمع النفايات المنزلية، في هذا النوع من النفايات يجب 
اآلتية من زير األشجار أو التي تقع تلقائيا، أو التي تقلع بسبب الرياح القوية، زيادة على نفايات 

 الشواطئ في المناطق الساحلية.

                                                           

 .00المرجع السابق ص نفس-ديدانمولود  1   
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  بإستثناء النفايات المماثلة للنفايات المنزلية سواء في طبيعتها أو في حجمها المتواضع : صناعيةنفايات
معامل النجارة، بعض المصانع الصغيرة لألثاث واألغذية الزراعية...( نميز في )التي تخص بعض 

 النفايات الصناعية مايلي:
 هذه . ...(، الرماد)األنقاض والطاقةالصادرة من ورش البناء أو تحويل المحروقات  النفايات الهامدة

 النفايات يمكن جمعها معرفة من طرف مصالح البلدية أو من طرف مؤسسة مختصة يمكن 

 إدراج النفايات الجامدة المعدنية وخاصة الحديدية )خبث الحديد، المعادن، الرماد...( ضمن هذا النوع من النفايات.

 .النفايات الصناعية الغذائية والتي تسبب تلوثات مختلفة عند تحللها 
 المسالخ. نفايات 
  النفايات اإلشعاعية إن نقل وتخريب النفايات الصناعية يطرح مشاكل خاصة، ولهذا فالصناعات

المنتجة لهذا النوع من النفايات هي التي تتكفل بالتخلص منها مع الحفظ على صحة وسالمة 
 البيئية.

ها بطرق مختلفة، التخلص منويالحظ أن بعض النفايات الصناعية قابلة لالسترجاع والبقية تتطلب تخريبها و 
 .أما النفايات السامة فتتطلب معالجة خاصة

 أنواع النفايات الصلبة الحضرية: -4
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 (: أنواع النفايات الصلبة الحضرية.12جدول رقم )

 األمثلة الوصف النوع 
 
 
 

النفايات 
الصلبة 

الحضرية 
 العادية 

النفايات الصلبة التي ينتجها  النفايات المنزلية.
في صناديق  والمطروحةالسكان 
 النفايات.

نفايات المطبخ، بقايا غذائية، 
 المغلفات، الورق، النسيج...إلخ. 

وحل ورمل من التصفية  أوحال معالجة الماء.
 .والمعالجة

 .ووحلرمل 

النفايات الناتجة عن 
المؤسسات العمومية والخاصة 

 ية.المنزلالشبيهة بالنفايات 

النفايات اآلتية من المؤسسات 
التجارية والصناعية والفنادق 
والمدراس التي يمكن التخلص 

 منها مع النفايات الحضرية.

نفايات التغليف والورق، نفايات 
 التنظيف، البالستيك...

نفايات من قطع األعشاب  النفايات الخضراء.
 واألشجار.

 عشب، غصون، أوراق شجر.

نفايات عضوية ومعدنية شبيهه  األسواق.نفايات 
 بالمنزلية.

 النفايات النباتية، نفايات التغليف
 ...والتنظيف

 رمل وأتربة، غبار وأوراق. إلخ. كنس الطرق وتنظيفها. نفايات من تنظيف الطرق.
 
 
 
 

النفايات 
الصلبة 

الحضرية 
 الخاصة 

نفايات حضرية ال يمكن وضعها  النفايات المضايقة.
 الصناديق نظرا لحجمها.في 

طارات العجالت  أثاث وخشب وا 
 واألدوات الكهرو منزلية.

 
 النفايات الخطرة.

 
النفايات الحضرية المحتوية على 

 مواد سامة وضارة.

 
 بطاريات، بقايا الدهن...

نفايات حضرية ناتجة عن  النفايات الطبية.
المؤسسات االستشفائية 

 وضعها مع ال يمكنوالصيدالنية 
 النفايات الحضرية العادية. 

 أدوية تالفة، مخلفات العالج...

نفايات البناء والهدم 
 )الهامدة(.

حجارة، طوب، بقايا لإلسمنت  .والهدمنفايات أشغال البناء 
 والجبس...

 أعضاء حيوانية، عظام... مخلفات الذبائح. نفايات المسالخ
 .20ص 4330: دليل إعالمي حول تسيير ومعالجة النفايات الصلبة الحضرية الجزائر والبيئةاإلقليم  تهيئة وزارةالمصدر:                      
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 :تربط كميات النفايات المنزلية المنتجة في أي مدينة أساسا ب ــا:هكميــة النفايـات المنتجـة وتنوع -5
 تهم وتقاليدهم.وعادا نسكالللمستوى المعيشي ا 
  ة في فصلالنفايات المنزلية ضعيف حيث تكون نسبة والسنويةالفصلية  والتغيراتالظروف المناخية 

لى أقصاها هذه النفايات إالشرقية، تصل نسبة  المجتمعاتفي المجتمعات الغربية على عكس  وهذاالصيف 
 مو.السائرة في طريق النوالدول خاصة بين الدول المتقدمة  االستهالكيةوهذا لتغير العادات والتقاليد 

  خالل السنة، العطلة األسبوعية، السنوية، األعياد الشعبية الدينية والوطنية.أهم التحركات السكانية 
  ئعوالبضاظروف تخزين السلع. 

 ، ويعتمد على الوحدة األولية ألن النفايات في كثير منيعبر عن كمية النفايات المطروحة بالوزن أو بالحجم
األحيان قابلة لالنضغاط، الشيء الذي يزيد من االرتياب في قياس الحجم، حيث يعبر عن كمية النفايات 

ة خاصة الممارسالمنزلية المطروحة بالكلغ لكل ساكن في اليوم )كغ/ساكن/اليوم( أو في السنة، وقد أظهر 
في طريق النمو أن كمية النفايات المنتجة تزيد بكثير عن كمية النفايات التي تجمع، وذلك  السائرةفي الدول 

ي كثير من فألن هذه الدول تعاني من كثرة األحياء الفوضوية و األحياء القصديرية، حيث ال تسمح األولى 
ريف النفايات مراكز تص انتشاراألحياء من مرور شاحنات الجمع في العديد من نقاطها والثانية من 

 الفوضوية.

يث حالف الدول بإخت لفيختم في اليو  نساك لك فطر  نالنفايات المنزلية المطروحة م ن وز  نذا فإهل 
كلغ/ ساكن/ اليوم(  0.0/0.4كلغ/ ساكن/اليوم( في الدول السائرة في طريق النمو إلى ) 0.0يتراوح بين )

كبرى معدالت االستهالك بالنسبة للمدن الجزائرية ال في المدن الكبرى للدول العالية التصنيع، وسجلت أعلى
 كغ/ ساكن / اليوم(. 3.1إلى  3.0م )من  0142في سنة 

 كميات النفايات المنتجة فإن هناك عدة عوامل اختالفبالرغم من  :العوامل المؤثرة في تركيب النفايات  -6
 مؤثرة على تركبيها:

 .خمنجمية.... إلخصائص التجمع السكاني: منطقة حضرية، صناعية،  
 ر والفواكه الطازجة في فصل الصيفالمناخ والفصول حيث يتم جمع أكبر كمية من الخض 

 وأكبر كمية من الرماد في فصل الشتاء.
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 مواد الغذائية المحفوظة والموضبةحيث أدى استعمال ال :ننمط البناء ومستوى معيشة السكا 

الورق، البالستيك، زجاج وأدى من جهة أخرى إلى تناقص إلى تزايد مواد التعليب بمختلف أنواعها علب 
 ر، لحوم، خبز ...إلخ.ملحوظ للنفايات الغذائية )المواد العضوية( خض

 1:خصائص النفايات الحضرية الصلبة -7

عرفة هذه في م األهميةوتكمن  وكمياتهامصادرها  باختالفتختلف خصائص النفايات الحضرية الصلبة 
في كونها تساعد المختصين في تحديد نوعية الجمع وكذا نوعية التقنيات التي تستعمل في التثمين  األخيرة

 :نوجزها في النقاط التالية ويمكن ان

 :الكثافة 

نسبة الحجم الى الكتلة تبين لنا العالقة بين كتلة النفاية والحجم الذي تشغله وهي ذات تأثير كبير  وهي 
رض لها كل مراحل المعالجة التي تتع خاللعلى حجم وسائل جمع وتخزين النفايات المنزلية وتتغير الكثافة 

  :في كل منالنفاية بداية من مكان انتاجها الى مكان التخلص منها وتتعين الكثافة 

  المهمالتسلة. 
 حاوية النفايات. 

 األحياءي السكنية، و ف األحياءالمركزية عن الكثافة في  األحياءفي حفر المفرغة كما تختلف الكثافة في 
و من  المعاكس للمستوى المعيشي االتجاهالقديمة و يظهر جليا أنها تتغير في  األحياءالعصرية أكثر من 

 - :فوائد معرفة الكثافة الخاصة بالنفايات هي القيام ب

 ومعدات المفرغةلعربات الجمع  األحسن االختيار.  
  ياالفتراضعمرها  وبالتالي تحديدإمكانية حساب حجم النفايات التي توضع في المفرغة.  
  وعمليات التهيئة لمصانع المعالجة اآللياتتحديد ابعاد. 

                                                           
فروحات حدة، التسيير المستدام للنفايات الصلبة الحضرية في الجزائر، حالة مركز الردم التقني بورقلة، اطروحة مقدمة   1

العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير جامعة قاصدي مرباح  لنيل شهادة الدكتوراه في
 .02و00،ص4300/ 4300ورقلة،
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 :الرطوبة 

تعبر الرطوبة على أنها نسبة الماء الموجود في المادة ، فبالنسبة للنفايات الصلبة نجد أنها تحتوي على  
و الفحوى من المياه يتغير أساسا مع نسبة الماء في مركبات  اإلجماليكمية من المياه ،بحيث أن المحتوى 

،ونشير  يةاالقتصادو  االجتماعيةالنفايات ، ويتغير هذا تبعا للفصول و درجة الحرارة ،الى جانب الظروف 
أنه كلما كانت النسبة المئوية للماء في النفايات الصلبة و المنزلية كبيرة كلما كانت نسبة الرطوبة كبيرة 

من معرفة الرطوبة في كونها تحدد نوع  األهميةو تكمن  % 43ا حيث يمكن ان تصل نسبة الرطوبة لأيض
 .المعالجة المناسبة لهذه النفايات حسب النسبة الموجودة فيها

 :القدرة الحرارية 

الخامة  تتعرف القدرة الحرارية في النفايات الصلبة بكمية الحرارة المنبعثة من احتراق وحدة كتلة من النفايا 
، و كقاعدة عامة فانه بقدر ما يزداد محتوى الماء في النفاية بقدر ما تنخفض القرة الحرارية الدنيا و تزداد 

لتي تعتبر ذات ا البالستيكيةبازدياد المحتوى من السيليلوز الورق و مواد التغليف و كذا المواد  األخيرةهذه 
قدرة حرارية كبيرة جدا و تقاس بالكيلو كالوري/كلغ ،كما أن الرطوبة والقدرة الحرارية يعتبران عنصران رئيسيان 

يا عندما تكون القدرة الحرارية الدن مالئمر طريقة المعالجة الحرق أو التسميد ، حيث أن الحرق غير االختيا
 %.20و  00 ا في حالة نسبة الرطوبة تقع بيناما التخمر فيكون ممكن HT 0033أقل من 

 (:C/N) اآلزوتنسبة الكربون الى  

 منها المتروكة في الهواء الطلق تدخل وخاصة المنزليةالمواد العضوية المتواجدة في النفايات الصلبة  
بسرعة في التخمر تحت تأثير ماليين الكائنات الدقيقة، فالمعالجة بواسطة التخمر الهوائي المراقب يؤدي الى 

عبارة عن عامل يسمح بتبيان  اآلزوتان نسبة الكربون الى  .اآلزوتفقدان الكربون مع غناء نسبي للوسط 
 نطالقاانوعية السماد المتحصل عليه حيث نتحصل على سماد مقبول  مر، وكذاالتخصالحية النفاية لعملية 

 قبل % 00و % 43محصورة ما بين  (C/N) اآلزوتمن النفاية التي تكون فيها نسبة الكربون على 
للنفايات الحضرية الصلبة في الجزائر فهي تتميز بما وبالنسبة  %04و % 00التخمر وبعده تكون ما بين 

 :يلي
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 3144الجزائر تتراوح بين وفي  3102و 3104تختلف مع اختالف الدول وأنماط االستهالك بين فة: الكثا 
   3104و
 :ن منطقة م وتختلف كثيرا الماء،تحتوي النفايات الحضرية الصلبة على كمية كبية من  معدل الرطوبة

جغرافية الى أخرى ومن فصل الى اخر وتقدر الرطوبة في النفايات الحضرية الصلبة في الجزائر بين 
 .وترتفع هذه النسبة في فصل الصيف الغني بالخضر والفواكه %04و % 03

  :لدى المكونة للنفايات الصلبة الحضرية قدرة كبية على توليد الحرارة توليد الحرارة. 
 مقارنة بدول الغرب فان نسبة المواد العضوية في النفايات الحضرية الصلبة في  ية:المواد العضو

الجزائر تمثل ضعف ما هي عليه في دول أوروبا ولذلك فان النفايات الحضرية الصلبة في الجزائر 
 .compostage مناسبة جدا لعملية التسميد

  :تسيير النفايات الحضرية الصلبة -8
 : تعريف التسيير 4-0

توجيه وال والتنظيمهو تلك المجموعة من العمليات المنسقة والمتكاملة التي تشمل أساسا التخطيط 
 .والرقابة

 :تعريف تسيير النفايات الحضرية الصلبة 4-4

 ذلك بالتقليلو النفايات وبكافة أنواعها،  واالستفادة منالتسيير السليم للنفايات على أنه عملية التخلص  
 .والبيئةنسان االالممكنة على صحة  باألخطار

 :أهداف عملية تسيير النفايات الحضرية الصلبة 4-0

 :يلي فيماتتمثل أهداف عملية تسيير النفايات الحضرية الصلبة 
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 (: أهداف عملية تسيير النفايات الحضرية الصلبة.11الشكل رقم)

 

 

 

 

                                      

 

 أهداف عملية تسيير النفايات الحضرية الصلبة                        

 

 

 

 

 

 

 .ع.وفاء من اعداد الطالبة: :المصدر                                                   

 

 :النفايات الصلبة الحضريةاآلثار الصحية والبيئية الناتجة من   -9

 اآلثار الصحية الناتجة عن التلوث بالنفايات الصلبة الحضرية: 9-1

 يؤدي تلوث األوساط المعيشية بالنفايات إلى ظهور عدة أمراض تصيب اإلنسان من بينها: 

حماية البيئة والوقاية من كل أشكال التلوث: حيث يعمل تسيير 
المباشرة خاصة عند استخدام  األخطارالنفايات على تحديد وتقليل 

الطرق والوسائل غير صحية في جمع النفايات والتخلص منها إلى 
بعيدة المدى التي سوف تنتج  اآلثارمن  جانب اليسر في حماية البيئة

.توازن النظام البيئي اختاللالتلوث والتي تؤدي إلى   

النظافة وحمايـة الصحة العامــة: 
يستخدم تسيير النفايات طرق 
صحية صحيحة للحماية من 

المعدية  األمراضمخاطر انتشار 
والمزمنة وأمراض أخرى مثل 
الكوليرا والتيفويد والتي تشكل 

منها نسبة كبيرة لدول  اإلصابة
العالم النامي مقارنة بالعالم 

.المتقدم  

تحسيـن نوعية إطار المعيشة: 
يعمل نظام تسيير النفايات 

ومعالجتها على إضفاء الطابع 
ئق الالجمالي على المدن بمظهر 

بمحاربة الرمي العشوائي للنفايات 
ومكافحة التلوث البصري ألن 
تراكم النفايات يعد من أبرز 

.أشكال التلوث  

مواكبة التطورات المعاصرة: فتسيير النفايات الحضرية الصلبة بشكل صحي 
الموارد المتشكلة للنفايات تتكون من مواد أولية تستعمل  استغالليعمل على 

والورق والموارد المعدنية وتقليص حجم النفايات  كالبالستيكفي الصناعات 
 االجتماعيةالموجهة لمراكز التصريف، مما يساهم في دفع عملية التنمية 

.واالقتصادية  
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  اإلصابة باألمراض االجتماعية: 9-1-1

النظيفة، غالبا ما يؤدي تواجد النفايات في الوسط الحضري إلى إصابة اإلنسان  والبيئيةفي غياب المسكن 
فقد أوضحت الدراسات على الكحول،  واإلدماناالجتماعية مثل االكتئاب  واآلفاتبكثير من األضرار 

األخيرة أن هناك العديد من األمراض االجتماعية من سوء معاملة األطفال والطالق سببها األساسي 
 .1طق المتدنية بيئياالمنا

  التلوث البصري: 9-1-2

فيه أن وجود النفايات بالشوارع تؤدي أي إنسان، مما يسبب له حالة نفسية تؤثر على صحته شك  مما ال
 وعمليته الفسيولوجية.

 أثر الغازات السامة الناتجة عن حرق النفايات على صحة اإلنسان: 9-1-3

 .2صحة اإلنسانتسبب الغازات السامة الناتجة عن احتراق النفايات خطرا كبيرا على 

 على الصحة. وأثارهاوالجدول التالي يوضح لنا أهم الغازات الناتجة عن عملية االحتراق 

 (: أهم الغازات الناتجة عن عملية االحتراق وأثرها على صحة اإلنسان.13) جدول رقم

 عواقبها   االحتراقالنفايات الناتجة عن   
 .أحادي أكسيد الكربون 

 
غاز سام بالنسبة للقلب والجهاز التنفسي، أحيانا 

كسجين إلى الدماغ والقلب األمميت يعرقل نقل 
 .والعضالت

 .اضطرابات في الجهاز التنفسي وأزمات الربو .زوتأل أكسيد ا
والقلب وأزمات  اضطرابات في الجهاز التنفسي .أكسيد الكربون 

 الربو.
 .اضطرابات تنفسية خطيرة .األلدهيد .مواد عضوية

                                                           

دارتها )دراسة حالة المسيلة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، معهد تسيير تقنيات  1  عادل بديار، تثمين النفايات الحضرية وا 
 .42، ص4331حضرية، جامعة المسيلة، 

 .440أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، تكنولوجيا إدارة النفايات، ص  2 



 الفصل األول  مدخل نظري للدراسة 

 
15 

 

 .السرطان .البنزين 
 االقتصاديةالبيئة ودورها في التنمية المستدامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم  اإلدارة: مطانيوس مخول، عدنان غانم، نظم المصدر

 .00، ص:4331الثاني،  ، العدد40والقانونية، المجلد 

 :الناجمة عن النفايات الصلبة الحضرية األمراضأهم  9-1-4

انتشار  إن ترك النفايات معرضة للهواء يؤدي إلى تعفن المواد العضوية الموجودة فيها، مؤدية بذلك إلى  
 :1الخطرة التي نذكر منها واألمراضالروائح الكريهة 

 بسبب تلوث الغذاء والماء اإلنسانالتي تصيب  األمراضمن أشهر  :التيفوئيد حمى. 
يق الذباب أو شرابه عن طر  اإلنسان، التي تنتقل من النفايات الملوثة إلى غذاء ال(السالموني)ببكتيريا

 .ناإلنساووفاة  األمعاءوتسبب هذه الحمى التهابات معدية قد تؤدي إلى ثقب 
 ينتقل عن طريق الذباب الذي ينقل الميكروب المسبب للمرض من براز المرضى إلى غذاء  :الكوليرا

 األصحاء
  أو ألميبيةا باألكياسينتقل أيضا بسبب تلوث الغذاء والشراب  :والعضوية األميبيةالدوسينتاريا 

 .األمعاءالبكتيريا العضوية عن طريق الذباب والصراصير، وتصاب بها 
  ل إلى ينتق األطفالبفيروس شلل وث الملعن طريق الطعام والشراب  األطفاليصيب  :األطفالشلل

 .ثم الجهاز الهضمي األمعاء
 غار، إلى الص واألطفالتنتقل بواسطة البعوض ويصيب الرضع  :الضنك وحمى الضنك الترفية حمى

 .جانب داء الكلب والتيفوس وفقر الدم والطاعون 

م النفايات الحضرية الصلبة من أحد أه تعد: البيئةأثار التلوث بالنفايات الصلبة الحضرية على  8-2
 :التي شكلت تدهور على البيئة ويمكن إيجاز آثارها في األسباب

آثار سلبية على المواد الطبيعية خاصة على الهواء،  للنفايات :الطبيعيةعلى المواد  اآلثار 8-2-1
 :الماء، التربة... تتمثل في

                                                           

 يةاالقتصادودورها في التنمية المستدامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم  البيئة اإلدارةمطانيوس مخول، عدنان غانم، نظم 1 
 .40ص: ، 4331العدد الثاني،  ،40والقانونية، المجلد 
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تسبب البيئية، ي األوساطإن حرق النفايات الصلبة الحضرية وتراكمها في مختلف  :الهواء 8-2-1-1
 1:منه ونذكر في توليد كمية معتبرة من الغازات السامة التي يمكن أن تؤثر على نوعية الهواء الموجود

 تلوث الهواء في البيئة الداخلية: 

لروائح من ا اإلنسانما إن تتراكم النفاية في المطبخ أو المنزل أو الشارع أكثر من يومين، حتى ينزعج  
الكريهة المنبعثة منها، وسببها هو قيام الكائنات الدقيقة الحية بتحليل مكونات النفاية العضوية ويخرج من 

 .والميثان األمونياد التي تلوث الجو مثل هذا النشاط الكثير من الموا

 تلوث الهواء في البيئة الخارجية: 

يمر يوميا في شارع تتراكم فيه النفايات الصلبة الحضرية، والتي  اإلنسانأن  إلثباتداعي  ما من شك وال
تتحرك للتحلل لعدة أيام يتأثر الجهاز التنفسي أكثر من غيره الذي يمر في شارع نظيف خال من القمامة، 

يكون محمل بماليين من الميكروبات محدثة أضرار صحية للرئتين، لذلك يعاني  األولىفالهواء في الحالة 
الصدرية، وقلة المناعة وسرعة التعرض  باألمراض لإلصابةير من المواطنين في هذه الشوارع عدد كب

 .المختلفة لألمراض

  الحضرية:تلوث الهواء الناتج عن حرق النفايات الصلبة  

نستعمل مراكز التصريف المفتوحة والمكشوفة التي لها تأثير سيئ جدا على صحة  أالمن المفروض 
لة فهي الحيوية بها لفترات طوي التفاعالت راالستمراالسكان الذي يعيشون في أماكن قريبة منها، ونظرا 

تعال شتعتبر مصدر دائم لتلوث الهواء، بتحليل المواد العضوية والمواد ذات الروائح الكريهة، كما أن ا
النيران عن قصد أو عن غير قصد يعتبر من أخطر مشاكل تلوث الهواء بنواتج حرق النفايات، وخاصة 

 .2التي تسبب عدة أمراض خطرة البالستيكنواتج حرق المواد 

 المياه: 8-2-1-2

  نتيجة لعجز السلطات المحلية عن أداء دورها قد يتسبب في تراكم  :والسطحيةتلوث المياه العذبة
لمدة طولية، وازدياد كمياتها إلى درجة تصبح  واألزقةالنفايات الصلبة الحضرية في الشوارع 

                                                           
 .44 ، ص0114علي زين العابدين عبد السالم، تلوث البيئة، المكتبة األكاديمية، الطبعة األولى، مصر، 1
 .40 ، ص4331علي زين العابدين عبد السالم، تلوث البيئة، المكتبة األكاديمية، الطبعة األولى، مصر، 2
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 يإلى التخلص منها، و ذلك بإلقائها ف األحيانمزعجة للسكان، مما يدعوهم في الكثير من 
 اناإلنسمما يسبب نقل الميكروبات إلى  ...(المائية واآلبار، السدود )الوديان المائية المصادر

 :1التالية روالحيوان والنبات عبر المصاد
  .النباتات والخضراوات -
 .والمنتجات المائية األسماك  -

 تلوث المياه الجوفية: 

من النادر أن تقوم السلطات المحلية في معظم الدول النامية بالدفن الصحي وحتى إذا قامت بذلك فعادة  
 ألحوالاتصل المياه المتكونة من طمر هذه النفايات إلى المياه الجوفية في غالبية  أالال تراعي ضرورة 

ميائي للنفاية، نة من التحليل الكييتم التخلص من النفايات في المقالب المفتوحة حيث تتسرب المياه المتكو 
، خاصة إذا كان مستوى المياه الجوفية األمراضوعادة ما تصل إلى المياه الجوفية، مسببة بذلك بعض 

 2.عالًيا

 التربة: 8-2-1-3

 3:يمكن تلخيص آثار تلوث التربة بالنفايات الصلبة الحضرية في مجموعة النقاط التالية

بصفة عامة نتيجة لتراكم المواد والمخلفات الصلبة التي تنتج عن المصانع  األرضيتلوث سطح  
 .والمزارع والمنازل والمطاعم

تختلط الملوثات الزراعية وتؤثر تأثرًا سيئا في خصوبة التربة حيث تتسبب في قتل البكتيريا  
 اتات.للنب وعن تثبيت عنصر النيتروجين الضروري جداالمواد العضوية عن تحلل  المسؤولة

في التربة حيث يؤدي ذلك إلى تدهور الوسط البيئي الذي تنمو النباتات التي  األمالحارتفاع نسبة  
 .تعيش فيه

                                                           
 .40المرجع السابق، ص  1
وناس يحي، األليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أبو  2

 .000 ، ص4331تلمسان،  بلقايد،بكر 
 .001المرجع السابق ص 3
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موت النباتات غير القادرة على مقاومة التلوث وظهور بدال منها نباتات شوكية تستطيع أن  
 .تتحمل الحياة في هذه الظروف

 .ما ينجم عن النفايـــات، فإنه من الضروري التكفل بهذا المشكل وتسييره بصفة مجملة وخطورةوأمام أهمية 

والبيئة  ناإلنساما تطرقنا إليه، نجد أن النفايـــات الصلبة الحضرية تسبب خطورة كبيرة على  خاللمن و 
العذبة والهواء  الناتجة عنها، وكذلك الضرر الذي تلحقه بالمياه واألوبئة األمراضانتشار  خاللوذلك من 

 وعدم تنفيذ المخططات  إلى التسيير لهذه المخلفات باإلضافة اإلنسانوالتربة وهذا راجع إلى عدم وعي 

 وسالمة أرضنا على أرض الواقع. فمن الواجب الحفاظ على نظافة المحيط من أجل سالمتنا

II. مة في الجزائر: تحديات التنمية المستدا 

 :يلي فيماويمكن التطرق إلى تحديات وواقع التنمية المستدامة في الجزائر 

 تعريف التنمية المستدامة: -1

''بيرث الند''  ةلقد تزايد االهتمام بمصطلح التنمية المستدامة بشكل كبير ومتسارع بعد ظهور تقرير لجن
أول تعريف لها: التي تلبي الحاجات الحالية الراهنة دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة  والذي وضع

 نذكر أهم تعاريف التنمية المستدامة. وفيما يليفي تلبية حاجيتهم، 

د أما الطاقة والموار  االستهالكتعني التنمية المستدامة للدولة المتقدمة إجراء خفض في  :اقتصاديا 
بالنسبة للدولة المختلفة فهي تعني دفع التنمية قدما مما يؤدي إلى تقليل التفاوت والتباين في 

 .1أساليب الحياة وتحسين البيئة المحلية والحفاظ عليها
 .2يةالمائالزراعية والموارد  لألراضي األمثل واالستخدامتعني حماية الموارد الطبيعية  :بيئيا 

                                                           

حسونة عبد الغاني: الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة أطروحة مقدمة نيل درجة دكتور علوم وفي  1 
 .42و 40الحقوق ص 

 2 .univ.biskra.dz.htt://www Thesis  البيئة الفصل الثاني: السياسات التمويلية المستدامة و المحافظة على
 .00و 03ص
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ورفع  فإنها تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني :واإلنساني االجتماعيعلى الصعيد  
 .1في الريف خاصة والتعليمية الصحيةالمستوى المعيشي والخدمات 

البشرية في إطار حماية البيئة  اإلنسانية باالحتياجاتعملية موازنة للوفاء  :بأنهاكما عرفت  
 .2في الحاضر والمستقبل االحتياجاتهذه  رالطبيعية من أجل توفي

 الستمراراوتمتلك عوامل  باالستقرارتعبير عن التنمية التي تتصف " :بأنهاكما تم تعريفها  
التنموية التي درج العلماء على إبرازها مثل التنمية  األنماطوالتواصل، وهي ليست واحدة من تلك 

مية تأخذ كافية، فهي تن األنماطأو الثقافية، بل هي تشمل هذه  االجتماعية، أو التنمية االقتصادية
 .3"ةاألرضيالقادمة في التمتع بالمواد  األجيالالبعد الزمني وحق  االعتباربعين 

  هي: عملية متوازية تشمل مختلف أنشطة المجتمع  التنمية المستدامةمما سبق يمكن القول بأن
ذا في إطار ، وهواالستهالك اإلنتاجسواءا اجتماعيا أو اقتصاديا أو بيئيا. لتحقيق مبدأ العدالة في 

حماية البيئة الطبيعية على النحو الذي يعزز كل من إمكانيات التي تلبي الحاجيات الحالية 
 .المقبلة لضمان رفاهية المستويات المعيشية الاألجيالراهنة دون المساومة على قدرة 

 
 :المستدامةمبادئ التنمية  نبي نم :المستدامة التنمية مبادئ 1-1

  البيولوجيالبيئي والتنوع  التوازن مبدأ.  
  المشاركةمبدأ. 
  والمستقبلية الحالية األجيال حاجات بين يقمبدأ التوف. 
  طالة مبدأ تمديد  .اهل االستراتيجيالتخطيط عمر الموارد و وا 

 :خصائص التنمية المستدامة في تتلخص :خصائص التنمية المستدامة 1-2

                                                           

كحيحة عبد النور، تسيير ومعالجة النفايات الحضرية الصلبة ودورها في التنمية المستدامة، دراسة حارة بسكرة، مذكرة  1 
 .                          04، ص4301لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية علوم الدقيقة والطبيعة والحياة، 

على البيئة والتنمية المستدامة، بحوث وأراق عمل للمؤتمر العربي  اإلنساني األمنوسى، مخاطر غياب غادة علي م 2 
البيئية بعنوان التنمية البشرية وأثارها على التنمية المستدامة، شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، المنظمة  لإلدارةالسادس 

 .001ص ،4331العربية للتنمية البشرية، ماي 
نوزاد عبد الرحمان الهيتي، التنمية المستدامة في المنطقة العربية: الحالة الراهنة والتحديات المستقبلية، مجلة الشؤون   3 

 .030، ص4330العربية،
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  األجيال بلمستقمصير و  لىي تنصب عها فهفي األساسالمدى يعتبر البعد الزمني  طويلةتنمية 
 .القادمة

  نموالالحقة  الحاضرة األجيال حق وتوفر تراعي يفه الالحقة األجيال قحقومراعاة المساواة و 
 .الطبيعيةالموارد 

 صاديةاالقت التنمية بين يقالتنسى أساس التخطيط و لع متقو  ومترابطة األبعادية متعددة لعم 
 .واالستدامة البيئية والعدالة االجتماعية

 المستوى  ىعم الفقر معدالت من التقليلو  فقرا المجتمع شرائح أكثر متطلبات يقتسعى إلى تحق
 .1العالمي

 :المستدامة التنمية أبعاد -2

 عملا محور خطة اللهجعالمستدامة و  قمة األرض فكرة التنمية لحو 0114تبنى مؤتمر ريو دي جانيرو  
 :ييلفيما األبعاده هذ ثلتتمو  40ن قر لا لهوضعالتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المستدامة للنفايات الحضرية في  اإلدارة. ابتسام بن الطيب وسيف الدين يحياوي، 1ح حسين شفيع، مرجع سابق، صالف 1 
التسيير،  مالعلو العلوم التجارية و  االقتصاديةدية تبسة، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، كلية العلوم الجزائر، حالة بل

 .04ص ،4300جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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 أبعاد التنمية المستدامة (:12)رقم الشكل                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع.وفاء طالبة:إعداد مصدر: من 

 أبعاد التنمية المستدامة

البعد البيئي: تعمل التنمية المستدامة من خالل البعد البيئي على حماية سالمة النظم اإليكولوجية وحسب التعامل مع الموارد 
 الطبيعية وتوظيفها لصالح اإلنسان دون إحداث الخلل في مكونات البيئة لألرض )الماء والهواء( من أجل ذلك ينبغي االهتمام ب:

  والحيوانات والغابات.التنوع البيولوجي المتمثل في البشر والنباتات 
 .التلوث الذي تتعرض له البيئة بكل مكوناتها وكل ما يحيط باإلنسان 
 الثروات والموارد المكتشفة والمخزنة من الطاقة بأنواعها ومصادرها. 

 

 

10 

 البعد التكنولوجي:

 يتمثل فيم يلي: 

  ة.االقتصادياستعمال تكنولوجيات تنظف في المرافق 
  الحد من انبعاثات الغازات والحيلولة دون تدهور طبقة

 اآلزون.
  األخذ بالتكنولوجيات المحسنة والنصص القانونية

 .الزاجرة

 
12 

 البعد االقتصادي:

  يتمحور حول االنعكاسات الراهنة والمستقبلية لالقتصاد
 على البيئة.

  تعمل التنمية المستدامة على تطوير التنمية االقتصادية
مع األخذ بالحسبان التوازنات البيئية على المدى البعيد 
باعتبار البيئة هي القاعدة واألساس للحياة البشرية 

النباتية التي تعتبر ذات أساس كمي وكذا والطبيعية 
 .توزيعياتتعلق برفع معدل النمو والدخل وعدالة 

 
13 

في مجال الوسائل االجتماعية تبرز فكرة التنمية المستدامة ركيزة أساسية في رفض الفقر والبطالة والتفرقة  البعد االجتماعي:
 فالعدل االجتماعي أساس االستدامة يقتضي هذا عدة أمور ينبغي للمجتمع أن يجد سبل إليها:

 ضبط السكان 
  البشر.فكرة العدالة االجتماعية وفكرة تنمية 

 .مشاركة الناس في مراحل التخطيط والتنفيذ للتنمية الوطنية 
 إن تستكمل الوسائل االجتماعية ضبط السلوك االجتماعي للناس. 

 

40 
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 :الصلبةلتسيير المستدام للنفايات الحضرية  ماهية 2-1

ذا لم يتم التحكم بعملية التخ االقتصادي، والتطوريزداد إنتاج النفايات مع الزيادة في عدد السكان  لص وا 
ام متكامل نظ إيجادلذا فان التخطيط السليم  البيئة،من النفايات فإنها تشكل خطرا يهدد الصحة العامة و 

على و  اإلنسانالنفايات الصلبة من شانه الحد من التأثير الضار للنفايات على صحة  إلدارةومستدام 
 .بهسالمة البيئة المحيطة 

 :لتسيير المستدام للنفايات الحضرية الصلبة مفهوم 2-2

 بيالعر المغرب ات الصلبة في دول المشرق و النفاي إلدارة اإلقليميللمشروع  اإلداري وفقا للفريق 
RSWMP تغيير  "تلك العملية التي ترمي إلى :لمستدام للنفايات الصلبة على أنهفانه ينظر للتسيير ا

أو  تخداماالسالعوامل التي تسبب توليد النفايات فهي تهدف إلى تخفيض النفايات إضافة إلى إعادة 
 المتكاملة للنفايات الصلبة يحتاج إلى هياكل اإلدارةالتدوير أو التحويل إلى سماد عضوي وتنفيذ أنظمة 

 1".الكلفةستعادة مؤسسية وقانونية جديدة واطر للتمويل وا

ص يرتكز فقط على التخل الن التسيير المستدام للنفايات الصلبة حسب بعض المختصين ا -
نما تسعى إلى معالجة جذور المشكلة من  عمل ال خاللالمأمون من النفايات الناتجة واسترجاعها وا 

 2.مستدامة الغير واالستهالك اإلنتاجعلى تغيير أنماط 
ئة مم المتحدة للبياألحسب تقرير منظمة  العقالني األيكولوجيعمل التسيير  مجاالتوتلخص  -

 :40المقدم ضمن اجندة اعمال القرن  4332 سنة والتنمية
  حجم ممكن من النفايات أكبرتقليص 
   للنفايات والعقالني اإليكولوجيتعظيم نسبة التدوير.  
   المختلفةإدماج مواد النفايات في النشاطات. 
   للنفايات العقالنيةو  يكولوجيةاإلترقية نشاطات المعالجة. 

 

                                                           

فروحات حدة التسيير المستدام للنفايات الصلبة الحضرية في الجزائر، حالة مركز الردم التقني بورقلة، اطروحة مقدمة  1 
 .00ص الدكتوراهلنيل شهادة 

 .04،السابق، صنفس المرجع  2 
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 المتكاملة للنفايات الصلبة الحضرية اإلدارةخيارات (: 13الشكل رقم )

Source: Applied Research Institute, Applied Research Institute, And Environnemental Sustainability for 
a Better Life: An Integrated Approach for localizing Agenda 21 in Bethlehem District, Jerusalem (ARIJ) 
p:26, p:27 

 مخطط التسيير المستدام للنفايات الحضرية الصلبة(: 14الشكل رقم )

Source: Guy Matejka et autres : Gestion maotrisée des déchets solides urbains et de 
l'assainissement dans les pays en voie de développement : les besoins en études scientifiques 

spécifiques, et en outils méthodologique adaptées, université de limoges, France, P:145. 
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 1:ةالحضريمبادئ التسيير المستدام للنفايات الصلبة  2-3

التسيير المستدام على عدة مبادئ ينبغي توفرها في أنظمة إدارة النفايات بهدف المساهمة في تحقيق  يرتكز
 .تنمية مستدامة في مجال تسيير النفايات الحضرية

 مبدأ الخفض من المنبع :أوال   

من مصدر إنتاجها ويتم ذلك إما باستخدام مواد خام اقل أو استخدام مواد  ص(ح  ن) حجمويعني تقليل 
والطرق  ساليباألأن تتضمن  (صن ح )تسيير  االستراتيجيةأخر انه ينبغي  اقل، بمعنىخام تنتج نفايات 

جب هذا الهدف ي األول، ولتحقيقفي المقام  األدنىإلى الحد  (صح  ن) تقليلالوقائية التي تعمل على 
ويقع جانب كبير من مسؤوليتها على  اإلنتاجوضررها في عملية  ص(ح  ن) إنتاج االعتباربعين  األخذ

لها وانتقاء المشتريات حسب مدة تحو  النفايات،فرز  خاللعاتق المنتج كما يمكن إن يساهم المستهلك من 
المسؤوليات ب كل منهمام إلى نفايات. وهذا يستدعي وعيا بيئيا من طرف كل من المستهلك والمنتج حتى يقو 

 :يلي نعرض أهم هذه المسؤوليات المبدأ، وفيماالمنوطة به تجسيدا لهذا 

  :مسؤولية المنتج في الخفض من المنبع .أ

 وتقع التخلصالتسيير المستدام من النفايات يجب أن يتبع دورة حياة من كاملة للمنتج من المنشأ إلى 
تاج أية عملية إن خالليجب أن يفكر في مظاهر النفايات  بحيثالمنتج، على  األولىالمسؤولية بالدرجة 

 :منتجات ويتضمن ذلك

 نتاج وتسويق منتجات مستدامة   .تطوير وا 
  البكربدال من المواد الخام  اإلنتاجالمواد المعاد تدويرها في  االستخدام األوليةجعل. 
  والورق والمعادن البالستيكالتقليل من استخدام مواد التعبئة والتغليف مثل. 
   :مسؤولية المستهلك في الخفض من المنبع .ب

نفايات وذلك بالفرز بين ال (صن ح )باستطاعة المستهلكين المشاركة في تقليص كميات كبيرة من 
 لبالستيكيةاالقابلة للتدوير والغير قابلة للتدوير ،والقيام كذلك بعملية فرز بسيطة لكل من المخلفات 

 والورقية والزجاجية والمعدنية ،بحيث يتم إلقاء النفايات الورقية في الصناديق الخضراء ،والنفايات
                                                           

 66. سابق، ص حدة مرجعفروحات  1 
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فيما  لسوداء أماافي الصناديق  األطعمةوالزجاجية والمعدنية في الصناديق الزرقاء ونفايات  البالستيكية
 المساهمة عن طريقفباستطاعة كل بيت ( صن ح )الناجمة عن  األضراريخص عملية التقليص من 

 .خطيرةالفصل بين المواد الخطيرة والمواد الغير 

 :: مبدأ تثمين النفاياتثانيا

استعمالها أو إعادة تدويرها بشتى الطرق الممكنة فهما الدعامة الثانية للتسيير السليم للنفايات  ويكون بإعادة 
 .الحضرية الصلبة

 :مبدأ التخلص من النفايات غير القابلة للتثمين :ثالثا

 ألضراراالتي تضمن الى ابعد الحدود الممكنة عدم  االقتصادية وبالطرق البيئيةالسليم  وهو التخلص 
  .من ن ح ص أو الطمر الصحي المراقباألالترميد  وبيئته مثل باإلنسان

  :: مبدأ الملوث الدافعرابعا 

حيث يتحمل كل شخص يتسبب نشاطه او يمكن ان يتسبب في الحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير 
قيمة الغرامات  أن تتجاوزيجب و  األصليةبيئتها الى حالتها و  وا عادة األماكنمنه والتقليص الوقاية من التلوث 

زالة التلوث بجعل الملوث يستثمر في التكنولوجيات النظيفةتكلفة و   .ا 

 :والحذرمبدأ الحيطة  :خامسا

اتخاذ التدابير  سببا في تأخر الحالية،يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية  الويعني ان  
مقبولة، ة بتكلفة اقتصادي ذلكيكون درار الجسيمة المضرة للبيئة و االالفعلية والمناسبة للوقاية من خطر 

 :بهذا المبدأ يؤدي الى ما يلي فاألخذ

  قدرتها على التجددوعلى التنبؤ الحفاظ على الموارد الطبيعية. 
  على المستوى البعيد اإلنتاجيةالمحافظة على زيادة 
  وضمان استمراريته اإلنسانالمحافظة على صحة. 
 تخفيض تكاليف الخسائر البيئية الناجمة عن تراكم النفايات الى أقل حد ممكن. 
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 :اإلعالممبدأ  سادسا:

القرارات  المسبقة عند اتخاذ اإلجراءات والمشاركة فيفلكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة  
 .التي قد تضر بالبيئة

  :مبدأ المساهمة سابعا:

ل قاطع المستدامة دليوالتنمية ان انضمام المواطنين الى مسعى المخطط المحلي للنشاطات الخاصة بالبيئة 
 .اإلدارةوموظفي بين المنتجين  للتالحم

 :والمشاركة: مبدأ التعاون امناث

 ألنه حقيقه،تشراكة بين البلديات وبين المناطق المجاورة هو أمر ينبغي وانشاء  المدن،تعزيز التعاون بين  
 .اإلنتاجيساعد على تحقيق تقليص معتبر لتكلفة 

المتعلق  4330جويلية  01المؤرخ في  03-30رقم المبادئ السالفة للذكر فان القانون  وباإلضافة الى
 :وهيالتنمية المستدامة أضاف مبادئ جديدة أخرى  إطاربحماية البيئة في 

  البيولوجيمبدأ المحافظة على التنوع:   

 الذي ينبغي بمقتضاه على كل نشاط تجنب الحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي

 مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية:  

ر في كل والتي تعتب األرضوباطن  األرضويعني تجنب الحاق الضرر بالموارد الطبيعية، كالماء والهواء و 
 .بمعزل في تحقيق تنمية مستدامة ال تتخذيتجزأ من مسار التنمية، ويجب أن  الجزء  الحاالت

  االستبدال:مبدأ 

حتى  خيراألهذا النشاط ويختار استبدال عمل مضر بالبيئة بأخر أقل خطرا عليها،  خاللهالذي يمكن من  
 .ولو كانت تكلفته مرتفعة ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية
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  اإلدماجمبدأ: 

مج القطاعية البراالمستدامة عند اعداد المخططات و والتنمية بمعنى دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة  
 .وتطبيقها

 :الحضريةأهداف التسيير المستدام للنفايات الصلبة  2-4

لنفايات ا قيق تنمية مستدامة في مجال تسييرفي تح سهماأليات الى االتسيير المستدام للنفتهدف سياسة 
 :واالجتماعي واالقتصاديوهي الجانب البيئي  والجوانب المتعلقة،

 :بيئيا االستدامةأـ    

تاج من حيث تجنب أو خفض انالبيئة، الناجمة عن النفايات على  ويتطلب هدا خفض المردودات السلبية
 يعية، وتشملالطبوثرواتها  ومواردهاتأثيرها السلبية على النسان وبيئته  مصادرها، وخفضالنفايات من 

خفيضه الى منع انتاج النفايات وتالمتكاملة والمستديمة للنفايات تعزيز تدابير  لإلدارة األولويةات ذ األهداف
 :يليحقيق ما ت خالللك من ذويكون الفعالة والكفؤة للنفايات الصلبة والخطوة المتبقية  واإلدارة األدنى،الحد 

 األنماطو تقليل انتاج النفايات الصلبة الحضرية عن طريق احداث تغيير سلوكي وتطوير في القيم  
 .االستهالكية

خاصة المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل  كياس،األالتغليف والحفاظات و تخدام مواد تقليص اس 
 .البيولوجي

 .الحضريةبرامج خاصة للفرز بين أنواع النفايات الصلبة  تنفيذ 
  .تطوير أساليب وتقنيات معالجة النفايات الصلبة الحضرية 
جراءات هادفة لطريقة التعامل مع النفايات الصلبة الحضري  ديثة ة وفق معايير حوضع قوانين وا 

 .وسليمة بيئيا
  اقتصاديا: االستدامة .ب

 من حيث تكلفة تسيير النفايات مقبولة لدى كافة شرائح وقطاعات المجتمع من المنازل والمؤسسات والشركات،
 وذلك بالتركيز على إعادة استخدام النفايات وا عادة تدوريها وعلى استرداد المواد النافعة وتوليد الطاقة واعتبار

 .النفايات على انها مورد من الموارد
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 اجتماعيا: االستدامة ج. 

المجتمع  ته، ويسهموأولوياويحتاج هذا الى تبني الطرق والحلول التي يقبلها المجتمع وتعكس مبادئه وثقافته 
 .ويشارك فعليا في تنفيذها وتطبيقها

 .الخضريةالنفايات الصلبة ومعالجة طرق تسيير : الثاني المبحث

 تمهيد  

لصلبة ابشكل ملحوظ بالزيادة في كمية النفايات عدة مشاكل وتحديات هامة و  األخيرةبرزت في السنوات      
بيئية الجوانب اليتم التعامل مع هذه النفايات بإتباع أسلوب الدفن دون النظر في  األحيانفي معظم و 
البيئة، و  ناإلنساالصحية التي تسبب خطرا على  اآلثارالمتعلقة بها إلى جانب  االقتصاديةو  االجتماعيةو 

  :إلىوفي هذا المبحث سيتم التطرق 

 جمع النفايات الصلبة الحضرية. 
  ة.رق رسكلة النفايات الصلبة الحضريط  
 طرق التخلص من النفايات الصلبة الحضرية. 
   النفايات الصلبة الحضريةورسكلة التقنيات الحديثة لجمع. 
   :الحضرية جمع النفايات الصلبة -1

  :مفهوم الجمع -0-0

الجمع  على مستوى المدن من أجل تحويلها إلى أماكن المعالجة،(رفعها)هي جميع عمليات جمع النفايات
 1.الحضريةعموما يتم بطرق مختلفة بهدف إزالة النفايات 

 2: النفاياتجمع  -1-2

 :ويتم جمع النفايات الحضرية وفق مرحلتين هامتين هما

                                                           
1 Introduction de l’éducation à l’environnement dans les programmes de l’enseignement et de la 

formation professionnelle. Mai.2003. p25. 
محاضرة د. بن غضبان فؤاد، مقياس تسيير ومعالجة النفايات الحضرية سنة ثانية ماستر، تخصص تسيير المدن والتنمية  2

 .المستدامة
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 الجمع:مرحلة ما قبل  1-2-1

نظام " للجمع، ويستخدم في ذلك نظامينوتقديمها وهي المرحلة التي يتم فيها إخراج النفايات من مصدرها  
متحرك "، و"نظام نصف متحرك"، يرتبط كال النظامين بالخصائص العمرانية لقطاع الجمع من حيث نمط 

 .التجهيزاتعدد السكان عدد  السكن، شبكة الطرق 

 :النظام المتحرك  

يستخدم هذا النوع من النظام في قطاعات الجمع التي تتميز بنمط السكن الفردي، حيث توضع النفايات في 
أكياس مخصصة لها، ويتم تقديمها بعد ذلك في أوقات تحددها الهيئات المسؤولة عن الجمع إلى عمال 

الجمع في المرحلة "الجمع باب بباب"، ليتم بعد ذلك جمعها من قبل عمال  عليهالجمع، وهو ما يطلق 
 .الثانية

  :النظام نصف المتحرك 

السكنية تخصيص حاويات ذات سعة كبيرة تكون معدنية أو  األحياءفي  األنظمةيستخدم هذا النوع من  
 .مبنية، يلقون السكان نفاياتهم. ليتم جمعها من قبل عمال الجمع

 الجمع مرحل:-1-2-2

، شبكة البنية العمرانية) الجمعيتم فيها جمع النفايات بواسطة وسائل مختلفة حسب خصوصيات قطاع  
أساليب مرحلة ما قبل الجمع، وتوجيهها المعالجة والتخلص النهائي  الختالف وتبعا...( الطرق، حجم السكان

 .منها، ويتم ذلك بواسطة وسائل نقل متخصصة

 الشتعالا أو لالنفجارعملية الجمع ال يجب أن تحتوي على أية مادة قابلة إن النفايات المنزلية الموجهة ل
 .بالنسبة للجمع أو عند المعالجة تفسد الحاويات أو تشكل خطراً  ال لكي

 :أنواع الجمع -1-3
 بباب باب الجمع (système d 'enlèvement:)1 

                                                           

mémoire, Gestion des déchets, p 24. –Michel Balet ,aide -Idem. Jean 1 
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فايات تحتوي على ن (كارتون...الخوعاء، )أو حاويات أخرى  بالستيكيةهو جمع تقليدي عن طريق أكياس 
 .غير مفروزة موضوعة أمام المنازل، وتجمع في أوقات وأيام محدودة

 1تجمعي: الجمع 

ذات  تالبإحضار نفايات إلى نقاط مركزية تجميعية سهلة الوصول، تكون حاويات مشتركة بعج األفراديقوم 
، يجب أن تكون مغطاة لحمايتها من ³م04– 0لتر أو حاويات كبيرة ذات سعة  0033-033سعة من 
 .والحيواناتاألمطار 

 االنتقائي الجمع (la collecte sélective:)2 

هو فصل وفرز النفايات القابلة للتدوير ووضعها في حاويات خاصة، وهذه العمليات تكون منظمة من طرف 
والجمع في الجزائر يتم بطريقة غير  .مصالح البلدية أو مقاولين خواص أو هيئات خاصة أو عمال الجمع

الوالتدوير،  لالسترجاعيكون هناك مراكز وأن انتقالية، ألنها تتطلب وسائل جمع خاصة  ن غير تكو  وا 
 .ضرورية

 الخاص الجمع (La collectes spéciale:)3 
 :(Les déchets ménagers encombrants) الضخمة المنزلية النفايات النفايات جمع 

العادية  ألخرى االكبيرة نظرا لحجمها ووزنها وطبيعتها، ال يمكن التعامل معها مثل النفايات  األشياءهي كل 
باب  ىإل، الخزائن والمفروشات ...إلخ تتطلب جمع خاص من باب األسرةة، الكهرو منزلي اآلالتتتضمن 

 .وجمع عن طريق الطلب من صاحب النفاية

 (:Les déchet dangereuxالخطرة ) النفايات جمع 

                                                           
1 Idem, MANUL D. INFORMATION 2001, p 35. 
2 MATE, MEFP,Intrduction de LEDUCATION L’environnement dans les programmes de 
l’enseignement et de la formation professionnel, p 11. 

مة، رسالة لنيل ماجستير في التهيئة اإلقليمية: تسيير النفايات الحضرية و التنمية المستدامة في الجزائر، حالة بوفنارة فاط 3
 . 04، ص4334مدينة الخروب، 
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وتتمثل في نفايات المستشفيات وأنواعها بحيث يتم التخلص منها بحرقها في أفراد خاصة داخل المستشفيات، 
وعند تعطلها يتم جمع النفايات بطريقة خاصة باستعمال حاويات بألوان مختلفة وتغليف غير صالحة 

 .)، كتيمة، مغلقةمقاومة)بها مرة ثانية لها مميزات خاصة  االستعمال

 :الوسائل المستعملة لجمع ونقل النفايات الحضرية الصلبة -1-4

مثلما تم التطرق إليه في المبحث السابق، فإن اختيار طرائق الجمع يؤثر على الوسائل المستخدمة في 
 تمامإلوجود الحاويات والشاحنات مهما اختلفت أنواعها ضرورية  إنالعملية، لكن على العموم، يمكن القول 

 .هذه العملية

 :الحاوياتمختلف أنواع  1-1-4

يجب اختيار أنواع أوعية الجمع وأحجامها تبعا لعوامل هي احتياجات المستخدمين، أنظمة الجمع والفرز، 
الجدول الموالي يلخص مختلف الحاويات  فعاليتها، أمن خدمة جمع النفايات و األحياءشروط النظافة في 

 .الممكن استخدامها في طرائق الجمع المختلفة

 .الحاويات أنواع مختلف (:14)رقم  جدول

 مالحظات  المعتمدة الجمع طريقة نوع الحاوية
  التفريغ وعاء

.Récipient à vider 
 نقل مركبات في الوعاء إفراغ يتم طريقة الجمع المختلط االنتقائي. 

 ءالوعا يرجع ثم الغرض لذلك مخصصة
ما  الوعاء هذا أحجام تتراوح محله إلى

 لترا. 0333و 03 بين
 Conteneur اآللية الحاوية

échanger. 
طريق الجمع المختلط / أو مجمعات 
 الفرز.

 واستبدالها يتم الحاوية تمتلئ عندما
ومغسولة في مكان  فارغة أخرى  بواحدة

 األولى وهكذا دواليك.
طريقة جمع انتقائي / أو جمع مختلط  .sacsاألكياس 

 من باب إلى باب.
 رزالف عملية تسهل األلوان استخدام عند

 .االنتقائيالجمع و 
 الحيوانات عبث استخدامها مساوئ  من

 .األخيرة هذه بمحتوى 
 Bacs المفتوحة التجمع أوعية

ouverts  
على عجالت وأغطية  ي ال تحتو  أوعية طريقة الجمع المختلط.

 توضع فيه النفايات.
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من مساوئ هذه األوعية صعوبة 
  النظافة.استخدامها من طرف عمال 

 Bacs الناقلة الجمع أوعية
roulants hermétiques. 

 أو البالستيك من مصنوعة أوعية صالحة لكل الطرائق
 .مختلفة ألوان أحجام ذو المعدن

األوعية بواسطة  من النوع هذا إفراغ يتم
 نظام رفع خاص في الشاحنات الدكاكة.

Ministére de l’environnement avec GTS ; manuel d’information sur la gestion et    :المصدر  
L’élimination des déchets solides urbanisé, Alger, Algérie, GTZ, Février 2003, p52-55. 

 :الحضرية النفايات نقل شاحنات أنواع 1-4-2

 النقل المركبات نبي منلتجهيزاتها  مختلفة ميزات على تحتوي  حيث النفايات لنقل الشاحنات من العديد هناك
 : نذكر

 :وهي الوسائل التي تستعمل في المناطق التي ال يمكن الوصول لها بالمركبات  وسائل نقل تقليدية
 الميكانيكية )األزقة الضيقة، القصبة(.

  :غيرة هذه المركبات الصوهي آالت صغيرة بثالث أو أربعة عجالت، تستطيع الشاحنات الصغيرة
 الدخول إلى األزقة الضيقة وجمع النفايات التي ال تستطيع مركبات الجمع ذات المحركات دخولها.

  :هي مركبات مغلقة مجهزة بآلة تسمى الضاغط شاحنات جمع ذات نظام ضغط النفايات
Bourrage وعة في موض التي تعمل على تقليل حجم النفايات المنقولة حتى لو كانت هذه األخيرة

 أكياس أو علب.

هذا النوع األكثر تداوال في الجزائر، في المناطق الحضرية خاصة، إذ يمكن استعمال هذه  يعتبر
 1الشاحنات لنقل نفايات تم تجميعها أوعية مفتوحة غير منمطة.

 :هي مركبات مزودة برافعة من أجل رفع الحاويات  شاحنات مجهزة بنظام رفع آلي ونظام الضغط
 وتحويلها إلى المفرغة.

  :هي مركبات بها رافعة تسمح برفع الجزء المتحرك الذي يجمع شاحنات مسطحة مجهزة برافعة
رجاعه محله قصد التفريغ.  فيه النفايات وا 

                                                           

.Ministére de l’aménagement du territoire. Et de l’environnement avec GTZ ; opcit ; p 56 1 
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 1يمكن استخدام هذا النوع من الشاحنات في حالة األوعية التفريغية التي تم التطرق إليها.
  تستعمل هذه الشاحنات لنقل النفايات المفرزة والقابلة للتثمين حيث ترفع  :االنتقائيشاحنات الجمع

 2.معينة من النفايات كالزجاج تبفئاالحاويات الخاصة 
 هناك أنواع أخرى من الشاحنات بها تجهيزات تقنية مطورة وفق أحدث  :شاحنات أخرى أكثر تطورا

  الجمع بحواسيب تعمل على مراقبة عملياتالتكنولوجيا، فعلى سبيل المثال تستخدم شاحنات مجهزة 

وترن نفايات منتجة لكل فرد عليه، تتوفر قاعدة بيانات مفيدة عند احتساب قيمة الرسوم والضرائب وكذا 
 3.حدىالحقوق واجبة الدفع لكل منتج على 

  :طرق رسكلة النفايات الحضرية -2

إعادة  بلقالمواد المستردة من النفايات إلى منتجات جديدة بتغيير طبيعتها  الرسكلة مصطلح يعبر عن"
  4".عضوي استخدامها مثل تحويل النفايات الصناعية العضوية إلى سماد 

إعادة تدوير النفايات بأنها" العملية التي تسمح  0112لسنة  2كما يعرف قانون البيئة المصري رقم 
العضوية  دالمعادن والموا استخالصالمواد أو إعادة استخدامها مثل استخدام النفاية كوقود أو  باستخالص

 5."إعادة تكرير الزيوت أو معالجة التربة أو

 ومن هذا نستخلص أشهر الطرق لرسكلة النفايات الحضرية.

 6التسميد: 2-1

                                                           

الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية سعيد نبيهة، تسيير النفايات  1  
 .20ص  1031العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس، 

 .43ص السابقسعيد نبيهة، المرجع  2 
 .40-43سعيد نبيهة، المرجع السابق، ص  3 
زرواط، إشكالية تسيير النفايات وأثرها على التوازن االقتصادي والبيئي: دراسة حالة الجزائر، رسالة فاطمة الزهراء،  4 

 .40، ص 4330دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
، ص 0112عربية للنشر، أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، أسس تدوير النفايات القاهرة، جمهورية مصر العربية، الدار ال 5 

23. 
لثانية اد. فؤاد بن غضبان، إدارة المختلفات الحضرية الصلبة وطرق معالجتها، دار اليازوي للنشر والتوزيع، الطبعة  6 

 .030-033-13، ص 4300
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/ حي /وبواسطة تأثير الميكر التسميد هو تحليل أو تعفن المواد العضوية في النفايات  :1تعريف 
ذا تم تكرير هذه العملية ئو درجة م 03درجات حرارة تزيد عن  هوائي تحت  حالصحي بالشكلية، وا 

والعام، فستكون النتيجة الحصول على مواد ثابتة متشابهة للمواد السوداء الناشئة من تحليل المواد 
 .النباتية والحيوانية

ى النفايات المنزلية الخام لتحضير مركب يسمى سماد هو مجموعة عمليات تطرأ عل :2تعريف 
 .الذي يقدم في صورته العامة الخصائص العامة للذبال

هو إحدى المركبات العضوية للتراب. لكن تعريفه بالضبط غير وارد يمكن وصفه بأنه  الذبال: 
 .مركب يتكون عند الكسر العضوي للتربة، وهو ذو لون داكن يطلق رائحة مميزة للدمال

 .%03وهي الربة التي تزيد فيها نسبة المواد العضوية عن  الدمال: 

 :التسميدمراحل عملية  2-1-1

  :التاليةتمر عملية تحويل النفايات إلى سماد بالمراحل 

  القابلة ات والمركبالتحضير الفيزيائي للنفايات إلى المنزلية وذلك عن طريق الفرز ونزع المواد
 .، والزجاجالبالستيكميكانيكية كنزع الحديد مغناطيسيا،  وهي معالجةللتحليل، 

  انسةمتجللتقليل من حجم النفايات وجعلها  وهذاالتفتيت والتدقيق بالغربلة والتصفية. 
  للتحللالسير الحسن لعملية التخمر الهوائي للمواد العضوية القابلة. 
 نضج وتخزين السماد. 

وتستهدف كل هذه العمليات التحكم والتقليل من إنتاج الروائح الكريهة وتحاشي تكاثر الحشرات والحيوانات 
ة، بهدف جعلها ة الطفيليبذور النباتات الضار و  األصليةالممرضة المتواجدة في النفايات  وتدمير الميكروبات

 .البوتاسيوم جين،النيرو حتوائها على أعلى مستوى من المغذيات كالفسفور، المقبولة 

 1:الطرق المختلفة للتسميد 1-2- 2

                                                           
 .041-041 ص، 5402 الثانية التوزيع، الطبعة، دار اليازوي للنشر ووطرق معالجتهاد. فؤاد بن غضبان، إدارة المخلفات الحضرية الصلبة  1  
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ذات ايات للنف الالهوائيالتخمر سمدة عضوية على التخمر الهوائي و تعتمد طريقة تحويل النفايات إلى أ
ن طريقة أسرع م األكسجينقد دلت التجارب أن طريقة التخمر الهوائي التي تتطلب الطبيعة العضوية، و 

 .األكسجينالتي تتم في غياب  الالهوائيالتخمر 

 الالهوائي:التخمر  .أ

تغطى و استعملت هذه الطريقة لسنوات في الهند، حيث تواضع النفايات في خنادق على شكل طبقات متناوبة 
ا في غياب بدوره الالهوائيةتترك دون التعرض لها لشهور عديدة، حيث تقوم البكتيريا و  األكسجينلعزلها عن 

 .تستعمل كسادو التي تتطور فيها على حساب العناصر المغذية، ثم تستخرج من الحفر و  البكتيريا الهوائية،

 :التخمر الهوائي .ب

م 5,8شكل أكوام، قاعدة كل واحدة من  وتوضع فييتم في هذه الطريقة تقطيع النفايات إلى قطع صغيرة، 
في شكل خطي، من خصائص هذه العملية  األكوامم، ويكون تنظيم 211م إلى 011 وارتفاعها منم 4إلى 

الحرارة ارتفاعًا محسوسا مع انخفاض في ركام  خاللهاأسابيع، تشهد  03إلى  0أنها تتم في مدة قصيرة من 
 .السماد

 .التسميد عملية مراحل(: 11)رقم صورة

 
 شاهدة نيلل مذكرة، البيضاء عين مدينة حالة اإليكولوجي الجانب على الحضرية النفايات تأثير، سارة وعيادي انتصاروذني  :المصدر

 .00ص 4300الماستر في تسيير التقنيات الحضرية، تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة جامعة العربي بن المهيدي، أم الباقي،
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 1 االسترجاع: 2-2

 .االستعمال عادةإلوهو عملية تجميع مركب أو عدة مركبات من النفايات لحاجة تجارية أو 

ة أو الذي تتبعه أية وحدة تجاري األساسيالهدف  األحوالوتشكل عملية بيع المواد المسترجعة في غالبية 
 .كعمل لها األشخاصمجموعة من 

 طرق لالسترجاع: 2-2-1

  :يمكن وتعتبر غير صحية و  وهي طريقة ما تزال تطبق في بعض مصانع التسميد،الفرز اليدوي
أن تشكل خطرا، حيث توضع النفايات على بساط متحرك يجري بسرعة مناسبة، يتوزع العمال على 

 .بالمواد التي لها مواصفات من نوع معين واالحتفاظجانبيه للقيام بالفرز 
  من  فادةباالستتتمثل هذه الطريقة في فصل مركبات النفايات المنزلية  :األوتوماتيكيالفرز

دقة على  األكثر ... يعتمد الفرز الفيز وكيميائيةائصها الفيزيائية، الميكانيكية و في خص االختالفات
، وفي الضرورة تصنف إلى ) ...بالستيكية، كرتون، معادن، زجاج، مواد النفايات( ورق تركيب 

 صممت الموجهة إليها، حيث االستعماالتمعادن حديدية وغير حديدية، كرتون، ورق ... حسب 
 .لمعالجة كميات كبيرة من النفايات األوتوماتيكيمصانع الفرز 

 2 التدوير: 2-3

ترجعة ، ويتمثل في عملية دمج مادة مساإلنجليزيةكما يطلق عليه كذلك الرسكلة نسبة إلى التسمية باللغة 
ويكمن الهدف من التدوير في الصناعات  .ضمن دورة إنتاج، أين يصبح جزئيا أو كليا كمادة أولية خام

ن قبل، أو التي تستعمل مذات نفس الطبيعة، و  األوليةالمسترجعة بتكلفة أقل من ثمن المواد  األوليةبالمواد 
 .الوطني بتوفير العملة الصعبة التي قد يستعملها في موارد أخرى  االقتصادلتدعيم 

  3:التقويم 2-4

                                                           

لثانية اد. فؤاد بن غضبان، إدارة المختلفات الحضرية الصلبة وطرق معالجتها، دار اليازوي للنشر والتوزيع، الطبعة  1 
 .000-004-040. ص 4300

 .040د. فؤاد بن غضبان، مرجع سابق، ص 2  
 .042د. فؤاد بن غضبان، مرجع سابق، ص  3 
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ل مواد المسترجعة بواسطة التدوير أو بعد إحداث تغيرات عليها االستغالهي العملية المتمثلة في خلق مجال 
 .من أجل خلق مواد جديدة تجارية قابلة للتسويق بسهولة

  :طرق التخلص من النفايات الحضرية الصلبة -3

فايات حجم النالردم والغمر حيث تهدف إلى تخفيض لتخلص من النفايات أهمها الحرق و نجد عدة طرق ل
 .اإلمكانمنها قدم  االستفادةو 

 1 :(الترميد)عملية الحرق  3-1

 ،H2O)، Na بسيطةتحويلها إلى مواد مثل في التهديم التام للنفايات و عملية حرارية تت هو :تعريفه .أ
CO2)  يمكن استرجاعها أو دفنها في مراكز الدفن الحتى تستعمل لحرق النفايات العضوية التي 

 ..دةالفاس األغذيةالصحية مثل: النفايات المنزلية، نفايات العالج والجراحة، نفايات المذابح، 
 ):أفران الحرق (الحرق:منشآت  .ب

تجري عملية الحرق في مصنع الترميد الذي يحتوي على فرن تتم فيه عملية حرق النفايات في درجة حرارة 
م بالنسبة للنفايات العضوية البسيطة، أما فيما يخص النفايات المعقدة فتحتاج إلى درجة  900°-800°

 :هي األفران، وهناك ثالثة أنواع من °0233-°0433حرارة تتراوح ما بين 

 :تحمل وتقلب النفايات آلياً  أفران بحامل. 
 :إلسراع داخلالإلى  األكسجينحيث تضمن لنا الحركة الدورانية المزج وتسمح بتسرب  أفران دورانية 

  .عملية الحرق 
  :قاعدةالحيث تخلط النفايات بالرمل الذي يوقف بواسطة نفخ الهواء في  أفران بمقعد مميع. 

 (:الحرق )إيجابيات الترميد:  .ج
  (حمفبترول، )من النفايات الحضرية الصلبة تحتوي على الكربون من أصل فحمي  %04إن 

وهي طاقة تحتوي على كربون مستخرج من الخشب والنباتات  %44ووبالتالي غير متجددة، 
حرق النفايات يجعل تثمينها على شكل طاقة بإمكانها التغيير إلى طاقة طاقة ناتجة ف متجددة، إذا

 . عن المحروقات الفحمية منتجة للغازات الدفيئة

                                                           

 .440 ، ص4330وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم، تسيير النفايات الحضرية الصلبة، تكوين  1 
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 الترميد حل رشيد إذا كان المكان لتهيئة المفارغ جد محدود أو غير موجود.  
 ( )الحرق سلبيات الترميد:  .د

 مكونات النفايات عبر الزمن كما ونوعا، ما يخلق مشكل ضبط درجة حرارة الحرق هذا  اختالف
 .التقنيعلى المستوى 

  ،يمسي الذ الدوكسينأما على المستوى البيئي فيتمثل في إصدار الملوثات: الغبار، المعادن 
 .نوعية الهواء

 الجو.إذا فالحرب يعتبر منبع لتلوث 

 1الردم التقني: 3-2

تتم هذه التقنية عن طريق انجاز حفرة تعتمد أبعادها وسعتها على طبيعة المنطقة وكمية النفايات المنتجة، 
وبعد أن تتم عملية انجاز الحفرة يتم عزلها عن الطبقات السفلية بطبقة أو عدة طبقات عازلة وذلك لمنع 

عملية صرف  لصرف العصارة ولتسهيلتسرب العصارة إلى المياه الجوفية، بعدها يتم تجهيز القاعدة بشبكة 
العصارة ويتم استعمال الرمل والحصى كذا لحماية نظام الصرف حيث تصل سمك طبقة الصرف إلى أكثر 

 .م0.0من 

توزيع النفايات على قاعدة الحفرة أين ترص وتسوى تم تغطى بطبقة من الحصى والرمل، ويتم داخل طبقات 
الذاتي  عالاالشتجة عن عملية تحلل المواد العضوية وهذا لتفادي الردم وضع شبكة لتصريف الغازات النات

الردم التقني،  مركز استغاللمن  االنتهاءعند  .لهذه الغازات كما تم وضع مجسات لمراقبة العصارة والغازات
 .استغاللهو يجب إعادة إدماجه في الوسط الطبيعي السابق بحيث يتم في كل مرة إعادة تهيئة الجزء المطمور 

  :ايجابيات الردم التقني -أ
  االقتصاديةقلة التكلفة. 
  إمكانية استيعاب كميات هائلة من النفايات وهذا بفضل عملية الرص التي تتعرض لها النفايات

 .العمليةتطبيق هذه وسهولة 

                                                           

 .400-404، ص0111سامح الغرابية، يحي الفرحان: مدخل إلى العلوم البيئية، الطبعة الثانية،  1 
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   والتي تنتج عنها مواد غير قابلة للمعالجة والبد األخرى تعد هذه الطريقة مكملة للطرق الحديثة 
 .من التخلص منها

   مالعبمن المنطقة كحدائق أو غابات أو  االستفادةإمكانية إعادة. 
   من غاز الميثان الناتج من موقع الردم التقني االستفادةإمكانية. 
 : التقني الردم سلبيات  -ب

التي  أن لها بعض السلبيات إالرغم كل المحاسن التي تتميز بها هذه الطريقة عن باقي الطرق المعروفة 
  :وهييمكن تجنبها أو التقليل منها 

  ،تسرب الغازات الملوثة إلى الهواء: هذه الغازات التي يمكن أن تحدث انفجارات في موضوع الردم
عن الطن الواحد من  أكسيد الكربون. وعموما ينتجوأهم هذه الغازات: غاز الميثان، غاز ثاني 

الغازات، ويمكن الحد من هذه المشكلة بتغطية النفايات بالطريقة  من0 م003النفايات ما يعادل 
 .التصدعات التي تحدث في الغطاء الترابي وتصريف الغازات بالشكل الصحيح وا غالقالمناسبة 

  م إلى المناطق والجراثي األمراض، وهذا يؤدي إلى انتقال والبالستيك كاألوراقتطاير النفايات الخفيفة
 .متر حول المنطقة 4المجاورة، مع هذا يمكن الحد منها بوضع سياج بارتفاع ال يقل عن 

  لكن برص النفايات يمكن الحد من هذه لألمراضتكاثر الحشرات والطيور والقوارض الناقلة ،
 .المشكلة

  ن مكي الوالمواد العضوية ألن بعد دفنها  البالستيكمثل الورق، إضاعة بعض مصادر الثروة
 .منها االستفادة

  ي تحدث فيها الت التفاعالتارتفاع درجة حرارة المنطقة التي بها مراكز الردم التقني الضخمة بسبب
 .الموالي يوضح لنا مقطع في مركز الردم التقني والشكل
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 التقنيع في مركز الردم : مقط(12)رقم صورة

 .34، ص4334والبيئة والسياحة، المعهد الوطني لمكونات البيئية، تكوين  اإلقليموزارة تهيئة  المصدر:                

                      1: الغمر 3-3

 .هو عملية رمي النفايات في وسط مائي بهدف التخلص منها

                                                           

مستدامة التنمية الثانية ماستر تخصص تسيير المدن و  محاضرة في مقياس تسيير ومعالجة النفايات الحضرية سنة 1 
 .للدكتور بن غضبان فؤاد
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 .ح عملية الغمرتوض (:13)رقم صورة                                   

 حالة مدينة عين البيضاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر في اإليكولوجي، تأثير النفايات الحضرية على الجانب وعيادي سارة انتصاروذني  المصدر:
 .40، ص4300تسيير التقنيات الحضرية، تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة جامعة العربي بن المهيدي، أـم البواقي، 

  :الحضرية ورسكلة النفاياتالتقنيات الحديثة لجمع  -4

  :التقنيات الحديثة لجمع النفايات/ 4-1

  العتاد:  

 لجمع النفايات، حيث تم التوصل إلى تقنيات الكالسيكية اآلالتلقد تم التخلي في الدول المتقدمة عن 
متطورة ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، مما يسهل عملية الجمع ويجعلها أكثر تنظيمًا ودقة،  وآالت

ية الصور الموالو ، كما هو الحال في الدول النامية لألخطاركما يساعد عمال النظافة ويقلل من تعرضهم 
 .المتطورة المستعملة في جمع النفايات اآلالتتوضح أنواع من بعض 
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 (: مكونات رأس شاحنة الجمع.14)صور رقم 

 
حالة مدينة عين البيضاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر  اإليكولوجي، تأثير النفايات الحضرية على الجانب وعيادي سارة انتصار: وذني المصدر

 .24، ص2115في تسيير التقنيات الحضرية، تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة جامعة العربي بن المهيدي، أـم البواقي، 

 .ضاغطة شاحنة (:15) رقم صورة

حالة مدينة عين البيضاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر  اإليكولوجي، تأثير النفايات الحضرية على الجانب وعيادي سارة انتصار: وذني المصدر
 .25، ص2115في تسيير التقنيات الحضرية، تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة جامعة العربي بن المهيدي، أـم البواقي، 
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 .الرفع أجهزة(: 16) رقمصورة 

حالة مدينة عين البيضاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر  اإليكولوجي، تأثير النفايات الحضرية على الجانب وعيادي سارة انتصار: وذني المصدر
 .25، ص2115في تسيير التقنيات الحضرية، تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة جامعة العربي بن المهيدي، أـم البواقي، 

 

 .شاحنة بصندوق (: 17صورة رقم )

 
حالة مدينة عين البيضاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر  اإليكولوجيسارة، تأثير النفايات الحضرية على الجانب وعيادي  انتصار: وذني المصدر

 .25 ، ص2115في تسيير التقنيات الحضرية، تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة جامعة العربي بن المهيدي، أـم البواقي، 
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 جهاز تصفية الغازات مبدأ(: 18صورة)

 

 

 

 

 

 

 

حالة مدينة عين البيضاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر  اإليكولوجيوعيادي سارة، تأثير النفايات الحضرية على الجانب  انتصار: وذني المصدر
 .26 ، ص2115في تسيير التقنيات الحضرية، تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة جامعة العربي بن المهيدي، أـم البواقي، 

 اللباس: 

الخاصة بعمال الجمع من المهم تزويدهم بلباس خاصة للمحافظة على سالمتهم من  للمالبسبالنسبة 
بالنفايات أثناء عملهم، وهذا ما قامت به المدن المتطورة ونوضح ذلك  االحتكاكمخاطر التي تهددهم عند 

 .الصورة الموالية خاللمن 

 .الخاصة بعمال الجمع (: المالبس19) رقم صورة
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  :التقنيات الحديثة لرسكلة النفايات الحضرية الصلبة/ 4-2

 :1 فرز المخلفات بالمنبع 4-2-1

المعدن و  والبالستيكفصل أنواع المخلفات الصلبة المختلفة عن بعضها من مصدر إنتاجها مثل الورق  
والزجاج والقماش والمواد العضوية...، سواء تم إنتاجها من المساكن أو المصانع أو المباني التجارية... 

ل المواد القابلة للتدوير، أو يتم فص ومخلفات قابلةوغيرها. قد يتم الفصل إلى مخلفات عضوية قابلة للتسميد 
ك، الستيحدة( البمخلفات القابلة للتدوير على للتدوير عن باقي المخلفات، أو يتم فصل كل نوع من ال

)، وتيم اختيار طريقة فصل المخلفات من المنبع حسب أنواع وغيرها  األنسجةالمعادن، الورق، الزجاج 
شاركة استعداد الجمهور للمومدى ، المعالجة المخطط تنفيذها، وأساليبوكميات المخلفات الصلبة بالمكان، 

 .بعملية الفصل

 اوياتأو حاويات خاصة أو ح سالتعادًة يتضمن فصل المخلفات من المنبع توزيع أكياس خاصة أو 
طقة ما يستلزم تطبيق فصل المخلفات بمنلك استبدال الحاويات بالشوارع، و كذخاصة بالفرز على المنازل و 

لموالية تبين االصورة بسهولة و ت للتوعية مناسبة لتوضيح أهمية فصل المخلفات وطرق الفصل العمل حم
 .نوع من حاويات الفرز

        .حاويات الفرز بالمنبع(: 11رقم) صورة                                  

 

                                                           
1 Cours Master ; maitrise. Des déchets ; promotion 2010- 2011 Eric ZENDEN. 
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 : األوتوماتيكيالفرز / 4-2-2

 النتقاءاحيث يتم ذلك عبر مرحلتين رئيسيتين هما بترتيب:  األوتوماتيكيالشكل الموالي يبين مراحل الفرز 
 .اليدوي  االنتقاء، األولي

 .األوتوماتيكيالفرز  (: مراحل15) رقم الشكل

 
http:\\www.lomag-man.org\dechetterie :المصدر 

 :1اليدوي  الفرز 4-2-3

النفايات،  متحرك تمر به بعد تطوير تقنيات رسكلة النفايات، أصبحت عملية الفرز تتم بواسطة بساط 
ويتوزع العمال على جانبيه للقيام بفصل المواد التي لها مواصفات خاصة ومن نوع معين، كما يجب على 

اد المسترجعة، يتم وضع المو  تلتقط المواد بآالتمخصصة للعمال وقفازات مزودين  مالبسالعمال ارتداء 
 لتدويراع بعد ذلك في شكل طرود توجه إلى مصانع المفصولة في الطابق السفلي من البساط المتحرك وتجم

 .اليدوي الصورة الموالية تبين عملية الفرز و 

 

                                                           
1 Cours Master ; maitrise. Des déchets ; promotion 2010- 2011 Eric ZENDEN. 
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اليدوي لفرز (: ا11) رقم صورة  

  

 :الحرق  4-2-4

الدخان الناتج عن عملية هو حرق النفايات داخل غرف خاصة بذلك، بواسطة محلول حراري مع معالجة 
 :المواليهذا ما يبينه الشكل الحرق وطرحه عبر مداخن التصفية و 

  عملية الحرق (: 16الشكل رقم )
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 :الخالصة

 والعمراني والتحسن في المستويات والتكنولوجين التقدم الحضري هذا الفصل استخلصنا أ خالل ومن
المعيشية، أدى إلى زيادة كبيرة في كميات النفايات المطروحة بكافة أنواعها، والتي تشكل خطرا على 

كما استخلصنا جملة من الطرق  .من جهة أخرى  االقتصادوالبيئة من جهة وعلى  اإلنسانصحة وسالمة 
لمترتبة عن تلك الطرق وما تسببه من مشاكل تكاد تكون ا األضرارالمعتمدة في إزالة النفايات تبين أن 

أخطر من مشكل تراكم النفايات بحد ذاته: وهذا ناتج عن سوء التسيير والمعالجة وعدم تطبيق القوانين 
وعدم الوعي من طرف السكان، وهذا ما دفع  اإلهمالإلى  باإلضافةوالمخططات على أرض الواقع 

ساعدنا النفايات بشكل يجنبنا تراكمها من جهة وي إدارةالبحث عن سبل أفضل بالهيئات الدولية والبيئة إلى 
ية إتباع التقنيات الحديثة لرسكلة النفايات الحضر  خاللفي الحفاظ على الموارد البيئية من جهة أخرى من 

 ةالحديثة في الجمع و التخلص منها وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة خاص اآللياتالصلبة و استعمال 
 .إدارة النفايات في تسيير و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الثاني لالفص  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: تسيير ومعالجة 
 النفايات

المبحث األول: استراتيجية 
تسيير النفايات الحضرية 

 الصلبة في الجزائر

المبحث الثاني: تجارب دولية 
رائدة في مجال النفايات 

 الصلبة الحضرية
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 مقدمة: 

يئية المستدامة وباعتبار النفايات من المشاكل الب اإلدارةبقضايا البيئة والسعي إلى إنجاح  االهتماممع تنامي 
و تحويل السائد لمدن العالم ه االتجاهنها أكبر معيقات التنمية المستدامة. أصبح االتي يجب التخلص منها 
ومصدر من مصادر الطاقة من أجل الحد من خطورتها ومحاربة التلوث  لالستعمالالنفايات إلى مواد قابلة 

 3102 التي صدرت عام وحسب إحصائيات .على الموارد الطبيعيةوالحفاظ وأيضا توفير المواد المستعملة 
من حيث التخلص من النفايات عبر  األولىجاء ترتيب الدول العشرة  (EEA) األوروبيةعن وكالة البيئة 

المتحدة  الواليات، % 80وسويسرا هولندا ، %85 بلجيكا، % 33ألمانيا ، %32إعادة التدوير كالتالي النمسا
 % .91وأخيرا الدنمارك  %93 النرويج %93 لوكسمبورج %94والسويد 

وسيتم في هذا الفصل التعرف على تجارب عالمية نجحت في مجال تسيير النفايات الحضرية، ومقارنتها  
 .بإدارة الجزائر المبذولة في تسيير النفايات الصلبة الحضرية
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 :تسيير النفايات الحضرية الصلبة في الجزائر استراتيجية :األولالمبحث 

 تمهيد:

تولي اهتماما كبيرا بالجانب البيئي، وخاصة تسيير النفايات، ومن أجل ذلك  الجزائر وكغيرها من الدول
اتبعت عدة استراتيجيات لتسهيل عملية التسيير واإلدارة لمختلف أنواع النفايات الصلبة الحضرية، ومن خالل 

 .هذا المبحث سنتطرق لها

I. :تسيير النفايات الحضرية الصلبة في التشريع الجزائري 
ويمكن تصنيف التشريعات الخاصة  العديد من القوانين والنصوص التي تعالج هذا الجانب،لذلك نجد 

بالنفايات وطرق تسييرها إلى صنفين من القوانين، فنجد أن هناك قوانين تبين حظر رمي النفايات الصلبة 
 .في األوساط البيئية، وأخرى تبين شروط وطرق معالجة والتخلص من النفايات الصلبة

قيقة توجد ترسانة كبيرة من القوانين الخاصة بانتشار النفايات وطرق التخلص منها وعليه سنتطرق في الح
 :لمجموعة من القوانين على سبيل الذكر وليس الحصر

 قوانين تمنع انتشار النفايات الصلبة في البيئة:  -1
الشعبي البلدي والمتعلق بوظائف رئيس المجلس 1981/10/10 المؤرخ في 413-91حيث نجد أن القرار 

منه أنه كتدبير من تدابير السالمة والنظافة العامة.  08في مجال السالمة والهدوء العام، تنص المادة 
 :يستطيع رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقوم بما يلي

  تنظيف الشوارعو تنظيم. 
 الجمع المنظم للقمامة المختلفة تبعا لساعات العمل المحددة. 

 :كما يلي 9حيث جاء نص المادة 

"يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار إجراءات النقاوة وحفظ الصحة العمومية، على  :80المادة 
 المحافظة على صحة الجماعة وتحسين ذلك وتطويره".

 :ويتعين عليه أن يقوم على الخصوص بما يأتي

 .وحامالت األمراض المنتقلةيتخذ كل اإلجراءات الرامية إلى مكافحة األمراض الوبائية والمعدية  
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 .يسهر على تنفيذ العمليات المتعلقة بالتطهير 
يسهر على تموين السكان المنتظم بالماء الصالح للشرب بكميات كافية لالحتياجات المنزلية وحفظ  

 .الصحة
 ينظم تنظيف األنهج وجمع القمامة بصفة منتظمة حسب توقيت دقيق مالئم. 
 .إنجازهاعند االقتضاء يسهر على يقوم بصيانة شبكات التطهير و  
 .يضمن تصريف المياه القذرة 
 .1يسهر على نظافة البلدية وتجميلها 

منه على أنه تقوم البلدية بإنجاز مفرغات عمومية، لحرق ومعالجة  14وفيما يخص المعالجة تنص المادة 
 :كما يلي 14النفايات الصلبة في األماكن المناسبة، حيث جاء نص المادة 

حراق القمامة ومعالجتها في أماكن  :80المادة  "ينظم رئيس المجلس الشعبي البلدي، المزابل العمومية وا 
 .2مالئمة"

من قانون الغابات، فإنه يمنع  39في المادة  40-31المعدل والمتمم بالقانون رقم  03-59كما نجد القانون 
 :كما يلي 39ث جاء نص المادة المفرغات والمخازن لكونها قد تحتوي مواد تسبب الحرائق حي

شيء آخر  "يمنع تفريغ األوساخ والردوم في األمالك الغابية الوطنية وكذا وضع أو إهمال كل :42المادة 
 3".حرائقمن شأنه أن يتسبب في 

 01-00المتعلق بالبلدية والمعدل والمتمم بالقانون رقم  0441أفريل  10المؤرخ في  15-41والقانون 
تنص على أن البلدية تعمل على احترام التنظيم  032أين نالحظ المادة  3100جوان  33المؤرخ في 

والتشريع المعمول بهما في حفظ الصحة والنظافة العمومية في مجاالت عديدة منها مجال النفايات الصلبة، 
 :كما يلي 032حيث جاء نص المادة 

 

                                                           

 .0939، ص :0450أكتوبر 02، 90الجريدة الرسمية رقم  1 
 .السابقنفس المرجع  2 
 962.، ص:0459جوان  33 ،33الجريدة الرسمية رقم   3 
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ما ة على احترام التشريع والتنظيم المعمول به"تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدول:141لمادة ا
 :المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية وال سيما في مجاالت

 .توزيع المياه الصالحة للشرب 
 .صرف المياه المستعملة ومعالجتها 
 .جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها 
 .المتنقلةمكافحة نواقل األمراض  
 .ألماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهورالحفاظ على صحة األغذية وا 
 .صيانة طرقات البلدية 
 .1إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها 

المعدل والمتمم للقانون  2005أوت  04المؤرخ في  12-05القانون رقم (من قانون المياه 46 والمادة رقم 
تنص على  والوقاية من التلوث،والتي جاءت في نطاق الحماية  (1983جويلية  16المؤرخ في  83-17

 :ما يلي

 :يمنع": "24 المادة

تفريغ المياه القذرة، مهما تكن طبيعتها، أو صبها في اآلبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع  
 .وأماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات

الجوفية من خالل التسربات وضع أو طمر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه  
 .الطبيعية أو من خالل إعادة التموين االصطناعي

 إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه. 
رمي جثث الحيوانات أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك واألماكن القريبة من اآلبار والحفر  

 ".2التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العموميةوأروقة 
 :قوانين تحدد شروط وطرق التخلص من النفايات الصلبة -4

 :بهذا الصدد نجد عدة قوانين ومراسيم منها

                                                           

 .ةيوالمتعلق بالبلد 3100جوان  33المؤرخ في  01-00القانون رقم  1 
 .9، ص:  2005سبتمبر  04 ،60الجريدة الرسمية رقم  2 
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 010والمتعلق بحماية البيئة، حيث ينص في المادة  0452فبراير  8المؤرخ في  12-52القانون رقم  -0
ظل الظروف التي تسهل استرداد المواد والطاقة، وفي المادة  على ضمان التخلص من النفايات في

يعتبر تقييم  021المرفق، وفي المادة  ينص على وجوب تسليم أو نقل النفايات وغيرها من مشغل 038
 1.البيئةاألثر هو أداة أساسية لحماية 

"يجب أن تضمن إزالة النفايات في المراحل المناسبة لجميع العمليات المشار إليها في المادة  :181 المادة
من هذا القانون حسب شروط من شأنها أن تيسر استرجاع المواد أو أشكال الطاقة القابلة لالستعمال  41
 2.جديدمن 

إلى سنتين أو بإحدى دج وبالحبس من شهرين  011.111إلى  3.111:"يعاقب بغرامة من 038المادة 
 :العقوبتين فقط كل من

من هذا القانون لممثلي الوزير المكلف  40و 49رفض تقديم المعلومات المذكورة في المادتين  
 .بالبيئة المحلفين أو يقدم معلومات غير صحيحة

 .إلى غير مستغل لمنشأة معتمدة 40سلم بنفسه أو بواسطة غيره النفايات المحددة في المادة  
من هذا  010، 44، 45أو التقط نفايات أو مواد دون مراعاة التعليمات المحددة تطبيقا للمواد  أباد 

 القانون.
 أعاق مجرى عمليات المراقبة أو ممارسة مهام األعوان المكلفين بحماية البيئة. 
 3من هذا القانون. 40و 41خالف المعلومات المذكورة في المادتين  
مدى التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة أنها تهدف إلى معرفة وتقدير : "تعتبر دراسة 118المادة 

 4االنعكاسات المباشرة أو غير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان.

                                                           

  WWW.meer.gov.dz.الجزائر ، موقع وزارة البيئة و تهيئة اإلقليم و السياحة، 1 
 
2 dz.com/forum/threads/5840-https://www.droit/    03:05ساعة الزيارة  20/10/313 الزيارة تاريخ. 
 نفس المرجع السابق. 3

  4  نفس المرجع السابق.

https://www.droit-dz.com/forum/threads/5840
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ة يوالذي يحدد شروط وأساليب إزالة النفايات الحضر  0459ديسمبر 08المؤرخ في  205-59المرسوم  -3
من القانون  40الصلبة، والذي صدر ليعين بدقة شروط تسيير النفايات المنزلية المذكورة في المادة 

 :، ويمكن تلخيص أهم أهداف هذا المرسوم في النقاط التالية52-12
 حدد شروط وأساليب جمع وتصريف ومعالجة النفايات الصلبة الحضرية. 
 الصلبة الحضرية.عدد أنواع النفايات الداخلية ضمن النفايات  
 وضع معايير وشروط اختيار موقع تفريغ النفايات الحضرية الصلبة. 
 .حدد المسؤولين عن عملية التخلص من النفايات الحضرية الصلبة 

 :وبالنسبة لهذا المرسوم هناك نوعين من النفايات يمكن اعتبارها نفايات حضرية صلبة وهي

 النفايات المنزلية.  .أ
 .لنفايات المنزلية من حيث الطبيعة والحجمالنفايات المشابهة ل  .ب
  170-02حدود المرسوم: 

رغم أن المرسوم قد ساهم في سد فراغ قانوني إال أن تطبيقه في الواقع لم يحقق تسييرا ملموسا للنفايات 
لى يومنا هذا ال يوجد أي نص الحضرية الصلبة بسبب بعض النقائص المحتواة  في نصه، ومن جهة فإنه وا 

 1تطبيق أو دفتر شروط لتحديد طرق جمع وتصريف ومعالجة كل نوع من أنواع النفايات على حدى.

والمتعلق بتحديد شروط وترتيبات  0450أوت  05المؤرخ في  053-50المرسوم التنفيذي رقم  (0
 لهواء.التخلص من النفايات والحد من تلوث الماء وا

المتعلق بالزيوت األساسية مع ثنائي  0455نوفمبر 18المؤرخ في  335-55المرسوم التنفيذي رقم  (3
 الفينيل متعدد الكلور.

المتعلق باستخراج وتجهيز الزيوت  0442جويلية  00المؤرخ في  033-42المرسوم التنفيذي رقم  (2
 المستعملة.

 

                                                           

منصور خميسي، التلوث بالنفايات الصلبة بين التشريع وعملية التخلص منها )حالة المسيلة(، مذكرة ماجستير، معهد  1 
 .35، ص 3114تسيير النفايات الحضرية، جامعة أم البواقي ،
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الخاص بالوقاية من مخاطر  0444 أفريل 04المؤرخ في  48-44المرسوم التنفيذي رقم  (9
 1اإلستبسوس.

المتعلق بتسيير  3110ديسمبر  03الموافق لـ  0933رمضان عام  30المؤرخ في  04-10القانون  (8
زالتها  .النفايات ومراقبتها وا 

 :أهداف القانون 

  زالتها حسب المادة  .10تحديد تسيير النفايات ومراقبتها وا 
  زالتها على المبادئ التاليةيرتكز تسيير  13حسب المادة  :النفايات ومراقبتها ومعالجتها وا 
 الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر. 
 تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها. 
 .تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو رسكلتها 
 ا على الصحة والبيئةإعالم وتحسين المواطنين باألخطار الناجمة عن النفايات وآثاره. 

وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن "تسيير النفايات هو كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات 
زالتها بما في ذلك مراقبة هذه   2".العملياتوفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وا 

بنفايات التغليف الذي يحدد المتعلق  3113نوفمبر 00المؤرخ في  203-13المرسوم التنفيذي رقم  (3
كيفيات تثمين النفايات من قبل المنتج أو الحائز عليها، وكذلك شروط إزالة النفايات التي ال يمكن 

 3لمنتجها أو حائزها تثمينها السيما بالنسبة لنفايات التغليف.
جراءات الذي عدد كيفيات  3114ديسمبر  14المؤرخ في  900-12المرسوم التنفيذي رقم (0 وا 

 4ومراجعته.الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره  مخططال
 استغاللو يحدد القواعد العامة لتهيئة  3119ديسمبر  09المؤرخ في  901-19المرسوم تنفيذي رقم  (5

 5.منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت

                                                           

 ، مرجع سابق.والسياحة وتهيئة اإلقليمموقع وزارة البيئة  1 

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  3110ديسمبر  03الموافق لـ  0933رمضان عام  43المؤرخ في  10/04القانون  2 
زالته.  وا 

 .14، ص :3113نوفمبر  02 ،09الجريدة الرسمية رقم  3 
 .19، ص :1123ديسمبر 09 ،05الجريدة الرسمية رقم  4 
 .18ص :، 3118فيفري  30 ،08لجريدة الرسمية رقم ا 5 
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 الخالصة:

ما سبق تبين لنا أن إشكالية تسيير النفايات الصلبة الحضرية كانت و ما زالت موضوعا شائكا  خاللمن 
عموما و ذلك لما يحتويه من أهمية كبيرة و خصوصا في موضوع البيئة، و منه فإن معالجة هذه  متداوالو 

 األمثليير و التسالمشكلة تلزم السلطات بوضع نصوص قانونية من أجل القضاء على انتشار هذه الظاهرة 
أن الجزائر وضعت عدة قوانين مهمة و قرارات تتكفل بهذا الجانب البيئي جيدا و في  نالحظلها، و من هنا 

طريقها للنهوض بتسيير النفايات الحضرية في ظل التنمية المستدامة و لكنها بالرغم من ذلك مازالت تحتاج 
 ثل فرض العقوبات و الغرامات المالية على كل شخصإلى تطبيق هذه القوانين بصرامة على أرض الواقع م

يحترم هذه الترسانة القانونية، و هذا من أجل ترسيخ المحافظة على البيئة و الوصول  المعنوي أو طبيعي 
 .إلى مدن نظيفة و مستدامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني  تسيير ومعالجة النفايات 

 
56 

 

II. لجزائراالنفايات الحضرية الصلبة في إطار التنمية المستدامة في  اإلدارةالوطنية  االستراتيجية: 
 : PROGDEMالصلبة البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات  -1

أمام الوضعية المزرية التي تعاني منها الجزائر في مجال إدارة النفايات، جعلت الحكومة تسيير النفايات 
تدامة، ومخططها الوطني الخاص بالبيئة والتنمية المس تيجيتهااستراالصلبة الحضرية محورا ذا أولوية في 

 .وذلك عن طريق إعداد ووضع حيز التنفيذ برنامج وطني لتسيير النفايات الصلبة الحضرية

 :PROGDEM الصلبة أهداف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات  1-1
الجديدة ياسة والتطبيقي للسالمرجعي  اإلطارسيكون البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة 

 1:المتبعة من طرف الحكومة، تشمل التدابير المتخذة

  زالةاإلالجمع، النقل و. 
  مضافة عن طريق الرسكلة والمعالجات وا عطائها قيمة األصلسياسة لخفض حجم النفايات في 

 .من أجل تثمين النفايات
 ألهدافاالصلبة وتجسيد  للفضالتكما ستوفر عدة إمكانيات ضرورية ستسخر لضمان تسيير مدمج 

 :المتعلقة بـ األساسية

  المعيشي وحماية الصحة اإلطارتحسين. 
  لالسترجاع.للنفايات وتثمين النفايات القابلة  والعقالنيالتخلص السليم 
 خلق مناصب شغل دائمة. 
 مراكز التصريف غير المراقبة الممارسات الحالية في اقتالع. 

يتمثل البرنامج الذي  :PROGDEM الصلبةالبرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات  مكونات 1-4
 2:مدينة في النقاط التالية 91شرعت فيه الحكومة على مستوى 

                                                           

ميتاب، المشروع اإلقليمي لغدارة النفايات الصلبة: الدالئل السياسية والمؤسساتية في دول المشرق والمغرب العربي،  1 
 (DD_PNAE)االستراتيجية الوطنية في الجزائر، خطة األفعال الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة  PLI9 دراسة حالة

 :WWW.METAP.ORGعلى الموقع  والبرنامج الوطني لإلدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة،
بتسيير النفايات ومراقبتها المتعلق  3110ديسمبر 03الموافق لـ  0933رمضان عام  30المؤرخ في  10/04القانون  2 

زالته.  وا 
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 :التخطيط المدمج للتسيير على المستوى المحلي 1-4-1

للنفايات، فإن البلديات مجبرة على التزود بأداة لتخطيط وتسيير النفايات  04-10تبعا لتدابير القانون رقم 
 :التي هي الخطة التوجيهية، والتي تحتوي على

 دراسة خبرة لتسيير النفايات على مستوى المدن. 
 تشخيص وفحص المنظومة المتواجدة. 
 تصور خطة جديدة للتسيير. 

 :على الخصوصوتمهينها تحسين قدرات التسيير  1-4-4

 إعادة تنظيم إدارة البلدية المكلفة بتسيير النفايات حتى تكيف مهامها مع المتطلبات الجديدة. 
 تقوية قدرات الجمع والنقل. 

 :CET ف السليم للنفايات: مركز الدفن التقنيالتاإل  1-4-1

سيتم إنجاز مراكز للدفن التقني وفقا للمتطلبات والتوجيهات التقنية للمخططات البلدية للتسيير والقانون رقم 
 :المعلق بالنفايات وخاصة بشأن 10-04

  اإلرساء.دراسة التأثير واختيار موقع 
 تهيئة مركز الدفن باعتماد منظومة المدارج.  
 لجتهامدارج ممسكة، صرف المرشحات واسترجاعها ومعا.  
  التسيير استقالليةقانون أساسي يضمن. 

 .لهالتكفل بالنفايات الهامدة بوضع مواقع مخصصة  1-4-2

عادة تأهيل المواقع إتالف 1-4-5  :المزابل الفوضوية وا 

 :طريقوذلك عن 

 إبطال التلوث بالنسبة لمواقع المزابل الفوضوية. 
 إعادة تأهيل المواقع التي تم تنظيفها 
  مراقبة وعقوبات لتجنب عودة إنشاء المزابل الفوضويةوضع أجهزة. 
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 : (Eco-jem)النفايات وتثمين رسكلة 1-4-4

تكون النفايات منجما للمواد الثانوية الخامة ويمثل استرجاعها ورسكلتها للجزائر حتمية اقتصادية، ونظرا 
ع تدابير ، سيتم وضاالقتصاديةالخسارة  والرسكلة وخاصة االسترجاعللضعف الملحوظ في تنمية نشاطات 

 :وتشجيعية وكذاتنظيمية وتشريعية، ضريبية 

تطبيقا للمرسوم المتعلق بتسيير  jem-Eco ع وتثمين نفايات التغليفاالسترجاوضع نظام وطني  
 .نفايات التغليف

تنظيم شبكات للجمع المتخصص لكل نوع من النفايات وذلك اعتمادا على إنشاء مؤسسات صغيرة  
 .بتدابير مالية وضريبيةوهذا 

 .والتثمين بتوفير التقنيات والموارد المالية االسترجاعترقية، تنمية نشاطات  
 .نشاطات تثمين النفايات إنشاءمنح مزايا ضريبية  

 :إدخال أنماط جديدة على تسيير النفايات 1-4-7

أنماط  وعليه يجب وضع لقد أظهر التسيير الحالي للنفايات الحضرية من طرف البلدية قدرته المحدودة
بإنشاء مؤسسات  التسيير وذلك وعقلنة تكاليفجديدة للتسيير بهدف جعله احترافي وتحسين توجيه الخدمات 

 .التسيير وضمان التوازن المالي باستقالليةتتكفل حصرا بتسيير النفايات وتسمح 

 :تمويل المصالح العمومية للتسيير 1-4-0

المتعلق بالنفايات، سيتم اتخاذ تدابير  04-10تطبيقا لمبدأ الملوث الدافع المنصوص عليه في القانون رقم 
 :لوضع ميكانيزمات تسمح بتغطية مصاريف تسيير النفايات وذلك بـ

  الح لتغطية كلفة التسيير وبلوغ التوازن في حسابات مص الفضالتالتكيف التدريجي لضريبة جمع
 .التسيير

 ظام لتحصيل الضريبةوضع ن. 
 األدوات: االقتصادية 1-4-0

  :في هذا المجال يتم وضع تدابير تحفيزية وتشمل االستثماربهدف تشجيع 

  .في مجال تسيير وتثمين النفايات االستثمارالضريبي بالنسبة لمشاريع  اإلعفاء 
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  .الخاصة بهذا الميدان اآلالتو  األجهزةتخفيض الضريبة على منتوج  
 .األجهزةد االستيراتخفيض الرسوم الجمركية  
 .البنكللحصول على قروض من  تسهيالتمنح  

قحام المواطن:التحسيس: مشاركة  1-4-18  1وا 

 .المستعملينيخضع لمدى مشاركة  PROGDEM إن نجاح البرنامج

سيير النفايات تأيضا ستتخذ تدابير لتحسيس المواطنين وانخراطهم في المبادرات الهادفة إلى تحسين شروط 
 :تشمل هذه التدابير

 .تنصيب خلية بلدية مكلفة بوضع حيز التنفيذ البرنامج المحلي للتحسيس 
 اإلعالم.والتحسيس عبر تجنيد قنوات ووسائل  لإلعالموضع برنامج محلي  

 :تطبيق العقوبات وتدابير المحافظة 1-4-11

في هذا المسار،  PROGDEM برنامج إلنجازيشكل تطبيق القانون المتعلق بالنفايات المحور الرئيسي 
فإن وزارة العدل، سلك الشرطة بصفة عامة والدرك الوطني مجندون للسهر على تطبيق القانون، وقد تم 

 .عالتشريالمكلفة بتطبيق  األسالكتنظيم لقاءات جهوية لتعميم تدابير هذا القانون وتحسيس 

 :المحليةالدور المركزي للجماعات  1-4-14

كما يؤكد قانون البلدية  .على الجماعات المحلية أن تلعب دورا مركزيا في مجال تسيير النفاياتيجب 
والقانون المتعلق بالنفايات مسؤولية البلدية ضمن مهامها في المحافظة على النظافة العمومية وكذا تسيير 

 .النفايات

 .ؤولة أمام المستعملينيمكن للبلدية التدخل مباشرة أو تفويض متعاملين على أن تبقى مس 

 :التكوين : البيئي1-4-11

جماعات والبيئة لرفع مستوى التأهيل لمصالح ال اإلقليملقد تم وضع برنامج للتكوين من طرف وزارة تهيئة 
 :المحلية وشرطة البيئة ويشمل هذا التكوين

                                                           

 .نفس المرجع السابق 1 
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 .مسيرين في المستقبل لمراكز الدفن التقني 
 .أعضاء خاليا البلديات للتحسيس 
شخص سيتابعون نفس التكوين  0311و 3113-3110شخصا تلقوا تكوينا في سنتي  481ما يعادل 

 .3119 -3112الفترة  خالل

 1:الصلبةالخطوط الرئيسية للبرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات الحضرية  1-1

 .مبدأ الملوث يدفع 
 .مبدأ منع وتقليل النفايات من المصدر 
 .والتدريبدور التوعية والتثقيف  
 .االقتصادية اآللياتتنفيذ  
 .القدرة على إدارة النفايات وا عادة تأهيل الخدمات الجماعية لخدمة التجمعات 
  .إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات 
 .مدينة كبيرة 91تخطيط وتجهيز مراكز التصريف والدفن التقني لـ  
  .ردم مراكز التصريف الفوضوية وا عادة تأهيل المواقع 
 .النفايات وتثمينها رسكلة 
  .تحسين الظروف للتخلص من النفايات الهامدة 
 االستشفائية.تحسين الظروف للتخلص من النفايات  
 شرطة حماية البيئة، الدرك الوطني،) البيئيةبناء قدرة الطاقم المسؤول عن تطبيق التشريعات  

 .) العدالة 
 :الجزائرالمكلفة بتسيير النفايات الصلبة في  اإلداريةالهيئات  1-2

إن تجسيد النظام القانوني لحماية البيئة وتنفيذه على أرض الواقع، يتطلب وجود جهاز تنفيذي فعال من 
المنتهج  إلداري اولعل النظام  القاعدة إلى القمة، يعمل في كنف الشرعية ويسهر على التطبيق السليم للقانون،

اع البيئة المحلية التي تشرف على قط اإلداريةوالمتمثل في الهيئات  من طرف المشرع الجزائري كفيل بذلك،

                                                           

ر في مذكرة التخرج لنيل شهادة الماست النفايات الحضرية الصلبة المنزلية "حالة مدينة سكيكدة " ، لبنة، تسييرباهي  1 
، البواقية أم ن ،جامعمعهد تسيير التقنيات الحضرية قسم علوم األرض و الكو  تخصص تسيير المدن و التنمية المستدامة ،

3103/3108. 
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لطة وكون هنالك وزارة مكلفة بالبيئة باعتبارها الس ،اإلداري للهيكل  األساسيةعن كثب، باعتبارها الخلية 
 ئة،للبي لوالئيةاالوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السليمة التي تفرضها على مختلف المديريات 

المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية  األهدافوذلك لضمان تطبيق 
 .والقضايا البيئية الوطنية والبيئة لكل منطقة،

  :الهيئات المركزية المكلفة بتسيير النفايات وبرنامجها 1-2-1

 صوص القانونية على أرض الواقع وهيهي المحرك الذي يعمل على تطبيق الن اإلداريةتعتبر الهيئات 
 :تتمثل في

 اإلقليم:وزارة البيئة وتهيئة  1-2-1-1

المؤرخ في  15-10ن مسؤولية هذه الوزارة تكون على عاتق الوزير المكلف، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم إ
أشكال  من كل والوقايةبالحماية  والقواعد الخاصةعلى احترام التدابير  ويسهر الوزير 3 3110جانفي  10

 1.مع القطاعات المعنية بحماية البيئة وذلك باالتصالالتلوث، بما فيها النفايات 

حالة إدخال ي وفكذلك الوزير له سلطة الترخيص لنقل النفايات الخطرة الخاصة بعد استشارة وزير النقل، 
 2.النفايات بطريقة غير شرعية، للوزير أن يأمر بإرجاعها

 : للنفايات الوطنية الوكالة 1-2-1-4

 10في نص المادة  وجاء ذلك 3113ماي  31المؤرخ في  008-13أنشأت عن طريق المرسوم التنفيذي 
وهي  يواالستقالل المال، تتمتع بالشخصية المعنوية وصناعيوهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري  منه،
ان تسيير مساعدة للجماعات المحلية في ميدتقدم الوكالة  وتهيئة اإلقليم،وصاية الوزير المكلف بالبيئة  تحت

زالتها، معالج والتقنية لتسييرالنفايات، نشر المعلومات العلمية  ة المعلومات النفايات وجمعها ونقلها وتثمينها وا 
 .بالنفايات والمعطيات الخاصة

                                                           

 .15-10من المرسوم التنفيذي  18انظر المادة  1 
 السابق الذكر  01-10من القانون  42-42انظر المادة  2 
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للنفايات"،  الوكالة الوطنية "تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى": 48المادةوتنص 
 1".المالي واالستقاللوتتمتع بالشخصية المعنوية  تدعى في صلب النص "الوكالة "،

 :مهامها 

المؤرخ  008-13من المرسوم التنفيذي  13و 18، 19تحددت مهام الوكالة الوطنية للنفايات في المواد 
النفايات  على أن " تكلف الوكالة بتطوير نشاطات فرز 19حيث جاء في المادة  3113ماي  31في 

زالتها  2".وجمعها ومعالجتها وتثمينها وا 

 :حددت أهم اختصاصات ومهام الوكالة 85المادة ما أ

 .تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات -0
 لومات حول النفاياتمعالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمع -3

 .وتحيينه
زالتها، تكلف الوكالة بما  -2 فيما يخص نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وا 

 :يأتي
  نجازها أو المشاركة في إنجازها واألبحاثالمبادرة بإنجاز الدراسات  .والمشاريع التجريبية وا 
 نشر المعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها. 
  3.والمشاركة في تنفيذها واإلعالمالمبادرة ببرامج التحسيس 
 :من مهام الوكالة، حيث جاء نصها كما يلي 84المادة إلى ما تحدده  باإلضافة

                                                           

وتنظيمها وعملها، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات  3113ماي  31المؤرخ في  008-13المرسوم التنفيذي رقم   1 
 .5، ص:3113ماي  33، 20الرسمية رقم  الجريدة

 ،وتنظيمها وعملهايتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات  3113ماي  31المؤرخ في  008-13المرسوم التنفيذي رقم  2 
 .0، ص:3113ماي  33، 20الجريدة الرسمية رقم 

الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها،  يتضمن إنشاء الوكالة 3113ماي  31المؤرخ في  008-13المرسوم التنفيذي رقم  3 
 .5، ص:3113ماي  33، 20الجريدة الرسمية رقم 



 الفصل الثاني  تسيير ومعالجة النفايات 

 
63 

 

وتعميم التقنيات التي تسعى إلى ترقية نشاطات  اإلعالمتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية في مجال  "
زالتها طبقا لدفتر شروط يحدد بقرارفرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالج مشترك بين الوزير  تها وتثمينها وا 

 1بالمالية".الوصي والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف 

 :أما عن أهداف الوكالة الوطنية للنفايات فهي تتمثل في

  (.األخضرالشغل )إحداث مناصب شغل جديدة  
  .وتمكينهاترقية نشاطات معالجة النفايات  
 .تقليص حجم النفايات 

 :المعهد الوطني للتكوينات البيئية 1-2-1-1

 المادةوقد جاء ذلك في نص  3113أوت  00المؤرخ في  332-13نشاء بموجب المرسوم التنفيذي رقم أ
المالي،  واالستقاللوهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، تتمتع بالشخصية المعنوية  منه، 81

 اإلقليم.وهذا المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة وتهيئة 

على:" تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية  81تنص المادة حيث  
 2".المعهدصلب النص"  "وتدعى في المعهد الوطني للتكوينات البيئية المالي وتسمى" واالستقالل

 332-13من المرسوم التنفيذي رقم  18و 19تحددت مهام المعهد الوطني للتكوينات البيئية في المواد 
التكوين وترقية  ل مهام المعهد في ضمانعلى: "تتمث 82المادة حيث تنص  3113أوت 00المؤرخ في

 3".والتحسيسالتربية البيئية 

مجالين وهما مجال التكوين ومجال التربية البيئية  حدد فيه مهام المعهد في 18إلى أن نص المادة  باإلضافة
 :والتحسيس حيث

 :مهام المعهد في مجال التكوين

                                                           

 .نفس المرجع السابق 1 
يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية ،الجريدة  3113أوت  00المؤرخ في  332-13المرسوم التنفيذي رقم  2 

 .01، ص :3113أوت  05، 83الرسمية رقم 
 .والصفحة نفسهاالمرجع نفسه  3 
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 .تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين أو الخواص -0
 .تطوير أنشطة خاصة في مجال تكوين المكونين -3
 .تكوين رصيد وثائقي وتحيينه -2

 :والتحسيسالتربية البيئية مهام المعهد في مجال 

  .وضع برامج التربية البيئية وتنشيطها -0
 1.كل جمهور تالئمالقيام بأعمال تحسيسية  -3

 :البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة 1-2-1-2

نامج الحكومة الجزائرية إعداد بر  علىنظرا لتفاقم مشكل النفايات الصلبة في الوسط الحضري كان لزاما 
 :ويشمل هذا البرنامج على لتسيير النفايات الصلبة، وطني

 دراسة وسائل تسيير النفايات على مستوى المدن. 
 تصور خطط جديدة لتسيير النفايات.  
 إعادة تنظيم إدارة البلديات المكلفة بتسيير النفايات. 
 التخلص السليم من النفايات ضمن الردم السلمي والقانوني. 
  اياتمنشآت معالجة النف إلقامةالمناسبة  واختيار المواقعدراسة مدى تأثير النفايات على البيئة.  
  المعيشي وحماية الصحة العامة اإلطارتحسين.  
  2.إعادة تدوير النفايات خاللخلق فرص عمل من 

 وبرمجتها:الهيئات المحلية المكلفة بتسيير النفايات - 1-2-4

  :الوالي في مجال تسيير النفايات الصلبةختصاصات ا 1-2-4-1

                                                           

 البيئية، الجريدةيتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات  3113أوت  00المؤرخ في  332-13المرسوم التنفيذي رقم  1 
 .01، ص :3113أوت  05، 83الرسمية رقم 

، 3103الشيخ حيدر النفايات الصلبة في التشريع الجزائري مذكرة نيل شهادة ماستر تخصص النظام القانوني للبيئة سنة  2 
 .89و 82ص
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مسؤول على  والتي تنص على "الوالي 3103فيفري  30المؤرخ في  03-10من القانون رقم  112المادة 
  1."والسالمة والسكينة العمومية واألمنالمحافظة على النظام 

 اللخللرقابة على جميع منشآت معالجة النفايات، من  اإلداريةإضافة إلى ذلك استعمال سلطة الضبط 
  2هها.وما شابالرقابة القبلية التي تتمثل في منح رخصة من طرف الوالي لمعالجة النفايات المنزلية 

 واليةالوضع جهاز دائم على مستوى  خاللكما تكون سلطة للوالي المختص إقليميا رقابة بعدية من  .
على البيئة و المواطنين الدور الذي تلعبه النفايات بصفة عامة على صحة  م عنوتحسيسهالمواطنين  إلعالم

 3ومسبباته.التدابير للحد من التلوث  واتخاذ كل التي نعيش فيها،

 :وما شابههاالمخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية  1-2-4-4

 ئياليتم إعداد هذا المخطط من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويجب أن يكون مطابق للمخطط الو  
 4الوالي. ويصادق عليهللتهيئة، 

تقييم  ، يمكن للبلدية أن تبادر إلىوما شابههاإعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية  وفي إطار 
 لهذه العملية، بحيث يمكن انجاز منشآت جديدة الالزمةالقدرات كلفة معالجة النفايات، ثم تقدير وتطوير 

لفرز النفايات ومعالجتها، علما أن مشروع المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية يوضع تحت تصرف 
بداء الرأيعليه  لإلطالع المواطنين لبلدي، المجلس الشعبي ا مداوالت خاللفيه، ثم يتم الموافقة عليه  وا 
 .ادق عليه بقرار من الوالي المختص إقليميايصوبعدها 

 :ويتضمن هذا المخطط بعض الخدمات منها

  الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع تحديد والنفايات جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها
 .مكوناتها وخصائصها

 جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية. 

                                                           

 .12الرسمية رقم  ، الجريدة2012فيفري  21المؤرخ في  12-07القانون رقم  1 
 السابق الذكر. 04-10من القانون  93انظر المادة  2 
 .04-10القانون من  29انظر المادة  3 
 .04-10من القانون  20انظر المادة   4 
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 سيما المنشآت التي تلبي الحاجات المشتركة الفيما يخص قدرات معالجة النفايات  االحتياجات
 .القدرات المتوفرة االعتباربعين  األخذلبلديتين أو مجموعة من البلديات مع 

 منشآت جديدة إنجازالواجب تحديدها  األولويات. 
 والمالية ة االقتصادياإلمكانيات مراعاة  المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع االختبارات

 1.لوضعها حيز التطبيق الضرورية
 :الواليةمديرية البيئة على مستوى  1-2-4-1

المؤرخ في  929-12في مجال حماية البيئة ضمن المرسوم التنفيذي  للواليةجاء اختصاص مديرية البيئة 
 2 .2003ديسمبر 00

 اللخعلى الحفاظ على البيئة، من  األجهزةمجموعة من  خاللولتجسيد المهمة المنوط بها فإنها تعمل من 
تطبيق  ، إضافة إلى ذلك مراقبة مدىوعقالنيةبطرق حضرية  الصلبة ومعالجتهاالتقليل من إنتاج النفايات 

 .القوانين والتنظيمات المتعلقة بالنفايات الصلبة

 :الخالصة

ة فإنه من الضروري التكفل بهذا المشكل وتسييره بصف وتراكمها،ينجم عن النفايات  وخطورة ما أمام أهمية 
حيث إن التنظيم الحسن لتسيير النفايات الصلبة من طرف السلطات  القوانين،تطبيق  والحرص علىمحكمة 

 ا يخضع لمدى تعاون الجماعاتذوه، بالجزائر االسترجاعالمحلية يؤدي إلى آفاق واعدة لتنمية والجماعات 
 .والرسكلة بالتوازي  االسترجاعالمحلية والمتعاملين في مجال 

 

 

 

                                                           

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  3110ديسمبر  30لـ الموافق  0933رمضان عام  30المؤرخ في  10/04القانون   1 
زالتها المادة   .5ص:، 21وا 

 .3112، لسنة 51الجريدة الرسمية رقم  2 
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 .دولية رائدة في مجال النفايات الصلبة الحضرية المبحث الثاني: تجارب

 تمهيد:

 بموضوع النفايات الحضرية الصلبة ،حيث ان تراكم هذه النفاياتاألخيرة األونة لقد تزايد اهتمام العالم في  
ث نسان و ممتلكاته، حيث سنتطرق في هذا المبحاالضرار باألدون معالجة يؤدي الى تلويث البيئة و الحاق 

 .تجارب بعض الدول في تسيير النفايات الحضرية الصلبة اللستفادة من خبرتهاالى 

I. ات الحضريةنموذج ألمانيا في تسيير النفاي: 
 :التعريف بألمانيا -1

ية الو  03ن ، تتكون ماألرضيةا في وسط غرب أوروبا بالتحديد في النصف الشمالي من الكرة يتقع ألمان
مليون نسمة حسب إحصائيات  53يبلغ عدد سكانها أكثر من  ،²كلم 208،133فيدرالية تغطي مساحة

 ألمانيا-الجغرافي(: الموقع 14صورة رقم )                                      حيث يحدها  3115

من الشمال: البحر الشمالي،  -
 وبحر البلطيقالدنمارك 

  .الجنوب: النمساء، سويسرا من -
 .من الشرق: بولندا، التشيك -
من الغرب: فرنسا، لوكسمبورغ،  -

 .بلجيكيا، هولندا
زًا إلى بار  باإلضافةفي الساحة الدولية،  

وهي من البلدان الصناعية الرائدة في 
العالم فهي تلعب دورًا أنها عضو نشيط 

هي ، و 1957عام  األوروبي لالتحادالمؤسسين  األعضاءو هيمن  0448منذ  األوروبيفي المجلس 
 .1973المتحدة منذ  األممعضو في هيئة 
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 :تحقيق التنمية المستدامة ألجلالمتخذة  األلمانيةالتدابير  -4
طاع الصناعة كق االقتصادية المجاالتفي مختلف  االستدامةتحقيق مفهوم  ألجلتبذل ألمانيا مختلف الجهود 

يئية ذلك قمنا بتخليص فيما يلي الجهود التشريعية والمشاريع الب ألجلوكذا في تسيير النفايات الحضرية، 
 .اإلنجازالمنجزة والتي هي في طور 

 :القوانين الخاصة بالنفايات 4-1

 :من بين ترسانة القوانين الخاصة بالنفايات في ألمانيا ما يلي 

 :قانون التخلص من نفايات الزيت -أ
حيث يهدف إلى تنظيم العالقة بين المنتج والمستهلك،  0435صدر هذا القانون في ألمانيا الغربية سنة 

 1.حساب خاص بموجب هذا القانون يتم فرض ضرائب على الزيت المنتج والمستورد التي توجه إلى

تقوم الحكومة بتسيير هذا الحساب الخاص الذي يمول المقاولين الذين يجمعون الزيت المستعمل من محطات 
 2.تخدامه مرة أخرى اس إلعادةالخدمة لغرض تكريره 

 الذي يعالج مشكلة النفايات الصلبة بصفة أساسية 0409 يونيو 80القانون الفدرالي الصادر في   -ب
 :ماعدا النفايات الصلبة المنزلية

المبدأ العام الذي تستند عليه أحكام هذا القانون الفدرالي هو أن النفايات المنصوص عليها ينبغي إزالتها 
 0409      يوليو  34 تؤثر في رفاهية المجتمع وعدل هذا القانون بواسطة القرار الفدرالي الصادر في الحيث 

  0405.3يونيو  13الناجمة عن النفايات. كما عدل أيضا مرة أخرى بالقرار الصادر باألخطاروالذي يتعلق 

                                                           

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع و الفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة،  1 
، 3103مذكرة لنيل شهادة الماجستر، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس 

 . 000ص
ص   ’3113االقتصادية لتلوث البيئة، اإلسكندرية، ج م ع: مركز اإلسكندرية للكتاب، عبد العزيز قاسم محارب، اآلثار  2

50. 
 .000ص  سابق،سعيدي نبيهة: مرجع  3 
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ين عن النفايات الخطيرة ه بأنه يمكن إخضاع المسؤولالالصادر أع األخيرمن القرار  11تنص المادة 
يث أن عملية حالخطيرة النفايات األولى لبعض إجراءات التسجيل وبيان الطريق المستخدمة في معالجة هذه 

 1.جمع ونقل هذه النفايات تستلزم تصريحًا خاصاً 

إن مخالفة أحكام هذا القانون قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات 
الخطيرة مع/ أو دفع غرامة مالية باهظة. تطبيق العقوبات على من يعالج النفايات الخطيرة أو  الحاالتفي 

ات تؤدي إلى تولد ميكروب هذه النفايات ألن البيئية من دون معالجة، األوساطيخزنها أو يلقي بها في 
 2اإلنسان.الخطيرة التي قد تنتقل إلى  األمراض

يتعلق ABWASSE VERODUNG الخاصة بالمياه المستعملة 1000فيفري  80الصادر في  األمر -ت
، N)(الثقيلة كالنيكل المائية على غرار المعادن األوساطبضوابط البقايا السامة في األمر  هذا

 DCO، DBO.3،الكربون 
الذي يتضمن المحاسبة البيئية لمخزون النفايات الناتجة عن  4881الفدرالي الصادر سنة  األمر -ث

 :البشرية األنشطة
الفدرالي النفايات التي تحتوي على مكونات بيولوجية قابلة للتحليل كالنفايات البلدية وما  األمريخص هذا 

 .STEP إلى الوحل الناتج عن محطات التنقية البيولوجية والكيميائية باإلضافةيشابهها 

-يكانيكيةالمالمعالجة إلى مراكز مختلف الضوابط الواجب توافرها في النفايات الداخلية  األمرويحدد هذا  
 4ية.البيولوج

                                                           

فاطمة الزهراء زرواط، إشكالية تسير النفايات وأثرها على التوازن االقتصادية والبيئي: دراسة حالة الجزائر، رسالة دكتوره،  1 
 .54، ص3113وعلوم التسيير وعلوم تجارية، جامعة الجزائر،  كلية العلوم االقتصادية

 .003سعيدي نبيهة: مرجع سابق، ص  2 
3 FNADE et ADEM ; les centres de Traitement Mécano- Biologiques( TMB) : des outils flexibles en 
réponse aux contraintes locales ; Formation sur la gestion de C .E.T class 2 ; hôtel l’alla Khadîdja ; 
Tizi-Ouzou ; 21- 22 février 2010 ; p 07 

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة  4 
 .003، ص3103، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس لنيل شهادة الماجستر
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ميلي غرام/ لتر كما أن مختلف  381 اإلجمالييتجاوز نسبة الكربون العضوي  أال، يجب األمربموجب هذا 
تعالج في مراكز وال ميل غرام/ غرام مكعب ترفض  8النفايات التي تتجاوز قابلية التحليل البيولوجي لها 

 1البيولوجية.-الميكانيكيةالمعالجة 

للنفايات أقل أو تساوي  PCI األدنىأيضا على أنه في حالة ما إذا كانت القيمة الحرارية  األمرينص هذا 
البيولوجية -يةالميكانيكالمعالجة في مراكز  تعالج وال كيلو جول/ كيلو غرام، فإن هذه النفايات ترفض 6000

 2.وتوجه إلى المفارغ العمومية النهائية

المعالجة  1ات تقليل إفراز النفاي) المترتبة عن وضع النفايات في المفارغ اآلثارإلى تقليص  األمريهدف هذا 
 . ) لمياه مرتشحة وتقليل انبعاثات غاز الميثان من المفارغ

دأ حماية من مب انطالقاوكخالصة للقول إن الحماية العقابية لعناصر البيئة مندرجة في قانون العقوبات 
البدني حتى لو وقعت برضا المجني عليه مادامت تعارض  اإليذاءوسائر أنواع  واألمراض اآلالممن  اإلنسان

 .3اإلنسانالسلوك الحسن وتشكل خطورة على حياة 

 :المشاريع البيئية في ألمانيا -1
حضرية لفي مجال معالجة مشكل تسيير النفايات ا االستدامةمن أهم المشاريع البيئية التي تحقق مفهوم  

 :في ألمانيا ما يلي

 

 

 

                                                           

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة  1 
 .003، ص3103علوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس لنيل شهادة الماجستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و 

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة  2 
 .003، ص3103لنيل شهادة الماجستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس 

 
3 FNADE et ADEM ; op ait ; p 07. 
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 :1ألمانيامشروع رسكلة السيارات المستعملة في  1-1

عوبات تلقى في مقابر السيارات أين تصهر للص لالستعمالالسبعينات، كانت السيارات غير الصالحة  خالل
التي توا ويعاد استعمال المواد المعدنية فيها، لكن نظرا جه المسؤولين عن عمليةً  الصهر، فغالبا ما كانت 

 .تترك السيارات المستعملة تؤثر فيها العوامل البيئية

من وسائل %38من المحرك و األقلعلى  %38 في الثمانينات، اكتشفت المصانع أنه يمكن استرجاع
من % %0583 من السخانات ثم تطورت عملية الرسكلة، فأصبح %01 من البطاريات % 25الحركة

من المطاط % %0383و من النحاس %00و األلمنيوممن  %0885الحديد الصلب الموجود في السيارة و
 .تعملة يعاد رسكلتهمن الرصاص الموجود في هذه السيارات المس %2883ن الزنك وم %3080الطبيعي

طع ق حاليا تصدر مقابر السيارات قطع الغيار المستعملة الصالحة إلى الدول النامية حيث تعتبر تجارة
 2.الغيار المستعملة من أربح التجارات الرائجة في العالم

 :3الكالسيكيةمشروع مراكز المعالجة الميكانيكية كبديل المحارق  1-4

مليون طن من  083 البيولوجية بمعالجة-في ألمانيا، قامة مراكز المعالجة الميكانيكية 3113سنة  خالل
 .من مجموع نفايات منزلية منتجة هناك %08النفايات المنزلية أو ما يمثل 

 :تسعى ألمانيا إلى تطور حظيرة منشآت معالجة النفايات حيث

 ويتمبرج.بيولوجية في مدينتي باد -مركزي معالجة ميكانيكية إغالقتم  3113عام  
 .3103-3115 لتعويض المراكز المغلقة في آجال –منشآت معالجة ميكانيكية-فتح منشآت جديدة 
 .4المراكز إغالقكيلو طن/عام من النفايات منزلية نتيجة  031إعادة توجيه مسارات  
 :عملية تسيير النفايات في ألمانيا -2

                                                           

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة  1 
 .002، ص3103لنيل شهادة الماجستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس 

 

 .92،ص  0440أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، أسس تدوير النفايات، القاهرة، ج م ع: الدار العربية للنشر،  2
سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة  3

 .008، ص3103، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس لنيل شهادة الماجستر
4 FNADE et ADEM: op ait: p 05. 
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 :ص عملية تسيير النفايات في ألمانيا في الشكل التالييمكن تلخي

 .عملية تسيير النفايات في ألمانيا(: 87الشكل رقم )

Source : FNADE et ADEME. Les centres de traitement Mécano-Biologiques( TMB) : des outils flexibles en 
réponse aux contraintes locales ; France ; p 05. 
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منها عبارة عن نفايات % 93أن النفايات الحضرية في ألمانيا تعالج بطرق مختلفة بالرغم من كون  نالحظ
  .منزلية متجانسة في الغالب

ى طريقة الجمع علوبناء ، االنتقائييتم جمع النفايات بطريقتين إما الجمع المختلط للنفايات أو الجمع  :أوال
 للجمع المختلط.  الكالسيكيةت، فإذا جمعت وفق الطريقة مسار النفايايحدد 

 ألخرى افهي ستوجه إلى المعالجة القبلية في مراكز المعالجة الحرارية بواسطة الموقد وأيضا طرق المعالجة 
جمع ومركز الفرز. وفي حالة ال –البيولوجية-كمركز المعالجة الميكانيكية االنتقائيالمكملة لطرق الجمع 

يعني اشتراك السكان طوعيا ووضعهم النفايات بمحض  فاألمرمن النفايات،  %90يمثل  الذي االنتقائي
عادة الذي يسمح بإ األمرالخاصة،  االنتقائيإراداتهم مفرزة من المصدر إما جمع الفرز أو في أوعية الجمع 

 .استخدام النفايات العضوية والمعدنية والحصول على الطاقة الحرارية

الجة القبلية للنفايات تفرز بدورها نفايات تدعى النفايات المستقرة وهي التي توجه إلى المفارغ إن المع ثانيا:
النفايات  من حجم عينة %48 من االستفادةفقط من حجم العينة أي تم  %8 في ألمانيا بحيث تمثل

 1.الحضرية في ألمانيا

 طبيعة النفايات الحضرية في ألمانيا: -5
 :حظ أن طبيعة وتركيبة النفايات الحضرية تتمثل فيالن( 18)من الجدول رقم  

 .يمثل لنا تركيبة النفايات الحضرية في ألمانيا(: 85الجدول رقم)

 نسبة مئوية )%( سنة(/ / سكانالنفاية)كلغكثافة  النفـــــــــــايــــــــات

 21 211 .نفايات منزلية
نفاية منزلية ذو ) نفايات مزعجة

أحجام كبيرة حيث يتم جمعها 
بشكل منفصل عن النفاية 

 المنزلية األخرى(.

91 9 

                                                           

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة  1 
 .005، ص3103، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس لنيل شهادة الماجستر
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نفايات ناتجة عن الصناعة 
والتجارة الشبيهة بالنفايات 

 .المنزلية

281 28 

لنفايات الخضراء الناتجة عن ا
 .البساتين والحدائق

21 2 

 189 9 نفايات األسواق
 180 0 .))الخاصةالخطيرة النفايات 

نفايات ناتجة عن تنظيف 
 الطرق 

38 388 

 03 031 نفايات ناتجة عن البناء
أوحال ناتجة عن عملية معالجة 
المياه الصالحة للشرب وعملية 

 معالجة مياه الصرف

021 02 

 011 0111 المجموع
Source : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Manuel d’information sur 

la gestion des déchets solides urbains ; Alger ; juillet 2001 ; éditeur : GTZ GMBH ; P30 

من النفايات المنزلية أو  % 81أن النفايات الحضرية في ألمانيا تفوق  18نستنتج من الجدول رقم 
 .النفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية

 :مكونات النفايات المنزلية بألمانيا والجزائر اعتمدنا على الجدول المواليوللمقارنة بين 

 1005والجزائر لسنة مقارنة بين مكونات النفايات المنزلية في ألمانيا (: 84جدول رقم )

  
 مكونات النفايات المنزلية

الوحدة:  1005ألمانيا 
 .1005/ساكن/غكل

 ) سنة/ ساكن/ كغ)الجزائر 
 1005الجزائر 1001الجزائر 

 38 01 28 المواد العضوية
 * 0 03 المواد المعدنية

 * 9 2 القماش
 0 3 01 البالستيك
 * 0 01 الزجاج
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 03 03 31 ورق/كرتون 
 0 9 2 المعادن

 03 3 8 مكونات أخرى 
 .0448مرجعية سنة  خاللبشكل مستقل ( معدنية، قماش، زجاج مواد)المكونات لم يتم احتساب هذه *

Source : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Loc.cit. ; P22. 

كلغ/ساكن/ 28من الجدول أعاله أن النسبة الغالبة من النفايات المنزلية عبارة عن مواد عضوية حيث نالحظ
يعني أن نمط المعيشة  هذاو في الجزائر،  0448كلغ/ساكن/38 من النفايات في ألمانيا يقابلها كثافة0448

لى أن إ باإلضافةفي ألمانيا يتميز عن نمط المعيشة في الجزائر كونها بلد صناعي متعدد الصناعات، 
العيش  نمط إلتباعهافي تركيبة النفايات وهذا شهدت تطورا كبيرا  0448-0452 الجزائر في الفترة ما بين

 .اشبدل الزجاج والقمالبالستيك  األوروبي الستهالكها

صة القول، أن ألمانيا من البلدان المتقدمة التي تعالج مشكلة تسيير النفايات الحضرية معالجة علمية الخ
 .إيكولوجية بإتباعها نظم ومخططات تنفيذية متكاملة ومدروسة لكافة مراحل تدوير النفايات الصلبة الحضرية

II. نموذج فرنسا في تسيير النفايات الحضرية: 
 :التعريف بفرنسا -1

إلى أنها  اإلضافةب األوروبيةتعرف فرنسا رسميا بالجمهورية الفرنسية وهي تقع في الجزء الغربي من القارة 
تتضمن عدة أراضي أخرى واقعة في المحيط الهندي والمحيط الهادي تتمثل في المستعمرات السابقة. باريس 

وفقا مليون ساكن  39،8 سكانها يبلغ عددكيلومتر مربع  3928510ب هي عاصمتها، تقدر مساحتها 
 .3101جانفي  0السكاني الذي تم في  لإلحصاء

بعد  ألوروبيافي العالم والمرتبة الثانية على المستوى  االقتصاديةتحتل فرنسا المركز الخامس في القوة 
  .ألمانيا من ناحية الدخل الوطني الخام

أشركت  ألخيرةاعلى غرار ألمانيا، تسيير النفايات الحضرية من مسؤولية السلطات المحلية في فرنسا، هذه 
القطاع الخاص في عملية تسيير النفايات حيث أثبتت شركات القطاع الخاص فاعليتها في العاصمة باريس، 
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ات وا عادة تدوير العبو على جمع وفرز  كاإلشرافص تسيير مكونات معينة من النفايات فيما يخخاصة 
 ATSTOFF.1أتسوفالمنزلية في مدينة باريس من قبل الشركة الخاصة 

 :جهود فرنسا لتحقيق التسيير المستدام للنفايات -4
 :جهود المشرع الفرنسي 1 -4

 :نذكر من جملة القوانين الفرنسي فيما يخص تسيير النفايات ما يلي

 2.ي يتعلق بتصنيف النفاياتالذ ،4884أفريل10الصادر في 825-4884المرسوم رقم  
ينص  .المتعلق بمنشآت السماد الخاضعة لترخيص 4880أفريل40المرسوم التنفيذي الصادر في  

واجب ال هذا المرسوم على وضع أنابيب بيولوجية ألجل القضاء على الروائح وكذا على الشروط
يقبل في منشآت السماد  ال"  18حيث تنص المادة توافرها في نفايات معالجة في منشآت السماد، 

ي ف أو فائدة لتغذية النبات أو النفايات التي تساهم لألراضيالنفايات والمواد التي تمثل فائدة  إال
 3".السمادالسير الحسن لعملية 

المتعلق بتصنيف المنشآت من أجل حماية البيئة، هذا  1074 جويلية 10القانون الصادر في  
 4.ما تولده من نفايات تلوث البيئة القانون يصنف المنشآت على ضوء

 :مراحل عملية تسيير النفايات المنزلية في فرنسا 4-4

من الساعة  ابتداء)الباكر تجمع النفايات الحضرية الصلبة المنزلية وما شابهها في فرنسا إما في الصباح 
  نم األضواء الساطعةءا(، األمر الذي يقسر بعد السادسة مسا)الذي  أو في المساء (،الخامسة صباحا

                                                           
1 Sidi Ould Aloueiemine ; Méthodologie de caractérisation des déchets ménagers à NOUAKCHOT 
(MURI TANIE) : contribution à la gestion des des déchets et outils d’aide à la décision ; doctorat ; 
université de limoges ; Faculté des sciences et techniques ; discipline : chimie et microbiologie de 
l’eau ; 2006 ; France ; p 43. 
2 Ministère de l’éducation National ; gestion des déchets : guide pour les établissements publiques 
d’enseignement supérieur ou de la recherché ; France ; pp 161- 164. 
3 3FNADE et ADEME ; les centre de traitement Mécano – biologiques (TMB) : les outils flexibles ek 
réponse aux coutraintes locales ; France ; p58 

كتوراه، : دراسة حالة الجزائر، دوالبيئي االقتصادي، إشكالية تسيير النفايات وآثارها على التوازن فاطمة الزهراء زرواط 4 
 .41ر، ص ، الجزائ3113علوم التسيير، جامعة الجزائر، و  االقتصاديةكلية العلوم 
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العمال أو مركباتهم حيث يعملون في ظروف الرؤية المنخفضة، من أجل جمع النفايات يتم استعمال  مالبس
باب  في حالة طريقة الجمع من) البالستيكيةإلى أكياس  باإلضافة العجالتالحاويات وأوعية التجميع ذات 

 1.الميكانيكية واألوعية (إلى باب

توجه النفايات -الفرز-بعد جمع النفايات يتم فرزها إما في مراكز الفرز أو مجمع الفرز، حيث أنه بنا التقنية
إما إلى مرافق معالجة النفايات أو إلى مراكز تخزين النفايات، تشمل مرافق معالجة النفايات القبلية أنواع 

ومنشآت  (MA) الميكانيكيةالبيولوجية، المنشآت -الميكانيكيةمتعددة من المعالجة القبلية كمراكز المعالجة 
 2.السماد بغرض الحصول على (MBS) تجفيف النفايات

 :ويمكن تلخيص سيرورة عملية التسيير للنفايات المنزلية لفرنسا وفقا للمخطط الممثل في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Contre de gestion de la Fonction publique Territorial ; document nomme collecte des déchets 
ménagers : organisation et cousignés de préventions des risques professionnels ; Juillet 2008 ; 
France ; p04. 

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة  2
 .029، ص3103لعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس لنيل شهادة الماجستر، كلية ا



 الفصل الثاني  تسيير ومعالجة النفايات 

 
78 

 

 .مخطط تسيير النفايات المنزلية في فرنسا:(: 80الشكل رقم )

Source : sidi ould Aloueimine ; Méthodologie caractérisation des déchets ménagers a la gestion des 
déchets et outils d’aide la décision ; thèse doctorat ; université de limoges ; faculté des sciences 

technique ; discipline : chimie et microbiologie d’eau. France ; 2006 ; P : 44. 

 :مخططات فرنسا لتسيير النفايات 4-1

تتعلق بوضع مخططات إزالة  0440-0443ة إليه أن فرنسا قد أصدرت مراسيم سن اإلشارةومما تجدر 
على تطوير هذه المخططات الفرعية وتطبيقها، نذكر من بين هذه والعمل النفايات المنزلية وما شابهها 

 :المخططات ما يلي

 (.PREDIS) جل القضاء على النفايات الصناعيةألالمخطط الجهوي  
 (.SADERP) جل القضاء على النفايات الناتجة عن أنشطت العالجألالمخطط الجهوي  
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 .1(PDEDMA) وما شابههاالمخطط الفرعي ألجل القضاء على النفايات المنزلية  
 لتوازن التسييرية للنفايات أي تحقيق اعلى ضوء هذه المخططات تعمل فرنسا على تفعيل العملية  
 األهدافتحقيق  خاللوالتكاليف ألجل تحقيق خدمة ذات جودة، وذلك من  األداء المتوازن )بين العادل
 :التالية

 (.المحليةنظرا لمحدودية ميزانيات الجماعات )التحكم في التكاليف  
 .المنتجين االحتياجاتتكيف الخدمات لتلبية  
 .ع وفرز النفاياتتحسين عملية جم   
 من  %51 الجمع والفرز إلى ما نسبته وتدنية تكاليف %08 الوصول إلى نسبة تدوير تصل إلى 

 اإلجمالية يفالتكال الذي سيخفف األمر، عن طريق تبسيط عمليات الجمع والفرز، اإلجماليصافي التكاليف 
أورو/هكتوطن/ 021 من االنتقائيإذا انخفضت تكاليف الجمع /هكتوطن/ ساكن، أورو 84 لتسيير من

 ساكن.

 3115.2عام  %30،8 النفايات بلغت نسبة إعادة التدوير أو رسكلة لإلشارة

 3:تركيب النفايات الحضرية في فرنسا 4-2

مليون طن يتشكل معظمها من نفايات منزلية  93،8قدرت كمية نفايات البلدية بفرنسا،  ،2007في عام 
 :وهو ما يوضحه الشكل أدناه (%08نسبة  وما يشابهها )تمثل

 

 

 

                                                           
1 FNADE et ADEME ; Ibid.m 
2 Ministère de l’education National ; gestion des déchets : guide pour les établissements publiques 
d’enseignement supérieur ou de la recherché ; France ; pp 16- 17. 

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة  3
 .090، ص3103يل شهادة الماجستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس لن
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 .تركيب نفايات البلدية في فرنسا(: 09الشكل رقم)   

 ADEME, Les déchets en chiffres, édition 2007, France, p4  :المصدر

ما فيما يخص طبيعة أو تركيبة النفايات فالجدول التالي يمثل النفاية الحضرية في فرنسا حيث  -
 .ع في معظمها وبنسب متقاربةاالسترجاتتكون من مواد قابلة 
 .مكونات النفاية الحضرية في فرنسا(: 87رقم ) جدول

مواد  المكون 
 عضوية

ورق  البالستيك زجاج
 وكرتون 

 المجموع أخرى  المعادن

 nd nd 9،0 38،9 08،0 02،0 35،3 النسبة%

sentres d’enfouie ment technique dans les : ADEE ; 1999 d’après Martin PepinAina ; Expertises des  Source
P.E.D : contnibution à l’élaboration d’un guide méthodologiquue et à sa vlidtion expérimentale sur sitees ; 
doctorat ; unvirsité de limges ; Ecole doctorale science_ technique_ santé ; 2006 ; France ; P31. 

  :1تكاليف عملية تسيير النفايات 5- 2

                                                           

سعيدي نبيهة: تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة، دراسة حالة الجزائر العاصمة، مذكرة    1 
-025، ص3103، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، بومرداس لنيل شهادة الماجستر

024. 
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تنتج تكاليف عملية التسيير من تعدد المراحل التقنية بدءا من مرحلة الجمع، مرورا بتكاليف النقل وتكاليف 
ة في الجدول الممثل األرقامالمعالجة القبلية والنهائية دون نسيان تكلفة اليد العاملة والطاقة وما إلى ذلك، من 

 :حيث نستنتج ما يلي (15) رقم

سلسلة ل اإلجماليةتمثل التكاليف الخاصة بمرحلتي الجمع والمعالجة النسبة الغالبة من التكلفة  -
 .عمليات تسيير النفايات

تمثل مرحلة الجمع حلقة رئيسية في عملية تسيير النفايات الحضرية بصفة عامة والنفايات المنزلية  -
 .اإلجماليةفة بصفة خاصة حيث تمثل تقريبا نصف التكل

 .تقسيم تكاليف على أساس المرحلة التقنية في فرنسا (:80جدول رقم)
تكلفة مرحلة  المرحلة التقنية

 الجمع
تكلفة التشغيل )اليد  تكاليف أخرى  تكلفة المعالجة تكلفة النقل

 طبيعة النفايات العاملة، الطاقة(.
 %0 - %90 %9 %95 النفايات المنزلية

الحضرية النفايات 
 بصفة عامة

98% 3% 20% 3% 01% 

: la société INUMERI pour le compte de l’ADEME ; étude « référentiel national des couts de  Source
gestion du service public d’élimination des déchets en 2006 » ; Août 2009 ; France ;p11. 

  :يعني التحكم في تكلفة مرحلة المعالجة كما يبينه الجدول التاليإن التحكم في التكاليف وتدنيها  -
 تكلفة الفرز في فرنسا(: 80جدول رقم )

 الفرنسية منها األساليب )بصفة عامة(.
 والمسؤولأشخاص  3 .العينة والفرز ألخذ الالزمين األشخاص

-35111أورو ) 03192-5592 نما بي .)أورو) التكلفة
أخذ العينات  فرنك فرنسي( ألجل 43111

 .من النفايات 3،8وفرز
: Samira ben Ammar ; les enjeux de la caractérisation des déchets ménagers pour les choix de  Source

traitements adaptés dans les pays en développement : résultats de la caractérisations le Gand Tunis mise au 
point d’une méthode adaptée ; Doctorat ; Institut national polytechnique de lorraine ;2006 ; France ; p 59. 

تمثل تكاليف الفرز مبالغ ضخمة تقطع من ميزانية الجماعات المحلية المحدودة على الرغم من أنها توفر 
أن فرنسا ال تحقق الفاعلية المثلى من عملية الفرز مثل ألمانيا وقد يرجع السبب  المالحظفرص عمل كثيرة، 

 إلى طبيعة النفايات في فرنسا وكذا التقنيات المستعملة في عملية الفرز
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 الخالصة: 

تركة حظنا تميز كل نموذج رغم العوامل المشالبعدما تطرقنا إلى بعض النماذج الدولية في تسيير النفايات، 
ول المطبقة كانت أن الحل إالالتي تربطهم ببعضهم البعض، فألمانيا وفرنسا ورغم اشتراكهما في نقاط كثيرة 

 .محلية نابعة من الداخل أو من القاعدة حلول

III. :1التجربة الجزائرية 
الصلبة  على زيادة النفايات واالستهالك أثن التطور الذي عرفته الجزائر صناعيا، وفي طبيعة المعيشة إ

العمومية  الصحةوتدهور  البيئةالتي تخل بالحالة  األساسيةهي إحدى العوامل  وهذه النفاياتًكما ونًوعا، 
 ال من النفايات المنتجة يتم جمعها ولكن المشكلة %31إن معظم البلديات عاجزة على تسيير نفايتها، فقط 

 .عند التخلص أيضا تتوقف عن الجمع فقط، بل

 :الحالة الراهنة لتسيير النفايات المنزلية الحضرية في الجزائر -1
   :مليون طن من النفايات المنزلية في الجزائر، قسمت هذه النفايات إلى 8،3سنويا يتم طرح 

  عضوية )مواد النحاللنفايات قابلة(. 
  إلخ(.ستيكالورق، كرتون، بالسترجاع )نفايات قابلة... 
  إلخ(.بطاريات، أدوية ميتة) خطرةنفايات... 

 :عجزت البلديات بالتكفل بهذه المخلفات بسبب

  البشرية اإلمكانياتنقص.  
  (.العتاد)المادية اإلمكانياتنقص 
  سوء التنظيم. 
   واإلعالمنقص المعرفة. 
   عدم تعاون المواطن مع هذه الهيئات. 
 :معالجة النفايات الحضرية الصلبة في الجزائر -3

                                                           
المستدامة، مدينة خنشلة، مذكرة تخرج لنيل مهندس دولة، أم  التنميةعروة لطيفة و حقاص فوزية، إشكالية تسيير النفايات الحضرية في إطار  1 

 .00-01ص  4104 البواقي
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إن التخلص من النفايات في الجزائر، يتم بتركها في المفرغة العمومية العشوائية وحرقها، هذا يؤثر سلبا 
فإن معدل نمو السكان ( ONSلإلحصاء)، من معطيات الديوان الوطني والصحة العموميةعلى البيئة 

، وهذا 3101نة مقارنة بس %01سيزيد في نسبة النفايات بحوالي  ، وهذا ما3103في سنة  %3سيكون 
 .يزيد تأزم المشكلة البيئية إثر حرق النفاية ما

IV. المقارنة بين تجارب هذه الدول: 
بة، في مجال تسيير النفايات الحضرية الصل (ألمانيا، فرنسا) بعد تطرقنا لتجارب بعض الدول المتقدمة 

أو السياسة الحالية أو راجع إلى عوامل أخرى  األفراديمكن أن هناك تسيير ال يتماشى مع درجة تحضر 
 :في الجزائر، فالدولة المتقدمة أحرزت تطوً را كبيً را في هذا المجال فنجد تفاوت في نجاعة التسيير حيث

  لالسترجاعمن المواد القابلة  %01في ألمانيا يتم استرجاع حوالي.  
  لالسترجاعة من المواد القابل %81أما في فرنسا فيتم استرجاع حوالي. 
بة الجزائرية، بالتجر  ومقارنتهاما تطرقنا إليه من تجارب دولية في مجال تسيير النفايات الصلبة  خاللمن 

إلى  اإلضافةبمن نفاياتها بسبب افتقارها لسياسة ناجعة  االستفادةاستنتجنا أن الجزائر غير قادرة على 
 .يراستعمالها للتقنيات الحديثة في التسيوعدم مية، الملحقة بالبيئة من جراء حرق المزابل العمو األضرار 
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 : الخالصة

من خالل بعض نماذج تسيير النفايات الحضرية بالعالم، والتعرف على الطرق التي انتهجتها الدول للتخلص 
 من نفاياتها، يمكننا القول إن النفاية تعتبر من المقومات االقتصادية.

النفايات إلى أنها تبقى من المشاكل على المستوى الوطني حيث تسعى الجزائر رغم تشابه مراحل تسيير 
جاهدة ضمن استراتيجية وطنية ونظم قانونية متكاملة إلنجاح عملية تسيير النفايات والحد من ظاهرة انتشارها 

 والحفاظ على صحة المواطن وتحسين الوجه الجمالي للمدينة.

 

 

 



 

الثالث لالفص  



 

الفصل الثالث: واقع تسيير النفايات 
 الحضرية الصلبة في مدينة بسكرة

المبحث الثاني: دراسة التحليلية 
+  مسكن( 038)حي بلعياط+ 

 المشروع التنفيذي

المبحث األول: اإلطار البشري 
مدينة بسكرة والطبيعي في  
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 : التقديم العام للمجال الدارسة.المبحث األول

 التعريف بالمدينة:  -1

لقرار المؤرخ في اتعتبر بسكرة بوابة لصحراء الجزائر الكبرى حيث ظهرت كوحدة إقليمية برتبة بلدية بموجب 
 أين تم ترقيتها بعد هذا لتصبح والية. 9991وبقيت تابعة لوالية باتنة حتى  9999ماي  9

 الموقع:  -2

يعتبر الموقع من أهم العوامل المؤثرة في دارسة مختلف الظواهر التي على منطقة معينة ومن بين أهم هذه 
 هي تساقط األمطار:الظواهر 

 لبلدية بسكرة:الموقع الفلكي  2-1    

 45إلى  41درجات شرق خط غرينتش، وبين دائرتي عرض  6إلى  5تقع المدينة فلكيا بين خطي طول 
 درجة شمال خط االستواء.

 الموقع اإلداري لبلدية بسكرة: 2-2   

على التقسيم اإلداري للمدينة وأصبحت  أثرحيث  9991فيفري  41المؤرخ في  91.41بموجب القانون رقم 
 اإلدارية كالتالي:حدودها 

 .الشمال بلدية برانيس وبلدية الوطاية 
 .الشرق بلدية شتمه 
 .الغرب بلدية الحاجب 
 .الجنوب بلدية أوماش 

 الموقع الجغرافي لبلدية بسكرة: 2-3  

تتبرع كلم 144تقع بلدية بسكرة في الجهة الجنوبية الشرقية من الجزائر للوالية وتبعد عن العاصمة حوالي 
  ³كلم296.992على مساحة ما يقارب 

 ولها أهمية كبيرة بوجود:

  باتنة وقسنطينة. –الرابط بين بسكرة  44الطريق الوطني رقم 
  أريس. –الرابط بين بسكرة  49الطريق الوطني رقم 
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  الرابط بين بسكرة والجزائر. 16الطريق الوطني رقم 
  الرابط بين بسكرة وتبسة. 94الطريق الوطني رقم 
  الرابط بين شتمة وسيدي خليل. 46الطريق الوالئي رقم 

 توضح موقع بلدية بسكرة(: 11الخريطة رقم)

 
 من إعداد الطالبة:ع.وفاء. المصدر:

 الدارسة الطبيعية: -3

 التضاريس:  3-1

معلى سطح البحر بين النطاقين الصحراوي واألطلسي وبانحدار 499م و55تقع المدينة على ارتفاع بين ب 
 .%29.9و %4بين محصور 

 المنطقة الجبلية: -3-1-1

بوغزال، )تمثل نسبة قليلة من مساحة الوالية، تتركز أساسا في الشمال، فالجهة الغربية نجد كال من جبل 
المالقة، ثنية وقيبن( في حين الجهة الشرقية نجد كال من جبل )الطيوس، كمارو، وكاف القونة(، إن غالبية 

 اء النباتي. هذه الجبال فقيرة من الغط

 منطقة السهول: 3-1-2

 غرب وتتميز منطقة السهول بتربة عميقة وخصبة. -تمتد على محور شرق  
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 (: توضح االرتفاعات لمدينة بسكرة.12الخريطة رقم )

 من إعداد الطالبة:ع.وفاء. ر:المصد

 (: توضح االنحدارات لمدينة بسكرة.13الخريطة رقم )

 من إعداد الطالبة: ع.وفاء. المصدر:
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 الجيولوجيـا: 2-3

الناحية  من جيولوجية المنطقة يغلب عليها الكريطاسي وخاصة في المناطق التي تتبين فيها الجبال
 .ةالوطايو  برانيس، جمورة، القنطرة للوالية: الشمالية

التكوينات هي  أغلبية البسباسو  الميعادرأس ، الشعيبة، طولقة، فوغالة للوالية: الناحية الشمالية الغربيةمن 
 الميوبليوسين.

 أما المناطق الباقية فهي عبارة عن ترسبات الحقبة الرباعية.

 (: توضح جيولوجية المنطقة.13صورة رقم )

 
 :المنـاخ 

ودة والجفاف البر بالحرارة والجفاف وفصل الشتاء بفصل الصيف  يمتاز، شبه جاف إلى جاف الوالية مناخ
  .أيضا

 :الحــرارة 
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أما بالنسبة لدرجات  ،4م 24" المناخية، فإن متوسط درجة الحرارة لبسكرة يقاربسلتزارعلى ضوء دراسة "
متوسط درجة  2018خالل سنة  فنسجلبسكرة،  ةالحرارة القصوى والدنيا المسجلة على مستوى محط

 .4م11ــــقدرت بو الدرجة األدنى المتوسطة التي  4م34.9الحرارة القصوى التي قدرت بــ

 :2021درجات الحرارة المسجلة خالل سنة  ييلفيما و 

 .2429يوضح درجة الحرارة في بسكرة سنة  (:11جدول رقم )

 المعدل 12 11 11 10 10 10 10 10 10 13 12 11 األشهــــر

 20 92.9 96.1 24.5 49.9 46.9 46.1 25.9 29.1 22.4 96.9 96.2 94 درجات الحرارة

 .2429منغرافية بسكرة  مصدر:                                                                     

 :األمطــار 

 244-4سنة األخيرة؛ فإن بسكرة تقع في منطقة  25معدالت األمطار خالل  االعتبارإذا أخذنا بعين       
 م ما عدا المناطق الجبلية أو السنوات الممطرة.لم

معدل األمطار هذا ليس مؤشر قويا على مناخ المنطقة إذ أن كمية وكيفية سقوط هذه األمطار غير أن 
من كمية األمطار محصورة في الفصل البارد تنزل على شكل أمطار  %94إلى  64مهمان جدا. قد تكون 

 للزراعة.وأضرارا للتربة  انجرافاتسبب  طوفانيهغزيرة إلى 

ملم وهي كمية ضئيلة إذا ما  19.9والمقدرة بـ  2429قطت خالل سنة كمية األمطار التي تسا يفيما يل
 291.9قورنت بالسنوات الماضية، تجدر اإلشارة إلى أن أكبر كمية تساقط عرفتها الوالية وصلت مقدار 

 .2441ملم سنة 

 .2429يوضح كمية األمطار المتساقطة في بسكرة لسنة  (:11جدول رقم )

 مجموع 12 11 11 10 10 10 10 10 10 13 12 11 األشهــــر

 كمية األمطار
 المتساقطـة )ملم(

4.2 4 2 11 15 1.4 0 1.6 6 4.4 5.2 2 48.8 

 .2429منغرافية بسكرة  مصدر:                                                                       

 سنة األخيرة. 24للمقارنة سنأخذ معطيات محطة بسكرة خالل 
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    2021العوامل المناخية للوالية خالل سنة (: 12جدول رقم )

 األشهر (Co) متوسط درجة الحرارة )مم( االمطارتساقط   نسبة الرطوبة  (م/ث) قوة الرياح
 جانفي 13 0.2 43 4.4
 فيفري  16.2 0 38 4.3
 مارس 16.9 2 38 3.4
 أفريل 22.3 11 35 3.9
 ماي 27.4 15 36 3.4
 جوان 25.1 1.4 20 4.5
 جويلية 36.4 0 19 3.6
 أوت 36.7 1.6 21 3.6
 سبتمبر 31.9 6 32 3.6
 أكتوبر 23.5 4.4 39 3.1
 نوفمبر 16.4 5.2 53 3.8
 ديسمبر 12.7 2 49 3.4

 المجموع أو المعدل السنوي  24 48.8 35 3.7
 

 مديرية النقل  المصدر:
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 2021درجات الحرارة وكمية األمطار المتساقطة خالل سنة (: 11الشكل رقم )                  
 

 
 
 
 
 
 

 لمحة تاريخية: -0

متميز، فهي تضرب جذورها في أعماق التاريخ، فقد تعاقبت على أرضها وموقع مدينــة بسكـرة تاريخ عريق 
 وخير دليل على ذلك الحفريات التي وجدت على الضفاف الشرقية لوادي بسكرة.  الثورات،الحضارات و 

 الفينيقيين. ذكر المؤرخون بأن اإلغريق جعلوا منها منطقة تجارية هذا قبل أن يهزموا من طرف

استنادا إلى الدكتور "سيري زيات" فإن الالتينيون لم يذكروا هذه المنطقة، على عكس إبن خلدون الذي مكث 
م، حيث كانت 695م وهو يؤكد على أنها كانت موجودة حوالي العام 9492فيها مرات متتالية في سنة 

 بسكرة عاصمة للزاب، ومجموعها  الزيبان بمعنى الواحات.

 رةقيادة ماسينيسا تضم كل من بسك في هذه الفترة كانت نوميديا تحت المسيح:قبل  230في سنة  

 " )شعب مختلط من أصل عربي وفلسطيني(.GETULIE" وتدعىمعا  والزيبان

  بعد سقـوط يوغرطة )ابن ماسينيسا( في يد الرومان، عاشت المنطقة تحت السيطرة  م:002في سنة 

المنطقة  بذلك دخلت الرومان.الرومانية حتى وصول الفاتح عقبة ابن نافع الفهري الذي افتك الزيبان من 
 في عصر جديد تحت اللواء والمبادئ اإلسالمية.

استنادا إلى ابن خلدون فإن "الداودة" قبيلة هاللية من رياح )العربية السعودية( استولت على المنطقة خالل 
 الغزو الهاللي

  لعالمةا وتوفي هذايني، ثار العالمة الديني "سعيدة" في وجه حاكم بسكرة ابن مز  م:011سنة في 
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م خالل حصار "امليلي". استمرت الثورة تحت لواء أبو عبد هللا ابن األزرق وتمت بعقد الصلح 994في عام 
 مع ابن مزيني.

  المنطقة لألتراك العثمانيين تحت قيادة السلطان عبد العزيز  خضعت :1001-1031خالل الفترة 

 .9929من تونس، ولم تكن السيطرة العثمانية مباشرة إاّل في عام 

تسهل  تفكيكهم حتى وحاولوافي نهاية القرن السابع عشر، مارس األتراك ضغوط كبيرة على المواطنين 
( مناطق، هي: الكرة، قداشة، باب الضرب، باب الفتح، 49السيطرة عليهم، وهكذا انقسمت بسكرة إلى سبع )

 لمسيد، رأس القرية ومجنيش.

  أنها منطقة آهلة  وقالكتب الرحالة العربي مولدي أحمد عن بسكرة  م:1011في سنة 

اعة زاد في غناها، تملك أمواال كثيرة، التجارة نشيطة والزر  والصحراءبالسكان، تتميز بموقع خاص بين التل 
 مزدهرة.

  بدأ االستعمار الفرنسي في المنطقة تحت قيادة الجنرال "نقري". عام م:1030سنة في 

 بسكرة.كان الدخول الفعلي لدوق أومال إلى مدينة  9911 

  تحت قيادة بوزيان، عمت وشملت كل الزيبان لكنها  الزعاطشةقامت ثورة  م:1000في سنة 

 وراءها كثيرا من الشهداء.وخلفت انطفأت 

تنظيم صفوف  سباقين إلىالفرنسي كما كانو  االستعمارالوسائل لدى  بشتىوقد ظل أبناء بسكرة يناضلون    
وقد كانت منطقة  (.وغيرهمالثورة التحريرية الكبرى. )الدكتور سعدان، العربي بن مهيدي، العقيد سي الحواس 

الزيبان إحدى المناطق الحصينة التي لجأ إليها الثوار وساعدهم على ذلك التفاف الشعب حولهم ومعرفتهم 
 لطبيعة األرض التي تميز بسكرة وما حولها حتى نالت الجزائر استقاللها وحريتها.
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 (: توضح لمحة تاريخية لوالية بسكرة10صورة رقم )

 الديمغرافية:التركيبة  -0
 2008إلى  1000تطور عدد سكان الوالية من  0-1

نسمة، ليرتفع  945.949بـ  9966تطور عدد سكان الوالية منذ االستقالل تطــــورا مهما، حيث قدر سنــة 
 .%4.9نسمة بنسبة نمو تقدر بـ  246.956إلى  9999في سنة 

من جهة وكذا عامل الهجرة نحو الوالية  لتحسن األوضاع المعيشية للسكان، ونتيجة 9999في إحصاء سنة 
 . %6.99نمو تقدر بـ  نسمة بنسبة 144.242من جهة أخرى، تضاعـف عدد سكان الوالية إلى 

، ليرتفع بعدها %2.9نسمة بنسبة نمو تقدر بـ  599.699، ارتفع عدد السكان إلى 9999وفي إحصاء سنة 
 .% 2.44بنسبة نمو تقدر بـ  2449 نسمة في آخر إحصاء للسكن والسكان لسنة 929.456إلى 
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 .2110إلى  1000(: رسم بياني يوضح تطور عدد سكان الوالية منذ سنة 11الشكل رقم )

 

 

 :13/32/2223تقديرات السكان إلى غاية  5-2

 التالية:النتائج النهائية  49/92/2429أعطت تقديرات السكان الى غاية  

  2.44نسبة النمو السنوي %. 
  ²ساكن / كلم 94السكانية الكثافة. 
  نسمة منهم   670 751 بلغ العدد اإلجمالي للسكان: 

  344 383  51ذكور بسبة %. 

  368 326  49إناث بنسبة %.  

 التشتت:توزيع عدد سكان الوالية حسب   -

 80.22%بنسبة  نسمة أي 001 603تجمعات مقر البلديات. 

  6.98نسمة أي بنسبة   481 52تجمعات ثانوية %. 

 12.53نسمة أي بنسبة  173 94 المناطق المبعثرة %. 

 0.02%نسمة أي بنسبة  014 2 السكان الرحل. 

  وريفيينتوزيع السكان بين حضريين: 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

1966إحصاء  1977إحصاء  1987إحصاء  1998إحصاء  2008إحصاء 

135901

206858

430202

589697

723156

عدد السكان



 الفصل الثالث   واقع تسيير النفايات الحضرية الصلبة في مدينة بسكرة 

 
95 

 

   476 185.16  64.45حضريون أي بنسبة%. 
 275 484.84     46.65بنسبة متمركزون في األرياف أي%. 

الدوائر( كمناطق حضرية نظرا لدورها اإلداري وهذا باعتبار عشر تجمعات سكنية مصنفة )أي مقرات 
 باإلضافة إلى توفر بعض المرافق اإلدارية، االجتماعية والثقافية األخرى.

 توزيع سكان الوالية حسب التشتت (:12الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 
 التركيبة االقتصادية: -0

يعتبر قطاع الشغل من بين القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا لما له من ارتباط وثيق بمدى وتطور 
 والمجتمع.حياة الفرد 

  التالية:ويتوزعون حسب القطاعات  49/92/2021مشتغل إلى غاية  9599يقدر عدد المشتغلين بحوالي 

 القطــــــاع

 النسبة المئوية لإلناث 31/12/2121عدد المشتغلين إلى غاية 

 المجموع المؤقتين الدائمين 

 المجموع
منهم 
 العدد منهم إناث العدد االناث

منهم 
 منهم إناث العدد إناث

94.19% 29.56 12964 29912 29569 15119 91292 49191 اإلدارة العمومية  

الصناعة والمناجم وترقية 
 9494 16594 6966 21691 2529 29996 االستثمار

92.99 2.29 

واألشغال السكن البناء 
 6952 24149 5449 92999 9995 94622 العمومية

6.49 9.19 

77.13

8.17%

13.49% 1.21%

تجمعات مقر البلديات تجمعات ثانوية المناطق المبعثرة السكان الرحل
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 4.45 92.19 94992 19419 99919 25544 9914 22549 التجارة

 94.61 19.54 14942 992994 41151 99924 9499 94994 الفالحة 

 4.49 4.26 492 999 4 4 492 999 خدمات وحرف

 20.20 111 110301 300000 00000 211330 20000 100201 المناصبمجموع 

 .2222منغرافية بسكرة  مصدر:

 القطاعات حسب الشغل مناصب توزيع(: 31الشكل رقم )

 

يترجم األثر  وهذا ماأي حوالي نصف العمال اإلجمالي للوالية  % 47.5فقطاع الفالحة لوحده يمثل  
والصناعة والخدمات  ،21.56 %االيجابي للصندوق الوطني للتنمية الفالحية متبوعا بقطاع االدارة بنسبة 

ـ بعلى التوالي، ثم قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة تقدر  % 92.99و 12.49بنسبة والتجارة والنقل 
 على التوالي.% 6.09

منصب دائم  2501منصب منهم  9599وصلت إلى  فقد 2021فيما يخص المناصب المنشأة خالل سنة 
 التالي:مؤقت، والموزعين على الشكل  منصب 6496و

 القطــــــاع

 المناصب المنشأة
 % النسبة المئوية لإلناث

 المجموع المؤقتين الدائمين 

 36 4929 949 2499 اإلدارة العمومية

 56 1996 1919 29 والمناجم وترقية االستثمارالصناعة 

 9 99 69 94 واألشغال العموميةالسكن البناء 

20%

13%

49%

12%

6%

العدد

اإلدارة  الصناعة الفالحة الخدمات والتجارة والنقل البناء واألشغال العمومية
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 2 959 929 49 التجارة

 4 252 999 91 الفالحة 

 2 992 964 29 خدمات وحرف

 100 0000 0100 2011 مجموع المناصب
 .2222منغرافية بسكرة  مصدر:

  :التركيبة العمرانية -7

 2021السكن تقديرات حضيرة  7-1
 سكن منهم: 251 373 بحضيرة سكنية اجمالية ،0202يقدر عدد السكنات إلى غاية نهاية سنة  

  6186بنسبة  سكن 221 646سكنات مشغولة%   

  3284سكن بنسبة 44 707سكنات شاغرة % 

 توزيع عدد السكنات حسب التشتت:  -

  12864 سكن أي بنسبة 207742تجمعات مقر البلديات %. 

 681 بنسبة أيسكن 22773تجمعات ثانوية %. 

  20852بنسبة  أي سكن 24124المناطق المبعثرة %. 

 

 والتشتت التجمعات السكانية حسب ناتالسك توزيع(: 11الشكل رقم )                 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  :تحليل الرسم البياني 

80.69

6.8
12.51

السكنات

تجمعات مقر البلديات تجمعات ثانوية  مناطق مبعثرة
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ير وهذا يدل ان توسع المدينة كان غ من خالل الرسم البياني نالحظ ان نسبة المناطق المبعثرة هي الغالبة
 مخطط ونتج وفق الظروف والتوسع الغير المنتظم أي توسع عشوائي.

 المنشآت القاعدية: -0

شبكة الطرقات بالوالية ذات طبيعة ونوعية خاصة، فهي تتناسب مع الطابع الجغرافي المميز للوالية، 
تميزها والتآكل بالرياح أما الناحية الشمالية ففهي منبسطة في الجزء الجنوبي حيث أنها معرضة للفيضانات 

 .تضاريس صعبة نوعا ما

كلم تستجيب حاليا بصفة مرضية لمتطلبات حركة المرور ما عدا  9919.55تمتد شبكة الطرق على طول 
 بعض الطرق الوالئية والبلدية، وهي موزعة على النحو التالي: 

  كلم. 518,6الطرق الوطنية:  

 كلم 386,7الطرق الوالئية:  

 غير معبدة. كلم 191.24كلم منها  9416.25ة: ـالطرق البلدي 

 (: شبكة طرق بوالية بسكرة10رقم) الخريطة
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 التقسيم اإلقليمي للنفايات الحضرية في بسكرة:  -0

 قطاع وذلك من خالل األخذ بعين االعتبار العناصر التالية: 99تقسيم الوالية إلى 

 السكانية.االنماط السكنية والكثافة  -

 شكل وطبيعة األرض. -

 حالة وأبعاد الطرقات واإلنارة العمومية. -

اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة فيما يخص عمال النظافة والوسائل المستعملة لتسهيل عملية  -
 الجمع.
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               (: مخطط يبين التقسيم االقليمي للنفايات في بسكرة.                                                                             23المخطط رقم )       

 المصدر: مديرية البيئة.                                                                                                                      
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I. بسكرة: بلدية في الموجودة القطاعات 

 10(: يوضح التقسيم البلدي لبلدية بسكرة إلى قطاعات جمع النفايات وتتمثل في 12المخطط رقم )
 .2113قطاع وهذا حسب التقسيم لسنة 

 (. (NetBISلتسير النفايات المصدر: المؤسسة العمومية

II.  :قطاعات التجميع 

 قطاع وتضم عدة أحياء. 99قطاعات جمع النفايات في بلدية بسكرة تشمل 



 الفصل الثالث   واقع تسيير النفايات الحضرية الصلبة في مدينة بسكرة 

 
102 

 

 وتحتوي على األحياء التالية: (:11القطاع رقم )

 حي المحطة. .9

        الدالية. .2

                         حي النصر. .4

 حي البريد. .1

 مركز المدينة .5

 

 (: 12القطاع رقم )

            حي الحرية الباي. .9

  حي كبلوتي .2

 سطر الملوك .4

 

 

 (:13القطاع رقم )

  الحي العسكري. .9

 حي الوادي الشمالي. .2

 حي الوادي الجنوبي. .4

 . HLMحي بالل  .1

 مارس. 9حي  .5

 فندق الزبان. .6
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 (:10) رقم القطاع

 .الحرية حي .9

 لعطيلة حي .2

 .الحفرة حي .4

 .البالي الحوزة حي .1

 يعقوب بن حي .5

 

    (:10)القطاع رقم       

  بركات.حي  .9

  السالم.حي  .2

 يمين.نهج حكيم سعدان  .4

 

 (: 26القطاع رقم )       

 راس القرية. .9

 زواكة.  .2

  حي طباخ. .4

  حي زمام. .1

 حي حكيم سعدان يسار. .5
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  (:10)القطاع رقم     

 مسيد. .9

 بوعصيد.حي  .2

 برناوة. .4

 االتراك.قلعة  .1

 .لبشاش .5

 

                                            (:10القطاع رقم )  

  الحوزة.حي  .9

 زيتونة. .2

 درومان. .4

 بركات.سيدي  .1

 الرمايش. .5

 مجنيش. .6
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  (:10القطاع رقم )        

  فرحات.حي  .9
 .حي خبزي  .2

 

 

 

 (: 32القطاع رقم )   

  (.42جنوب)بني مرة  حي االستقالل توسع .9

 مسكن. 954 .2

 مسكن. 945 .4

 سكنات المعلمين. .1

 الشرطة.حي  .5

 االزدهار. .6

 (:11القطاع رقم )   

  المجاهدين.حي  .9

 (.42بني مرة شمال ) .2

 الصالحين.حمام  .4

 حي بلعياط. .1

 مسكن. 944 .5
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 ( :12القطاع رقم )         
 مسكن(. 926حي بن باديس ) .9
 .(CNEP)مسكن 924حي  .2
 والية. مسكن 94 .4
 مسكن(. 9444حي األمل ) .1
  التعاونية. .5
 اإلطارات. مسكن 944 .6

 
 

 (:13القطاع رقم )        
 خبزي.حي  .9
  (.42سايحي ) .2
 تقورت.طريق  .4
 قداشة.حي  .1
 الفتح.حي باب  .5

 
 
 

 ( :10القطاع رقم )       
  الملوك.حي سطور  .9
 حي البخاري  .2
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 (: 10القطاع رقم )         
 حي سيدي غزال .1

 

 

 

 

 ( : 10القطاع رقم )        
 العالية الشمالية الغربية .  .9

 

 

 

 

 

 

 

 ( :37القطاع رقم )    

 

 العالية الشمالية الشرقية.     .3
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 (:10قطاع رقم )         
 الوطني.الدرك  .9
 مسكن. 919  .2
 الجامعي.الحي  .4
 فلياش. .1
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I :الدراسة الطبيعية 
 : لموقع الجغرافي لمجال الدراسة -1

لمدینة بسكرة وهو عبارة عن مجموعة من األحیاء )حي بلعیاط + حي  الغربیةیقع مجال الدراسة في الجهة 
 مسكن(  038

ومن الغرب حي ابن  83الوطني رقم  الطريقوشرقا  الصالحینحمام  السیاحيالمركب  شماال  :یحدهحیث 
 .حي األملو  627حي ومن الجنوب  بادیس

 
موقع مجال الدراسة بالنسبة لمدينة بسكرة(: 83المخطط رقم )  

 المصدر: انجاز الطالبة ع.وفاء
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 :موضع مجال الدراسة -2

ر أو المساحة التي تشكلها الكتلة المبینة للحي وهو عنصیقصد بالموضع األرضیة التي یقوم علیها الحي  
یا العوائق الموجودة فیه، كما یعد عامال أساسا أنه یسمح بالكشف عن المؤهالت و فعال لدراسة بیئة الحي كم

 .الحيفي تحدید شكل النمو العمراني والوظیفي التي جاء من أجلها 

( الرابط بین مدینتي بسكرة 83الوطنیین األول رقم ) یتموضع مجال الدراسة عند تقاطع محوري الطريقین 
 .المسیلةرابط بین مدینتي بسكرة و ال) 67رقم )والثاني وباتنة 
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 + معالجة الطالبة ع.وفاء google earth 2022: المصدر

 المفتاح 

.3طريق وطني رقم رر     

5511أوت  02شارع         

64طريق وطني رقم          

نهج محمد الصديق           

مجال الدراسة         

 

 

 

 

 

 

 

موضع منطقة الدراسة(: 80مخطط رقم ) . 
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 حیثمن  نسبیا، جاف إلى جاف بهشیتمیز مجال الدراسة بمناخ  :المناخ المحلي لمنطقة الدراسة -3
، مئویةدرجة  6.22متوسط درجة الحرارة یقارب الجفاف شتاءا و  و والبرودة صیفا الجفاف و الحرارة

ملم في السنة و یتمیز برياح شمالیة شرقیة 296-15مابین یهایقع في منطقة تساقط األمطار فو 
 ورياح جنوبیة غربیة غیر مستحبة ) حارة و جافة ( . جافة( )باردةمستحبة 

دراسة المناخ لمجال (: 80المخطط رقم )
 الدراسة

ع.وفاء من اعداد الطالبة المصدر:   
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II الحضري لمجال الدراسة التحليل: 
 :الدراسةالتعریف بمنطقة  -1

  :للحيالعناصر المكونة  1-1

 العمارات: غیاب مبدأ واضح لتموضع العمارات. 
  ومساحات الخضراء ومساحات اللعب غیر مهیأة  عمومیةالساحات: ال یوجد في الحي ساحات

  وغیر  مستغلة
  على مستوى مجال الدراسة جهیزات بأنواعهاالت: توفر التجهیزات. 

 :الدراسةمجال  لمحيطالعناصر المهيكلة  2 -1

المتمثل في طريق مزدوج ذو حركة میكانیكیة كبیرة محمد الصدیق بن یحي و  طريقالدراسة  مجالیهیكل  
كب السیاحي المر  یوجد في الجهة الشمالیة ببعضها، بالمجال دراسةفي ربط األحیاء الموجودة  كبیروله دور 

 :بويتمیز الحي  83لوطني رقم جهة الشرقیة الطريق اوفي ال ،حمام الصالحین

  83توجد عالقة مباشرة مع المدینة والجهة المجاورة لها بسبب وجود الطريق الوطني رقم. 
 مال حمام الصالحین ومن الغرب األحیاء السكنیة فردیة ومن الجهة الجنوب توجد من الجهة الش

 ومن الجهة الشرق مجموعة من التجهیزات. 67الطريق الوطني رقم 

 .ةالمدینمهم في  استراتیجيهذه الخصائص التي یتمیز بها محیط مجال الدراسة جعلته ذو موقع 

 السكان:  1-3

 :الدارسة االجتماعية 1-3-1

 االقتصادية: االجتماعيةالدارسة  .أ

 58768السكان مجال الدراسة ب:  قدر عدد 2858لتعداد ( ONS) الوطني لإلحصاء الدیوانحسب 
الخام لمجال الدراسة  السكانیةوبذلك تكون الكثافة  هكتار. 33وتقدر مساحة مجال الدراسة ب:  نسمة.

  .نسمة/هكتار45.322
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III  :البنية العمرانية للحي 

طار المبني، اإلالمختلفة و  الطرق  هي الشبكات أساسیةصر للحي، تقودنا إلى دراسة عنا العمرانیة البنیة إن
 .الغیر مبني واإلطار 

 :الشبكات المختلفة -1
 :شبكة الطرقات 1-1

إن شبكة الطرق هي شريان الحركة للمراكز العمرانیة واألساس في تخطیط المدینة والربط بین مختلف 
 الحضرية.مكوناتها 

كافة أنحاء  بتوزيع لشبكة الطرق حیث أنها تغطي مسكن 038حي بلعیاط +  یتمیز مجال الدراسةحیث 
 عملیة التنقل.  وسهولةالتي تعطي بذلك الحركة الحي بشكل عقالني، و 

محمد النهج و من الجهة شمال المنطقة  أوت 28 النهج  على حدود الحي یتموضع :األوليةالطرق  
والجنوب بالشرق  (83باإلضافة إلى الطريق الوطني رقم )من الجهة الغرب المنطقة  الصدیق بن

 .فیه وحالته الجیدة ولكثرة الحركةفي المدینة  تهألهمیوذلك 
في تسهیل  دور اساسيلها  التنقلو  وصولیةمالفي الطرق التي تساعد على  یتوضع :الثانويةالطرق  

 جیدةحالتها فهي و ، وقضاء الحاجیات وتقريب الخدمة للسكان االتصالحركة 

 في المدینة ولكثرة الحركة بها.  ألهمیتهاجیدة، وذلك 

بط األحیاء و تر  تساعد على الوصول الى السكناتتتفرع من الطرق الثانویة حیث  الطرق الثالثية: 
  حالة سیئة.في ي هف للسیاراتبموقف غالبا ما تنتهي  الصغیرة ببعضها
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 من انجاز الطالبة ع.وفاء :المصدر

(: مخطط شبكة الطرق 80مخطط رقم )  

1/2000 
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 :منافذ الحي  -أ

   :ها بذلك إلحاطتلیها بالحركة المیكانیكیة سهلة و الوصول إ إمكانیة، جعل متمیزلمنطقة الدراسة موقع  

  ولها دور كبیر فیها ككلالتي تغذي الحي الرئیسیة، و  الطرق 
  رق منطقة إلى أقسام متجانسة، بواسطة الطلل هاتقسیموجود منافذ في الجهات األربع، باإلضافة إلى

 .العماراتللوصول الى الموجودة بالمنطقة. بحیث تتفرع منها منافذ  األحیاءالتي تخترق 

 
 الطالبة ع.وفاء.: من انجاز المصدر

الحركة والنفاذ في الحي(: 80مخطط رقم )  
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 :المورفولوجيادراسة الخصائص  -2

مسكن  5128حیث یستوعب % 25.26هكتار، بنسبة  03.6تتمثل المساحة المبنیة لمنطقة الدراسة ب 
 .عمارة موزعة بانتظام على شكل تجمعات صغیرة متفاوتة 567و التجهیزاتو باإلضافة إلى بعض المحالت 

 (: توزیع مساحة الحي.13جدول رقم )

 (%)النسبة  (²المساحة )م توزیع المساحة
 588 323690 المساحة العقاریة 
 26,25 78391 المساحة المبنية 
 61,60 245299 المساحة الحرة 

 .للمخطط التقنیةبعد المراجعة  الطالبة: جدول مركب من طرف لمصدرا

 نمط اإلطار المبني:  2-1

 السكن:  -أ

 الكثافة تقدر جماعي، سكن نمط ذاتلها مسكن وك 51828منطقة الدراسة ب:  یقدر عدد المساكن في
 .هكتارمسكن/ 20.67ب:  السكنیة
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 : من انجاز الطالبة ع.وفاءالمصدر

تموضع التجهيزات و العالقة بين المساحة المبنية(: 20مخطط رقم )  

0222/5  
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 ونمط المباني:علو  -ب

 :بالسكن  حظیرةمن  األغلبیةتمثل  F3 إذ تتكون العمارات من سكنات R+3و  R+2وهي ذات ارتفاع 
مسكن  10و( %23.70مسكن بنسبة ) 378والتي تمثل  F4 مقارنة(، %79.66مسكن و بنسبة ) 1056
 %). 3.82بنسبة ) F2 مسكن من نوع 67و( %3.03بنسبة ) F5 من نوع

 العماراتتوزیع السكنات على أنماط (: 10جدول رقم )

 المالحظة  عدد الغرف  النسبة  عدد العمارات  النمط 
R+2 26 53.73 F3 األراضي مخصص للسكن الطابق 
R+3 28 55.37 F4, F3 األراضي مخصص للسكن الطابق 
R+4 583 10.12 F4, F3, F2 األراضي مخصص للسكن الطابق 

C+4 29 57.66 F5, F3 
بق األراضي المخصص الطا

 للمحالت التجارية 
 - - %588 567 المجموع

 للمعلومات من المخطط التقنيةبعد المراجعة  الطالبةجدول مركب من طرف  :المصدر
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 من انجاز الطالبة ع. وفاء المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أنماط العمارات في مجال الدراسة (:80مخطط رقم )

0222/5  
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 :المبانيحالة   -ت

ئقة رمي النفایات في أماكن غیر الالواقعة في  التغیراتإن اإلطار العمراني متدهور بشكل ملحوظ بسبب  
صدأ ذلك في تآكل و  يتجلىو عمارات فهي في حالة تدهور كبیر بالنسبة لمداخل ال أماورائحة الكريهة، 

 .المداخل المؤدي إلى الرئیسي الرصیفتدهور تدني و  باإلضافة إلى بها،األبواب نظرا للموارد المصنوعة 

 توزیع العمارات على المساحة الكلية(: 10جدول رقم )

 النوع
عدد 

 المساكن
المساحة 
 المغطاة 

 الكثافة 
COS 

معامل شغل 
  السطح

 CES 
معامل 
 االستالء

 على السطح

معامل شغل 
 المسكن

 6 0.20 0.55 م/ه67,20 م/ ه 48,23 5128 القيمة

 

  التجهيزات: 2-2

مدیرية  لبناء،ل التقنیةمهمة تغطي متطلبات المدینة ككل )المراقبة  تجهیزاتمجال الدراسة على عدة  یتوفر
 لتقلیدیةاو قاعة للصناعات  تاريخيومركب  الحي( )شمالعن البطالة  للتأمین، الصندوق الوطني التشغیل

 لتجهیزاتاهذه  المجاورة،، هي ما تؤكد حجم الحركة الذي یستقبلها المجال یومیا من المناطق )جنوب الحي(
 : في التجهیزات هكتار ، حالتها العامة جیدة و تتمثل هذه 0.6تتربع على مساحة تقدر ب : 
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 (: أنواع التجهيزات10جدول رقم)

 (²المساحة )م التجهيز النوع التجهيزات
 إداریة تجهيزات

 وأمنية
  األمن الحضري. 
 ( 82بريد الجزائر( . 
  للبناء التقنیةالمراقبة. 
  العمال غیر األجراء لتأمینصندوق الجزائري. 
  من البطالة للتأمینصندوق الوطني. 
 مدیرية التشغیل. 
  االستثمار لتطوير الوطنیةالوكالة. 
  البنك الوطني الجزائري. 

2288 
5921 
5837 
756 
169 
938 

2508 
5508 

 6512 علي( زرقان )الشهید ابتدائیةمدرسة   تعلمية تجهيزات
 مركب تاريخي  ةثقافي تجهيزات

  التقلیدیةمركب الصناعات 
59818 

001 
 تجهيزات
 صناعية

  2938 والمتوسطة الخفیفةركز الصناعات 

  .للمخطط التقنيةجدول مركب من طرف الطلبة بعد المراجعة  :المصدر

 اإلطار الغير المبني:  -3

 نمطية اإلطار الغير المبني:  3-1

 وهي نسبة كبیرة لكنها في حالة التدهور %61,60 الدراسة حواليفي مجال تمثل نسبة اإلطار الغیر مبني 
ضراء أو مساحات خ لراحة،اأماكن  في الكبیرةرغم النسبة  .واستغاللها لرمي النفایات وموافق السیارات

 .الدراسةتدهور منطقة ت إلى مهیأة، كل هذه المشاكل أدالغیر 
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 : السياراتمواقف  3-2

  تعاني مواقف السیارات من حالة سیئة جدا انعدام النظافة فیها واستخدامها في بعض األحیان في رمي
 القمامة وتخمرها وتعفنها. 

  أدى بالسكان إلى إیقاف سیاراتهم على حواف األرصفة أو عند مداخل  وهذا ماإضافة إلى عددها القلیل
 .العمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من انجاز الطالبة ع.وفاءالمصدر                 

(: مواقف السيارات81مخطط رقم )  

 المفتاح:

حدود مجال الدراسة   

 مواقف السيارات 

 المساحة المبنية
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  العمومية:والساحات  المساحات الخضراء 3-3

ا غیر مستغلة كممة إال اغلبها غیر مهیأة و المساحات العاحات الخضراء و یتوفر على مجال الدراسة مسا
جود في الرمي العشوائي لمع و  واستغاللهاینبغي وذلك مع وجود المساحات الحرة إال أن حالتها في تدهور 

 في الطابق األراضي للعمارات.ظاهرة التملك الغیر الشرعي للمساحات الخارجیة المتواجدة 

تماعیة والتسلیة والعالقات االجالراحة به أمكان لإللتقاء و  لكن رغم االنفتاح الكبیر للحي إال أنه ال یوجد
ق والمقاهي ، دفع السكان إلختیار الحواف الطر المجتمعفراد والثقافیة كعنصر لتحقیق التبادل واالتصال بین أ

 للتسلیة.

 ومساحاتها الحضریةأنواع الفضاءات (: 10جدول رقم )

 النسبة)%( (²المساحة)م التعيين 
 الطرق 

 مواقف السيارات
 ممرات الراجلين 

 مساحة خضراء ولعب مهيأة 
 فضاءات غير مهيأة 

26213 
9716 
32867 
58623 
570093 

9.00 
3.93 
53.86 
6.21 
70.01 

 588 261299 المجموع
 .للمخطط التقنيةبعد المراجعة  الطالبةجدول مركب من طرف  المصدر:
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  :المفتاح

 

 

 

 المفتاح:
  

 

 

 من انجاز الطالبة ع.وفاء المصدر:

(: المساحات العمومية والخضراء11مخطط رقم )  
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 النظافة: 3-0

من احیاء  وكغیرهوجدنا ان الحي مسكن 038حي  + بلعیاطمعاینة المیدانیة لحي التحقیق وال خاللمن 
یة الحي انواعها بسبب نقص تغط باختالفالمنزلیة  العشوائي للنفایات االنتشاریعاني من  بسكرةمدینة 

یئي معاییر، وزيادة على ذلك نقص الوعي البللیخضع  التوزيعها الجغرافي الذي  في بحاویات الجمع وسوء
هور دى الى ظهذا ما او تهم تلحقها النفایات بالمحیط وصحالتي یمكن ان  األضرارحجم  عنلدى السكان 

 .تدهور البیئة الحضرية داخل الحيالمزابل العشوائیة و 

 الحي (: تبين فيها الرمي العشوائي في10صور رقم )

 

 

 

 

 

 

 : التقاط الطالبةع.وفاءالمصدر
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 مسكن:  038واقع النفايات المنزلية الصلبة في حي بلعياط+ -0

 خصائص حاويات جمع النفايات:  0-1

 أحجام الحاويات: 0-1-1

یة وهي حاویة حدیدالحاویات  مناحجام مختلفة  وجودالدراسة فقد تم  مجالحجام الحاویات في ألبالنسبة 
 وحاویات بالستیكیة من حجم متوسط. من حجم الصغیر ات بالستیكیةوحاویكبیرة 

 (: توضح أحجام الحاويات10صورة رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 : التقاط الطالبة ع.وفاء.المصدر

 

 الحاويات: حالة 0-1-2 

 :تم تصنیف الحاویات من حیث حالتها في منطقة الدراسة إلى ثالثة أنواع

 بحاجة إلى صیانة حاویات. 
 .حاویات متوسطة 
 .حاویات جیدة 
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 بالنسبة للحالة مسكن038بلعیاط+حيالخاص بسكان حي  االستبیانو بعد المعاینة المیدانیة وتحلیل نتائج 
منهم انها تحتاج الى صیانة % 18من السكان انها في حالة متوسطة فیما یري % 36فقد اشار  اتحاویال

وهي بحاجة لتأهیل هیكلها المتأكل من بعض الجوانب ومنها من هي بحاجة إلى ذراع، لكن معظم الحاویات 
ت، مما یعیق عملیة الجمع من هذه الحاویات، الیوجد لها عج الالتي بحاجة إلى صیانة عجالتها تالفة أو 

عن سوء استخدام عمال النظافة للحاویة أثناء  األولىالدرجة ويؤثر على البیئة المحیطة بها وهذا ناتج ب
جرها لتفريغها في الشاحنة الضاغطة أو ممارسات خاطئة من بعض السكان وبعض السلوكیات الغیر 

لنسبة وكذا بفعل بعض العوامل الطبیعیة. اما ا إتالفهاطفال الذین یتسببون في االحضارية من طرف بعض 
 .فتعتقد انها في حالة جیدة % 53الي المتبقیة من السكان حو 

 (: تبين حالة الحاويات10صور رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التقاط الطالبةع.وفاءالمصدر
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 :طبيعة النفايات التي تفرغ في الحاويات 0-1-3

ف فیما یتعلق بمكونات النفایات الغالبة المنتجة من طر  االستبیاننتائج  خاللبعد المعاینة المیدانیة ومن  
بنسبة  البالستیكیلیها  %36قیمة هي للمواد العضویة بنسبة أكبران  نالحظالسكان التي تفرغ في الحاویات 

اخرى وهذا ومواد الزجاج  المعادن،اما النسبة المتبقیة فموزعة بین  %28ثم الكرتون والورق بنسبة % 23
 .والمستوى المعیشي للسكان االستهالكونمط راجع لطبیعة 

 في الحاويات (: تبين طبيعة النفايات التي تفرغ10صورة رقم)

 
 

 

 

 

 : التقاط الطالبة ع.وفاء.المصدر
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 مسكن:038حي بلعياط+حي التوزیع الجغرافي لحاويات النفايات في 0-2

من اجل التعرف على الوضع الحالي للحاویات من حیث خصائصها وتوزيعها الجغرافي في حي 
للوقوف على طبیعة هذا التوزيع إذا كان محددا أو عشوائیا ومدى تأثره بالخصائص  مسكن038+عیاطبل

 .األخرى والمتغیرات 

میع رصد ج خاللهاتم  ،أسبوعینقمنا بمعاینة میدانیة لمجال الدراسة حیث استمر العمل المیداني لمدة  
ى مخطط علوتوقیعها  من العمل المیداني تم فرز البیانات االنتهاءمواقع الحاویات داخل حدود الحي وبعد 

 .الذي هو مجال دراستنا لتأخذ كل حاویة موقعها الصحیح
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توزیع الجغرافي للحاوياتال(: 21مخطط رقم)  

النفاياتتوزیع الجغرافي لحاويات   
 

 المصدر: انجاز الطالبة ع.وفاء
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 :التوزیع الجغرافي للحاويات بالنسبة لعدد السكان 0-2-1

 : نصيب الفرد من الحاويات 0-2-2

نسمة على مجموع عدد الحاویات ( 58768)المقدر ب:  مسكن038بلعیاط+قسمة عدد سكان حي  خاللمن 
هذا بعد المعاینة المیدانیة تم الحصول على معدل السكان الذین و  اتحاوی( 28)في الحي المقدرة بحوالي 

الذین تخدمهم حاویة واحدة المقدر ب  األفرادفرد /حاویة ، ثم بقسمة عدد 132تخدمهم الحاویة والذي بلغ 
حجم ذات حاویات  مجموعة من اسرة تخدمهم77نجد حواليافراد/مسكن 0على معدل شغل المسكن  132

 وهذا مؤشر سیئ بشكل عام بالنظرالصغیر ومتوسط من بالستیك وأیضا حاویات حجم كبیر من الحدید 
  ل.على عدم كفایة عدد الحاویات بشكهو ما یدل و یات لحجم الحاو 

ث انه كلما كان عدد السكان حیث یختلف هذا المعدل حسب عدد السكان وعدد الحاویات لكل منطقة حی
دروس عشوائیة التوزيع بشكل غیر متكافئ ومدل هذا على قلة كفاءة الحاویة و  الذین تخدمهم حاویة كبیر كلما

لما ك مجموعة من الحاویاتفراد الذین تخدمهم األبالنسبة لعدد السكان والعكس صحیح أي كلما كان عدد 
السلطات المسؤولة عن جمع النفایات بنظافة وزيادة هتمام وا دل هذا على انتشار الحاویات بشكل مكثف 

 .كفاءة الحاویات في هذه المنطقة

 :تقدير العجز في عدد الحاويات في مجال الدراسة 0-2-3

 كلغ یومیا 5.2هو  مسكن038بلعیاط+لدینا معدل ما ینتجه الفرد حي 

 نتحصل على معدل الوزن الیوميبضرب عدد سكان الحي في معدل ما ینتجه الفرد یومیا وبالتالي 

 كلغ52670=5.2×58768ومنه: 

كلغ نتحصل على عدد الحاویات 588ثم بقسمة معدل الوزن الیومي على طاقة استیعاب الحاویة المقدرة ب 
 :كمیة النفایات في الحي االستیعاب الالزمة

 حاویة  526كلغ أي حوالي 526.70=52670/588ومنه 

حاویة ومنه بطرح عدد الحاویات الموجودة من عدد الحاویات  28عدد الحاویات المجودة في الحي هو ولدینا 
  :نحصل على العجز في الحاویات الالزمة
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 حاویة 586= 526-28

حاویة حتى تتناسب مع كمیة  586نستخلص من هذه النتائج انه یجب زيادة عدد الحاویات في الحي 
 .النفایات المنتجة لتغطیة العجز المسجل في اعدادها

 :تحليل وتقييم التوزیع الجغرافي لحاويات جمع النفايات -0

 :1(األقربالجار )الجوار تحليل معامل صلة  0-3-1

ول لقیاس مدى تشتت مواقع النقاط ح الجغرافیة  التي تستخدم في الدراسات اإلحصائیة المعامالتهو أحد  
نمط انتشارها في التوزيعات المكانیة، إذ یمكن أن تكون عشوائیة أو منتظمة أو مركزة ویعمل  بعضها وتحدید

العنصر ) باألقر على حساب متوسط المسافة الحقیقیة الفاصلة بین كل عنصر وجاره  األقربقرينة الجار 
فیما  ألقرباموازنته مع متوسط المسافة المتوقعة بین كل عنصر وجاره و ( هنا في مجال دراستنا هو الحاویة

لو كانت موزعة توزيعا عشوائیا في المنطقة، وعلیه فان القرينة تعتمد أساسا على المقارنة أو الموازنة بین 
 . عةومتوسط المسافة المتوق (التوزيع الجغرافي للحاویات)الفاصلة بین عناصر الظاهرة 2متوسط المسافة 

 تخرج التوزيعات المكانیة عن ثالثة أنماط رئیسیة وهي الو 

اقل من واحد ) R*إذا كانت قیمة(: Distribution Clustered( )المتجمع)نمط توزيع متقارب  
 .) صحیح

 )تساوي الواحد الصحیح(.R وتكون فیه قیمة: Radom Distribution)) نمط توزيع عشوائي 
 (.2.51ومحصورة بین أكبر من واحد صحیح )R قیمةنمط توزيع متباعد: وتكون فیه  

أن مسكن 038حي بلعیاط+ تطبیق تحلیل معامل صلة الجوار على مواقع الحاویات في خاللوقد تبین من 
 . یتجه إلى التوزيع العشوائي، )متجمع) جغرافي للحاویات هو توزيع متقاربال نمط التوزيع

 

 

                                                           

  1  عبد هللا نشوان شكري، تحلیالت احصائیة للبیانات المكانیة، باستخدام ARC GIS  قسم الجغرافیا جامعة داهوك/العراق ص55.
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 : والبشریةالوسائل المادية  -0

 االمكانیات ىعل اقتصرت عدیدة مشاكل من تعاني الدراسة منطقة والبشرية فإن المادیة لإلمكانیات بالنسبة
 في فراطاال عادیة، تفريغ وشاحنات لجراراتوامتالكها  تقنیة أضرار بها مركبات في المتمثلة المادیة

 طويلة ةلمد المهمل قطاعال هذا سجل البشرية االمكانیات االعمال، اما بجمع للقیام مركبات اي استغاللها
 عیینت ضعیف، تأهیلهم حالیین مستخدمین في المتمثلة النقائص بهذه المكلفة السلطات طرف من

 .البلدیة احتیاجات یتعدى بما النظافة مصلحة في مستخدمین
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 انجاز الطالبة عيساوي وفاء المصدر:

 الفریق متكون من:
سائقين عمال التنظيف    

عمال التنظيف 3   

  احنة الرصش 

 والبشریة(: الوسائل المادية 13مخطط رقم)

 جدول عملية الجمع النفايات 

 ...... ساعات. 7ساعات الجمع 
 ........ شاحنة الرص  5معدل عملیة الجمع 
  ....... عمال  81عدد العمال 
  ....... دورة  5عدد الدورات 
  5/5تكرار عملیة الجمع 
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 مسار الجمع:  -0

من مجموع السكنات مما خلق العدید من المشاكل أهمها  %78مسار سیر الشاحنات ال یغطي حوالي 
 .انتشار رمي العشوائي للنفایات واستیاء المواطنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبة ع.وفاء : من انجازالمصدر

 

 (: المسار الجمع 14مخطط رقم )
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 أنواع الشاحنات في مجال الدراسة:  -0

 المخططالشاحنة وهي شاحنة الرص كما موضحة في من یحتوي مجال الدراسة على نوع واحد 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من انجاز الطالبة ع.وفاء المصدر:

 (: أنواع الشاحنات15مخطط رقم )
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 :SOWTالتحليل  -0

 SOWT(: 18جدول رقم)

 بيئة داخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة
 .الطرق الرئیسیة تحقق حركیة جیدة 
  موقع الحي جید بعید عن الضغط الحركي في

 جمیع المجاالت.
 .الحضیرة السكنیة محدودة 
  وجود منافذ في الجهات األربع باإلضافة الى

 تقسیم المنطقة الى أقسام متجنسة.
  المختلفة.الستخدامات األرض توزيع مهم 

 
  

  غیاب المساحات الخضراء. 
  .كثرة المساحات الشاغرة 
  قلة وغیاب التهیئة الحضرية في

 بعض المناطق.
  الرمي العشوائي للنفایات

 وانتشار المزابل.
  قلة عدد الحاویات وتدهور

 حالتها.
  نقص اإلنارة في عملیة الرمي

 مرتبطة بساعات اللیل. 
 

 بيئة خارجية

 المخاطر الفرص
 أهمیة الموقع. 
 .الموقع الفیزيائي الجید 
  .توقیع حاویات مستقبلیة تحقق االكتفاء 
  إمكانیة تهیئة الوسط وفق متطلبات

 واحتیاجات المشروع.
  تمثل نسبة اإلطار الغیر المبني بمجال

 .%61،60الدراسة 
  تخصیص أماكن لرمي النفایات 
  توفیر حاویات لرمي النفایات بحجم یتماشى

 المنطقة. مع عدد سكان

 المجال الحضري محدود. 
  الكفاءة وفاعلیة واستدامة

 العلمیة.
  عدم التكامل الوظیفي بین

التوزيع السكاني واستخدامات 
 األرض المتاحة.

  صعوبة عملیة التوسع في
 نموذج السكن االجتماعي.

  احتراق النفایات یؤدي إلى
  نشوب.

 : من انجاز الطالبة ع.وفاءالمصدر
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 تحليل نتائج االستبيان: 

حددنا مجتمع الدراسة بجمع سكان )حي بلعیاط +  على االستمارة االستبیانیةواعتمادنا من خالل تحلیلنا 
فرد ساكن في مجال الدراسة متباینة من حیث الجنس  088( ثم اخترنا عینة عشوائیا تتألف من038حي 

 االستبیان ستمارةاالالمباشر واالستالم على طريقة التسلیم  االستبیاناعتمدنا في توزيع )ذكر أو أنثى(، ولقد 
 . للمستقصي

 

 .وفاء : عمل میداني من انجاز الطالبة ع.المصدر

ان أكبر عدد  نالحظ (01الشكل )فیما یخص عدد مرات رمي النفایات في الیوم  االستبیاننتائج  خاللمن 
  من السكان تلیها مرتین في الیوم بنسبة % 27مرات رمي النفایات في الیوم یكون مرة واحدة بنسبة 

 .وهذا راجع لطبیعة النفایات القابلة للتعفن في فترة زمنیة قصیرة. %13من مرتین بنسبة  أكثرثم  01%
تم ان أكبر وقت ی نالحظفیما یخص اوقات اخراج النفایات من طرف السكان  االستبیاننتائج  خاللمن 

اخراج فیه النفایات من طرف السكان یكون صباحا ثم تلیها الفترة المسائیة بینما أقل نسبة تكون في أوقات 
 .أخرى 

دایة وذلك راجع لب % 94وحسب اجابات السكان نستخلص أن أوقات اخراج النفایات تكون صباحا بنسبة  
عمال في الفترة الصباحیة فمعظم السكان یتخلصون من نفایاتهم أثناء خروجهم لتأدیة وظائفهم الیومیة األكل 

وتوفر وهذا راجع لنقص الضغط على الطرق المؤدیة للحاویات  % 97تلیها الفترة المسائیة بنسبة حوالي 
مساءا فهناك وقت  00:88یومیة بعد على الوقت لرمي نفایاتهم بعد فترات الخروج من العمل ال السكان

(: وقت وعدد مرات رمي النفايات في اليوم51ل رقم )الشك  
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وهذا راجع  08كافي لرمي النفایات في حین تبقى أوقات أخرى یتم اخراج النفایات فیها بنسبة قلیلة % 
 .اوقات العمل الختالف

 

 

 

 

 

 

 
 الطالبة ع. وفاء. : عمل میداني من انجازالمصدر

نالحظ أكثر وسیلة مستعملة إلخراج النفایات من المنزل هي األكیاس من خالل نتائج العینة المدروسة 
ثم دلو خاص برمي النفایات  %71تلیها األكیاس من الخاصة برمي النفایات نسبة  %13البالستیكیة بنسبة 

 .%77نسبة 

 .اي وقت في البالستیكیةكیاس االكان وسهولة التخلص من طرف الس والالمباالة منهذا راجع لقلة الوعي 

فیما یتعلق بمكونات النفایات الغالبة المنتجة من طرف السكان التي یوضحها  االستبیاننتائج  خاللمن 
ثم الكرتون  %73بنسبة  البالستیكیلیها  %32 قیمة هي للمواد العضویة بنسبة أكبران  نالحظ 00الشكل 

 وهذا راجع لطبیعة ونمط ومواد اخرى الزجاج  المعادن،اما النسبة المتبقیة فموزعة بین  %78والورق بنسبة 
 .والمستوى المعیشي للسكان االستهالك

 

 

 

 

ومكونات وسيلة اخراج القمامة من المنزل (: 51الشكل رقم )
الغالبة النفايات  
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 انجاز الطالبة ع. وفاء.: عمل میداني من المصدر

 المن السكان الذین شملتهم الدراسة ب %28بالنسبة لوجود مكان مخصص لرمي النفایات امام المنزل اشار
راجع لتوزع الحاویات في مجال الدراسة بشكل غیر متوازن حیث نجد حي  بنعم. وهذافأجابوا  %98اما 

ناسب مع تت الیحتوي على عدد كبیر من الحاویات في حین نجد حي اخر یحتوي على نسبة قلیلة منهم 
 (.من باب الى باب)نظام الجمع  الختالفعدد السكان وایضا 

 أجابقد ف االستبیانمخصص للرمي حسب نتائج بالنسبة لمكان رمي النفایات في حالة عدم وجود مكان  

لوعي البیئي بأضرار لراجع  هذا .الرصیفعلى %77عشوائیا ثم % 73من السكان امام المنزل تلیها 11%
ة وتدهور والكالب الضال والحشراتعنه من انتشار الروائح الكريهة  وما یترتبالرمي العشوائي للنفایات 

 .المحیط الحضري 

 

 

 

 

 

 : عمل ميداني من انجاز الطالبة ع. وفاء.المصدر

(: وجود مكان مخصص لرمي النفايات قرب المنزل ومكان رمي النفايات في حالة عدم51الشكل رقم )  

للرمي مخصص مكان وجود  

حجم الحاويات االستيعاب كمية النفايات والحالة الحاوية (: مناسبة50الشكل رقم)  
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كمیة النفایات  ستعاب المن السكان ان حجم الحاویات غیر مناسب  %08یرى  االستمارةنتائج  خاللمن 
  .النفایات ستعاب الان حجمها كافي  %78فیما ترى النسبة المتبقیة 

النوع  منحجمها ) وصغرراجع للعدد القلیل من الحاویات الموجودة داخل الحي وسوء توزيعها  هذا
  .وبالتالي ضعف كفاءة الحاویة وعجزها عن استیعاب كمیة النفایات المنتجة (متر مكعب 8.71الصغیر

منهم  %32فیما یري تحتاج صیانة من السكان انها  %18ار اما بالنسبة للحالة المیكانیكیة للحاویة فقد اش
طفال الاوهذا بفعل العوامل الطبیعیة وبعض السلوكیات الغیر حضارية من طرف بعض حالة متوسطة انها 

 .اما النسبة المتبقیة فتعتقد انها في حالة جیدة فهاالاتالذین یتسببون في 

 

 : عمل میداني من انجاز الطالبة ع. وفاء.المصدر

منهم ان التوزيع  % 03 مسكن( 038حي + بلعیاط  حي)یرى غالبیة سكان  االستبیاننتائج  خاللمن 
ان توزيعهم مناسب  %02یما ترى النسبة المتبقیة منهم الجغرافي الحالي للحاویات غیر مناسب وغیر منظم ف

  .ومنظم

راجع لعدم رضا السكان على الوضعیة الحالیة لنظافة حیهم بسبب انتشار النفایات المبعثرة وعدم رمیها  هذا
 .اماكن وجود الحاویاتبعد المسافة بین المنازل و وكذلك ماكن المخصصة لها األفي 

نظرا لسهولة  البالستیكیةمن سكان الحي الحاویة % 28نوع من الحاویات فقد اختار  ألفضلاما بالنسبة 
نوع من الحاویات  أفضلمن السكان ان الحاویة الحدیدیة هي % 71تنظیفها ويرى نقلها و استعمالها و 

للحاويات وأفضل نوع من الحاويات التوزيع الجغرافي الحالي(: 51الشكل رقم )  
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فترى  % 1 باما النسبة الباقیة المقدرة  بالبالستیكیةتخدم السكان لفترة زمنیة اطول مقارنة  وأنهالصالبتها 
 .انواع النفایاتالختالف  الحدیدیةو  البالستیكیةانواع اخرى غیر 

 

 

 

 

 

 

 

 : عمل ميداني من انجاز الطالبة ع. وفاء.المصدر

تعملة هي وسیلة مس أكبرفیما یتعلق بالوسائل المستعملة في جمع النفایات  االستبیاننتائج  خاللمن 
  % .7واخیرا عربة جمع بنسبة  %78ثم تأتي الشاحنة العادیة بنسبة  %20الشاحنة الضاغطة بنسبة 

الكبیرة التي تتوفر علیها الشاحنة الضاغطة وامكانیة تقلیص حجم النفایات  االستیعابراجع لقدرة  هذا
ط علیها مقارنة بالشاحنة العادیة التي هي مقیدة بسعة محددة مع امكانیة سقوط النفایات في الطريق بالضغ

 .حیاناألفي كثیر من 

من  %10المناسبات فقد أثبتت النتائج ان الجمع في العیاد والعطل و  أوقاتاما فیما یخص احترام الشاحنة  
 .تحترم اوقات الجمع البان الشاحنة  %97ا افاد السكان أفادوا بان الشاحنة تحترم اوقات الجمع فیم

  

 

 

 

 

عياد واألالوسائل المستخدمة في جمع النفايات واحترام اوقات الجمع في المناسبات  (:08الشكل رقم )
 و العطل
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 : عمل ميداني من انجاز الطالبة ع. وفاء.المصدر

من سكان الحي بان الوقت المستغرق من شاحنة الجمع للمرور في  %01افاد  االستبیانحسب نتائج 
منهم  %30غرق یومین حتى تمر بینما افاد منهم أفادوا بانها تست %94هو یوم واحد فیما والعطل  عیاداأل
ن جر لعمال النظافة المسؤولیاالیام عطل مدفوعة االمن یومین وهذا راجع لكون هده  أكثرنها تستغرق أب

 .المداومةعلى عملیة جمع النفایات مما یستدعي اعادة النظر في نظام العمل واقتراح العمل بنظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : عمل ميداني من انجاز الطالبة ع. وفاء.المصدر

الوقت المستغرق من شاحنة الجمع للمرور في المناسبات واألعياد  (:50الشكل رقم )
 والعطل

الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن ان تساهم في زيادة الوعي البيئي في (: 00الشكل رقم)
 مجال التسيير الرشيد للنفايات الحضرية الصلبة
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فیما یتعلق بالوسائل و الطرق المناسبة التي یمكن ان تساهم في زيادة الوعي  االستبیاننتائج  خاللمن 
ى كل من ان فرض الغرامات المالیة عل نالحظالبیئي في مجال التسییر الرشید للنفایات الحضرية الصلبة 

سوء  البیئیة الناجمة عن باألخطارالتوعیة و التحسیس  بحمالتال یحترم اوقات اخراج النفایات والقیام 
رشید المختلفة هي اكثر الوسائل التي یراها سكان الحي مناسبة لت اعالم تسییر النفایات و تفعیل دور وسائل

میة بة وبدرجة اقل یأتي إدراج المواضیع المتعلقة بالبیئة ضمن البرامج التعلیتسییر النفایات الحضرية الصل
 للمشاركة في المشاريع ذاتاألحیاء  كتفعیل دور الجمعیات و لجان األخرى  االقتراحاتزيادة على بعض 

 البعد البیئي. 

 صدارة مطالب فایات فيجمع النیحترم اوقات اخراج و ویأتي اجراء فرض غرامات مالیة على كل من ال 
 .القوانینعدم احترام السكان وهذا للحد من التجاوزات الیومیة و 
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 :الخالصة

تبین أن كمیة ونوعیة ( مسكن 038بلعیاط + حي حي )الدراسة المیدانیة لواقع النفایات في  خاللمن 
من نمط السكن الفردي إلى السكن الجماعي، من منطقة إلى أخرى و النفایات المنتجة في الحي تختلف 

كما تبین أن أغلبیة السكان یتخلصون من نفایاتهم في أكیاس  .للسكان االقتصاديكذلك حسب المستوى 
غیر معدة للجمع، مع وجود عجز كبیر في عدد الحاویات المتمثلة في المجمع التي تعد وسیلة  بالستكیة
 .غیر فعالة

محیط التي یمكن أن تلحقها النفایات بال األضرارالسكان حول حجم  غلبیةأ لدى  زيادة على ذلك نقص الوعي 
یلتزم بوضع النفایات في متناول هیئات الخاصة  الأهمیة ودور سلوكیات المواطن عندما و  وصحة السكان،

بالجمع مما یؤدي إلى ظهور مزابل عشوائیة. وكخالصة لهذا المبحث خرجنا بعدة مشاكل سنحاول معالجتها 
 .التنمیة المستدامة إطارفي  االقتراحاتعن طريق بعض 
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 :ديهمت

 قير ط نع كلذو  ةسار دلا لاجم ددهتت يتلا لكاشملا مهأ  نم رأینا اهل انلصو ت والدراسة التي جئاتنلا لالخ نم
 .ةسار دل عو ضو ملا واألخذ هذا مهیلع ن و ناقلا قیبطت مدع

 .ةمادتسالا قیقحتل اهیلع دامتعالا نكمی لو لحلا ضعب حار تقإب انمقف

 مسكن(: 038التي تعاني منها منطقة الدراسة )حي بلعياط + حي أهم المشاكل  -5

، كن)سالرمي العشوائي المباشر لمختلف أنواع النفایات الصادرة من مختلف األنشطة الحضرية  
 .) والخدمات المختلفةتجهیزات 

غازات  روتفاعل ومنه تحريتعرض النفایات الحضرية المتراكمة في مواضع مكشوفة إلى عملیة تخمر  
بة، مما یلوث عدة عناصر بیئیة منها التر  تذیبه،التي  األمطارح التي تنتقل تدريجیا مع میاه الوأم

 اللخالذي ینتج من  البیولوجي:الماء والهواء وعلیه أمكن تمیز نوعین من التلوث هما: التلوث 
حیوانات اه الجارية أو الالكائنات الحیة المجهرية داخل النفایات والتي یمكن أن تنتقل عن طريق المی

لمیاه مما ا والمتواجدة فيب القطط وغیرها. تلوث كیمیائي الذي ینتج عن مواد غیر مرغوب فیها الالك
 .یتسبب في التلوث المائي

 .ب قططالك الحیوانات:الفوضوي للنفایات ما جعل الحي منطقة جذب لمختلف  االنتشار 

 .ضویة أو مفرغات عمومیة للنفایاتأراضي حضرية واسعة لغرض مفرغات فو  استهالك 

لنفایات الحضرية داخل النسیج الحضري للمدینة في شكل فوضوي یؤثر بصورة مباشرة على ان تراكم إ 
 .جودة الحیاةالسكان و صحة 

 .الرائحة الكريهة المنبعثة منها عند بقاءها عرضة للتخمر 

 .تحترم مواقیت اخراج القمامة الوجود نسبة من السكان  

ایات عن تلوث الهواء بفعل حرق النف ال، فضظر الطبیعيوتدهور المن حيالعنصر الجمالي للتشوه  
 .التنفسیة لألمراضما سببه من تنامي عشوائیة من طرف بعض السكان، و بطريقة 

 مراضاألالمعدیة والحیوانات الناقلة لهذه  األمراضتدهور نظافة المحیط وهو ما نتج عنه انتشار  
 .) الخ جرذان، حشرات...)
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 .في بعض اجزاء الحي (والهدمالبناء  نفایات) انتشار النفایات الهامدة 

 في منطقة الدراسة.  غیاب مسار معین متبع من طرف العمال في جمع النفایات المنزلیة 

ن اجل م والتدوير االسترجاع) الصلبةغیاب أي نوع من المبادرات للقیام بعملیة تثمین النفایات  
 .) اقتصادیامنها  االستفادة

توزع الحاویات في مجال الدراسة بشكل غیر متوازن حیث نجد حي یحتوي على عدد كبیر من  
 .تتناسب مع عدد السكان الالحاویات في حین نجد حي اخر یحتوي على نسبة قلیلة منهم 

 .النظافة عمالنقص في أعداد  

ل ان فضأسافة المريحة التي من للم وعدم احترامهابعد مكان وجود الحاویات عن التجمعات السكنیة  
 .متر28-08تزيد عن  ال

حجم الحاویات غیر مناسب ال ستعاب كمیة النفایات بسبب وجود حجم واحد فقط من النوع الصغیر  
كلغ وهذا ما یسبب تجمع اكیاس النفایات حول الحاویات  088متر مكعب ذات طاقة استیعاب  8271

 .مما یرجح ضعف كفاءة الحاویة

رة من الحاویات تحتاج الى صیانة وهي بحاجة لتأهیل هیكلها المتأكل من بعض الجوانب نسبة كبی 
ومنها من بحاجة إلى ذراع، لكن معظم الحاویات التي بحاجة إلى صیانة عجالتها تالفة أو ال یوجد 

 .ت، مما یعیق عملیة الجمع من هذه الحاویات، ويؤثر على البیئة المحیطة بهااللها عج

لذین طفال اخاطئة من بعض السكان وبعض السلوكیات الغیر حضارية من طرف بعض األممارسات  
 .الحاویات اتالفیتسببون في 

حیان التي هي مقیدة بسعة محددة مع امكانیة سقوط األستعمال الشاحنة العادیة في الجمع في بعض ا 
 .حیاناألالنفایات في الطريق في كثیر من 

جر اال یام عطل مدفوعةاالراجع لكون هده  وهذاعیاد والعطل والمناسبات االمشكلة تراكم النفایات ایام  
لعمال النظافة المسؤولین على عملیة جمع النفایات مما یستدعي اعادة النظر في نظام العمل واقتراح 

  .العمل بنظام المداومة

 .ت التوعیة والتحسیس اخطار سوء تسییر النفایاتالغیاب حم 
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یف فصل الص خاللیات الصلبة في مصدرها عدد دورات الجمع غیر كافي غیاب نظام فرز للنفا  
 .االصطیافبسبب موسم 

جر القاعدي لعمال النظافة صعوبة عملیة الجمع في الفترة الصباحیة الحركة المیكانیكیة االضعف   
 .للسیارات

هة طفال باستثناء تلك الموجودة في الجاال ومساحات لعبمنطقة الدراسة تفتقر الى مناطق الترفیه   
 الشمالیة. 

  .المساحات الخضراء في حالة متدهورة وفي حاجة الى اعادة تهیئة 

 االنارة)المساحات الشاغرة في المشاريع ذات البعد البیئي نقص التأثیث الحضري  استغاللعدم  
  ي(.، الكراسالحافالتمواقف  اإلشهارية، العمومیة، الالفتات

 .الحيمواقف السیارات في اغلب اجزاء  تدهورو غیاب  

 .ارصفة غیر مهیئة في اجزاء متفرقة من الحي  

 التوصيات: -0

التي نراها ضرورية امكانیة توفیر اكیاس خاصة بجمع النفایات المنزلیة لضمان عدم  االقتراحاتمن أهم 
 .الكريهةتبعثر النفایات وانتشار الروائح 

مع العلم  بكثافة سكانیة عالیة، وتتمیزالتي تحتوي على النمط الجماعي  في هذا المجالاقترحنا حاویات  
 .م 08إلى  08تتعدى  الأن المسافة ببن كل حاویة وحاویة یجب 

 ترقیة وتشجیع كافة األنشطة االقتصادیة المتعلقة بتسییر النفایات الحضرية الصلبة. 

 قة غیر مضرة بالبیئة فتح ورشات لتعلیم إعادة استخدام النفایات المستعملة بطري 

فتح دعم لفائدة الشباب في مجال التدوير وتشجیعهم من خالل تقلیل الرسوم واالمتیازات الممنوحة لها  
 العتبار النفایة مصدر رزق.

 فتح سوق لبیع المواد األولیة بعد فرزها من النفایات. 

 توظیف إطارات ذوي الشاهدات الجامعیة لفتح مشاريع صغیرة. 
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 نسبة الضرائب على المؤسسات الرائدة في مجال إعادة تدوير النفایات.التخفیض من  

 تطبیق المعاییر والتقنیات المعمول بها مع غلق المفرغات الفوضویة وا عادة إدماجها في الموقع الطبیعي. 

 وضع قانون یضبط أوقات إخراج النفایات وكذا عبور الشاحنات  

 سة واإلدارة في الهندسة والجامعات.إدخال مجال تسییر النفایات في برامج الهند 

 التوزيع الجید للوسائل المادیة والبشرية عبر القطاعات. 

 الحرص على توفیر الحاویات وصیانتها لتفادي تبعثر النفایات في كل األماكن. 

 : الخالصة

ائل الهمسكن وجدنا تسییر النفایات الحضرية االنتشار  038خالل دراستنا لمجال الدراسة حي بلعیاط+من 
من لرمي العشوائي وعدم توزيع الحاویات بإنتظام على حسب عدد سكان المنطقة وبرغم من اإلمكانیات 
المصخرة لم تستطیع السلطات المحلیة االلمام بها. و من خالل هذا المبحث حولنا إیجاد حلول تحقق 

 االستدامة .

 



الخاتمة العامة      
 الخاتمة العامة:

 اكبيرا أرهق الدول بسبب المشاكل المترتبة عن تدهوره عائقاالبيئة الحضرية  ةمشكل تمنذ سنوات أصبح
 خاصة مشكل تراكم النفايات الصلبة الحضرية بكل أنواعها وخاصة النفايات المنزلية وما شابهها ونتيجة

 مليةلتخلص منها وصعب علتطور المجتمعات العمرانية وزيادة كميتها المنتجة أثقل كاهل البلديات من ا
 .تسييرها

لدولي ا يقة فوضوية. حيث عمل المجتمعلى البيئة خاصة عندما تتراكم بطر تعتبر النفايات خطر ع أي 
اظ على الحالية والحف تلبية متطلبات المجتمعات خاللهاعلى استحداث خطة جديدة في التنمية يهدف من 

وفي سبيل تحقيق  .األوليةمصدر للمواد  من مصدر لتلوث بكل انواعه الىوتحويلها القادمة  األجيالمستقبل 
اخضاعها الى شتى طرق المعالجة  هذه النفايات عبر االستغاللالتنمية المستدامة عمدت بعض الدول 

ة نوعية للنهوض باقتصاد هذه الدول كانت كقفز  والتي (، حرق، تسميداالستعمالاعادة التدوير، اعادة )
ر تشغيل ار ة من بلدان أخرى لتحافظ على استمأصبحت تستورد القمام على ذلك السويد، حيث وأحسن مثال
 التدوير، إذ بلغت نسبة النفايات المنزلية في السويد التي تذهب إلى مكبات القمامة أقل من مصانع إعادة

  0202م واحد في المئة منذ العا

دة مراكز أنشاءت ع بتسيير النفايات واعادة تدويرها، حيث االهتماموالجزائر كغيرها من الدول عملت على 
رغم  .الخاصة العمل بمجال التدوير فرز موزعة عبر الوطن ومنه مركز الفرز بسكرة وأتاحت للمؤسسات

تسيير  لكن توجهو  ت ببسكرةوجود مؤسسات تعمل في مجال تدوير النفايات و مؤسسات تسيير النفايا
مواطن تسيير النفايات ونقص وعي ال النفايات و تدويرها في بسكرة عدة مشاكل من جهة، التهاون في مهام

بالسلب على عدد المؤسسات التي تعمل في مجال  اتجاهها ،من جهة اخرى عدم تشغيل مركز الفرز اثر
خير ألاير المنتجة من طرف سكان مدينة بسكرة ، وفي القابلة للتدو  النفايات استغاللالتدوير و سبب عدم 

 يةالمدينة التحكم في التسيير الجيد للنفايات الحضر  خاللهاقتراحات وحلول تستطيع من  قمنا بإعطاء عدة
 .منها لدفع عجلة التنمية المستدامة واالستفادةالمحلية 
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دراسة حالة  والبيئي: االقتصاديفاطمة الزهراء، زرواط، إشكالية تسيير النفايات وأثرها على التوازن  -1
 .94ص2002 علوم التسيير، جامعة الجزائر،و  االقتصاديةالجزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم 

دارتها  -9 تير، ، مذكرة لنيل شهادة الماجس(دراسة حالة المسيلة)عادل بديار، تثمين النفايات الحضرية وا 
 .24ص  2001معهد تسيير تقنيات حضرية، جامعة المسيلة،

 



 ظمات العلمية العربية:المن

 (.1121) منظمة الصحة العالمية -1
على البيئة والتنمية المستدامة، بحوث وأراق عمل  اإلنساني األمنغادة علي موسى، مخاطر غياب  -2

البيئية بعنوان التنمية البشرية وأثارها على التنمية المستدامة، شرم  لإلدارةللمؤتمر العربي السادس 
 .151ص  2001 الشيخ جمهورية مصر العربية، المنظمة العربية للتنمية البشرية، ماي

 :ملتقى

لتقى ، المواالستنزافشريف شكيب أنور، التنمية المستدامة والقطاع السياحي ما بين التطوير  -1
، 2002جوان  1-2 بيئة والتنمية المستدامة، المركز الجامعي المدية، أيامال اقتصادالوطني حول: 

 .5و 4ص 

 :قوانيين

 .المتعلق بالبلديةو  2011جوان  22المؤرخ في  10-11 القانون رقم -1
المتعلق بتسيير  2001ديسمبر  12 لـالموافق  1422رمضان عام  21المؤرخ في  01/11لقانون  -2

زالتهاالنفايات   .ومراقبتها وا 
 .12الرسمية رقم  ، الجريدة2012فيفري  21المؤرخ في  12-01القانون رقم  -3
 .11-01من القانون  42نظر المادة ا -4
 .11-01من القانون  34انظر المادة  -5
 .11-01من القانون  31انظر المادة  -2
يتضمن إنشاء المعهد الوطني  2002أوت  11 المؤرخ في 223-02 المرسوم التنفيذي رقم -1

 .2002أوت  19، 52م الرسمية رق البيئية، الجريدة للتكوينات
 .09-01 من المرسوم التنفيذي 05المادة  -9
 .11-01القانون من  21-24المادة  -1

المتعلق  2001ديسمبر  12 ـل الموافق 1422رمضان عام  21المؤرخ في  01/11القانون  -10
زالتها المادة  .30 بتسيير النفايات ومراقبتها وا 

 :موقع إلكتروني

 www.meer.gov.dzالسياحة الجزائرو  اإلقليمموقع وزارة البيئة و تهيئة   -1



2- /https://www.droit-dz.com/forum/threads/5840  ساعة  2020.01.31تاريخ الزيارة،
 .12:19 الزيارة

 :الفرنسيةالمراجع باللغة 

Les livres : 

1- Ministère de l’aménagement du territoire de l’environ. Manuel 
d’information sut la gestion déchets solides urbains 2001. 

2- Idem. Manuel d’information sur la gestion des déchets solides 
urbains.2001. Robert Gillet : traite de gestion des déchets solides ;1 er 
volume ; Copenhague 1995. 

3- Introduction de l’éducation à l’environnement dans les programmes de 
l’enseignement et de la formation professionnelle. Mai.2003. 

4- Idem, MANUL D. INFORMATION 2001. 
5- MATE, MEFP, Introduction de LEDUCATION A. L’environnement dans les 

programmes de l’enseignement et de la formation professionnel. 
6- ministère de l’environnement avec GTZ ; manuel d’information sur la 

gestion et l’élimination des déchets solides urbains, Alger, Algérie, GTZ, 
Février 2003. 

7- Ministère de l’éducation National ; gestion des déchets : guide pour les 
établissements publiques d’enseignement supérieur ou de la recherché ; 
France. 

8- Contre de gestion de la Fonction publique Territorial ; document nomme 
collecte des déchets ménagers : organisation et cosignés de préventions 
des risques professionnels ; Juillet 2008 ; France. 

Les mémoires de master : 

1- Christian des achy : les déchets sensiblement à une gestion, écologique 
2éme technique un document, paris 2001. 



2- Idem. Jean-Michel Alet ,aide – mémoire, Gestion des déchets. 
3- FNADE et ADEM ; les centres de Traitement Mécano- Biologiques (TMB) : 

des outils flexibles en réponse aux contraintes locales ; Formation sur la 
gestion de C .E.T class 2 ; hotellallakhedidja ; Tizi-Ouzou ; 21- 22 février 
2010.   

Les cours : 

1- Cours Master ; maitrise. Des déchets ; promotion 2010- 2011 Eric ZENDE. 

Les thèses de doctorats : 

1- Sidi OuldA loueiem ; Méthodologie de caractérisation des déchets 
ménagers à NOUAKCHOT ( MURI TANIE) : contribution à la gestion des 
des déchets et outils d’aide à la décision ; doctorat ; université de linges ; 
Faculté des sciences et techniques ; discipline : chimie et microbiologie de 
l’eau ; 2006 ; Frakce ;p 43. 
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1- Google earth 2022. 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 جامعة محمد خيضر بسكرة.

 قسم: تسيير التقنيات الحضرية.

 كلية علوم األرض والكون.

 التخصص: تسيير المدن.

 الموضوع: استمارة بحث ميدانية خاصة بالسكان.

وبركاته.ولرحمة هللا تعالى السالم عليكم   

للسكان حول:استمارة استبيانيه موجهة   

 

 
 مالحظة:

هذه االستمارة موجهة للبحث العلمي في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في التنمية المستدامة وتسيير 
 المدن.

على كل األسئلة دمن استثناء وذلك بأقصى درجة من وبهذا نضع بين أيديكم هذه االستمارة ونرجو منكم باإلجابة 
في ×( )الصراحة والوضوح الن صراحتكم هي معيار الصدق للنتائج العلمية لهذه الدراسة وذلك بوضع العالمة 

هات ووج بآرائكمة أو غير جيدة بل نحن نهتم الخانة التي تعبر عن رأيكم، مع العلم أنه ال توجد إجابات جيد
نظركم بكل جدية، ونحيطكم علما أن إجاباتكم لن يطلع عليها أحد وأنها تتحول إلى أرقام، ولكم منا جزيل الشكر 

    على مشاركتكم في هذه الدراسة.

    
 :الدكتورةتحت اشراف                                               :  الطالبةمن إعداد 

 .جغروري جميلة –                                                  عيساوي وفاء. -

  

 .0202/0200 السنة الدراسية:                            

 .استراتيجية تسيير النفايات الحضرية الصلبة في ظل التنمية المستدامة لمدينة بسكرة
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 خاصة بالسكان:بيانات  -2
 ذكر  -             أثنى           -    الجنس:       .2
 .......................................العمر:  .0
 اسم الحي الذي تسكن فيه: ............................................. .3
 أخرى -جماعي               -فردي                -نوع السكن    .4
 عدد العائالت في المنزل: .5
 عدد أفراد األسرة:  .6
 أخرى  -بطال            -            طالب-موظف            -المهنة:    .7
 ثانوي          -               متوسط  -               ابتدائي-      مي:المستوى التعلي .8

 أخرى  -                  جامعي-            

 الحضرية النفايات أسئلة خاصة بموضوع   -0
 أكثر           -كل يومين               -كل يوم              -هل تقومون برمي نفاياتكم :   .2
 مرتين             -مرة واحدة                    -كم مرة في اليوم تقومون برمي نفاياتكم:      .0

 أكثر   -     
  أخرى                                  -           مساءا  -صباحا              -متى تقومون بإخراج القمامة:   .3
                                         أكياس خاصة يرمي النفايات  -ماهي وسيلة إخراج القمامة من المنزل:    .4

 أخرى             -         دلو خاص بالنفايات  -           كيس بالستيكي  -
              كرتون ورق  -زجاج           -         مواد عضوية  -ماهي مكونات هذه النفايات:   .5

          مواد أخرى  -
هل تقوم بفرز بعض مكونات النفايات مثل زجاج والورق والعلب المعدنية بجمعها في حاويات  .6

          بدون جواب  -          ال  -نعم              -مستقلة في منزلك؟   
 ال             -                نعم  -هل هناك مكان مخصص للرمي النفايات قرب منزل:  .7
 على الرصيف           -أمام المنزل             -في حالة عدم وجوده أين ترمون نفاياتكم:   .8

 عشوائيا  -
            ال  -          نعم  -مية النفايات: هل حجم الحاويات الموجودة مناسب الستيعاب ك .9
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 متوسطة           -جيدة           -:    ة للحاويةيكانيكيماهي الحالة الم .22

 تحتاج الصيانة          -                         

 حسب رأيك هل التوزيع الجغرافي الحالي للحاويات مناسب و منتظم:  .22

 ال          -                   نعم  –                      

 ال            -نعم               -       حيكم:  هل تمر شاحنة جمع النفايات في  .20

 في أي وقت....................................................................... –    

 النفايات المنزلية من طرف المصلحة المختصة: ماهي الوسائل المستخدمة في جمع  .23

         عربة الجمع  -           ضاغطة  شاحنة-          عادية شاحنة  –

  :والمناسبات والعطلل تحترم الشاحنة أوقات الجمع في األعياد ه .24

  ال  -                 نعم  -             

 حالة ال: كم من الوقت تستغرق حتى تمر: في  - 

             أكثر  -          يومين  -           يوم  –

ماهي الوسائل و الطرق المناسبة التي يمكن أن تساهم في زيادة الوعي البيئي في  - .25
 مجال التسيير الرشيد للنفايات الحضرية الصلبة ؟ 

           الصحف، األنترنيت( ،اإلذاعةدور وسائل االعالم المختلفة ) التلفاز، تفعيل  –

   بحمالت التوعية و التحسيس باألخطار البيئة الناجمة عن سوء تسيير النفايات القيام  –

         تقديم حصص ندوات خاصة لطالب المدراس و الجامعات  -

           إدارج المواضيع المرتبطة بالبيئة ضمن البرامج التعليمية  -

             غرامات مالية على كل من ال يحترم أوقات إخراج النفايات فرض  –
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دور الجمعيات و لجان األحياء بموافقة المصالح المختصة للمشاركة في كل المشاريع ذات تفعيل  –
         البعد البيئي 

  :ماذا تقترح لتحسين الوضعية الحالية وضمان تسيير أمثل النفايات رأيكحسب  .26
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 :الملخص باللغة العربية

لمستوى المعيشي إلى تفاقم مشكل التلوث وزيادة حجم النفايات في المجال وتحسن ا االستهالكيأدى تطور السلوك     
وهذا ما أستدعى التدخل بشكل سريع لمعالجة النفايات الحضرية ومحاربة ظاهرة التلوث، تسعى مدينة بسكرة  الحضري،

، ألخيرةاقل وفرز هذه مهمة تسيير النفايات عن طريق عمليات جمع ون جاحإلنلبذل كل الجهود  األخرى  على غرار المدن
عادة تدوير والحرق المثمن قصد القضاء على مشكل من إ الضوء على عمليات المعالجة النفايات  إلى تسليط باإلضافة

 .وغيرها تكيةالبالس، كالسماد والمواد األوليةاقتصاد السوق وتلبية حاجيات المواطن الملحة للمواد  وإلنعاشانتشار النفايات 

بين  ت والمعايير الدولية في مجال تسيير النفايات والتعاون يرابالخ واالستعانةحسن لكل العمليات األالتطبيق  خاللمن     
 .المواطن عليها في إطار لتحقيق التنمية المستدامةو  للقضاءالوصية  الجهات

 

 

 

 لفرنسيةللغة االملخص با

Le développement du comportement des consommateurs et l'amélioration du niveau de vie 
ont exacerbé le problème de la pollution et de l'augmentation du volume de déchets dans 
les zones urbaines, ce qui nécessite une intervention rapide pour lutter contre les déchets 
urbains et lutter contre le phénomène de pollution ،La ville de Biskra, comme d'autres 
villes, s'efforce de faire de ce processus de gestion des déchets un succès En plus de 
mettre en évidence les processus de traitement de la valorisation et du recyclage et de la 
combustion déchets afin d'éliminer le problème de la propagation des déchets et de 
relancer l'économie du marché et de répondre aux besoins urgents des citoyens en 
matières premières telles que les engrais et les matières plastiques et autres Grâce à la 
meilleure application de tous les processus et à l'utilisation Des compétences et des 
normes internationales dans le domaine de la gestion des déchets, ainsi que la 
coopération entre le citoyen et les commissions pour éliminer les déchets et parvenir à un 
développement durable 

 




