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تلخيص

تعــد النفايــات بمختلــف اصنافهــا مــن المشــاكل البيئيــة المعاصــرة التــي تواجــه معظــم دول العالــم، 
ونتيجــة لذلــك اتبعــت معظــم الــدول نهجــا مســتداما ومتكامــا فــي تســيير النفايــات المنزليــة، لــذا 
اعتمــدت كل التشــريعات ســواء كانــت دوليــة او وطنيــة الــى االهتمــام بهــا عــن طريــق جملــة مــن التدابيــر 

ــة وصحــة االنســان.  ــى البيئ ــا عل ــل والحــد مــن خطورته ــراءات قصــد التقلي واإلج

الجزائــر علــى غــرار الــدول األخــرى وإدراكا لخطــورة النفايــات المنزليــة وتفاقمهــا غيــرت فــي تشــريعاتها مــن 
ــة المســتدامة بموجــب  ــار التنمي ــن االعتب ــات يأخــذ بعي ــال لتســيير النفاي ــة وضــع نظــام فع خــال محاول

قانــون 19-01 الــذي يحــدد كيفيــة تســيير النفايــات، مراقبتهــا ومعالجتهــا.  
منــذ أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، التزمــت الجزائــر التزاًمــا تامــا بتحســين جــودة البيئــة 
وتعزيــز نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن. وهكــذا تــم بــذل الكثيــر مــن المجهــودات مــن أجــل تســيير مدمــج وفعــال 

للنفايات. 

هــذا التقريــر األول، الــذي يتبــع توجيهــات وزارة البيئــة )ME( لصالــح حمايــة البيئــة والصحــة العامــة، هــو 
تذكيــر باألطــر القانونيــة والمؤسســية والتشــغيلية التــي تشــرف علــى تســيير النفايــات ومراقبتهــا. يرتكــز 
هــذا االخيــر فــي إطــار التنميــة المســتدامة علــى عــدة مبــادئ، تتضمــن الوقايــة والتقليــص مــن انتــاج وضــرر 
النفايــات، وكــذا تثمينهــا بإعــادة اســتعمالها او برســكلتها. لهــذا الســبب ينشــا فــي كل بلديــة مخطــط 
بلــدي لتســيير النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها، حيــث يتضمــن هــذا المخطــط، جــرد كميــات النفايــات 
علــى مســتوى البلديــة مــع تحديــد مكوناتهــا وخصائصهــا وكــذا طــرق جمــع النفايــات ونقلهــا وفرزهــا مــع 
مراعــاة االمكانيــات االقتصاديــة والماليــة الضروريــة لوضعهــا حيــز التنفيــذ، وهــذا مــن أجــل إنتــاج معطيــات 

ومؤشــرات لتســيير النفايــات فــي الجزائــر وذلــك مــن خــال:

 ،)SNID( اليــات التخطيــط وتســيير النفايــات مــن خــال تقديــم النظــام الوطنــي المعلوماتــي للنفايــات •
المخططــات البلديــة لتســيير النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها )DMA(، تنفيــذ المخططــات البلديــة، 
المخطــط الوالئــي لتســيير النفايــات الخاصــة )PWAGDES(، مؤشــرات األداء الخاصــة بتســيير النفايــات، 

وأخيــرًا نظــام المراقبــة واالنــذار;

• الضرائب والتمويل العام لدعم تسيير النفايات;

• النفايات وتغير المناخ;

• تأثيــر كوفيــد 19- علــى تطــور كميــات النفايــات المنتجــة وعلــى اداء تســيير النفايــات خــال هــذه الفتــرة 
مــن األزمــة الصحيــة.
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مقدمة

ان التوســع المطــرد والســريع للمــدن وتطــور الصناعــة فيهــا وتغيــر انمــاط الحيــاة الحضريــة يفــرض البحــث 
علــى الحلــول الكاملــة والجذريــة لمشــكلة تزايــد النفايــات حيــث يســتمر إنتــاج النفايــات الصلبــة المنزليــة 
والصناعيــة فــي تزايــد، عبــر العالــم وبأرقــام مطلقــة وعلــى حســب كل فــرد. تــزداد كميــات النفايــات المنتجة 
بزيــادة تطــور البــاد وتقدمهــا. والتــي تــؤدي فــي االخيــر الــى مخاطــر تلــوث التربــة، الميــاه، الهــواء وكــذا 

تأثيرهــا الســلبي علــى الصحــة العامــة للمواطنيــن.
يعبــر الدســتور الجزائــري لعــام 2015، مــن خــال المادتيــن 66 و68، بوضــوح عــن أهميــة حمايــة الصحــة 
ــات  ــز التســيير المدمــج للنفاي ــي اإلرادة السياســية لتعزي ــا تأت ــة، ومــن هن ــة صحي العامــة والحــق فــي بيئ
وتنامــي الوعــي بالمشــاكل البيئيــة. للقيــام بذلــك، بذلــت الدولــة خــال العقديــن الماضييــن جهــوًدا كبيــرة 
فــي كل مــن تســيير النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها، النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة. أتاحــت هــذه 
األخيــرة تقييــم تطــور اإلنجــازات التنظيميــة المؤسســية التقنيــة والماليــة، وكذلــك ادلــت بنقــاط عجــز 

تنفيــذ وتســيير بعــض البرامــج. مــن بيــن اإلنجــازات الرئيســية، يمكننــا أن نذكــر:
-اإلطــار التنظيمــي الــذي بــدأ بالقانــون رقــم 19-01 المــؤرخ فــي 12 ديســمبر 2001 والــذي ينظــم علــى 

العمــوم قطــاع تســيير النفايــات؛
- اإلطــار المؤسســي الــذي يحــدد المهــام، علــى وجــه الخصــوص، وزارة البيئــة )ME(، والمؤسســات 
تحــت الوصايــة )AND، CNTPP، CNFE، إلــخ(، وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة والتهيئــة العمرانيــة 

)MICLAT(، وكذلــك الواليــات والبلديــات .
- انجــاز وتنفيــذ برنامجيــن يهدفــان إلــى شــرح الجوانــب المتعــددة للتنفيــذ المنســق والتدريجــي للنفايــات. 
البرنامــج الوطنــي لتســيير النفايــات البلديــة )PROGDEM(، والبرنامــج الوطنــي لتســيير النفايــات الخاصــة 

.)PNAGDES(
- اســتثمارات كبيــرة بيــن عامــي 2002 و2017 بحوالــي 88 مليــار دج، بمــا فــي ذلــك 41 مليــار دج لمعــدات 
التجميــع والنقــل )MICLAT ،2017( و37 مليــار دج إلنشــاء البنيــة التحتيــة المخصصــة لمعالجــة النفايــات 

)CET، مركــز الفــرز، مركــز إعــادة التدويــر، إلــخ. .(.
ومــن المؤكــد أن هــذه الجهــود جعلــت مــن الممكــن تلبيــة احتياجــات قطــاع النفايــات للمــدى القصيــر فــي 
العديــد مــن الواليــات، خاصــة مــن الناحيــة الصحيــة علــى غــرار الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ممــا يهــدد 
اســتدامة االســتثمارات حيــث يعتبــر االفتقــار إلــى الكفــاءة االقتصاديــة لمختلــف االنشــطة حلقــة ضعيفــة 

فــي نظــام تســيير النفايــات.
يشــير التقريــر األول، الــى مراجعــة اإلنجــازات التــي تحققــت فــي تســيير النفايــات وكــذا دور الوكالــة الوطنيــة 
للنفايــات )AND( فــي تحســين هــذا االداء، مــن خــال تشــجيع ظهــور قطاعــات إعــادة التدويــر كجــزء مــن 
المؤسســة واســتدامة االقتصــاد الدائــري وتقديــم المســاعدة التقنيــة لصالــح الجماعــات المحلية وأصحاب 
 »SNID« المصلحــة العامليــن فــي هــذا القطــاع. كمــا يتــم من خــال النظام الوطنــي المعلوماتي للنفايــات

تطويــر أدوات التخطيــط وتســيير النفايــات، المخططــات البلديــة للنفايــات المنزليــة ومــا شــابهها، تنفيــذ 
ــرًا  ــات، وأخي ــات الخاصــة )PWAGDES(، مؤشــرات األداء لتســيير النفاي المخطــط الوالئــي لتســيير النفاي
نظــام المراقبــة واالنــذار، تطويــر الضرائــب والتمويــل العــام لدعــم تســيير النفايــات فــي قطاعــات اإلنتــاج، 
ــا شــابهها،  ــة وم ــات المنزلي ــكل مــن النفاي ــل ل ــع والنق ــى التجمي ــة إل ــن باإلضاف ــم الكمــي، التثمي التقيي

النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة وكــذا النفايــات الهامــدة والبحريــة.
كمــا تــم تســليط الضــوء علــى تأثيــر COVID-19 علــى تزايــد النفايــات وتســييرها وخاصــة النفايــات الخطــرة 

باعتبارهــا فتــرة أزمــة صحيــة خــال عــام 2020.
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1. ما هي استراتيجيات التسيير الفعال للنفايات

1.1. اإلطار القانوني والمؤسسي

منذ بداية العقد األول من القرن الحادي والعشرين، تم وضع ترسانة قانونية من أجل السماح للجزائر 
باالمتثال لالتزامات الدولية لاهتمام بالقضايا البيئية مستقبا في إطار التنمية المستدامة. تتجسد 

األسس الرئيسية لقانون البيئة بشكل أساسي في النصوص القانونية التالية:

الجدول 01 : القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة، حماية البيئة وتسيير النفايات.

الرسم البياني 01 : عدد النصوص التشريعية الخاصة بمختلف جوانب تسيير النفايات.

القانون رقم 01-19 
يتعلق بتسيير النفايات، ومراقبتها وازالتها. يحدد المبادئ األساسية التي 12/12/2001

تؤدي إلى التسيير المدمج للنفايات، من االنتاج إلى االزالة.

القانون رقم 03-10 
19/07/2003

القانون رقم 04-20 
25/12/2004

القانون رقم11-10 
22/06/2011

يتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة، يعتمــد علــى المبــادئ 
العامــة للتســيير االيكولوجــي والعقانــي.

يتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية 
المستدامة. ويحدد بوضوح مسؤوليات كل من الفاعلين العاملين في 

مجال الوقاية على مستوى المناطق والمراكز الصناعية.

البلدية هي التجمع اإلقليمي األساسي للدولة.

تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقال المالي.

تمارس البلدية اختصاصاتها في جميع مجاالت كفاءتها التي يخولها 
القانون.

وتساهم مع الدولة، على وجه الخصوص، في إدارة التهيئة العمرانية، 
وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفي األمن، وكذلك في 

حماية وتحسين البيئة المعيشية للمواطنين.

تمارس البلدية اختصاصاتها في جميع المجاالت التي يخولها القانون.

المضمونالقانون

ــاة  ــة مــع مراع ــد مــن النصــوص التنفيذي ــون 19-01 بالعدي ــز القان ــم تعزي ــات، ت فــي قطــاع تســيير النفاي
ــة: ــادئ التالي المب

- الوقاية، والتقليل من انتاج النفايات من المصدر؛
- تنظيم فرز النفايات، جمعها، نقلها ومعالجتها؛

- تثميــن النفايــات مــن خــال إعــادة االســتعمال والرســكلة وأي إجــراء آخــر يهــدف إلــى الحصــول، مــن 
هــذه النفايــات، علــى مــواد أو طاقــة قابلــة إلعــادة االســتخدام؛

- المعالجة االيكولوجية والعقانية للنفايات؛
ــى الصحــة  ــات وتأثيرهــا عل ــي تشــكلها النفاي ــة، وتحســيس المواطــن بالمخاطــر الت - اإلعــام، التوعي

ــا. ــا أو التعويــض عنه ــع هــذه المخاطــر أو تقليله ــك اإلجــراءات المتخــذة لمن ــة، وكذل والبيئ
وعلــى هــذا النحــو صــدرت نصــوص تنفيذيــة لتطبيــق القوانيــن المذكــورة، حيــث يتم عرض عــدد النصوص 

المقــررة فــي الرســم البيانــي أدناه.
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يشــارك العديــد مــن الفاعليــن علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي بشــكل مباشــر فــي تســيير النفايــات 
فــي الجزائــر. مــن بيــن الممثليــن:

 أ-على المستوى الوطني
 ،)AND( مــن خــال مؤسســاتها تحــت الوصايــة، وال ســيما الوكالــة الوطنيــة للنفايــات )ME( وزارة البيئــة
التــي تتمثــل مهمتهــا الرئيســية فــي مرافقــة ودعــم علــى وجــه الخصــوص الجماعــات المحليــة )البلديــات، 
العامليــن علــى الجمــع، مراكــز المعالجــة )CET(، إلــخ( والفاعليــن والناشــطين فــي قطــاع تســيير النفايــات.
ــة )MICLAT( الدعــم المالــي واللوجســتيكي  ــة العمراني ــة والتهيئ ــة والجماعــات المحلي تقــدم وزارة الداخلي
للمجلــس الشــعبي البلــدي )APC( مــن خــال منــح إعانــات ســنوية. ويعــد المبلــغ المحجــوز لتســيير 

ــة. ــر للغاي ــة كبي ــات الحضري النفاي
تشــارك وزارات أخــرى فــي مجــال تســيير النفايــات، فــي هــذه الحالــة، وزارة الصحــة وإصــاح المستشــفيات 
فيمــا يخــص نفايــات النشــاطات الصحيــة )DAS(، وزارة الصناعــة فيمــا يخــص النفايــات الخاصــة والخاصــة 
ــة  ــد والمــوارد المائي ــات، وزارة الصي ــة للنب ــة الصحي ــات الرعاي ــة لمخلف الخطــرة )DS / DSD(، وزارة الزراع

للنفايــات البحريــة، إلــخ.
ب- على المستوى المحلي

يتم تنفيذ تسيير النفايات بشكل أساسي من قبل كيانين )2(، وهما:
1. الجهات الفاعلة العامة

- المجلــس الشــعبي البلــدي )APC(: وهــو المســؤول عــن تســيير النفايــات علــى المســتوى المحلــي مــن 
الجانــب المالــي والتشــغيلي )كنــس، جمــع ونقــل(. يمكــن تفويــض هــذه المهــام لعامليــن مــن القطــاع 

الخــاص وفًقــا لدفتــر شــروط دقيــق للغايــة.
- مراكــز الجمــع والتنظيــف: يتــم إنشــاء هــذه المؤسســات الوالئيــة و / أو البلديــة بموجــب مراســيم مــن 
الــوالة تحــدد شــروط تنظيمهــا وتشــغيلها. فهــم مســؤولون عــن جمــع ونقــل النفايــات المنزليــة ومــا 

شــابهها.
- مؤسســة تســيير مركــز الــردم التقنــي CET: تــم إنشــاؤها بموجــب مرســوم صــادر عــن الوالــي وتتمثــل 

مهمتهــا فــي تســيير مراكــز الــردم التقنــي للواليــة المعنيــة.
تهتــم الهيئــات العامــة األخــرى بتســيير النفايــات علــى المســتوى المحلــي، مثــل مديريــات البيئيــة الوالئيــة 

)DEW(، والمكتــب البلــدي للصحــة، ومؤسســات الصحــة العامــة، .... الــخ.
2. الجهات الفاعلة الخاصة

- المتعامليــن االقتصادييــن الناشــطين فــي مجــال الجمــع: المشــاركين فــي جمــع ونقــل النفايــات البلديــة، 
النفايــات الخاصــة، إلــخ.

- المتعامليــن االقتصادييــن الناشــطين فــي مجــال المعالجــة: القائميــن بأنشــطة اســتعادة النفايــات 
ومعالجتهــا اي )االســتعادة، التدويــر، التســميد، الحــرق، إلــخ(.

2.1. اإلطار العملي
لســنوات عديــدة، وعلــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي، كان تســيير النفايــات مصــدر قلــق للجميــع ســوآءا 
مواطــن او ممثــل عــام او خــاص. بينمــا تعتبــر اليــوم محــوًرا اساســيا لسياســة التنميــة المســتدامة. فــي 
ــة لتســيير  ــة، سياســة وطني ــات المعني ــف القطاع ــة بالتعــاون مــع مختل هــذا الســياق، نفــذت وزارة البيئ

النفايــات تتمثــل أهدافهــا فيمــا يلــي:
- المحافظة على النظافة العامة ونظافة المدن.

- تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين وحماية صحتهم.
- التخلص السليم، االيكولوجي والعقاني للنفايات؛

- تثمين النفايات القابلة للرسكلة؛
- تنمية االقتصاد األخضر، أكثر احتراما للطبيعة وأكثر ربحية؛

- خلق فرص العمل.
ايضا، تم تطوير العديد من االستراتيجيات والبرامج من أجل تنفيذها، من بينها:

 - المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة )PNAE-DD(؛
 -البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها )PROGDEM(؛

 -المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة )PNAGDES(؛
.)SNGID-2035( 2035 االستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق- 

3.1. اليات التخطيط والتسيير ومراقبة النفايات

التخطيــط هــو الخطــوة الرئيســية فــي عمليــة تســيير النفايــات، وطنيــا ومحليــا. فــي الواقــع، يجــب أن 
تكــون اليــة تخطيــط النفايــات مســتعرضة وتشــتمل علــى جميــع جوانــب تســيير النفايــات، مــن الوقايــة إلــى 

االزالــة، ممــا يجعــل مــن الممكــن ضمــان التســيير الســليم االيكولوجــي العقانــي للنفايــات.
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»SNID« 3.1. 2. المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها 1.3.1. النظام الوطني المعلوماتي للنفايات

لجميــع  القــرار  اتخــاذ  فــي  للمســاعدة  فعالــة  أداة 

ــي تســييرالنفايات،  ــة والمشــاركة ف ــات الفاعل الجه

فهــو يســمح باالنتقــال مــن قاعــدة بيانــات أوليــة 

إلــى لوحــة قيــادة معلوماتيــة تحمــل مؤشــرات، كمــا 

تضمــن تأميــن للبيانــات. يمكــن الوصــول إليــه عبــر 

الرابط snid.and.dz، ويتكون بشــكل أساســي من:

عــدة  مــن  مكونــة  المعلومــات  ادخــال  واجهــة 

استمارات تتعلق بمختلف فروع تسيير النفايات؛

مركــز  داخــل  محتــواة  البيانــات  قاعــدة 

الوكالــة؛ مســتوى  علــى  المتواجــد  البيانــات 

مؤشــرات  تحمــل  معلوماتيــة  قيــادة  لوحــة 

علــى شــكل احصائيــات، رســوم بيانيــة وخرائــط.

يشــكل  الــذي   ، ومراقبــة  تســيير  أداة  هــو   SNID

و  الفاعليــن   ، المؤسســات  بيــن  تواصــل  نقطــة 

الوطنيــة  )الوكالــة  البعيديــن جغرافًيــا  المتعامليــن 

مؤسســات،   ، البيئــة  مديريــات  للنفايــات، 

بـــ: يســمح  إلــخ(.   ، الخاصيــن  المتعامليــن 

•مشــاركة المعلومــات فــي الوقــت الفعلــي بــداًل 

من الوســائل التقليدية )االســتمارات والفاكســات 

ذلــك(؛ إلــى  ومــا  اإللكترونــي  البريــد  ورســائل 

ومعالجــة  وتخزيــن  بجمــع  •يقــوم 

البيانــات؛ مــن  كبيــرة  كميــات 

والطويــل. المتوســط    للمــدى  الرؤيــة  •تحديــد 

البيانــات المســجلة مــن طــرف الجماعــات المحليــة 

المؤسســات،  تســيير  مراكــز  البيئــة،  )مديريــات 

مــن  إلــخ(  الجمــع،  مراكــز  المعالجــة،  مراكــز 

تلقائًيــا  معالجتهــا  تتــم  األساســي  النظــام  خــال 

بواســطة النظــام. ثــم يتــم تســليمها فــي شــكل 

بــكل  تتعلــق  مؤشــرات إحصائيات وتقاريــر دوريــة 

الوطنــي. المســتوى  علــى  وحتــى  وواليــة  بلديــة 

يــدور المخطــط البلــدي لتســيير النفايــات حــول األحــكام التنظيميــة والقوانيــن الســارية يعتمــد علــى تقديــم 
حلــول لتســيير فعــال للنفايــات فــي جميــع أنحــاء البلديــة. يتــم انجــازه وتطويــره مــن طــرف رئيــس المجلــس 

.)PAW( ويجــب أن يكــون وفًقــا لمخطــط تهيئــة الواليــة )PAPC( الشــعبي البلــدي
يتجســد المخطــط البلــدي لتســيير النفايــات مــن خــال دراســة مفصلــة لجميــع الجوانــب المتعلقــة بتســيير 
النفايــات؛ )طريقــة الجمــع، الكنــس، التثميــن، التســيير التجــاري واإلداري إلــخ(. تتمحــور الدراســة علــى ثــاث 

)3( مهــام أساســية:

تنفيذ المخططات البلدية
تمثــل الجزائــر 1541 بلديــة عبــر التــراب الوطنــي، قامــت 1089 بلديــة بوضــع المخططــات البلديــة لتســيير 
النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها )SDGDMA( و87 مخطــط بلــدي فــي طــور االنجــاز أو فــي طــور التجديــد، 

أي أن 76 ٪ مــن جميــع البلديــات لديهــا أو هــي فــي طــور انجــاز مخططهــا البلــدي او فــي طــور تجديــده.
مــن بيــن المخططــات البلديــة التــي تــم تطويرهــا، هنــاك 570 مخطــط قديــم وتــم التحقــق مــن وضعــه، 
519 مخطــط منجــز. مــن بينهــم، لــم تتــم الموافقــة علــى 235 و284مخطــط تمــت الموافقــة عليــه. تمثــل 

المخططــات البلديــة الموافــق عليهــا 18٪ فقــط مــن مجمــوع البلديــات.

الشكل 01 : عمل منصة النظام الوطني للمعلومات حول النفايات.
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الرسم بياني 02 : عدد المخططات البلدية لتسيير النفايات، )المصدر: و.و.ن, سنة: 2020 (.

أظهــر فحــص عينــة مــن المخططــات البلديــة حــدود تنفيذهــا ميدانيًا، نظــرًا لجودة الدراســات المقدمة 
وعــدم توفــر األموال الازمــة لتنفيذها.

TEOM - 3.3.1. ضريبة جمع النفايات المنزلية

TEOM لـــ  الحالــي  التنظيمــي  لإلطــار  عــرض 

يفــرض القانــون 19-01 المؤرخ 12 ديســمبر2001، 

ــات  مــن خــال المــادة 51، المتعلــق بتســيير النفاي

الضرائــب  تحصيــل  شــابهها،  ومــا  المنزليــة 

والرســوم لصالــح الجماعــات المحليــة. وللتذكيــر، 

مــن   30 المــادة  بموجــب   TEOM إنشــاء  تــم 

ــى  ــه عل ــة لعــام 1993 وتمــت مراجعت ــون المالي قان

)المــادة  28( و2000  )المــادة   1997 التوالــي فــي 

.)21 )المــادة  و2015   )11 )المــادة  و2002   )15

أدخــل القانــون رقــم 21-01 المــؤرخ 22 ديســمبر 

عــدة   2002 لعــام  الماليــة  قانــون  بشــأن   2001

تغييــرات رئيســية تتعلــق بضريبــة تحصيــل نفايــات 

األسرة )TEOM(، وال سيما إعادة تقييم مستويات 

هــذه الضريبــة. تقــدم المــادة 12 مــن نفــس القانون 

تمــت  التــي   263 المــادة  الضرائــب  قانــون  فــي 

ــم مــن أي  ــى الرغ ــي »عل ــو التال ــى النح ــا عل صياغته

حكــم مخالــف، فــإن المجالــس الشــعبية البلديــة 

، فــي غضــون فتــرة أقصاهــا ثــاث ســنوات مــن 

1 ينايــر 2002، مســؤولة عــن التصفيــة ،التغطيــة 

ــة ». ــات المنزلي ــة النفاي ــة إزال والتقاضــي عــن ضريب

ــذ هــذه  ــى أن طــرق تنفي بينمــا تشــير المــادة 12 إل

المــادة ســيتم تحديدهــا مــن خال المســار القانوني.

اآلن،  حتــى  تطبيقــي  نــص  أي  إصــدار  يتــم  لــم 

الحكــم. هــذا  لتنفيــذ  العمليــة  الجوانــب  لوصــف 

منــذ ذلــك الحين، شــهدت TEOM زيادات من خال 

قوانيــن التمويــل المختلفــة. حيــث تــم إدخــال الزيــادة 

األخيــرة بموجــب قانون الماليــة لعام 2020. يوضح 

حســب   TEOM مقيــاس  تطــور  التالــي  الجــدول 

ــن عامــي 2015 و2020. ــب بي ــة دافعــي الضرائ فئ

أماكن لالستخدام السكني

أماكن لالستخدام المهني والتجاري 
والحرفي وما شابهها

أماكن التخييم والقوافل

وحدات صناعية وتجارية كبيرة

1 500-1 0002000-1 500

14 000-4 000

25 000-10 000

132 000-22 000

12 000-3 000

23 000-8 000

130 000-20 000

سنة 2020 (DZD)سنة 2015 (DZD)الفئات

• السياق الحالي
ــم  ــات. يت ــة العامــة للبلدي ــة ومــا شــابهها مــن الميزاني ــات المنزلي ــل تســيير النفاي ــم تموي ــر، يت فــي الجزائ
ــر المباشــرة، وبدرجــة أقــل مــن خــال  ــة المباشــرة وغي ــة مــن خــال الحصــة الضريبي ــر هــذه الميزاني توفي

ــرًا مــن خــال الدعــم الحكومــي. ــة وأخي ــي للبلدي ــل الذات التموي
يقودنــا تحليــل تســيير النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها مــن الجانــب االقتصــادي والمالــي إلــى تحديــد 

أساســيتين نتيجتيــن 
• زيادة التكاليف بسبب النمو السكاني.

 EPIC زيــادة أيًضــا بســبب تحســين نشــاط تســيير النفايــات )الجمــع والمعالجــة(، مــن خــال إنشــاء •
للجمــع والتنظيــف وإنشــاء مراكــز تقنــي لــردم النفايــات و / أو مفرغــات مراقبــة.

الجدول  02 : تطور السلم التقييمي للضرائب الخاصة برفع النفايات المنزلية.
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أهــم حصــة اقتصاديــة لـــ TEOM هــي مســاهمتها فــي تمويــل تســيير النفايــات للجماعــات المحليــة، 
ــدة  ــى أن قاع ــر. وتجــدر اإلشــارة إل ــل هــذا األخي ــة لتموي ــة ومســتدامة للغاي يشــكل TEOM طريقــة عملي
الفئتيــن األولييــن )العائــات والمحــات التجاريــة( تقــدر بنحــو 32 مليــار دينــار / ســنوًيا، بينمــا تبلــغ تكاليــف 

ــغ 55 ٪. ــار / ســنوًيا، أي بمعــدل مســاهمة TEOM يبل ــار دين ــي 58 ملي التســيير الحال

الرسم البياني 03 : مساهمة ضرائب الخاصة برفع النفايات المنزلية في المصاريف المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية

على الرغم من أهمية TEOM، إال أن التغطية ال تزال منخفًضة للغاية وأقل من التوقعات. 
فــي غيــاب TEOM، تســتفيد الســلطات المحليــة مــن مخصصــات ميزانيتهــا لتمويــل سلســلة تســيير 
ــات بأكملهــا. ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى عــدم نقــل المســؤولية عــن تســيير هــذه الضريبــة  النفاي
لصالــح البلديــات )فــي مســائل التصفيــة، التغطيــة والتقاضــي، كمــا هــو منصــوص بوضــوح فــي المــادة 
12 مــن قانــون الماليــة لعــام 2002(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البلديــات لــم تنفــذ التدابيــر التــي اســتحدثتها 
هــذه المــادة والتــي تنــص أيًضــا علــى أن تحويــل المســؤولية يجــب أن تتــم فــي غضــون فتــرة أقصاهــا 3 

ســنوات مــن 1 ينايــر 2002.
وبالتالــي، بســبب عــدم وجــود نصــوص تطبيقيــة تتعلــق بالطــرق العمليــة التــي تســمح بمــرور تحصيــل 
الضرائــب مــن قبــل مفتشــيات الضرائــب تجــاه البلديــات، يجــب أن تكــون هــذه المــادة موضــع مراجعــة مــن 

.TEOM أجــل الســماح لمصالــح البلديــة بالقيــام بدورهــا. بشــكل كامــل فــي تغطيــة

)PWAGDES( 4.3.1. البرنامج الوالئي الخاص بتسيير النفايات الخاصة

النفايــات  بتســيير  الخــاص  الوالئــي  البرنامــج 

النفايــات  وتســيير  تخطيــط  أداة  هــي  الخاصــة، 

اإلرشــادات  مــن  معاييرهــا  تســتمد  الخاصــة، 

الوطنيــة، ممــا يعطــي المزيــد مــن الوســائل للنجــاح 

فــي مهامهــا وفًقــا ألهــداف إبطــاء التأثيــرات الضارة 

مســتوى  وعلــى  العامــة  الصحــة  علــى  للنفايــات 

الوالئــي. يعــد االصحــاح البيئــي واســتعادة جــزء مــن 

النفايــات المحتمــل تحويلهــا إلــى منتجــات قابلــة 

للتســويق مــن األهــداف الرئيســية لهــذه الخطــة.

ــر  ــإن األم ــى المســتوى التنظيمــي، ف ــي، عل وبالتال

برنامــج  إلعــداد  الوالئيــة،  البيئــة  لمديريــة  راجــع 

فحــص  خــال  مــن  الواليــة  بهــذه  خــاص  تســيير 

مالحظــة: يمكــن اســتخدام البيانــات التــي تظهــر فــي PWADGES، نظــًرا الهميتهــا علــى 
 .PNAGDES المســتوى المحلــي ، فــي اطــار تحديــث

 )DAS( الصحيــة  الرعايــة  أنشــطة  مــن  النفايــات 

بشــكل منفصــل عــن تلــك المخصصــة للنفايــات 

منتجــي  تشــخيص  ضــرورة  وبالتالــي،  الصناعيــة. 

النفايــات الخاصــة، خصائصهــا، التقييــم الكمــي،  

المثلــى  الازمــة   القــرارات  باتخــاذ  يســمح  ممــا 

الجزائريــة. لانظمــة  وفًقــا  الخطــرة  للنفايــات 

منهجيــة  باتبــاع   PWAGDES تســمح  لذلــك، 

الرعايــة  نفايــات  لتســيير  حقيقــي  تقييــم  لتقديــم 

للقيــام  الواليــة.  مســتوى  علــى   )DAS( الصحيــة 

 ،DAS منتجــي  تحديــد  أواًل  علينــا  يجــب  بذلــك، 

وتصنيفهــم، وتقييمهــم الكمــي وعمليــة تســييرهم 

 ، ذلــك(  إلــى  ومــا   ، والنقــل   ، والجمــع  )الفــرز، 

مواقــع  دراســة  ازالتهــا.  طــرق  جميــع  ودراســة 

بمجــرد  المتواجــدة.  والمنشــآت  المعالجــة  مراكــز 

واألعطــال  المشــكات  ســتظهر  تشــخيصها، 

موضــوع  ذلــك  بعــد  ســتكون  والتــي  الموجــودة 

فــي  الــواردة  الحلــول  حيــث  مــن  خاصــة  معالجــة 

علــى  العثــور  هــو  منهــا  والغــرض   ،PWAGDES

الطــرق المناســبة للتســيير االمثــل للنفايات الخاصة 

قبــل  مــن  للتدخــل  المائمــة  الظــروف  وخلــق 

العامليــن علــى هــذا التســيير علــى مســتوى الواليــة.

الصناعيــة  بالنفايــات  المتعلــق  الجــزء  يتكــون 

وهــي: رئيســية،  مراحــل  ثــاث  مــن 

دراســة  إعــداد  مــن  وتتكــون   : األولــى  المرحلــة   -

عامــة تقــدم لمحــة عامــة عــن وضــع الواليــة مــن 

حيــث )الوضــع الجغرافــي، الصناعــي، البيئــي، إلــخ(.

- المرحلــة الثانيــة : الجــرد والتحليــل، ويتــم إجــراء 

جــرد  إنشــاء  هــو  منهــا  والهــدف   ، أوليــة  دراســة 

الجــرد  هــو  مــا  النفايــات.  إلنتــاج  وكمــي  نوعــي 

الــذي ســيتم إعــداده علــى أســاس منهجــي دقيــق 

ــة  ــات الصناعي ــد منتجــي النفاي ــك تحدي بمــا فــي ذل

الخاصــة حســب فئــة النفايــات والقطــاع. يعــد جمــع 

المعلومــات مــن العامليــن علــى الجمــع ومنشــآت 

تطويــر  مــن  للتمكــن  ضرورًيــا  أمــًرا  المعالجــة 

تحليــل نقــدي للوضــع الحالــي لتســيير النفايــات.

- المرحلــة الثالثــة : اقتــراح ســيناريو، بعــد تحليــل 

متعمــق للبيانــات التــي تــم جمعهــا، ســيتم تطويــر 

الســيناريوهات بهدف اقتراح حلول مناســبة وفعالة 

ــة. ــى مســتوى الوالي ــات عل لتحســين تســيير النفاي

لمتخــذي   PWAGDES تتيــح  أخيــًرا، 

المحلييــن: والمســؤولين  القــرارات 

أفضــل  معرفــة  علــى  الحصــول   -

داخلًيــا؛ المنتجــة  النفايــات  بكميــات 

- أن يكــون لديــك تقييــم وحلــول تقنيــة واقتصاديــة 

إنجــازات  أجــل  مــن  تنفيذهــا  ليتــم  شــاملة 

مــع  انســجاًما  أكثــر  ترتيبــات  أو  محتملــة  جديــدة 

DAS محلًيــا. المعبــر عنهــا لمعالجــة  االحتياجــات 
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5.3.1.  نظام الرصد واإلنذار

ــة الوطنيــة للنفايــات  فيمــا يتعلــق بتوجيــه المواطنيــن مــن أجــل تســيير أفضــل للنفايــات، قامــت الوكال
ــذار يتكــون مــن رقــم مجانــي، 3007، وتطبيــق للهاتــف المحمــول، NDIF. هــذا  بنشــر نظــام مراقبــة وإن
النظــام هــو جســر حقيقــي بيــن المواطنيــن وجميــع خدمــات تســيير النفايــات، بمــا فــي ذلــك البلديــات، 
ويســمح للمواطنيــن باإلبــاغ عــن أي فشــل فــي تســيير النفايــات، بمــا فــي ذلــك البقــع الســوداء مثبطــات 

عمليــة الجمــع.
يهدف نظام المراقبة إلى:

• تحسين البيئة المعيشية للمواطن.
• دعم ومرافقة الجماعات المحلية لتحسين تسيير النفايات.

• تحديد والقضاء على الرؤوس السوداء والمفرغات العشوائية.
يوضح الرسم البياني أدناه تشغيل نظام المراقبة واإلنذار.

مقارنــة بعــدد المكالمــات الــواردة عبــر الرقــم المجانــي 3007 خــال العاميــن الماضييــن )2019 و2020(، 
ــا  ــا بـــ 722.  ام ــة الهضــاب العلي ــا منطق ــة الشــمالية، تليه ــي 1664، و870 للمنطق ــدد اإلجمال ــغ الع بل
المنطقــة الجنوبيــة فلديهــا أقــل عــدد، 72 مكالمــة فقــط. يوضــح الشــكل 3 أدنــاه توزيــع المكالمــات علــى 

المناطــق الثــاث عبــر الوطــن.

الشكل 02 : مخطط توضيحي لعمل نظام الرصد واإلنذار.

الشكل 03 : عدد المكالمات الواردة في كل منطقة عبر الرقم األخضر 3007.

.NDIF شكل 04 : عدد االحتجاجات الواردة في كل منطقة عبر تطبيق

بالنســبة للمكالمــات الــواردة عبــر تطبيــق 
و2020(،   2019( الفتــرة  لنفــس   NDIF
للنفايــات    الوطنيــة  الوكالــة  اســتلمت 
6781مكالمــة. ال تــزال المنطقــة الشــمالية 
هــي المنطقــة التــي لديهــا أكبــر عــدد مــن 
المكالمــات حيــث بلــغ عددهــا 3419، تليهــا 
منطقــة الهضــاب العليــا بـــ 2819 مكالمــة. 
التــي  المنطقــة  الجنوبيــة هــي  والمنطقــة 
تقــدم أقــل عــدد مــن المكالمــات مــع 543 
توزيــع  أدنــاه   4 الشــكل  يوضــح  مكالمــة. 
الطلبــات فيمــا يتعلــق بالمناطــق الثــاث 

للوطــن.
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طبقا لقانون 19-01 عرفت النفايات المنزلية على أنها
ــة  ــن النشــاطات الصناعي ــة الناجمــة ع ــات المماثل ــة والنفاي ــن النشــاطات المنزلي ــة ع ــات الناتج كل النفاي

ــة. ــات المنزلي ــا تشــبه النفاي ــا ومكوناته ــي بفعــل طبيعته ــة وغيرهــا، والت ــة والحرفي والتجاري
الرســم البيانــي المقابــل يعطــي نظــرة مفصلــة علــى مختلــف الروابــط فــي سلســلة تســيير النفايــات 

المنزليــة ومــا شــابهها الموجــودة حالًيــا فــي جميــع أنحــاء اإلقليــم الوطنــي ]الشــكل. 05[

مالحظــة: ســيتم تنــاول كل مكــون مــن مكونــات هــذا المخطــط الشــامل بالتفصيل في األقســام 
التاليــة مــن التقرير.

الشكل 05 : مخطط شامل لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر؛ )المصدر: AND، سنة 2020(.

2. وضعية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها 

1.2. النفايات المنزلية و ما شابهها
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1.1.2. اإلنتاج 

فــي الجزائــر، تنتــج النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها 

مــن قبــل المنــازل والمتاجــر الصغيــرة واألســواق 

والمطاعــم واإلدارات والمنشــآت الصناعيــة. يمكــن 

أو  بالكتلــة  الناتجــة  النفايــات  كميــة  عــن  التعبيــر 

الحجــم، ومــع ذلــك، نظــًرا لقابليتهــا لانضغــاط، 

فــإن الكتلــة هــي فقــط البيانــات الموثوقــة التــي 

الميــزان.  باســتخدام  بســهولة  قياســها  يمكــن 

المنتجــة  الكميــات  عــن  التعبيــر  يتــم  وعليــه 

بالكيلــو غــرام / بالفــرد / فــي اليــوم أو فــي الســنة.

مــا  شــبهها  مــا  و  المنزليــة  النفايــات  تمثــل 

المنزليــة  النفايــات  إجمالــي  مــن   90٪ يقــارب 

النفايــات  تمثــل  المتبقيــة   10٪ ونســبة 

.)SNGID-2035 )المصــدر:  لهــا.  المشــابهة 

مــن  تأتــي  اســمها،  مثــل  المنزليــة،  النفايــات 

يبلــغ   ،2008 لعــام   RGPH لـــ  وفًقــا  المنــازل، 

عــام  فــي  مليــون.   35 حوالــي  الســكان  عــدد 

مليــون   43 بحوالــي  الســكان  عــدد  يقــدر   ،2020

نســمة )الديــوان الوطنــي لإلحصــاء، عــام 2020(.

األنشــطة  مــن  شــابهها  المــا  النفايــات  تنتــج 

االقتصاديــة واإلداريــة، أي نشــاط عــام أو خــاص 

التجــارة  يشــمل  وهــذا  خدمــة،  أو  منتًجــا  يولــد 

والحرفييــن  الســوق  وخدمــات  والبنــاء  والصناعــة 

والواليــات  الدوائــر  )البلديــات،  واإلدارات 

والمستشــفيات  العامــة  والمــدارس  والجامعــات 

 496 بنحــو  عددهــم  وقــدر  الصحيــة..(  والمراكــز 

.2011 االقتصــادي  اإلحصــاء  خــال  كيــان   990

النفايــات  مــن  اإلجماليــة  الكميــة  وبالتالــي، 

بحوالــي  تقــدر  المنتجــة،  شــابهها  ومــا  المنزليــة 

13.5 مليــون طــن، لســنة 2020. النمــو الســكاني 

فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهمان  الحضــري  والتطــور 

يهتــم  حيــث  النفايــات،  مــن  الكميــة  هــذه  زيــادة 

أنســب  وضــع  بوضعهــا،  العامــة  الســلطات 

األنظمــة لمنــع النفايــات وتســييرها بكفــاءة أكبــر.

يوضح الرسم البياني أدناه تطور إنتاج النفايات المنزلية وفًقا للسيناريوين SNGID-2035 ، وهما:
• السيناريوBusiness As Usual( BAU  : 1( لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق تسيير الوقائي النفايات 

المنزلية وما شابهها(؛
.)2035-SNGID تطبيق التوصيات المقترحة في( STRAT : 2 السيناريو •

الرسم البياني 04 : تطور كمية النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة بين 2016 و2035 ;

.)SNGID-2035 :المصدر( 

يعتمــد إنتــاج النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها علــى عامليــن رئيســيين: -عــدد منتجــي النفايــات )المنــازل، 
ــة(.  ــة واإلداري ــات االقتصادي والكيان

ومعــدل إنتــاج الفــرد اليومــي لهــذه النفايــات )الكتلــة / المنتــج/ اليــوم( ، وهــو متعلــق بــكل نــوع مــن أنــواع 
المنتجة.

ــة  ــة الوطني ــة الوكال ــة ومــا شــابهها الُمنَتجــة، كلفــت وزارة البيئ ــات المنزلي ــة النفاي ــاس كمي مــن أجــل قي
ــة ومــا شــابهها. ــات المنزلي ــم الكمــي للنفاي ــة للتقيي ــراء دراســة وطني ــات بإج للنفاي

تهــدف هــذه الدراســة إلــى وزن كميــة النفايــات الناتجــة مــن البــاب إلــى البــاب، مــن أجــل الحصــول علــى 
بيانــات أكثــر موثوقــة ودقيقــة.

ــن  ــة ومــا شــابهها بي ــات المنزلي ــاج النفاي ــادة، يمكــن أن يتضاعــف إنت ــة ســيناريو األعمــال المعت فــي حال
2016 و2035، ألكثــر مــن 11 مليــون طــن فــي عــام 2016 إلــى 23 مليــون طــن فــي عــام 2035. يجــب 
أن تقتصــر هــذه الزيــادة علــى 20.5 مليــون طــن فــي عــام 2035 فــي حالــة تنفيــذ االســتراتيجية، أي حوالــي 
أقــل مــن ٪10 مــن النفايــات المنتجــة مقارنــة بســيناريو األعمــال المعتــادة، بســبب تطبيــق تدابيــر الوقايــة 

)االتصــاالت، التســميد المنزلــي، إلــخ( والحوافــز الماليــة.
تعتبــر الجزائــر بلــًدا كبيــًرا مــن حيــث مســاحتها، فهــي تحتــل المرتبــة العاشــرة فــي العالــم مــع توزيــع ســكاني 
متنــوع للغايــة )كثافــة ســكانية عاليــة جــًدا فــي الشــمال ومنخفضــة جــًدا فــي الجنــوب( وتتركــز األنشــطة 
ــات بيــن  ــاج النفاي ــر فــي إنت ــرة، وبالتالــي فــرق كبي ــة والعواصــم الكبي ــة فــي المناطــق الحضري االقتصادي

واليــات البــاد.
يتــم تقديــر الكميــة المنتجــة حســب اختــاف معــدل إنتــاج الفــرد اليومــي مــن واليــة إلــى أخــرى وحســب 
عــدد الســكان. علــى الصعيــد الوطنــي، تقــدر كميــات النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها المنتجــة بـــ 0.80 كــغ 
/فــرد/ يــوم. تــم تســجيل إنتــاج العالــي مــن النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها فــي واليــة الجزائــر بحوالــي 0.90 

كــغ /فــرد/ يــوم.
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توضــح الخريطــة أدنــاه التوزيــع المكانــي إلنتــاج النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها حســب الواليــة لعــام 
.2020

.)AND :الخريطة 01 : خريطة تمثل إنتاج النفايات المنزلية وما شابهها  في الجزائر لسنة 2020 ؛ )المصدر

واليــات الجنــوب هــي تلــك التــي تنتــج أقــل كميــة 

مــن  )أقــل  شــابهها  ومــا  المنزليــة  النفايــات  مــن 

عــدد  انخفــاض  بســبب  ســنة(،  طــن/  ألــف   100

)باســتثناء  االقتصــادي  النشــاط  وقلــة  الســكان 

الصحــراء  الطاقــة(. واليــات شــمال شــرق  قطــاع 

مثــل الــوادي وغردايــة وأدرار يبلــغ إنتــاج النفايــات 

100 و200.000  بيــن  المنزليــة ومــا شــابهها مــا 

طن/ســنة. ويرجــع هــذا بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع 

عــدد الســكان مقارنــة بالواليــات األخــرى فــي هــذه 

هــذه  فــي  الصحــراء،  شــمال  واليــات  المنطقــة. 

توجــد  حيــث  وورقلــة،  واألغــواط  بســكرة  الحالــة 

أنشــطة اقتصاديــة أكثــر، يكــون إنتــاج النفايــات أكبــر 

بكثيــر. وتتــراوح مــا بيــن 200 و300 ألف طن/ســنة، 

رغــم أنهــا ال تــزال فــي المتوســط   المنخفــض للباد.

البــاد، باســتثناء واليتــي  تتمتــع واليــات شــمال 

تيسمســيلت وســعيدة )بإنتــاج يقــل عــن 150.000 

شــابهها(،  ومــا  المنزليــة  النفايــات  مــن  طــن 

بإنتــاج أعلــى نظــرا لتزايــد عــدد الســكان والنشــاط 

أعلــى  الجزائــر  االقتصــادي هنــاك. تمتلــك واليــة 

طــن/  مليــون  مــن  بأكثــر  النفايــات  مــن  إنتــاج 

هنــاك  تتركــز  االقتصاديــة  األنشــطة  ألن  ســنة(، 

مــع كثافــة ســكانية أكبــر. تليهــا الواليــات األكثــر 

وســطيف  وهــران  وهــي  بالســكان  اكتظاًظــا 

إنتاًجــا مرتفعــا  والتــي ســجلت  والبليــدة  والجلفــة 

و   400 )بيــن  شــابهها  ومــا  المنزليــة  للنفايــات 

600 ألــف طــن / ســنة(. بقيــة الواليــات الشــمالية 

يبلــغ متوســط   اإلنتــاج مــا بيــن 200 و 400 ألــف 

طــن/ ســنة باســتثناء الواليــات الشــمالية الشــرقية 

وقالمــة(  أهــراس  وســوق  )الطــارف  األقصــى 

وســيدي  وتيبــازة  تموشــنت  عيــن  وواليــات 

التــي لديهــا مســتوى منخفــض إلنتــاج  بلعبــاس 

النفايــات )مــا بيــن 100 و 200 ألــف طــن / ســنة(.

مــن وجهــة نظــر زمنيــة، يتزايــد إنتــاج النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها باســتمرار، بســبب النمــو الســكاني 
والتنميــة الحضريــة. ومــن وجهــة نظــر مكانيــة أو إقليميــة، فهــي مرتفعــة فــي شــمال البــاد ومنخفضــة 

)حتــى منخفضــة جــًدا( فــي الواليــات الجنوبيــة ومرتفعــة جــدا فــي واليــة الجزائــر.
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1.1.1.2. التقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شابهها

تعتبــر تســيير النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها مــن التحديــات الرئيســية التــي يجــب علــى الســلطات العامــة 
مواجهتهــا باســتمرار، ألن الزيــادة فــي كميــة النفايــات بســبب التوســع الديموغرافي القوي ونمو األنشــطة 

االقتصاديــة والتحضــر الســريع تشــكل مشــاكل جديــة بيئيــة، صحيــة وماليــة مثــل:
• ارتفاع تكلفة جمع النفايات المرتبطة بزيادة اإلنتاج اليومي.

ــا كبيــًرا نظــًرا لنــدرة األراضــي إلنشــاء مراكــز  • تشــبع منشــآت معالجــة النفايــات، والــذي يشــكل تحدًي
الــردم التقنــي، ومفــارغ مراقبــة..

ــع  ــن تجمي ــف العصــارة، والناجمــة ع ــى تصري ــي تضــاف إل ــة )GES(، الت ــازات الدفيئ ــاث الغ • إن انبع
النفايــات ومنشــآت المعالجــة والمفــارغ العشــوائية تشــكل عوامــل محتملــة للتلــوث البيئــي، ال ســيما 

مجــاري الميــاه والميــاه الجوفيــة.
وبالتالــي، مــن الضــروري تحديــد تقديــر دقيــق لكميــة النفايــات المنتجــة لــكل فــرد وفــي اليــوم )كغ/فــرد/ 

يــوم( يســمى عــادة معــدل إنتــاج الفــرد اليومــي.
مــن الناحيــة التقنيــة، يعتبــر معــدل إنتــاج الفــرد اليومــي مؤشــًرا رئيســًيا يجعــل مــن الممكــن تحديــد كميــة 
رواســب النفايــات والقــدرة علــى تحديــد الوســائل الازمــة للتســيير المناســب وفقــا للتشــريعات المعمــول 
بهــا. هــذا األخيــر يتطلــب التحديــث الــدوري. تجــري دراســة تقييــم كمــي للنفايــات المنزليــة ومــا شــابهها 

التــي أطلقتهــا الوكالــة الوطنيــة للنفايــات.

• منهجية التقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شابهها 

ــة  ــازل، كانــت الخطــوات التالي ــة ومــا شــابهها الناتجــة عــن المن ــات المنزلي ــم الكمــي للنفاي ــد التقيي لتحدي
ــة: ضروري

1. قيــاس معــدل إنتــاج الفــرد اليومــي للنفايــات المنزليــة ومــا شــابهها لعينــات الســكان فــي أكبــر عــدد 
مــن المناطــق وبأكبــر قــدر ممكــن مــن التنــوع )الحــد األدنــى، الحضــري والريفــي(.

2 . الجمــع بيــن كميــة النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها المعالجــة وكميــة النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها 
غيــر المعالجــة، ويمكــن تقديــر هــذه األخيــرة بتعميــم معــدل إنتــاج الفــرد اليومــي المعالــج إلــى الســكان 

الذيــن ال تخدمهــم منشــآت المعالجــة.
3 . إرســال البيانــات المتعلقــة بإنتــاج كميــة النفايــات المنتجــة وعــدد ســكان جميــع البلديــات إلــى 
ــدل  ــة مع ــب هــذه الطريق ــة(. تتطل ــات المحلي ــة والجماع ــة، وزارة الداخلي ــة )وزارة البيئ ــوزارات المعني ال

ــة. ــا شــابهها فــي كل بلدي ــة وم ــات المنزلي ــرد اليومــي للنفاي ــاج الف إنت
مســت حملــة الوطنيــة للتقييــم الكمــي المناطــق المناخيــة الحيويــة الثاثــة )الشــمالية، شــبه جافــة، 

ــا فــي  ــم تمثيله ــي يت ــات عشــوائية، والت ــذ عين ــة لســنة مــن خــال أخ ــة( وشــملت الفصــول األربع الجاف
الرســم البيانــي التالــي:

يتيــح أخــذ العينــات هــذا إمكانيــة تحديــد عــدد معيــن مــن المنــازل والكيانــات االقتصادية واإلدارية المنتشــرة 
فــي العديــد مــن الواليــات والبلديــات. باســتخدام المعادلــة الموضحة أدناه.

- z مجال ثقة أخذ العينات في 95 ٪
- e هامش خطأ المعاينة 1٪.

- P النسبة ، ثابتة عند 0.5 افتراضًيا.
- N حجم السكان المستهدفين 43 مليون نسمة.

- n حجم العينة 635 16.

الشكل 06 : رسم تخطيطي توضيحي لوضع أخذ العينات المتبع أثناء حملة القياس الكمي.
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لتحقيــق األهــداف المســطرة، تمــت العمليــة علــى ثــاث مراحــل أساســية، يتــم تقديــم التفاصيــل فــي 
المخطــط أدنــاه.

- التحضير للحملة.
- تقدم الحملة.

- معالجة البيانات وتحليلها.

ــة، يتعلــق بثــاث مناطــق للتجمــع الســكاني: التجمــع الرئيســي، التجمــع  العمــل الميدانــي فــي كل بلدي
ــوي والمنطقــة المتفرقــة. الثان

- المرحلة األولى : هي حملة التحسيس بين المنازل وتشكيل العينة المأخوذة مباشرة من المنازل 
والكيان اإلداري والتجاري، تستمر يومين.

- المرحلة الثانية : وهي حملة الوزن التي تستمر سبعة )7( أيام، ويكون وزن يومي للنفايات المجمعة 
من المنازل والكيان اإلداري والتجاري.

انطلــق مشــروع التقييــم الكمــي فــي نوفمبــر 2019، لكنــه حــدث تذبــذب شــديد خــال عــام 2020 ناتــج 
ــم االنتهــاء مــن أول  ــا. ت عــن الوضــع الصحــي الناجــم عــن جائحــة COVID-19. المشــروع متوقــف مؤقت

حملتيــن )خريــف وشــتاء(. ســيتم نشــر النتائــج فــي وقــت الحــق.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تجنيــد مــا ال يقــل عــن 82 محقًقــا لضمــان العمــل )مــن البــاب إلــى البــاب(. 
حملتيــن قــد تــم تنفيذهمــا خــال فصليــن، شــتاء وخريــف 2019/2020. يوضــح الشــكل 7 أدنــاه مســار 

كل حملــة.

الشكل 07 : مخطط توضيحي لمسار الحملة الوطنية للتقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شابهها.

الشكل 08 : مخطط لمسار كل حملة على مستوى البلدية.

الصورة 01 : صورة لتكوين المحققين المعينين بالتقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شابهها.
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2.1.1.2.  تصنيف النفايات المنزلية وما شابهها 

يعــد فهــم الخصائــص النوعيــة للنفايــات أمــًرا ضرورًيــا ألي عمــل علمــي فــي مجــال تســيير النفايــات، فهــو 
ال يقــل أهميــة عــن إدارة منشــأة المعالجــة أو لشــركة التجميــع التــي يوفــر التوصيــف لهــا معرفــة أفضــل 

بالتركيــب والكثافــة والرطوبــة مــن النفايــات.
ــة النفايــات الوطنيــة أكبــر حملتيــن وطنيتيــن لتصنيــف النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها تــم  حــددت وكال

ــي. ــى التوال تنفيذهمــا فــي 2014 و 2018 عل

أكــدت حملــة تصنيــف النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها لعــام 2014 أن تركيبــة النفايــات الناتجــة عــن المنازل 
تختلــف باختــاف المواســم وخصوصيــة كل منطقة.

تركيبة النفايات المنزلية وما شابهها ممثلة على النحو التالي:

الرسم البياني 05 : التركيبة المتوسطة السنوية للنفايات المنزلية وما شابهها؛ )المصدر: الوكالة الوطنية للنفايات، 
سنة 2014(.

يجــب التذكيــر بــأن البروتوكــول قــد تــم تطويــره خــال الحمــات. المنهجيــة المســتخدمة هــي نفســها 
للحملتيــن وهــي مســتوحاة مــن طريقــة MODECOM، التــي طــّورت فــي فرنســا فــي عــام 1993 بواســطة 
وكالــة البيئــة وإدارة الطاقــة »ADEME« وتــم المصادقــة عليهــا المســتوى األوروبــي. يعتمــد علــى تحديــد 

تركيبــة النفايــات مــن العينــات.
ومــع ذلــك، تختلــف منطقــة جمــع العينــات مــن حملــة إلــى أخــرى. ولمتطلبــات حملــة 2014، تــم أخــذ 

عينــات مــن شــاحنات الجمــع، بينمــا فــي عــام 2019 تــم أخــذ عينــات مباشــرة مــن نقــاط التجميــع.
تتبع منهجية العمل الخطوات التالية:

جمــع المعلومــات الازمــة لتنظيــم الحملــة: )التحقيــق المســبق حــول الخصائــص العامــة لمنطقــة 
الدراســة، إنتــاج النفايــات المنزليــة، تنظيــم الجمــع وتحديــد الطابــع الموســمي أم ال(.

ــام  ــة أي ــات لمــدة ثاث ــذ العين ــا: أخ ــة المــراد فرزه ــة العين تركيب
متتاليــة، بشــكل عشــوائي مــن المصــدر علــى مســتوى نقــاط 
بعيــن  يؤخــذ  الســكاني  التصنيــف  أن  العلــم  مــع  التجمــع. 

االعتبــار فــي المقــام األول.
الموقــع فــي غرفــة مغطــاة  بــه فــي  القيــام  العينــات:  فــرز 

)الخرســانة(.  ونظيفــة 
تمزيــق أكيــاس تحتــوي علــى نفايــات وخلــط محتواهــا بواســطة 

شاحن.
التجميــع: يتــم تســطيح الكتلــة بواســطة المجــارف والمكابس، 

ثــم تقســم إلــى 4 أجــزاء متســاوية.
يحتفظ بربع من األجزاء بطريقة عشوائية، يتراوح وزنه من 250 كغ إلى 400 كغ على األقل.

اســتعمال طاولــة فــرز متكونــة مــن ثــاث غرابيــل ذات ثقــوب دائريــة )35مــم،60 مــم، 100مــم( وبســاط 
باســتيكي الســتعادة العناصــر الدقيقــة )35مــم(. يمــر الفــرز بثــاث مراحــل: -فــرز العناصــر التــي يفــوق 

حجمهــا 100مــم، -فــرز العناصــر المحصــورة بيــن 60 و100 
ــن 35 و60 مــم. مــم، -فــرز العناصــر المحصــورة بي

الفرز حسب الفئات والفئات الفرعية للنفايات.
هــذه الخطــوات هــي نفســها للحملتيــن )2014 و2019(، ومــع 
ذلــك، تــم تقســيم فئــات النفايــات التــي تــم تحليلهــا خــال 
الحملــة األخيــرة إلــى فئــات فرعيــة، ممــا يســمح بتقديــر أفضــل 
ممكــن لطــرق معالجــة النفايــات، ويســاعد علــى تطويــر شــعب 

جديــدة للتثميــن فــي الجزائــر.

• بروتوكول التصنيف

• نتائج حمالت التصنيف

← تركيبة النفايات المنزلية وما شابهها في 2014
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أكــد فحــص نتائــج حملــة عــام 2014 غلبــة العنصــر العضــوي، والــذي يمثــل بعــد ذلــك ٪54.40، وهــو مــا 
يبــرر التثميــن البيولوجــي )التســميد والميثــان( كحــل لتحســين تســيير النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها فــي 

الجــزء األول.
فــي الجــزء الثانــي، تمــت التوصيــة بتثميــن عنصــر الباســتيك والــورق / الكرتــون والزجــاج والمعــادن والتــي 
تمثــل نســبة ٪30 مــن إجمالــي النفايــات، وكجــزء أخيــر تمــت التوصيــة بتثميــن الطاقــة لعنصــر القمــاش 

والنســيج الصحــي التــي تمثــل 12.62٪.

تركيبــة النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها لســنة 2018/2019 حســب الفئــات الفرعيــة مقدمــة فــي الرســم 
البيانــي أدنــاه:

← تركيبة النفايات المنزلية وما شابهها في 2018/2019

حملــة تصنيــف النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها لســنة 2018/20219 انطلقــت فــي أفريــل 2018 لتنتهــي 
فــي مــارس 2019. وكان هدفهــا هــو فهــم أفضــل لتركيبــة النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها علــى المســتوى 
الوطنــي وتحديــث البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــال الحملــة الســابقة، مــن أجــل التمكــن مــن تحديــد 

طــرق معالجــة مناســبة علــى مــدى الســنوات الخمــس إلــى العشــر القادمــة.
تركيبة النفايات المنزلية وما شابهها لسنة 2018/2019 ممثلة على النحو التالي:

أظهــرت نتائــج الحملــة األخيــرة أن العنصــر العضــوي ظــل هــو األكثــر ترجيًحــا للنفايــات المنزليــة ومــا 
شــابهها، حيــث يمثــل ٪53.61، يليــه الباســتيك الــذي يمثــل ٪15.31، والــورق / الكرتــون بنســبة 6.76٪. 
ــات  ــل جــزًءا مهــم مــن النفاي ــي تمث ــى مشــكلة الحفاضــات، والت ــا عل ــة الضــوء أيًض ســلطت هــذه الحمل
المنزليــة ومــا شــابهها بحوالــي ٪11.76، األمــر الــذي يتطلــب إعــداد طريقــة خاصــة لمعالجــة هــذا النــوع.

الرسم البياني 06 : التركيبة المتوسطة السنوية للنفايات المنزلية وما شابهها؛ )المصدر: الوكالة الوطنية للنفايات، 
سنة 2018/2019(.

الرسم البياني 07 : تركيب النفايات المنزلية وما شابهها حسب الفئات الفرعية؛ )المصدر: الوكالة الوطنية للنفايات، سنة 
.)2018/2019
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ــا  ــة وم ــات المنزلي ــر مــن نصــف النفاي ــل أكث ــل يمث ــل للتحل ــج، ناحــظ أن العنصــر القاب فــي ضــوء النتائ
شــابهها، وهــو يمثــل إمكانــات اســتثمارية كبيــرة لقطــاع التســميد والميثــان فــي الجزائــر.

ــا PET و ــر بنســبة ٪8، تليه ــاس الباســتيكية النســبة األكب ــل األكي بالنســبة للعنصــر الباســتيكي، تمث
PP وPEHD بنســب كل منهــا ٪3.53 و٪2.04 و٪0.92. ســيكون مــن المهــم النظــر فــي تطويــر شــعب 

الرســكلة.
أمــا بالنســبة للــورق /الكرتــون، يمثــل الكرتــون نســبة عاليــة مقارنــة بالفئــات الفرعية األخــرى بقيمة 4.91٪، 

ويشــكل األخيــر مصــدًرا كبيــًرا للتثميــن، مــع التذكيــر بــأن جــزًءا كبيــًرا يتــم اســترجاعه مباشــرة مــن التجار.

المقارنة بين نتائج سنة 2010، 2014 و2018/2019 يمكن تلخيصها على النحو التالي:
ــي  ــى ٪54.4 ف ــي 2010 إل ــة بســنة 2010 مــن ٪62.12 ف ــي العنصــر العضــوي مقارن - انخفــاض ف

2014 لينخفــض   مــرة أخــرى إلــى ٪53.55 عــام 2018.
ــد عليهــا فــي ضــوء النســب المســجلة. وارتفــع  ــادة فــي عنصــر النســيج / الحفاضــات يتــم التأكي -الزي
المعــدل مــن ٪10.26 فــي ســنة 2010 إلــى ٪12.62 فــي ســنة 2014 ليصــل أخيــًرا فــي عــام 2019 إلى 
نســبة ٪16.03. وترجــع هــذه الزيــادة بشــكل أساســي إلــى النمــو الســكاني حيــث ســجل عــدد المواليــد 

ســنويا أكثــر مــن مليــون مولــود فــي عــام 2017، وفقــا إلحصــاءات الديــوان الوطنــي لإلحصــاء.
- انخفــاض فــي عنصــر الــورق المقــوى المســجل فــي 2018/2019 بنســبة ٪7.07 مقارنــة بـــ 9.75٪ 
فــي ســنة 2010. ويرجــع ذلــك إلــى اســترجاع كميــة كبيــرة مــن هــذه المــادة فــي المنبــع أي مباشــرة 

علــى المســتوى مــن التجــار.
- نفــس الشــيء بالنســبة للعنصــر الباســتيكي الــذي ارتفــع مــن ٪16.88 ســنة 2014 إلــى 15.21٪ 

ــة. ســنة PEHD .2018/2019 هــو المــادة الرئيســية المطلوب
- المعــادن الحديديــة، باعتبارهــا األكثــر طلبــا، يتــم اســترجاعها مباشــرة مــن المصــدر، وعليــه غيابهــا فــي 
مراكــز الــردم التقنــي، بالــكاد ٪1.71 فــي 2018/2019، بينمــا كانــت النســبة المســجلة فــي 2014 

.2.84٪

تركيبــة النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها متغيــرة. العنصــر المتعفــن منخفــض، علــى الرغــم مــن أنــه يظــل 
العنصــر األكثــر أهميــة، فــي المقابــل، تتزايــد منتجــات التعبئــة والتغليــف. يوجــد عــدد قليــل جــدا مــن 

ــم اســترجاعها مــن المصــدر. ــرة يت المعــادن والخــردة، حيــث هــذه األخي
تــم إثبــات تفاعــات بيــن المنــاخ والنظــام الغذائــي، خاصــة فــي المنطقــة الجافــة. يعتبــر اســتهاك 

البقوليــات والعجائــن أكثــر أهميــة فــي اإلقليــم الجنوبــي.

مــن أجــل تحديــد حجــم النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها فــي الجزائــر، ووفًقــا للبروتوكــول المعتمــد، 
ــا  ــة وم ــات المنزلي ــد حجــم النفاي ــم( لتحدي ــة )100 و60 و35 مل ــل بأقطــار مختلف ــة غرابي اســتخدمت ثاث

شــابهها. النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا هــي علــى النحــو التالــي:

← تطور تركيبة النفايات المنزلية وما شابهها في 2010، 2014 و 2018/2019

← حجم النفايات المنزلية وما شابهها

الرسم البياني 08 : تطور تركيبة النفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر.
الرسم البياني 09 : حجم النفايات المنزلية وما شابها لسنة 2018/2019.
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← كثافة النفايات المنزلية وما شابهها

الرســم البيانــي التالــي يجمــع متوســط الكثافــة الفصليــة للنفايــات المنزليــة ومــا شــابهها لألربــع الواليــات 
التجريبيــة فــي 2018/2019.

ــن  ــى مــدى العقدي ــة ونمــط اســتهاك ديناميكــي قــوي، خاصــة عل ــادة ديموغرافي ــر زي لقــد عرفــت الجزائ
ــن. ــة للتثمي ــا قابل ــات المنتجــة، ومعظمه ــرة مــن النفاي ــاك رواســب كبي ــي، هن ــن. وبالتال الماضيي

لذلــك مــن الضــروري تشــجيع االســتثمار فــي قطــاع التســميد مــن جهــة و رســكلة التدفقــات األخــرى ذات 
اإلمكانــات االقتصاديــة المثبتــة.

بشــكل عــام، تتــراوح الكثافــة الفصليــة للنفايــات 

المنزليــة ومــا شــابهها فــي الواليات األربــع التجريبية 

بين 0.485 كغ /ل و0.190 كغ /ل. يتراوح متوسط   

الكثافــة بيــن 0.357 كــغ /ل و0.233 كــغ /ل. تكــون 

النفايــات المنزليــة ومــا شــابها أكثــر كثافة فــي الربيع 

بمتوســط   قيمــة 0.357 كــغ /ل. بمعنــى آخــر، وجــود 

كميــات كبيــرة مــن العنصــر العضــوي ~ 60.4 ٪ 

مــن كتلــة النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها. بالنســبة 

متغيــرة  ليســت  الكثافــة  فــإن  الفصــول،  لبقيــة 

كثيــرا، فهــي تتــراوح بيــن 0.233 كــغ /ل و0.253 

الســنوي  اإلحصائــي  المتوســط    ويبلــغ  /ل.  كــغ 

كــغ/م³.  271 حوالــي  التجريبيــة  األربــع  للواليــات 

 2014 ســنة  نتائــج  مــع  تتماشــى  النتائــج  هــذه 

منخفضــة  كثافــة  ذات  النفايــات  كانــت  حيــث 

)بيــن 200 و300 كجــم / م 3(، ويرجــع ذلــك، مــن 

بيــن أمــور أخــرى، إلــى وجــود كميــات كبيــرة مــن 

ــة. ــات العضوي ــف والنفاي ــة والتغلي ــات التعبئ منتج

القيمــة  هــذه  العلميــة،  للمنشــورات  وفقــا   

الحصــول  تــم  التــي  النتائــج  مــع  تتماشــى 

الناشــئة. البلــدان  بعــض  فــي  عليهــا 

العمليــات  جميــع  الجمــع  قبــل  مفهــوم  يشــمل 

يهــدف  للنفايــات.  الفعلــي  الجمــع  تســبق  التــي 

فــي  وتخزينهــا  وتجميعهــا  النفايــات  جمــع  إلــى 

المرحلــة  هــذه  الغــرض.  لهــذا  مخصــص  مــكان 

ذات أهميــة متزايــدة، والتــي تتجلــى فــي كل مــن 

تأثيرهــا علــى البيئــة وفــي تنظيــم التجميــع، بالنظــر 

إلــى تطــور حجــم النفايــات فــي المــكان والزمــان.

ــة، باإلضافــة  ــس للغاي ــر متجان ــل الجمــع غي أداة قب

إلــى أكيــاس القمامة المتناثــرة على األرض، وهناك 

حاويات من أنواع وأحجام مختلفة على سبيل المثال

- حاويات من PEHD  )180، 240، 770 و1100 لتر(

م³    12 حتــى   6 مــن  معدنيــة  صناديــق   -

والبكــرات  والمعــادن،  للبنــاء  مواضــع   -

يمكــن  ال  معينــة  مناطــق  فــي  والنطاطــات 

الوصــول إليهــا مــن خــال دورات التجميــع، مثــل 

القصبــات والقصــور والشــوارع الضيقــة للغايــة.

لوحــظ فــي الميــدان العديــد مــن العيــوب فيمــا 

ــل الجمــع المســتخدمة، وهــي: ــأداة قب يتعلــق ب

- توزيعهــا المكانــي ال يغطي كامل إقليم البلدية

 ، المطلوبــة  األعــداد  فــي  نقــص   -

، المحليــة  االحتياجــات  تلبيــة  وعــدم 

جــدا. قديمــة  المســتعملة  المعــدات   -

مــن  الرغــم  علــى  أنــه  إلــى  أيًضــا  اإلشــارة  وتجــدر 

الجهــود المبذولــة فــي بعــض التجارب/المشــاريع 

المخصــص  الجمــع  قبــل  نظــام  فــإن  التجريبيــة، 

للفــرز االنتقائــي قليــل أو غيــر مطــور وغالًبــا ما يكون 

ــق وتدهــور(. عرضــة ألعمــال التخريــب )ســرقة، حري

الوكالــة  قبــل  مــن  جديــد  نهــج  اتبــاع  تــم 

النظــر  إعــادة  خــال  مــن  للنفايــات،  الوطنيــة 

يجــب  التــي  األولويــة  ذات  التدفقــات  فــي 

وضعهــا. ســيتم  التــي  األداة  ونــوع  تعبئتهــا 

الرسم البياني 10 : متوسط   الكثافة الوطنية للنفايات المنزلية وما شابهها سنة 2018.

الصورة 02 : أداة قبل الجمع.  

2.1.2. قبل الجمع 
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3.1.2. الجمع والنقل 

تؤمــن البلديــة علــى إقليمهــا، وفًقــا للتشــريعات 

احتياجــات  لتلبيــة  عامــة  خدمــة  بهــا،  المعمــول 

النفايــات  ومعالجــة  ونقــل  جمــع  مــن  الســكان 

بلديتــان  تقــرر  قــد  شــابهها.  ومــا  المنزليــة 

كل  أو  جــزء  لتولــي  الجهــود  توحيــد  أكثــر  أو 

شــابهها.  ومــا  المنزليــة  النفايــات  لتســيير 

هــذه  العامــة  المصلحــة  مهمــة  تفويــض  يمكــن 

أو منحهــا لمؤسســات خاضعــة لمراقبــة الســلطة 

القطــاع  فــي  الخدمــات  لمقدمــي  أو  العامــة 

بعــض  فــي  الشــروط.  لدفتــر  وفًقــا  الخــاص، 

األحيــان، يتــم تحديــد العيــوب والســهو والثغــرات 

ــزم  ــي تل ــر الشــروط الت ــة لدفات ــود التعاقدي فــي البن

المبلــغ  فواتيــر  مثــل  الخدمــة،  بمــزود  البلديــة 

المقطــوع وعــدم تحديــد االلتزامــات، ممــا يــؤدي 

إلــى تكلفــة إضافيــة ســيتعين علــى البلديــة تحملهــا.

مــن بيــن 48 واليــة، هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن 

األوضــاع القانونيــة للمتدخليــن فــي قطــاع جمــع 

مؤسســات  هنــاك  الطــرق.  وتنظيــف  النفايــات 

ومؤسســات  وصناعــي  تجــاري  طابــع  ذات  عامــة 

خاصــة وخدمــات تخضــع لســلطة البلديــات. بنــاء 

مفصلــة  حالــة  عــرض  المحدثــة،  األرقــام  علــى 

التالــي: المخطــط  فــي  موضحــة  للمتدخليــن 

 المراحــل التــي تجتازهــا النفايــات تتكــون مــن مزيــج مــن عــدة روابــط لوجســتية، تبــدأ بقبــل الجمــع، جمــع 
النفايــات المفــرزة أو غيــر المفــرزة يتــم مــن قبــل المتعامليــن المكلفيــن بالجمــع ثــم نقلهــا إمــا إلــى مراكــز 

التحويــل أو مباشــرة إلــى منشــآت المعالجــة )الشــكل 9 أعــاه(.

فيمــا يتعلــق بالوســائل اللوجســتية المســتعملة، هنــاك مجموعــة مختلفــة مــن الوســائل ومــن عــدة أنــواع 
ــرة الحجــم، -شــاحنات  ــات مفتوحــة(، -شــاحنات كبي ــة )عرب ــات األقمــار الصناعي -شــاحنات الحشــو، -عرب

صغيــرة -وعربــات يمكــن جرهــا

الرسم البياني 11 : المتعاملين المكلفين بجمع النفايات المنزلية وما شابهها؛

 )المصدر الوكالة الوطنية للنفايات، عام 2020(.

الشكل 09 : عملية قبل الجمع، الجمع ونقل النفايات المنزلية وما شابهها. 

الصورة 03 : الخدمات اللوجستية المستعملة في جمع النفايات.
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مســتوى  علــى  إجراؤهــا  تــم  التــي  الماحظــة 

متكــرر  عطــل  معــدل  تظهــر  الوحــدات  مختلــف 

إلــى حــد مــا بســبب نقــص الصيانــة الوقائيــة و 

التــي  / أو إجــراءات اإلصــاح والعيــوب الخطيــرة 

غالًبــا مــا تعــرض األداء الســليم للمعــدات التــي 

ولكــن  ضعيــف،  بمــردود  اســتخدامها  يتميــز 

أيًضــا، مــن خــال التأثيــر البيئــي الــذي يعبــر عنــه 

الخفيفــة  النفايــات  ســقوط  رئيســي  بشــكل 

الحاويــات. أو  الشــاحنات  العصــارة مــن  وتســرب 

وبالتالــي، فــي هــذه الحالــة، يتأثــر مســتوى األداء 

بشــدة، وانخفــاض معــدل الجمــع واإلفــراط فــي 

ــر، يبلــغ معــدل  ــة المعــدات. وللتذكي اســتخدام بقي

المتوســط    المناطــق الحضريــة فــي  الجمــع فــي 

لذلــك،  الريفيــة.  المناطــق  فــي   67٪ و   87٪

هنــاك حاجــة للتحــرك نحــو متطلبــات تقنيــة أكثــر 

صرامــة تتناســب بشــكل أفضــل مــع الخصائــص 

المحليــة، ممــا يجعــل مــن الممكــن التحكــم فــي 

ــب تحســين  ــا. وهــذا يتطل ــوب أو تقليله هــذه العي

دفاتــر الشــروط إلقتنــاء معــدات الجمــع، وهــي أحــد 

للنفايــات. أفضــل  لتســيير  الرئيســية  المميــزات 

يتــم نقــل النفايــات مباشــرة بعــد الجمــع وقبــل 

بالجمــع  المكلفيــن  المتعامليــن  ويقــوم  الجمــع، 

منشــآت  إلــى  مباشــرة  إمــا  النفايــات  ونقــل 

المعالجــة، أو إلــى مراكــز التحويــل ثــم إلــى منشــآت 

المعالجــة )مركــز الــردم التقنــي ومفرغــة مراقبــة(.

ــات، تقطــع الشــاحنات مســافة  فــي بعــض البلدي

والتــي  المحــددة  المســافة  تتجــاوز  طويلــة 

منشــآت  إلــى  للوصــول  كيلومتــرا   23 ا  تبلــغ 

للعربــات  المبكــر  القــدم  يبــرز  ممــا  المعالجــة، 

اســتغال  علــى  المحليــة  الجماعــات  ويحــث 

الموقــع بطريقــة غيــر تنظيميــة لتقليــل تكاليــف 

اللوجســتية. مواردهــم  علــى  والحفــاظ  النقــل 

مصنفــة  منشــآت  هــي  التحويــل  مراكــز 

المشــاكل،  مــن  النــوع  هــذا  لحــل  خصيصــا 

المجمعــة  النفايــات  تســتقبل  مراكــز  وهــي 

دمــج،  فصــل،  )فــرز،  لمعالجتهــا  البلديــات  مــن 

التقنــي. الــردم  مراكــز  إلــى  إرســالها  قبــل  إلــخ( 

تتمتــع مراكــز التحويــل هذه بميزة كبيــرة تتمثل في:

النفايــات عــن طريــق  - تقليــل تكلفــة تســيير 

الــدورات  عــدد  مــن  كبيــر  بشــكل  التقليــل 

غالًبــا  التــي  التقنــي،  الــردم  مركــز  إلــى 

الحضريــة؛ المناطــق  عــن  بعيــدا  يقــع  مــا 

قــدر  واســترجاعها  النفايــات  فــرز   -

الــردم. إلــى  التحــول  قبــل  اإلمــكان 

الماحظــة التــي تــم إجراؤهــا فــي الميــدان فيمــا يتعلــق بطــرق التســيير المختلفــة المســتعملة توضــح مــا 
: يلي

- التسيير المباشرة هو النمط األكثر انتشارا على المستوى الوطني ، ويتميز بتنظيم محدود.
- مشاركة عدة فاعلين تطرح العديد من الصعوبات من حيث المتابعة والرقابة في الميدان.

مــن التحليــات المختلفــة يتضــح أن أنســب نظــام للوضــع الحالــي يمكــن أن يكــون تفويــض هــذه الخدمــة 
ــا، سيســمح هــذا بالتحكــم بشــكل أفضــل فــي التكاليــف، وتحســين  العامــة لصالــح المهنييــن. فــي رأين
وســائل الجمــع واســتدامة الممارســات الجيــدة وتطويــر األنشــطة االقتصاديــة مــن خــال اســترجاع وتثمين 

المــواد القابلــة للرســكلة. المــوارد البشــرية أيضــا تجــد حســابها مــن حيــث األجــر.

4.1.2. تثمين النفايات

تثميــن النفايــات تشــمل كل عمليــة إعــادة اســترجاع النفايــات، إعــادة تدويرهــا أو تحويلهــا إلــى ســماد. فهــي 
تعــد عامــًا أساســيًا للتنميــة المســتدامة ألســباب بيئيــة واقتصاديــة.

ان تقليــل النفايــات المخزنــة فــي المفــارغ وتحســين المــوارد خاصــة المــواد الخــام، يقلــل مــن التأثيــر علــى 
البيئــة. فعمليــة التثميــن النفايــات تســاهم فــي النمــو االقتصــادي مــن خــال خلــق وظائــف جديــدة 

ــرة. ــة كبي وتحقيــق مكاســب مالي
يتــم اســتغال قطــاع تثميــن النفايــات فــي الجزائــر بشــكل ضئيــل بســبب العديــد مــن القيــود والعراقيــل 
التــي يواجههــا المتعاملــون االقتصاديــون علــى الصعيديــن التنظيمــي والمؤسســاتي، والتــي تــؤدي بهــذا 

القطــاع إلــى خســائر اقتصاديــة كبيــرة.
للتعامــل ومواجهــة هــذا الوضــع، قامــات االســتراتيجية الوطنيــة لتســيير النفايــات ألفــاق 2035 بوضــع 
أهداًفــا اســتراتيجية لتعزيــز الفــرز االنتقائــي مــن المصــدر للوصــول الــى تثميــن ٪30 مــن النفايــات المنزلية، 
واالنتقــال نحــو التســيير المتكامــل والمســتدام للنفايــات. وهــذا مــن شــأنه أن يمّكــن الســلطات العامــة 
ــق  ــروة ويوفــر فــرص العمــل ويمهــد الطري ــد الث ــذي يول ــري ال ــى االقتصــاد الدائ مــن ضمــان االنتقــال إل

القتصــاد أخضــر مــن خــال تشــكيل الرابــط الدائــم بيــن البيئــة واالقتصــاد.
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1.4.1.2 تثمين المواد الصلبة )الجزء الجاف (

• تثمين النفايات المنزلية وما شابهها من طرف المتعاملين الخواص 

عملــت وكالــة النفايــات الوطنيــة منــذ عــام 2015 علــى إعــداد عمليــة لتحديــد كل المتعامليــن الناشــطين 
فــي قطــاع اســترجاع وإعــادة تدويــر النفايــات مــن خــال تحديــث قائمــة المشــغلين بانتظــام. وذلــك مــن 
خــال تســجيل المتعامليــن المســجلين فــي الســجل التجــاري ســواء كانــوا أشــخاًصا طبيعييــن أو اعتبارييــن 

وتســليمهم شــهادة تســجيل.
يســتمر تحديــث قاعــدة هــذه البيانــات بصفــة دوريــة عــن طريــق عمليــة جــد بســيطة التــي تســمح للمتعامــل 
االقتصــادي بمــلء االســتمارة المتواجــدة علــى الموقــع الرســمي للوكالــة، وبعــد التحقــق مــن المســتندات 

اإلداريــة الخاصــة بــه يتلقــى شــهادة تســجيل.
توضــح الخريطــة التاليــة توزيــع المتعامليــن االقتصادييــن فــي كل واليــة، فمعظمهــم يتمركــزون فــي 
شــمال البــاد بنســبة ٪85، علــى ســبيل المثــال واليــة الجزائــر وحدهــا لديهــا 49 متعامــل وواليــة بومرداس 
لديهــا 24 متعامــل. امــا فيمــا يخــص منطقــة الجنــوب فيوجــد بالــكاد ٪15 مــن الفاعليــن االقتصادييــن.

الخريطة 02 : توزيع المتعاملين االقتصاديين في كل والية.
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• دراسة فروع تثمين النفايات

ــي  ــذ عمــل ميدان ــم تنفي ــة ومــا شــابهها التــي يمكــن تثمينهــا، ت ــات المنزلي ــة النفاي ــد كمي مــن أجــل تحدي
مــع متعامليــن اقتصادييــن يعملــون فــي فــروع االســترجاع و/أو الرســكلة وفقــا لبروتوكــول أخــذ العينــات 
العشــوائية. والــذي مكننــا مــن تحديــد واســتخراج مؤشــرات المتمثلــة فــي: كميــة النفايــات المثمنــة نســبة 

التثميــن وغيرهــا مــن المؤشــرات التقنيــة واالقتصاديــة. 
ــات المعتمــد  ــات المختلفــة لبروتوكــول أخــذ العين ــة للمكون ــة تفصيلي ــي رؤي ــي التال يعطــي الرســم البيان

ــة التقييــم الكمــي. خــال حمل

تطلبــت حملــة التقييــم الكمــي عــدة خرجــات ميدانيــة. مــا ال يقــل عــن 38 واليــة ممثلــة لألقاليــم األربــع 
للبــاد )الشــرق والغــرب والوســط والجنــوب( تــم أخــذ عينــات منهــا )انظــر الخريطــة 3(.

الشكل 10: مخطط توضيحي لبروتوكول أخذ العينات المعتمد. 

الخريطة 03 : الواليات التي تم أخذ عينات منهم وتواريخ المهمات حسب االقليم.
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• مناطق نشاط المتعاملين االقتصاديين 

• عملية التثمين حسب المواد 

توضــح هــذه الخريطــة كثافــة المتعامليــن الناشــطين علــى مســتوى كل واليــة، بمــا فــي ذلــك المتدخليــن 
في القطاع.  

ناحــظ أن مجــال ممارســة النشــاط بالنســبة للمتعامليــن االقتصادييــن ليــس متجانًســا فــي جميــع أنحــاء 
الجزائــر. فــي الواقــع، فــي شــمال البــاد، كثافــة األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة الســتعادة النفايــات 
المنزليــة ومــا شــابهها عاليــة جــًدا، ال ســيما فــي واليــات الجزائــر وقســنطينة ووهــران، وعنابــة وســكيكدة 
وســطيف. عــاوة علــى ذلــك، فــي منطقــة الجنــوب، عــدد المشــغلين فــي هــذا القطــاع متواضــع إلــى حــد 

مــا باســتثناء واليــة غردايــة، التــي تتميــز بأنشــطة أكثــر أو أقــل أهميــة.

فيمايلــي، قمنــا بتخطيــط عمليــات التثميــن لمختلــف المــواد المســترجعة مــن المتعامليــن التــي تــم أخــذ 
عينــات منهــا وعــرض حالــة كل شــعبة. المــواد األكثــر طلبــا هــي: الــورق/ الكرتــون، الباســتيك، المعــادن، 

الزجــاج والخشــب.
مالحظة: يمكن أن يكون المتعامل مسترجع أو مرسكل، ويستطيع أن يكون في نفس الوقت مسترجع 

ومرسكل. هذا األخير يتبع عملية االسترجاع عند المصدر، حتى يتحول إلى منتج نهائي.

الخريطة 04 : مناطق نشاط المتعاملين االقتصاديين
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الورق والكرتون

اســترجاع الورق/الكرتــون تتــم علــى مســتوى المتاجــر الصغيــرة، منشــآت المعالجــة والمصانــع، ثــم يتــم 
ــي )الشــكل 3( يوضــح  ــات. المخطــط التال ــى شــكل مكعب ــا عل ــرز وجمعه ــن للف ــر التخزي ــى حظائ ــا إل نقله

ــون. ــات الورق/الكرت ــن نفاي ــة تثمي ــع مراحــل عملي جمي

اســترجاع الباســتيك )PET، PEHD، فيلــم باســتيكي، PP، PS، مطــاط، PVC( تتــم علــى مســتوى 
منشــآت المعالجــة والمصانــع ومتاجــر صغيــرة. يتــم نقلهــا إلــى حظائــر التخزيــن ليتــم فرزهــا وفًقــا لنــوع 

ــاه(. الباســتيك )انظــر الشــكل 4 أدن

بمجرد اكتمال العملية، يكون المكمن إما:
بالبيــع لمصانــع اإلنتــاج )أ(: وهــي نهايــة سلســلة االســترجاع حيــث تســتخدم مصانــع اإلنتــاج مكعبــات 

الورق/الكرتــون كمــادة أوليــة ثانويــة.
ــورق/ ــات مــن ال ــل. كمي ــة الرســكلة والتحوي ــة عملي ــى وحــدة الرســكلة )ب(: هــذه هــي بداي التحــول إل
الكرتــون المفــرزة والمضغوطــة تــم تحويلهــا إلــى منتجــات نهائيــة )منصــات البيــض، مناشــف ورقية..(، 

يمــر مــن خــال دائــرة تحويــل بســعة 16 طن/يــوم.
بدمج المنتج النهائي في الدائرة التجارية.

بمجــرد اكتمــال العمليــة، يتــم ضغــط الباســتيك وربطــه بســعة تتــراوح مــن 10 إلــى 20 طنــا فــي اليــوم 
ليتــم توجيهــه إمــا:

إلى مصانع اإلنتاج )أ(: نهاية سلسلة االسترجاع.
ــا  ــات وقطعه ــق النفاي ــم تمزي ــث يت ــادة الرســكلة، حي ــة إع ــة عملي ــى وحــدة الرســكلة )ب(: هــي بداي إل
باســتخدام آلــة القطــع بســعة 10 طن/يــوم، ثــم غســلها وشــطفها وتجفيفهــا لتمريرهــا إلــى آلــة منتجــة 

للحبيبــات بســعة 2 إلــى 5 طن/يــوم.
)د(: الحبيبات،

ــى  ــاج. اعتمــادا عل ــع اإلنت ــة لمصان ــة ثانوي ــه وبيعــه كمــادة أولي )ج(: الباســتيك المقطــع: يمكــن نقل
نــوع الباســتيك، يتــم بعــد ذلــك تحويــل الحبيبــات إلــى منتجــات نهائيــة، والتقينــا بمتعامليــن الذيــن 

ــض لنشــر الغســيل. ــق ومقاب ــون مــن PP وPEHD صنادي يصنع

البالستيك

الشكل 12 : مسار عملية تثمين البالستيك؛ المصدر: و.و.ن.الشكل 11 : مسار عملية تثمين الورق/الكرتون المصدر و.و.ن.
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الخشبالزجاج

ــى مســتوى منشــآت المراحل المختلفة لعملية تثمين نفايات الزجاج ممثلة في الشكل13  أدناه ــا عل ــم اســترجاعه إم ــخ( يت ــاث مســتعمل ...إل ــارة، خشــب وأث ــات الخشــب )نج نفاي
ــاه يوضــح المراحــل المختلفــة  ــرة. الشــكل 6 أدن ــى فــي المتاجــر الصغي ــع الخشــب وحت المعالجــة، مصان

ــات الخشــب. ــن نفاي ــة تثمي لعملي

يتــم اســترجاع الزجــاج فــي منشــآت المعالجــة والمصانــع والمتاجــر الصغيــرة. الكميــات المســترجعة يتــم 
نقلهــا إلــى حظائــر التخزيــن ليتــم فرزهــا حســب النــوع، ثــم تنظيفهــا، ثــم بيعهــا إمــا:

إلى مصانع اإلنتاج )أ(: نهاية سلسلة االسترجاع.
الزجــاج المســترجع مغســول  )ب(: هــي بدايــة عمليــة الرســكلة والتحويــل.  إلــى وحــدات الرســكلة 
ومطحــون )تبلــغ ســعة آلــة الطحــن 12 طن/يــوم(، ثــم يتــم تحويلــه إلــى منتجــات نهائيــة )دعامــات ألرجــل 

ــرة. ــرة للحرفييــن والمتاجــر الصغي ــاع هــذه األخي ــخ(. تب ــة، ومــواد للزينة..إل الطاول

يتم نقل الخشب إلى حظائر التخزين ليتم فرزه، ثم يتم تجديده إما:
ــم تصليحــه وترميمــه  ــاث المســتعمل يت إلعــادة االســتعمال وإعــادة االســتخدام )أ(: المنصــات واألث

بحيــث يمكــن إعــادة اســتعماله مــن جديــد.
وحدات الرسكلة )ب(: هي بداية عملية الرسكلة والتحويل. هناك نوعان من التحويل:

التحويل قبل الطحن: يتم فرز وتحويل نفايات الخشب إلى فحم، ثم بيعها للمتاجر الصغيرة.
التحويــل بعــد الطحــن: آلــة الطحــن يمكــن أن تصــل إلــى 12 طــن فــي اليــوم، نجــارة الخشــب يتــم 
اســتعمالها مــن قبــل مربــي الماشــية، أو يتــم تحويلهــا إلــى منتجــات نهائيــة مثــل ألــواح MDF التــي تبــاع 

للنجاريــن أو مســتخدمين آخريــن.

الشكل 14 : مسار عملية تثمين الخشب المصدر و.و.ن.الشكل 13 : مسار عملية تثمين الزجاج المصدر و.و.ن.
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معادن حديدية وغير حديدية

شــعبة تثميــن المعــادن الحديديــة وغيــر الحديديــة تتــزود مــن نفايــات ذات أصــول متنوعــة، االســترجاع يتــم 
علــى مســتوى المصانــع، ولكــن أيضــا علــى مســتوى منشــآت المعالجــة والمتاجــر الصغيــرة. عمليــة تثميــن 

نفايــات المعــادن فــي الشــكل أدنــاه.
علــى الصعيــد الوطنــي، المعــادن الحديديــة تعــد أهــم شــعبة قابلــة للتثميــن مقارنــة بالــدول األخــرى. 
الكميــة المثمنــة ســنويا حوالــي 628 915 طــن. وهــذا يشــمل نفايــات الفونــت، الفــوالذ والحديــد. يتــم 

ــة. ــاء واألشــغال العمومي ــد مــن القطاعــات، وال ســيما فــي البن ــرة فــي العدي ــات كبي ــاج كمي انت

مقارنــة بالباســتيك والــورق/ الكرتــون، فــإن هــذان األخيــران يمثــان علــى التوالــي 304 321 طن/ســنة 
و108 396  طن/ســنة مــن النفايــات المثمنــة، تليهمــا المعــادن غيــر الحديديــة والخشــب بكميــات متقاربــة 

جــدا. الرســم البيانــي 1 أدنــاه يبيــن كميــة النفايــات المثمنــة حســب كل شــعبة، فــي جميــع أنحــاء البــاد.

النفايــات يتــم نقلهــا إلــى أماكــن التخزيــن ليتــم فرزهــا حســب النــوع )حديــد، ألومنيــوم، فونــت.. إلــخ(. ثــم 
يتــم دفعهــا و/أو بيعهــا:

إلى مصانع اإلنتاج )أ(: نهاية سلسلة االسترجاع.
وحــدات الرســكلة )ب(: هــي بدايــة عمليــة الرســكلة والتحويــل. المعــادن المفــرزة يتــم تحويلهــا إلــى 

ــوم. ــة وبســعة 500 طن/ي ــه عالي ــرن درجــة حرارت ــر ف ســبائك، تمــر عب
المصانــع الكبيــرة للمعــادن العاملــة فــي الســوق الجزائريــة هــي »توســيالي« فــي وهــران و«مجمــع 

ــر التعامــات. ــى أكب ــا ســيطرة عل ــة، ولديه ــب« فــي عناب ــار للصل الحج

وفقــا لماحظتنــا، هنــاك عنصــران أساســيان يحفــزان كل المتعامليــن علــى االســتثمار فــي تثميــن نفايــات 
الباســتيك والورق/الكرتون:

مكمــن كبيــر يتــم توفيــره بشــكل رئيســي مــن قبــل األفــراد والصناعــات الغذائيــة، والتــي تســتعملها 
كمــواد أوليــة لتصنيــع جميــع أنــواع التعبئــة والتغليــف.

العائد من االستثمار الخاص بكا الشعبتين.

المعــادن غيــر الحديديــة والخشــب تنتــج بكميــات صغيــرة، وبالتالــي، فــإن الكميــات المثمنــة منخفضــة )66 
392 طن/ســنة للمعــادن غيــر الحديديــة و58 895 طن/ســنة للخشــب(.

724 طن/ســنة.   41 بكميــة  األخيــرة  المرتبــة  فــي  الزجــاج  األخــرى،  التثميــن  شــعب  بجميــع  مقارنــة 
المتعامليــن االقتصادييــن ال يجــدون منافــذ لتثميــن نفايــات الزجــاج. االتجــاه فــي هــذه الشــعبة هــو إمــا 

إعــادة اســتخدامها أو إعــادة اســتعمالها.

الشكل 15 : مسار عملية تثمين معادن حديدية وغير حديدية المصدر و.و.ن.

الرسم البياني 12 : كمية النفايات المثمنة لكل مادة في الجزائر.

• مؤشرات تقنية

←  كمية ونوع النفايات المثمنة 
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• نسبة التثمين

نســبة تثميــن النفايــات المنزليــة ٪9.83، جميــع القطاعــات مجتمعــة. ال يــزال هــذا المعــدل منخفضــا 
نســبيا مقارنــة باإلنتــاج الســنوي ~ 13 مليــون طــن )2018( والــذي يمكــن أن يتجــاوز 20 مليــون طــن فــي 

.2035
نســبة التثميــن المحــددة مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة للنفايــات لعــام 2020 مــع اســتقراء إلــى عــام 2035 
وفقــا لســيناريوهات مختلفــة مبينــة فــي الرســم البيانــي 2 أدنــاه. تــم مقارنــة هــذه النتائــج مــع تلــك التــي 
تــم الحصــول عليهــا فــي إطــار االســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة للتســيير المدمــج النفايــات بحلــول 2035 

.)SNGID 2035(

نسبة التثمين لكل مادة ممثلة في الرسم البياني 14.

وغيــر  الحديديــة  المعــادن  لعنصــر  بالنســبة 

الصناعيــة،  األنشــطة  مــن  الناتجــة  الحديديــة 

طن/ســنة   2694 بكميــة  بالكامــل  تثمينهــا  يتــم 

طن/ســنة   016 و469  الحديديــة  غيــر  للمعــادن 

يمثــل  المثمــن  العنصــر  الحديديــة.  للمعــادن 

الكميــة  مــرات(   3( أضعــاف  ثاثــة  مــن  أكثــر 

ــرة. ــازل والمتاجــر الصغي ــة الناتجــة عــن المن المثمن

وهاتين الشــعبتين يتبعهما الخشــب، بنسبة تثمين 

يبلــغ حوالــي ٪81، هــذه النســبة تغطــي بشــكل 

رئيســي التعبئــة الخشــبية )االلــواح والصناديــق(، 

والتــي يتــم اســترجاعها بشــكل منفصــل إمــا إلعــادة 

طحنهــا. أو  اســتعمالها  إعــادة  أو  اســتخدامها، 

حوالــي  الزجاجيــة  النفايــات  تثميــن  نســبة 

»المتواضعــة«  الكميــة  مــن  الرغــم  علــى   ،30٪

بالقــار ورات  أكثــر،  التثميــن يتعلــق  المســترجعة. 

األخيــرة  هــذه  طلبــا،  أكثــر  هــي  التــي  الزجاجيــة 

الــردم  المراكــز  مســتوى  علــى  اســترجاعها  يتــم 

الصناعيــة  والمؤسســات   02 قســم  التقنــي 

األدويــة..(. صناعــة  الزجاجــات،  صناعــة  )وحــدات 

هــذه  ب 15٪،  التثميــن  نســبة  يمثــل  الباســتيك 

النســبة تغطــي الكميــة المســترجعة علــى مســتوى 

المراكــز الــردم التقنــي قســم II والمفــارغ المراقبــة 

وكذلــك القطــاع الصناعــي. وتجــدر اإلشــارة إلــى 

ــات  ــرة مــن نفاي ــة الكبي ــى الرغــم مــن الكمي ــه عل أن

ــس  ــا لي ــإن معــدل تثمينه ــة، ف الباســتيك المثمن

مرتفعــا بمــا يكفــي ألن هنــاك كميــات ضخمــة غيــر 

مســترجعة، إمــا مدفونــة فــي المراكــز الــردم التقنــي 

قســم  2والمفــارغ المراقبــة، أو يتــم رميهــا فــي 

الطبيعــة )مفــارغ عشــوائية، الشــواطئ، األوديــة…(

مماثلــة  والكرتــون  الــورق  شــعبة 

.12٪ بنســبة  الباســتيك 

وفقــا للدراســة التــي أجرتهــا الوكالــة الوطنيــة للنفايــات، فــإن نســبة التثميــن المحــددة فــي 2020 والــذي 
 BAU يبلــغ ٪9.83، يتــراوح بيــن ٪8.19 و٪12.35 وهــي علــى التوالــي نســبة التثميــن وفقــا لنمــوذج

)األعمــال التجاريــة حســب المعتــاد( وهــذا فــي حالــة تنفيــذ االســتراتيجية.

مــع تبايــن ســنوي ثابــت، فــإن اســتقراء هــذا المعــدل فــي عــام 2035 أعطــى قيمــة ٪18.31، دائمــا بيــن 
ــر  ــت لتطوي ــم ثاب ــادة )BAU 2035 و SNGID  2035(، هــذه النســبة تعكــس ريت ــة المعت األعمــال التجاري

شــعب تثميــن النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها.

 SNGID الرسم البياني 13 : مقارنة بين نسبة التثمين المحددة من طرف الوكالة الوطنية للنفايات وسيناريوهات
المختلفة.

الرسم البياني 14 : نسبة تثمين النفايات المنزلية وما شابهها لكل مادة.
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• مؤشرات اقتصادية

←  بورصة النفايات 

← عدد العاملين في القطاع

←  القيمة االقتصادية 

← الصعوبات المرتبطة باألنشطة االقتصادية 

بورصــة النفايــات فــي الجزائــر، مثــل البورصــات فــي القطاعــات األخــرى، تخضــع لقاعــدة العــرض والطلــب، 
والتــي ترتبــط دائمــا بالعوامــل التاليــة:

- توفير الممكن على مستوى المؤسسات ومنشآت معالجة النفايات؛
- المنافســة تكــون إمــا مباشــرة بيــن المتعامليــن أو غيــر مباشــرة مــن جانــب مصانــع تصنيــع المنتجــات 

- المصنعــة أساســا مــن مــواد أوليــة مرســكلة؛
- تصدير النفايات إلى الخارج؛

- جودة النفايات المثمنة؛
- بورصة المحروقات؛

- السوق الموازي.

المتعلقــة  الرســمية  األنشــطة  جميــع 
بتثميــن النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها 
ممثلــة بأكثــر مــن 4813 عامــل. يمكــن أن 
يكــون هــذا الرقــم أعلــى بكثيــر، إذا أخذنــا 
الرســمية،  بعيــن االعتبــار األنشــطة غيــر 
حيــث كل عامــل يمكــن أن يثمــن كميــة 22 

طن/شــهر مــن النفايــات.

ــر شــعبة تثميــن  ــرة تطوي ــر وتي ــم تتغي إذا ل
النفايــات المنزليــة ومــا شــبهها، فســيكون 
عــدد العامليــن فــي 2035 حوالــي 8663 

عامــل.

أداء األنشــطة االقتصاديــة لتثميــن النفايــات فــي الجزائــر يتعــرض لعــدة عراقيــل تشــكل عقبــات أمــام 
تقــدم العامليــن الممارســين فــي القطــاع وخســائر معتبــرة علــى المخطــط االقتصــادي. العراقيــل الرئيســية 

وكذلــك حجــم تأثيرهــا علــى نشــاط االسترجاع/الرســكلة ممثلــة فــي الجــدول أدنــاه.

ــر لســنة  ــى النمــو االقتصــادي، حيــث ســجلت الجزائ ــي عل ــر مباشــر جــد إيجاب ــات أث ــن النفاي لنشــاط تثمي
2020 قيمــة اقتصاديــة تقــدر ب 78.4 مليــار دينــار.

الرسم البياني ادناه يوضح القيمة االقتصادية الناتجة عن التثمين حسب كل نوع من النفايات. 

ــار،  ــار دين ــة تقــدر ب .243 ملي ــه االقتصادي ــات المربحــة، حيــث ان قيمت ــر النفاي يعــد الباســتيك مــن أكث
ــة بقيمــة تقــدر ب 12.9  ــر حديدي ــار، وغي ــار دين ــة بقيمــة تقــدر ب 16.6 ملي ــي بعــده المعــادن الحديدي تأت

مليــار دينــار.
فيمــا يخــص الخشــب و الــورق و الكرتــون، فقيمتهــم االقتصاديــة تقــدر ب 2.9 و 2.8 مليــار دينــار علــى 

التوالــي. ثــم يأتــي الزجــاج فــي المرتبــة األخيــرة بقيمــة اقتصاديــة تقــدر ب 300 مليــون دينــار.

الرسم البياني 15 : القيمة االقتصادية لتثمين النفايات

الشكل 16 : عدد العاملين لسنة 2020 و في افاق 2035.

الرسم البياني 16 : عدد العاملين لسنة 2020 وفي افاق 2035

مالحظــة: مصفوفــة التقييــم هــذه تــم إنشــائها عــن طريــق اســتفتاء للمتعامليــن )رســمي وغيــر 
رســمي(.
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وعليــه، بالرغــم مــن اآلليــات التــي تــم تنفيذهــا لتســهيل إنشــاء مؤسســات والعمــل فــي هــذا القطــاع، إال 
أن هنــاك بعــض العقبــات التــي تحــد حمــاس المتعامليــن، ال ســيما بســبب:

ــع  ــى ودائ ــون مباشــر إل ــان ال يصل ــر مــن األحي ــن فــي كثي ــن االقتصاديي ــر المكمــن، المتعاملي - توفي
ــات. ــع النفاي ــد بي ــة عن ــة، بســبب األســاليب المطبق ــى مســتوى منشــآت المعالج ــات عل النفاي

- غالبيــة المتعامليــن ال يملكــون عقــار كافــي ألنشــطة تثميــن النفايــات، ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
ســعة الفــرز والتخزيــن والتثمين.

ــن هــذا اإلجــراء بســبب البــطء اإلداري. ال يمتلكهــا  - بالنســبة لرخصــة االســتغال، يتجنــب المتعاملي
ــر التــي  العديــد مــن المتعامليــن، بســبب جهــل شــروط الممارســة أو عــدم امتثــال منشــآتهم للمعايي

ــة. تتطلبهــا القطاعــات المعني
- غيــاب اليــد العاملــة والنظــرة الســلبية للمجتمــع تجــاه هــذا النــوع مــن النشــاط هــو مشــكلة متكــررة، 

ممــا فضــل توظيــف العمــال األجانــب )البلــدان المجــاورة لصحــراء الجزائــر(.
- األنشــطة غيــر الرســمية تؤثــر بشــكل كبيــر علــى بورصــة وحركــة النفايــات، ألن المتعامليــن غيــر 

الرســميين ال يدفعــون أي رســم أو ضريبــة وال يخضعــون ألي تنظيــم.

علــى مســتوى مركــز الفــرز تقــوم شــاحنة الجمــع بفــرغ النفايــات فــي مــكان للتخزيــن ليتــم فيمــا بعــد عبورهــا 
فــي بســاط ناقــل ثــم تمــر بالعمليــات التالية:

- تمزيق األكياس: النفايات تمر بممزقة االكياس
»trommel  »تفرقة المواد العضوية عن طريق -

- فرز يدوي عن طريق باسط السترجاع مختلف النفايات 
تغليف المواد القابلة لاسترجاع

في نهاية المسار النفايات غير قابلة لاسترجاع تحول الى الخندق ليتم ردمها.

على مستوى المنشئات المعالجة )مراكز الردم التقني والمفارغ المراقبة( يكون 

1- امــا علــى الطريقــة اليدويــة مباشــرة علــى مســتوى الخنــدق او مســتودع الفــرز )مســاحات الفــرز 
المغلقــة(

او ميكانيكيا على مستوى مراكز الفرز المجهزة بسلسلة الفرز ومختلف المعدات الخاصة. 
الجزائر تملك حاليا حوالي 39 مستودع فرز و11 مركز فرز في طور التشغيل.

الصورة 04 : مستودع الفرز على مستوى مركز الردم التقني

الصورة 05 :  مركز الفرز على مستوى مركز الردم التقني

الشكل 17 : مخطط توضيحي لمختلف مراحل االسترجاع على مستوى مركز الفرز

• تثمين النفايات المنزلية على مستوى المنشئات المعالجة
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تتــراوح كميــة اســترجاع مراكــز الفــرز بيــن 80 و100 طن/اليــوم فــي اغلــب األوقــات صعــب تحقيقهــا لعــدة 
أســباب مــن بينهــا:

- عدم استعمال الفرز االنتقائي في المصدر بعض النفايات تصل مبللة الى مركز الفرز 
- النفايــات تبقــى مخزنــة عــدة أيــام قبــل جمعهــا ووصولهــا لمراكــز الفــرز ممــا يــؤدي الــى تراكــم كميــات 

- كبيــرة مــن العصــارة وبالتالــي الــى حــدوث عطــل علــى مســتوى بســاط الفــرز. 
- األعطال المتكررة وعدم توفر قطع الغيار في السوق المحلي.

- البساط غير مائم لطبيعة النفايات المستقبلة.

وبالتالــي، فــإن مراكــز الفــرز فــي الجزائــر غيــر مربحــة بالنظــر إلــى ظــروف العمــل غيــر المســتقرة ونقــص 
األداء التقنــي.

فــي عــام 2020، كان معــدل اســترجاع النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها علــى مســتوى مراكــز الــردم التقنــي 
ــة  ــي واقتصــادي واضــح. هــذه خســارة اقتصادي ــر بيئ ــه تأثي ــة، ممــا ل ــا للغاي ــة منخفًض ــارغ المراقب والمف
واضحــة وتأثيــر بيئــي ســلبي بســبب التلــوث واألضــرار الناجمــة عــن النفايــات الســائلة غيــر المرغــوب فيهــا 

مثــل العصــارة.

مــن أجــل تحليــل االحتمــاالت الممكنــة لاســترجاع علــى مســتوى مراكــز الفــرز وعلــى المســتوى الوطنــي 
وللتمكــن مــن تحديــد األهــداف االســتراتيجية ذات األولويــة لتحســين تســيير النفايــات، تــم تطويــر ثاثــة 
ســيناريوهات )انظــر الشــكل 18( مــن خــال اإلســقاط علــى المــدى القصيــر، المــدى المتوســط   والطويــل 

وفًقــا لثاثــة متغيــرات )شــكل 18(؛ والتــي تســتند إلــى االفتراضــات التاليــة: 

فرضية 1: توسط   قدرة االسترجاع لمركز الفرز هو 80 طًنا في اليوم، أو 29200 طن / سنة.
فرضية 2: متوسط   حجم الخندق يساوي 200000 م 3.

يوضــح المخطــط البيانــي ادنــاه كفــاءة مراكــز الــردم التقنــي فيمــا يخــص اســترجاع النفايــات المنزليــة ومــا 
شــابهها.

الوضع الحالي : كفاءة االسترجاع على مستوى 11 مركز فرز في كل مركز ردم تقني تقدر ب 19 %
 ثاثة )3( متغيرات للمردود على مستوى مراكز الفرز ووفق ثاثة سيناريوهات.

فــي عــام 2020، كان معــدل اســترجاع النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها علــى مســتوى مراكــز الــردم التقنــي 
ــة  ــي واقتصــادي واضــح. هــذه خســارة اقتصادي ــر بيئ ــه تأثي ــة، ممــا ل ــا للغاي ــة منخفًض ــارغ المراقب والمف
واضحــة وتأثيــر بيئــي ســلبي بســبب التلــوث واألضــرار الناجمــة عــن النفايــات الســائلة غيــر المرغــوب فيهــا 

مثــل العصــارة. 

← نظرة إستشرافية

الشكل 18 : مخططات توضيحية للسيناريوهات الثالثة وفًقا لثالث متغيرات 

الرسم البياني 17 : مردود الوضع الحالي ومردود المتغيرات الثالثة
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مــن أجــل تحليــل االحتمــاالت الممكنــة لاســترجاع علــى مســتوى مراكــز الفــرز وعلــى المســتوى الوطنــي 
وللتمكــن مــن تحديــد األهــداف االســتراتيجية ذات األولويــة لتحســين تســيير النفايــات، تــم تطويــر ثاثــة 
ســيناريوهات )انظــر الشــكل 18( مــن خــال اإلســقاط علــى المــدى القصيــر، المــدى المتوســط   والطويــل 

وفًقــا لثاثــة متغيــرات )شــكل 18(؛ والتــي تســتند إلــى االفتراضــات التاليــة: 

فرضية 1: توسط   قدرة االسترجاع لمركز الفرز هو 80 طًنا في اليوم، أو 29200 طن / سنة.
فرضية 2: متوسط   حجم الخندق يساوي 200000 م 3.

النفايــات  كميــة  تتــراوح   ،)1( للســيناريو  وفًقــا 

المســترجعة المســتردة وفقــا للمتغيــرات الثاثــة 

المــردود(  المــردود، 100٪  المــردود، 70٪   30٪(

بيــن 96000 طــن / ســنة و 321000 طــن / ســنة، 

أي نســبة اســترجاع مــا بيــن ٪2 و 5 ٪، بينمــا فــي 

الســيناريو )2(، تتــراوح بيــن 193.000 طــن / ســنة 

و 642.000 طــن / ســنة ، أي معــدل اســترجاع بيــن 

٪3 و ٪11. امــا فــي الســيناريو )3(، هنــاك إمكانيــة 

استرجاع ما بين 885.000 طن / سنة و2.949.000 

طــن / ســنة، أي بمعــدل يتــراوح بيــن ٪15 و48٪.

من خال زيادة مردود مراكز الفرز، نسبة االسترجاع 

والــى 10٪   ،1 للســيناريو  وفًقــا  الــى 4٪  ترتفــع 

حســب الســيناريو األول، يتــراوح الحجــم المحفــوظ 

وفقــا للمتغيــرات الثاثــة بيــن 30.000 و100.000 

م3 /ســنويا؛ مــا يعــادل 1/5 إلــى 1/2 مــن حجــم 

يتــراوح   ،)2( الســيناريو  فــي  بينمــا  الخنــدق، 

و201.000   60.000 بيــن  المحفــوظ  الحجــم 

م3/ ســنويا؛ مــا يعــادل 0.3 مــن حجــم الخنــدق.

فيما يخص السيناريو )3(، الحجم المحفوظ يتراوح 

بيــن 276.000 و 922.000 م3 /ســنويا؛ مــا يعــادل 

0.3 من حجم الخندق و ربع الى اربع خنادق و نصف.

ردم  مركــز  كل  فــي  فــرز  مركــز  بنــاء  خــال  مــن 

قدراتهــا  مــن  القصــوى  االســتفادة  مــع  تقنــي 

مــن  ســيكون   ،  )3 المتغيــرة   ،3 )الســيناريو 

ــات  ــر مــن 4.5 خزان الممكــن كســب مــا يعــادل أكث

ســنوًيا. علمــا ان متوســط   تكلفــة صنــع الخنــدق 

دينــار. مليــون  و200   150 بيــن  مــا  يتــراوح 

تقديــًرا  أدنــاه  البيانــي  الرســم  يعــرض 

للنفايــات  االقتصاديــة  للقيمــة 

الثاثــة. للســيناريوهات  وفًقــا  المســترجعة 

الرسم البياني  18 : كميات النفايات المسترجعة وفًقا للسيناريوهات الثالثة والمتغيرات الثالثة؛ 

الرسم البياني 19 : الحجم اإلجمالي المحفوظ وفًقا للسيناريوهات الثالثة والمتغيرات الثالثة 

وفًقــا للســيناريو 2، والــى ٪47 وفًقــا للســيناريو 3.

الفــرز  مراكــز  فــي  المســترجعة  الكميــات  تمثــل 

األخيــر  وهــذا  الخزانــات،  فــي  تجنبــه  يتــم  حجًمــا 

ــات. يقــدم  ــة عمــر الخزان يجعــل مــن الممكــن إطال

ــام  ــى األحج ــة عل ــي نظــرة عام ــي التال الرســم البيان

الثاثــة. للســيناريوهات  وفًقــا  المحفوظــة 



20تقرير حول حالة تسيير النفايات في الجزائر
20

ة  
سن

7273

الرسم البياني 20 : القيمة االقتصادية للنفايات المستعادة وفًقا للسيناريوهات الثالثة والمتغيرات الثالثة ؛.

الشكل 19 : رسم توضيحي لتثمين  النفايات العضوية ؛ المصدر: و.و.ن.

ــى 2.1  ــار إل ــون دين ــة مــن 600 ملي ــرات الثاث ــة للمتغي ــراوح القيمــة االقتصادي فــي الســيناريو األول: تت
ــار. ــار دين ــار و 4.3 ملي ــار دين ــراوح بيــن 1.3 ملي ــار ، بينمــا فــي الســيناريو 2: تت ــار دين ملي

مقارنــة بالســيناريو الثالــث: يتــراوح الرقــم المالــي بيــن 5.9 مليــار دينــار )٪30 عائــد( إلــى 19.5 مليــار دينــار 
)٪100 عائــد(.

يمكــن كســب مــا يصــل إلــى 2.1 مليــار دينــار فــي الســنة فقــط مــن خال زيــادة إنتــاج مراكز الفرز التشــغيلية 
و 4.3 مليــار دينــار بتشــغيل باقــي مراكــز الفــرز. يمكــن أن تتــراوح المكاســب الماليــة بيــن 5.9 مليــار دينــار 
و 19.5 مليــار دينــار ســنوًيا عــن طريــق بنــاء مركــز فــرز فــي كل، أي 79 مركــز فــرز ســيتم بناؤهــا. متوســط   

تكلفــة مركــز الفــرز حوالــي 28 مليــار دينــار.

مــن هــذا التحليــل المرتقــب، يوصــى بشــدة بالتركيــز بشــكل أساســي فــي البدايــة علــى تحســين عائــدات 
مراكــز الفــرز، والتــي تبلــغ حالًيــا حوالــي ٪19. ثــم ننتقــل إلــى إعــادة المراكــز المتوقفــة إلــى العمــل. وأخيــًرا، 
إنشــاء مراكــز فــرز جديــدة ال تتوفــر بهــا حتــى اآلن )79 مركــًزا للفــرز(. وبالتالــي مــن الممكــن تماًمــا تحقيــق 

مــا يلــي:
على المدى القصير؛ المتغير 1 من السيناريو 1: زيادة إنتاج مراكز الفرز العاملة حالًيا إلى 30٪.

علــى المــدى المتوســط  ؛ المتغيــر 1 أو 2 مــن الســيناريو 2؛ إعــادة مراكــز الفــرز غيــر التشــغيلية إلــى الخدمــة 
ــادة إنتاجها وزي

علــى المــدى البعيــد؛ المتغيــر 2 مــن الســيناريو 3؛ االســتثمار فــي مراكــز الفــرز عــن طريــق إنشــاء مركــز فــرز 
فــي كل مركــز ردم تقنــي وزيــادة العائــد إلــى 70٪.

2.4.1.2 التسميد العضوي 

 وبحكــم التعريــف فــإن التســميد العضــوي هــو طريقــة لمعالجــة النفايــات العضوية القابلــة للتحلل   والتي 
تقــوم علــى عمليــة طبيعيــة لتحلــل المــادة العضويــة فــي الوســائط الهوائيــة )فــي وجــود األكســجين(. وهــو 
يكمــن فــي تشــكيل كومــة مــن النفايــات القابلــة للتحلــل مــع ترطيــب وخلــط منتظــم مــن هــذه األخيــرة، 

مــن أجــل إنتــاج ســماد طبيعــي يســمى الســماد.
الشكل الوارد أدناه يلخص مختلف مراحل إنتاج السماد الطبيعي

وفــي الجزائــر، تتجــاوز حصــة النفايــات العضويــة مــن إجمالــي كميــة النفايــات المنزليــة وما شــابهها المنتجة 
ب %50. وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يعــد باإلمــكان إثبــات إمكانيــة تثميــن الجــزء العضــوي ، فــإن تســييره 
فــي الجزائــر يواجــه صعوبــات هائلــة. ويتــم تســجيل %01 فقــط مــن أنشــطة التســميد ســنويًا. وتتمثــل 
شــعبة تثميــن النفايــات الخضــراء فــي الجزائــر فــي عــدد قليــل مــن المشــاريع التجريبيــة والتجــارب المقدمــة 
مــن طــرف المتعاملــون والمواطنــون والجمعيــات البيئيــة. وفيمــا يلــي مثــاالن لتثميــن النفايــات الخضــراء 

فــي طــور التشــغيل .
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المنشئات التجريبية للتسميد العضوي مشروع AGID تثمين النفايات العضوية بواسطة الذباب

إن تثميــن النفايــات العضويــة بواســطة الذبــاب المســمى بالجنــد األســود هــو التحويــل األحيائــي للنفايــات 
العضويــة بواســطة اليرقــات مــن هــذه الذبــاب مــع الســماح بتخفيــض الحجــم وتحويــل النفايــات إلــى 

ســماد، والتــي تســتخدم فــي علــف الدواجــن واألســمدة للتربــة الزراعيــة.

حاليا يوجد متعامل اقتصادي خاص واحد يعمل في هذا المجال على مستوى والية البليدة .

ويجــري اآلن اســتكمال ثــاث وحــدات للتســميد العضــوي بطاقــة T/10 فــي 3 واليــات )معســكر، ســيدي 
بلعبــاس، ومســتغانم( فــي إطــار مشــروع دعــم التســيير المدمــج للنفايــات )AGID( الــذي يربــط بيــن وزارة 
ــة  ــات الخضــراء والعضوي ــد هــذه الوحــدات بالنفاي ــم تزوي ــة. وســوف يت ــة التعــاون البلجيكي ــة ومديري البيئ
مــن األســواق ومراكــز الفــرز الثاثــة فــي الواليــات المعنيــة التــي يتــم إنجازهــا فــي إطــار نفــس المشــروع 
)انظــر الصــورة 6( ومــن شــأن هــذه الوحــدات أن تمكــن المتعامليــن أن يتحكمــوا بشــكل جيــد فــي عمليــة 

التســميد العضــوي.

- وستساهم هذه المرافق التجريبية أيضا بما يلي :
- الحد من كمية المواد العضوية و القابلة للتحلل الموجهة إلى مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية و 
مشابهها، وهو ما من شأنه أن يساهم في تمديد فترة استغال وحياة هذه المراكز وتخفيف تأثيراتها 

 السلبية على البيئة )تحرير الغاز الحيوي، وإنتاج المياه األثنة، وما إلى ذلك( ؛

- إنتاج األسمدة العضوية )السماد( لتعديل وتحسين مردودية األراضي الزراعية ، وبالتالي خفض 
 فاتورة االستيراد

- خلق فرص عمل جديدة .

الشكل 20 : بطاقة تمثل عملية تثمين النفايات العضوية بواسطة الذباب؛ المصدر: و.و.ن.

الصورة 06 : بناء العديد من األكوام - واليات موستغانم وسيدي بلعباس
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5.1.2. معالجة النفايات عن طريق الردم 

1.5.1.2.كمية النفايات المعالجة
ــردم  ــز ال ــة ومــا شــابهها فــي المراك ــات المنزلي ــة المعالجــة مــن النفاي ــم الكمي ــم تقيي ــام 2020، ت فــي ع
التقنــي والمفــارغ المراقبــة قــدرت ب 6 مليــون طــن )الوكالــة الوطنيــة للنفايــات(، أي بمعــدل معالجــة 
٪45 مقارنــة بإجمالــي الكميــة المنتجــة، والمقــدرة بـــ 13.5 مليــون طــن. توضــح الخريطــة أدنــاه الكميــات 
المقــدرة ســنويا مــن النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها التــي تتــم معالجتهــا حســب الواليــة. يجــب التذكيــر 

بــأن:
- معــدل الجمــع علــى الصعيــد الوطنــي أقــل مــن ٪100 )بيــن 85 و٪90 فــي المناطــق الحضريــة وأقــل 

مــن ٪70 فــي المناطــق الريفيــة(.
- سعة منشآت معالجة النفايات غير كافية.

كميــة النفايــات المعالجــة منخفضــة فــي الواليــات 
الجنوبيــة وأعلــى بكثيــر فــي الواليــات الشــمالية. 
هــذا يرتبــط تماًمــا بإنتــاج النفايــات. ومــع ذلــك، 
فــإن بعــض مشــاكل معالجــة النفايــات، وال ســيما 
المعالجــة،  منشــآت  تخدمهــا  ال  التــي  البلديــات 
ومعالجــة  إنتــاج  بيــن  كبيــرة  فجــوات  تخلــق 
الجلفــة  واليــات  فــي  الحــال  هــو  هــذا  النفايــات. 
وبســكرة وعيــن الدفلــة التــي تنتــج نفايــات أعلــى 
بكثيــر مــن معالجتهــا، مقارنــة بالواليــات األخــرى.
خاصــة،  حــاالت  وبجايــة  تنــدوف  واليتــي  وتعتبــر 
حيــث يرجــع لغيــاب المعالجــة لعــدم وجــود منشــآت 
الخاضعــة  تنــدوف  مراقبــة  مفرغــة  المعالجــة. 
فاضــت.  قــد  والخنــادق  للغايــة  مشــبعة  للرقابــة 
مركــز الــردم التقنــي بجايــة مغلــق منــذ عــام 2016، 
ــن. بعــد افتتاحــه مباشــرة، بعــد معارضــة المواطني
علــى المســتوى الوطنــي، يتــم معالجــة النفايــات 

الــردم  مراكــز  فــي  فقــط  شــابهها  ومــا  المنزليــة 
المراقبــة. كونهــا  2 ومفــارغ  التقنــي مــن صنــف 
األخيــرة  هــذه  البيئــة.  لحمايــة  مصنفــة  منشــآت 
مخولــة بمعالجــة والتخلــص مــن النفايــات المنزليــة 
التقنــي. الــردم  تقنيــة  خــال  مــن  شــابهها  ومــا 
فــي الواقــع، يعــد إنجــاز المركــز الــردم التقنــي محــورا 
رئيســيا موصــى بــه فــي إطــار PROGDEM وكذلــك 
لتســيير  بلــدي  توجيهــي  بإعــداد مخطــط  االلتــزام 
النفايــات وضــرورة القضاء على المفارغ العشــوائية.
الدولــة  خصصــت  الماضييــن،  العقديــن  خــال 
لمعالجــة  منشــآت  إلنجــاز  كبيــرة  اســتثمارات 
 221 بنــاء  تــم  اآلن،  حتــى  النفايــات.  هــذه 
منشــأة   191 ذلــك  فــي  بمــا  معالجــة،  منشــأة 
و   -  2 صنــف  منشــأة   101  - التشــغيل،  قيــد 
.)21 البيانــي  الرســم  )انظــر  مراقبــة  مفرغــة   90

الخريطة 05 : كمية النفايات المنزلية وما شابهها المعالجة في الجزائر حسب الوالية )المصدر: الوكالة الوطنية للنفايات 
سنة 2020(.

الرسم البياني 21 : عدد منشآت النفايات المنزلية وماشابهها  - سنة 2020.

يوصى بوضع حيز الخدمة المنشآت 14 التي تم إنجازها ولم يتم تشغيلها. هذا سيجعل من الممكن:
- زيادة نسبة السكان المخدومين وبالتالي كميات النفايات المعالجة.

- تقليل الضغط على مرافق المعالجة أثناء التشغيل.
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← تطور منشآت المعالجة 2020-2014

←  التوزيع المكاني لمنشآت المعالجة )2020(

ــى  ــى 191 عل ــز التشــغيل مــن 141 إل ــة حي ــدد المنشــآت المعالج ــع ع ــن ســنوات 2014 و2020، ارتف بي
التوالــي، ويرتبــط هــذا التطــور بالنمــو الســكاني مــن ناحيــة، وتطــور األنشــطة االقتصاديــة مــن ناحيــة أخــرى.

فيمــا يتعلــق بالتوزيــع الجغرافــي لمنشــآت المعالجــة حيــز التشــغيل، تشــمل منطقــة الشــمال والمرتفعات 
89 مركــز ردم تقنــي و81 مفرغــة مراقبــة، أو 90 ٪ مــن إجمالــي الوحــدات الوطنيــة. باقــي المنشــآت تقــع 

فــي اإلقليــم الجنوبــي ب 12 مركــز ردم تقنــي و9 مفرغــة مراقبــة، أي ٪10 مــن العــدد اإلجمالــي.

الرسم البياني 22 : تطور منشآت المعالجة حيز التشغيل 2014-2020.

الخريطة 06 : تحديد الموقع الجغرافي لمنشآت معالجة النفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر؛ )المصدر: الوكالة 
الوطنية للنفايات، سنة 2020(.

مالحظــة: مــن الواضــح أن التوزيــع المكانــي للســكان وكذلــك األنشــطة االقتصاديــة واإلداريــة 
همــا العامــالن اللــذان يؤثــران علــى توزيــع منشــآت المعالجــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي.
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←  عدد الخنادق

←  نسبة تشبع الخنادق

بشــكل عــام، يمكــن أن يكــون هنــاك مــن واحــد )1( إلــى ثاثــة )3( خنــادق، حتــى أكثــر، لــكل منشــأة معالجــة 
حســب العقــار المتــاح. حتــى اآلن، هنــاك مجمــوع 280 خنــدق علــى المســتوى الوطنــي فــي المنشــآت 

المعالجــة حيــز التشــغيل، منهــا 62 مغلقــة و197 قيــد التشــغيل و21 منجــزة ولــم يتــم تشــغيلها.

تصميــم الخنــادق يلعــب دورا مهمــا فــي تشــغيل مراكــز الــردم التقنــي. علــى ســبيل المثــال، مركــز الــردم 
التقنــي لمدينــة وهــران، التــي اكتســبت حجمــا يتجــاوز 400000 متــر مكعــب مــن خــال دمــج الخنــدق رقــم 
02 والخنــدق رقــم 03. نفــس الشــيء ينطبــق علــى واليــة قالمــة، حيــث كســب المشــغل علــى أكثــر مــن 8 

أشــهر مــن التشــغيل مــن خــال تبنــي نفــس اإلجــراء )توصيــات الوكالــة الوطنيــة للنفايــات(.

علــى الصعيــد الوطنــي، ال تعالــج النفايــات إال فــي مراكــز الــردم التقنــي صنــف 2 والمفــارغ المراقبــة كونهــا 
مهيئــة خصيصــا لحمايــة البيئــة. هــذان األخيــران موجهــان الــى المعالجــة والقضــاء علــى النفايــات المنزليــة 

والمشــابهة لهــا عــن طريــق تقنيــة الــردم التقنــي. 

ــرة مــن اجــل انجــاز هــذه المرافــق المطابقــة  ــة باســتثمارات كبي خــال العقديــن الماضييــن، قامــت الدول
للمعاييــر المعمــول بهــا عالميــا. وحتــى اآلن، تــم بنــاء 221 مركــز معالجــة، بمــا فــي ذلــك 191 منشــأة قيــد 

التشــغيل، 101- مركــز ردم تقنــي صنــف 2 و90 مفرغــة مراقبــة للنفايــات.  

التشــغيل العقانــي للخنــادق يعتمــد علــى تركيبــة النفايات المردومة، ونوعية التســميد وطريقة التشــغيل. 
مــن الواضــح أنــه هنــاك عاقــة ارتباطيــة بين نســبة التســميد واالســترجاع مــع مدة حيــاة الخنادق.

ــا مشــبعة و25  ــن ٪50 و٪100، 24 منه ــا نســبة تشــبع بي ــز التشــغيل، 87 له ــدق حي ــن 197 خن مــن بي
ــاة. ــة حرجــة فيمــا يتعلــق بمــدة الحي ــادة. هــذا يعكــس حال مشــبعة بزي

الرسم البياني 23: عدد الخنادق في منشآت المعالجة حسب الحالة؛ )المصدر: الوكالة الوطنية للنفايات، سنة 2020(.

الرسم البياني 24: نسبة تشبع الخنادق؛ )المصدر: الوكالة الوطنية للنفايات(.
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2.1.5.2 عالج النفايات السائلة : 

أ - عصارة النفايات:

ــه  ــإن معالجت ــك ف ــة اإلنســان. ولذل ــة وصح ــام للبيئ ــر المكــب، هــو ســائل ّس ــات، أو عصي عصــارة النفاي
ــة.  ــن العامــة للدول ــى القواني ــة بالنظــر إل إلزامي

يوصــى بعــدة أنــواع مــن العاجــات، غالبــا مــا يتــم دمجهــا مــع بعضهــا البعــض، اعتمــادا علــى كميــة 
وتكويــن العصــارة المنتجــة.  

العــالج البيولوجــي : عــن طريــق البكتيريــا النشــطة ، احــواض التبخيــر ، المفاعــل الحيــوي ذو طوابــق ، ومــا 
إلــى ذلــك ؛

العالج الكيميائي : أكسدة مع األوزون، بيروكسيد الهيدروجين، األشعة فوق البنفسجية ...;الخ
معالجة طبقية : التناضح العكسي الترشيح الفائق و النانو ترشيح ...الخ

العالج عن طريق التركيز : التبخر والتبخر المسرع ...الخ

يتــم اختيــار العــاج وفقــا للموقــع الجغرافــي، الظــروف المناخيــة، خصائــص الموقــع، البيئــة المســتقبلة 
والمســاحة المتاحــة علــى الموقــع... الــخ 

يعتبــر حــوض التبخيــر أكثــر طــرق العــاج انتشــارا فــي الجزائــر حيــث يوجــد 336 حــوض ترشــيح  علــى 
مســتوى محطــات  الــردم التقنيــة الموجــودة . و لكــن، ونظــرا لكبــر المناطــق المخصصــة لهــذه المراكــز 

ــر مناســبة.  ــة العــاج هــذه غي ــة الشــمالية، أصبحــت طريق ــاع هطــول األمطــار فــي المنطق وارتف
مــن اجــل هــذا ،  زودت وزارة البيئــة 36 واليــة بوحــدات معالجــة تعتمــد علــى تقنيــة التناضــح العكســي، 
مصحوبــة بأنظمــة مــا قبــل المعالجــة بســعة 80 متــرا يوميــا. وقــد أثبتــت هــذه الطريقــة مــن العــاج 

ــع أنحــاء العالــم. نجاعتهــا فــي جمي

طريقة المعالجة 

القدرة اليومية 

حجم حوض التجانس )متر3)

حجم حوض التركيز)متر3)

عملية ما قبل المعالجة

/التناضج )االزموز( العكسي

القدرة النفوذية الفعالة

 تختلف من والية الى
اخرىالفعالة

/

/

80

600

300

/

المالحظةالتوضيحالتصنيف

الجدول 03: الخصائص التقنية لمحطة التناضج)االزموز( العكسي.

الصورة 07 : محطة معالجة عصارة النفايات في طور اإلنجاز )المرحلة النهائية(

الشكل 21 : وضعية محطات تسيير النفايات على المستوى الوطني )لسنة 2020(



20تقرير حول حالة تسيير النفايات في الجزائر
20

ة  
سن

8485

أجــرت الوكالــة الوطنيــة للنفايــات تدقيــق ألكثــر مــن 50 مركــز ردم تقنــي، وقــد تــم رصــد عقبــات تقنيــة 
وإداريــة خطيــرة، مثــل :

التشبع المبكر للخندق.• 
تلــوث التربــة والميــاه الجوفيــة عــن طريــق تدفــق و/أو تســرب عصــارة النفايــات مــن الخنــدق • 

التخزيــن؛  وأحــواض 
ــة الناتجــة عــن التفــكك •  ــق التدفــق المباشــر )دون معالجــة( للغــازات الحيوي ــوث الهــواء عــن طري تل

ــة؛  ــي للمــواد العضوي الاهوائ
االستغال غير متوافق مع دليل تسيير مركز الردم التقني. • 

وهذه النقائص تعود إما إلى أخطاء في التصميم أو البناء أو أثناء االستغال 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ابتــداءا  مــن نهايــة الســنة األولــى 
مــن االســتغال، يجــب أن يتــم مراقبــة اإلنتــاج الســطحي 
لغــاز الميثــان CH4 وهــذا كمؤشــر يســاعد علــى معرفــة 

كميــة الغــازات المنتجــة .

فــي إطــار المتابعــة التقنيــة لمراكــز الــردم التقنــي، تقــوم 
الوكالــة الوطنيــة للنفايــات بهــذا القيــاس بطريقــة دوريــة 
بفضــل جهــاز    FID  .فعلــى ســبيل المثــال، نتائــج رصــد 
ــي  ــردم التقن ــز ال ــى مســتوى مرك ــوي عل ــاز الحي ــاج الغ إنت

لقالمــة تظهــر فــي الخريطــة المقابلــة .

ج - النقائص الموجودة  : 

الخريطة 07 : قياس أبخرة السطح من غاز 
الميثان ) CH4( لمركز الردم التقني لوالية قالمة 

ب -الغاز الحيوي 

إن تحلــل المــادة العضويــة يولــد كميــات 
كبيــرة مــن الغــاز الحيــوي؛ 01 م3 مــن 
النفايــات يمكــن أن ينتــج مــا بيــن 200 و 
250 م3 مــن الغــاز الحيــوي اعتمــادا علــى 

نســبة المــواد العضويــة. 
خطــر  الحيويــة  الغــازات  هــذه  تشــكل 
االنفجــار الدائــم فــي حالــة تجمعهــا و/
أو الهجــرة إلــى هيــاكل داخــل محطــات 

حولهــا. أو  المعالجــة 

أيضــا، الغــاز الحيــوي المنتــج فــي خنــدق الــردم وحــوض تخزيــن عصــارة النفايــات تعتبــر مصــدرا للروائــح 
الكريهــة ممــا يزعــج الســكان الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن هــذه المرافــق. 

من أجل القضاء على هذه الروائح ، يقوم عمال مراكز الردم التقني بشكل عام بـ :

● تغطية النفايات بطبقة  من التربة النفوذة 
● رش السوائل التي تعمل ضد الروائح الكريهة 

الصورة 08 : بخاخ الهواء

الصورة 09 : عطل على مستوى األنبوب الجامع ألنابيب جمع عصارة النفايات ) استخدام أسالك تثبيت المعادن (

الصورة 10: على مستوى الردم )العتاد المدفون مع النفايات المنزلية وما شابهها على مستوى الخندق(



20تقرير حول حالة تسيير النفايات في الجزائر
20

ة  
سن

8687

تكلــف تســيير النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها مصاريــف معتبــرة للبلديــات، باإلضافــة إلــى المصاريــف 
ــر معروفــة  ــا مــا تكــون هــذه التكاليــف غي ــرة. غالًب المتعلقــة بالخدمــات األخــرى التــي تقدمهــا هــذه االخي

لكنهــا مبالــغ كبيــرة جــًدا فــي الكثيــر مــن األحيــان.
 فــي الواقــع، تعتبــر البلديــات عموًمــا أن تكلفــة النفايــات تقتصــر علــى تكاليــف الخدمــة الخارجيــة لجمــع 

ومعالجــة النفايــات، أي اإلدارة الظاهــرة للنفايــات

6.1.2. تكاليف إدارة النفايات المنزلية وما شابهها

كمثال توزيع اعباء بلدية جيجل:

الرسم البياني 25 : توزيع نفقات بلدية جيجل

الشكل 22 : توزيع اعباء إدارة تسيير النفايات المنزلية وما شابهها حسب النشاط

وبالتالــي، فــإن معرفــة اعبــاء إدارة تســيير النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها مهمــة جــًدا للمســؤولين المحليــن 
مــن أجــل تحقيــق تســيير مناســب للمــوارد الماليــة

يتطلــب تطويــر نمــوذج حســاب تكلفــة اإلدارة تســيير النفايــات جــرًدا حقيقًيــا لجميــع األعبــاء التــي يمكــن 
أن تؤثــر بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر علــى تكلفــة جمــع ونقــل ومعالجــة النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها، 

وتصنــف هــذه األعبــاء إلــى، مباشــرة وغيــر مباشــرة
تنقسم التكلفة الكاملة لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها على النحو التالي:  

الرسم البياني 26 : توزيع تكاليف إدارة النفايات المنزلية وما شابهها وفًقا لحجم السكان

تقــدر تكاليــف اإلدارة الســنوية الازمــة )مــع األخــذ بعيــن االعتبــار اهتــاكات االســتثمارات( وفًقــا للدراســات 
التــي أجرتهــا الوكالــة الوطنيــة للنفايــات حوالــي 3493 دينــاًرا / طًنــا. ومــع ذلك، فإن تحديــد التكاليف الجارية 

يعوقــه اإلطــار المحاســبي الــذي يمــارس علــى مســتوى البلديات )غياب محاســبة تحليليــة لتكاليف(.

كمــا أظهــرت الدراســات التــي تــم إجراؤهــا أن تكاليــف إدارة النفايــات المنزليــة وما شــابهها تختلف باختاف 
الطريقــة المعتمــدة وبشــكل أساســي حســب عــدد ســكان البلديــة. يوضــح الشــكل أدنــاه تطــور التكاليــف 

وفًقــا لعــدد الســكان فــي الجزائــر:

هــذه هــي المصاريــف المتعلقــة بجمــع ونقــل النفايــات المنزليــة والممتلــكات مــن نقــاط التجميــع و / أو 
مصــادر أخــرى. تشــمل هــذه التكاليــف نفقــات البلديــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 22 أعــاه. وبالتالــي، 

فــإن المعــدل الوطنــي لتكاليــف الجمــع والنقــل يتــراوح بيــن 2،293 و 2،693 دينــار جزائــري / طــن.

يتــم تحديــد هــذه التكاليــف مــن قبــل المؤسســات العموميــة ذات الطابــع التجــاري والصناعــي التــي تســيير 
مراكــز الــردم التقنــي للنفايــات، حيــث تختلــف مــن واليــة الــى اخــرا وأيضــا حســب قــرارات الســلطات 

المحليــة.
تكلفــة معالجــة النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها فــي الجزائــر تكمــن فــي تكلفــة وضعهــا فــي مراكــز الــردم 

التقنــي حيــث يمثــل ســعر ثابــت يتــراوح 800 و1200 دينار/جزائــري 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التكلفــة الحقيقيــة لمعالجــة )الــردم( للنفايــات المنزليــة ومــا شــابهها لــم يتــم 
تقديرهــا بعــد، وفــق للمحاســبة التحليليــة لنفقــات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار اهتــاكات اســتثمارات مراكــز 

الــردم التقنــي.

أ-تكاليف الجمع والنقل

ب-تكاليف المعالجة
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3. وضعية تسيير النفايات الهامدة على المستوى الوطني

1.3. النفايات الهامدة 

عــن  الناتجــة  تلــك  هــي  الهامــدة  النفايــات 
أشــغال  وعــن  والمناجــم  المحاجــر  اســتغال 
عليهــا  يطــرأ  والتــي ال  الترميــم  أو  والبنــاء  الهــدم 
عنــد  بيولوجــي  أو  كيمــاوي  أو  فيزيائــي  تغييــر  أي 
بمــواد  تلــوث  لــم  والتــي  المفــارغ  فــي  إلقائهــا 
يحتمــل  أضــرارا  تســبب  أخــرى  بعناصــر  أو  خطــرة 
بالبيئــة.. و/أو  العموميــة  بالصحــة  تضــر  أن 
المولــد  العموميــة  واالشــغال  البنــاء  قطــاع  يعــد 
الجزائــر.   الهامــدة فــي  الرئيســي إلنتــاج للنفايــات 
إن تعــدد المشــاريع اإلنشــائية ســواء فــي إطــار بنــاء 
العامــة والخاصــة، بعــد  المســاكن علــى األمــوال 
التوســع فــي التطويــر العقــاري كان له أثره على زيادة 
كميات النفايات الهامدة باإلضافة إلى ما تم تكبده 
مــن تدهــور. وتجديــد المبانــي والهيــاكل المتهدمــة.
علــى  بالضــرورة  تســييرها  ويتوقــف 
ســيما: وال  الســارية،  القوانيــن  تطبيــق 
 ،2001 فــي  الصــادر   01-19 رقــم  قانــون   -
وإزالتهــا؛ ومراقبتهــا  النفايــات  بتســيير  يتعلــق 
 06-104 رقــم  التنفيــذي  المرســوم   -
بمــا  النفايــات،  تصنيــف  بتحديــد  يتعلــق 
الخطــرة؛ الخاصــة  النفايــات  ذلــك  فــي 
- القانــون رقــم 10-03 الصــادر فــي 19/07/2003 
المســتدامة؛ والتنميــة  البيئــة  حمايــة  بشــأن 
25 ديســمبر  فــي  20-04 الصــادر  رقــم  - قانــون 

الرئيســية  المخاطــر  مــن  بالوقايــة  يتعلــق   ،2004
المســتدامة؛ التنميــة  إطــار  فــي  الكــوارث  وإدارة 
- القانون رقم 15-08 الصادر في 20 جويلية 2008، 
يضــع قواعــد لامتثــال لعمليــات البنــاء وإنجازهــا؛
ومــن بيــن التوجيهــات التــي اعتمدتهــا التشــريعات:
النفايــات  إدارة  مســؤولية  -تقــع 
منتجيهــا؛ عاتــق  علــى  الهامــدة 
النفايــات  وتــرك  التخلــص  إيــداع،  -يحضــر 
الهامــدة فــي أي موقــع غيــر محــدد لهــذا الغرض؛
الهامــدة  النفايــات  إيــداع  يمكــن  -ال 
فــي  إال  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 
ض؛ الغــر  لهــذا  مخصصــة  مواقــع 
اتخــاذ  مســؤولية  البلديــة  عاتــق  علــى  -يقــع 
جميــع اإلجــراءات والتدابيــر الراميــة إلــى إنشــاء 
النفايــات  مدافــن  مواقــع  وإدارة  وتخطيــط 
الهامــدة؛ النفايــات  لتلقــي  المخصصــة 
حائزهــا  أو  النفايــات  منتــج  -يكــون 
فــي  منهــا  التخلــص  عــن  قانونــا  مســؤوال 
والبيئــة؛ الصحــة  علــى  تؤثــر  ال  ظــروف 
إلــى  نفاياتهــا  إرســال  الشــركة  علــى  -يتعيــن 
المنشــئات الخاصــة بهــا، بمــا فــي ذلــك احتــرام 
التشريعات )اإلعان أو التصريح( عن طريق ناقل 
أو وســيط مرخــص لــه )جامع، مفــرزة، البلديات(.

لوحظت بعض النقائص في تشريعات تسيير النفايات الهامدة، بما في ذلك:
ـ االفتقار إلى تعريف مراكز وضع وتخزين النفايات الهامدة )األماكن المفتوحة، مفرزة ،...(؛

نقص في تصنيف المراكز الخاصة بوضع النفايات الهامدة؛ -
-االفتقــار إلــى النصــوص التشــريعية التــي تؤطــر اســتغال المراكــز الخاصــة بالنفايــات الهامــدة )اإلذن 

، والموافقــة ، ومــا إلــى ذلــك(؛
-تصنيــف النفايــات الهامــدة المقبولــة علــى مســتوى مراكــز وضــع وتخزيــن النفايــات الهامــدة وشــروط 

دخولها.  

الشكل 23 : تدفقات النفايات الهامدة في الجزائر؛ )المصدر: و.و.ن ،السنة 2020(

النفايــات الهامــدة الممزوجــة بالنفايــات المنزليــة إمــا ترســل إلــى مراكــز الــردم التقنــي لمعالجــة هــذه 
النفايــات »الفئــة »2 رميهــا وتخزينهــا مباشــرة فــي مفــارغ عشــوائية أو فــي أماكــن مفتوحــة.

ويتــم جمــع ونقــل النفايــات الهامــدة الناتجــة عــن البنــاء والمعــادن إمــا إلــى مواقــع ردم النفايــات الهامــدة، 
مناطــق األنقــاض او المفــارغ العشــوائية وفــي معظــم الحــاالت ال يتــم معالجتهــا.

وفــي كل عــام، كميــات كبيــرة مــن النفايــات الهامــدة تنتــج مــن ِقَبــل المنــازل، وقطــاع البنــاء واألشــغال 
العموميــة، وأخــرى مــن الصناعــات المعدنيــة )انظــر الشــكل 23(
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2.1.3 ما قبل الجمع 1.1.3. انتاج النفايات الهامدة 

3.1.3. الجمع والنقل

زيــادة  إلــى  يــؤدي  الديمغرافــي  النمــو  تزايــد  إن 
الحاجــة إلــى مســاكن جديــدة. ولتوفيــر هــذه الحاجــة، 
يجــب زيــادة عــدد مواقــع البنــاء، ممــا يتســبب فــي 
ــات الهامــدة المنتجــة. ــة النفاي ــادة كمي اســتمرار زي

مــن  الهامــدة  للنفايــات  الســنوي  اإلنتــاج   -
مليــون   11 نحــو  يشــكل  والهــدم  البنــاء  قطــاع 
.)SNGID -2035(  ,2016 ســنة  فــي  طــن 

- ازدياد عدد الورشــات لتشــييد المباني وإصاحها، 

فضــا عــن مواقــع الهــدم العديــدة، تــؤدي الــى 
إنتــاج كميــات معتبــرة مــن الحطــام بجميــع أنواعــه.

- تعــد شــركات البنــاء واألشــغال العموميــة من كبار 
المنتجيــن للنفايــات الهامــدة )الخرســانة، والطــوب، 
والبــاط، والخرســانة المغلفــة بالغــراء ، والجــص ، 
والزجــاج ، والبتوميــن ، والتربــة واألحجــار ، والمــواد 
العازلــة ، وغطــاء األرضيــة ، ومــا إلــى ذلــك(. ويقــدر 
اإلنتــاج لعــام 2020 بأكثــر مــن 13 مليــون طــن.

مختلــف  بيــن  الفصــل  ضمــان  الضــروري  ومــن 
إنتاجهــا.  مــكان  فــي  البنــاء  نفايــات  مصــادر 
المروجيــن  علــى  يتعيــن  الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــا 
مواقعهــم  فــي  مختلفــة  تخزيــن  أماكــن  إنشــاء 
وفقــا لطــرق التخلــص منهــا ومعالجتهــا الحقــا.
المــواد  فــرز  يعتبــر  البنــاء،  وفــي معظــم مواقــع 

بســبب: جــدا  نــادرة  ممارســة  بعضهــا  عــن 

-عــدم احتــرام واالمتثــال للتشــريعات الحاليــة؛                                                                             
تدويــر  إعــادة  وجــود  -عــدم 
الجزائــر. فــي  الهامــدة  النفايــات 

للتســيير  الوطنــي  البرنامــج  تنفيــذ  خــال  مــن 

ومشــابهها  المنزليــة  للنفايــات  المدمــج 

تنظيمــي  جهــاز  يــدرج  لــم   )PROGDEM(

بصــورة  الهامــدة  النفايــات  ورفــع  بإزالــة  يســمح 

تواجههــا  صعوبــات  عليــه  يترتــب  ممــا  دوريــة. 

الســلطات المحليــة فــي توليهــا لهــذه الصعوبــات.

ووفقــا للمــواد 29 و30 و31 مــن القانــون 01-19، 

الــذي ينــص علــى تنفيــذ مخطــط تســيير النفايــات 

المنزليــة ومــا شــابهها والنفايــات الهامــدة. ومــع 

ال  المنجــزة  المخططــات  معظــم  فــإن  ذلــك، 

الهامــدة. النفايــات  تســيير  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ 

فــي  المنتجــة  الهامــدة  النفايــات  جمــع  يتــم 

الميــدان  فــي  المهنييــن  ِقَبــل  مــن  البنــاء  قطــاع 

القطــاع  مــن  المتعهديــن  و/أو  البنــاء(  )شــركات 

مناطــق  إلــى  بنقلهــا  يقومــون  الذيــن  الخــاص 

الحصــى ومراكــز التفريــغ للنفايــات الهامــدة التــي 

المجــال. هــذا  فــي  المحليــة  الســلطات  توفرهــا 

المنتجــة مــن  الهامــدة  النفايــات  نقــل  يتــم  كمــا 

إلــى مناطــق الحصــى  طــرف األفــراد والخــواص 

ومواقــع دفــن وتفريــغ النفايــات الهامــدة عندمــا 

العشــوائية. المفــارغ  فــي  تفريغهــا  يتــم  ال 

وبالنســبة لواليــة الجزائــر العاصمــة، فــإن مؤسســة 

أســروت هــي التــي تقــوم بجمــع ونقــل النفايــات 

الهامــدة  للنفايــات  التقنــي  الــردم  مركــز  إلــى 

)صنــف 3( المتواجــد بحميســي )انظــر الصــورة 11(  ،SNGID الرسم البياني 27 : تطور كميات النفايات الهامدة المنتجة بماليين األطنان سنويا بحلول عام 2035 )المصدر
المهمة 2(.

صورة 11 : األعمال المنحزة من طرف مؤسسة أسروت.

ــغ 11  ــاك تبل ــة المنتجــة هن ــة األســاس المرجعــي )حيــث الزمــن= 0(، والكمي ــر بمثاب -إن عــام 2016 يعتب
مليــون طــن

 BAU وهــذا الســيناريو مــن دون تغييــر الوضــع الحالــي، ولكنــه متوقــع فــي عــام 2035، )المعــروف باســم-
او ســيناريو االتجــاه(، فــإن الكميــة المنتجــة ســوف تصــل إلــى 27 مليــون طــن.

ومــع تنفيــذ العمليــات المقترحــة فــي االســتراتيجية الوطنيــة لتســيير النفايــات ألفــاق 2035)التــي تســمى 
الســيناريو االســتراتيجي أو ســترات(، فــإن الكميــة المنتجــة ســوف تبلــغ 25.7 مليــون طــن، أي بانخفــاض 

قــدره 1.3 مليــون طــن مقارنــة بالســيناريو الســابق.
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4.1.3. تثمين النفايات الهامدة

النفايــات الهامــدة شــأنها شــأن النفايــات المنزليــة، 

كبيــرة. اقتصاديــة  إمكانــات  ذا  مصــدًرا  تعتبــر 

النفايــات: هــذه  لتثميــن  طريقتــان  يوجــد 

ــق إعــادة  ــن المباشــر فــي الموقــع عــن طري -التثمي

لنفــس  اســتخدامها  وإعــادة  المــواد،  اســتخدام 

اســتخدامها  وإعــادة  تدويرهــا،  إعــادة  أو  الغــرض، 

التحويــل. عمليــة  طريــق  عــن  آخــر  لغــرض 

المخصصــة  المرافــق  فــي  التدويــر  -إعــادة 

الحجــم،  حســب  الفــرز  مــن  مختلفــة  لعمليــات 

)الخشــب،  فيهــا  المرغــوب  غيــر  المــواد  وإزالــة 

والجــص، والمعــادن، واللدائــن، الــخ...(، والســحق.

وتســتخدم النفايــات الهامــدة بصفــة عامــة كبديــل 

التــدرج.  عمليــات  فــي  كبديــل  أو  الطــرق  لبنــاء 

فــي: اســتخدامها  أيضــًا  الممكــن  مــن  ولكــن 

- الغمــر البحــري )أعمــال الغمــر فــي عــرض البحــر، 

المــد  أحــواض  فــي  والمفاصــل  الســدود  فــي 

المفتــوح(؛ شــبه  المينــاء  وأحــواض  والجــزر، 

الشــكل،  وطبقــة  )الــردم،  الطــرق  تقنيــات   -

واألســفلت  الرصيــف،  طبقــات  فــي  واإلجمالــي 

والدعــم  الصيانــة،  ألغــراض  أنواعــه  بجميــع 

الســطحي،  والطــاء  الحاملــة،  والطبقــات 

ومكونــات الربــط الهيدروليكــي، ومــا إلــى ذلــك( ؛

المحاجــر؛ تهيئــة  -إعــادة 

- الحديديــة؛  الســكك  مســارات  بنــاء 

المائــي  الفوســفور  إزالــة  -تنقيــة 

الثقيلــة؛ المعــادن  وتثبيــت 

- كذلــك كطلقــة للمعالجــة الســطحية للمعــادن؛

لأللومينــا؛ كمصــدر  الزجــاج  صناعــة  فــي   -

انخفــاض(؛ )فــي  البنــاء  -كرمــال 

- أثنــاء بنــاء منصــات التخزين والمنصــات الصناعية؛

مكملــة. مــادة  مــع  األرضيــات  لمعالجــة   -

النفايــات  كميــة  أهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى 

الجزائــر  فــي  النفايــات  تثميــن  يــزال  ال  المنتجــة، 

التــي  الوحيــدة  التجربــة  التوقعــات.  عــن  بعيــدا 

مســتوى  علــى  كانــت  الصــدد  هــذا  فــي  أجريــت 

حميســي  )3 )صنــف  التقنــي  الــردم  مركــز 

حيــث تــم تزويــد هــذا االخيــر بوســائل ماديــة مــن 

اجــل تثميــن النفايــات الهامــدة التــي يتــم اســتقبالها 

و ذلــك عــن طريــق كســارة و غرابيــل،  حيــث يتــم 

تســقيف  كمــادة  المســحوق  المنتــج  اســتخدام 

ــف  ــي صن ــردم التقن ــز ال ــدق مرك ــى مســتوى خن عل

 )30 الشــكل  )انظــر  ؛   )  GECETAL  المصــدر(  2

الشكل 24 : بطاقة عملية التثمين )مركز النفايات الهامدة – حميسي(.

ــه  ــزداد معــدل تثميــن النفايــات الهامــدة بشــكل ملحــوظ بحلــول عــام 2035، حيــث ان مــن المتوقــع أن ي
مــن الممكــن ان يصــل تثميــن نفايــات البنــاء الــى ٪60 هــذا مــا صرحــت بــه االســتراتيجية الوطنيــة، إلنتــاج 

األنقــاض المعــاد تدويرهــا، بعــد الفــرز والســحق.
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5.1.3. االزالة

ان مراكــز تفريــغ النفايــات الهامــدة هــي مماثلــة 
لمراكــز الــردم التقنــي مــن الفئــة 3 فــي البلــدان 
األحيــان  بعــض  وفــي  ســياج،  ولديهــا  األخــرى، 
إنجــاز  ويتــم  النفايــات.  لتخزيــن  وخنــدق  جســر 
مــن  وتســير  دراســة  حســب  المنشــئات  هــذه 
التقنــي  الــردم  مراكــز  تســيير  مؤسســة  طــرف 
تشــكل  حيــن  فــي  المعنيــة.  الواليــات  فــي 
)اختافــات  بســيطة  مســاحات  الحصــى  مناطــق 
الهامــدة. النفايــات  رمــي  يتــم  حيــث  االرتفــاع( 
وفــي غيــاب مركــز للتخلــص مــن النفايــات الهامدة، 
النفايــات  منتحــي  المحليــة  الســلطات  تشــجع 
الهامــدة علــى إلقــاء نفاياتهــا فــي مناطــق الحصــى 

العشــوائية  المفــارغ  مــن  العديــد  إنشــاء  لتجنــب 
للنفايــات الهامــدة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تدهور 
الحضريــة. التنميــة  وإبطــاء  الطبيعيــة  المناظــر 
لتســيير  الوطنــي  البرنامــج  تنفيــذ  مــن  كجــزء 
منــذ   )PROGDEM( البلديــة  النفايــات 
واحــد  مركــز  إنشــاء  مبرمجــا  كان  عــام2002، 
علــى  الهامــدة  النفايــات  لدفــن  األقــل  علــى 
واليــة. كل  فــي  رئيســية  مدينــة  كل  مســتوى 
ــغ  ــا لتفري ــم إحصــاء 30 موقع ــام 2020، ت وفــي ع
طــور  فــي  حاليــا  مركــز   27، الهامــدة  النفايــات 
يتــم  ولــم  منجزيــن  مركزيــن  بينمــا  االســتغال 
. أدنــاه  الرســم  انظــر  تشــغيلهما ومركــز مغلــق، 

الرسم البياني 28 : وضعية مراكز تفريغ النفايات الهامدة؛ )المصدر: و.و.ن ،عام 2020(.

الرسم البياني 29 : عدد مناطق مراكز تفريغ النفايات الهامدة؛ المصدر: و.و.ن.

فــي  حصــى  منطقــة   30 كذلــك  يوجــد  كمــا 

الرســم  )انظــر  الوطنــي  القطــر  أنحــاء  مختلــف 

البيانــي 27(. وهــذه المواقــع إمــا تكــون مناطــق 

وامــا  صنــف3(،  التقنــي  الــردم  )مركــز  الــردم 

مائــم  غيــر  نحــو  علــى  تســتغل  قديمــة  محاجــر 

إلــى ذلــك(. الســياج، جســر، ومــا  إلــى  )االفتقــار 

ومقارنــة بمراكــز تفريــغ النفايــات العاملــة البالــغ 

عددهــا 27، قــد يبــدو أن معظــم النفايــات الهامــدة 

تنتهــي فــي مناطــق الحصــى، ولكــن هــذا ليــس 

بالضــرورة، ألن هنــاك النفايــات الهامدة تدفق  في 

المفارغ  العشــوائية. وتجدر اإلشــارة إلى أن المفارغ 

العشوائية هي الوجهة المفضلة للنفايات الهامدة 

بنفــس الطريقــة التــي يجــري بهــا بالنســبة للنفايــات 

كبيــر. جــد  التدفــق  وهــذا  ومشــابهها  المنزليــة 
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وتبيــن الخريطــة أدنــاه توزيــع مواقــع مراكــز ردم النفايــات الهامــدة ومناطــق الحصــى علــى المســتوى 
الوطنــي.

وتشــمل المنطقــة الشــمالية والهضــاب العليــا 22 مركــز تفريــغ النفايــات الهامــدة و 30 مناطــق الحصــى، 
ولكــن بقيــة المنشــئات تقــع فــي المنطقــة الجنوبيــة مــع 05 مراكــز تفريــغ النفايــات الهامــدة، ولكــن ال 

توجــد مناطــق الحصــى.

وبحلــول عــام2035، فــان االســتراتيجية الوطنيــة للتســيير المدمــج للنفايــات تتوقــع انخفــاض كميــة 
النفايــات الهامــدة التــي تدخــل مناطــق الحصــى، بالتــوازي مــع ذلــك ، بزيــادة  علــى مســتوى مراكــز الــردم 

التقنــي للنفايــات الهامــدة صنــف  3 )م.ر.ت صنــف 3 (

ــاك مناطــق  ــل، SNGID 2035، ينبغــي أال تكــون هن ــى النحــو األمث ــة عل ــادئ التوجيهي وإذا طبقــت المب
حصــى أخــرى فــي عــام 2035، وســتوجه جميــع النفايــات الهامــدة إلــى مراكــز الــردم التقنــي فئــة 3 .

خريطة 08 : توزيع مراكز تفريغ النفايات الهامدة.

الرسم البياني 30 : تطور كميات النفايات الهامدة المعالجة سنويًا في منشئات المعالجة )بماليين األطنان(؛ )المصدر 
SNGID أفاق2035 ، المهمة 2(.

فــي مواقــع البنــاء، يكــون فصــل المــواد غائبــًا تمامــًا، وال تــزال التشــريعات المعمــول بهــا ال تؤخــذ فــي 
االعتبــار. ومــن ثــم فــإن نقــل النفايــات الهامــدة إلــى مناطــق الحصــى ومواقــع تفريــغ النفايــات، مختلطــة 
بأنــواع أخــرى مــن المــواد غيــر الخطــرة والخطــرة. وهــذا يخلــق خطــرا بيئيــا كبيــرا وينتــج أحجــام إضافيــة مــن 

كميــة النفايــات يتعيــن تخزينهــا.
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4. وضعية تسيير النفايات الخاصة والخاصة الخطرة

1.4. النفايات الخاصة والخاصة الخطرة 
1.1.4. اإلنتاج

الخطــرة  والخاصــة  الخاصــة  النفايــات  تتميــز 

أو   / و  البيئــة  علــى  بخطورتهــا   )DS / DSD(

هــذا  تســيير  ويخضــع  العامــة  الصحــة  علــى 

ومحــددة. خاصــة  ألنظمــة  النفايــات  مــن  النــوع 

النفايــات الخاصــة هــي جميــع النفايــات الناتجــة عــن 

الرعايــة الصحيــة،  الزراعيــة،  الصناعيــة،  األنشــطة 

الخدماتيــة وجميــع األنشــطة األخــرى التــي ال يمكن 

ظــروف  نفــس  فــي  ومعالجتهــا  نقلهــا  جمعهــا، 

ــا  ــة ومــا شــابهها بســبب طبيعته ــات المنزلي النفاي

وتركيبة المواد التي تحتويها وكذا النفايات الهامدة.

النفايــات الخاصــة الخطــرة هــي جميــع النفايــات 

خــال  مــن  أو،  مكوناتهــا  بحكــم  التــي،  الخاصــة 

مــن  تحتويهــا،  التــي  الضــارة  المــواد  خصائــص 

المحتمــل أن تضــر بالصحــة العامــة و / أو بالبيئــة.

ــذي يجعــل  ــد ال ــار الوحي ــار الخطــورة هــو المعي معي

مــن الممكــن تحديــد مــا إذا كانــت النفايــات خاصــة 

ــة المنتجــة. ــرة مهمــا كان المصــدر أو الكمي وخطي

علــى  مــدرج  خطــر  معيــار   14 هنــاك  للتذكيــر،   

مؤكســدة،  متفجــرة،  مــادة  التالــي:  النحــو 

قابلــة  االشــتعال،  ســهلة  االشــتعال،  شــديدة 

مســببة  ســامة،  ضــارة،  مهيجــة،  لاشــتعال، 

ســامة  معديــة،  للتــآكل،  مســببة  للســرطان، 

البيئــة. علــى  وخطيــرة  مطفــرة  تكاثرهــا،  عنــد 

نظــًرا لتركيباتهــا أو خواصهــا الفيــز وكيميائيــة، يجــب 

جمــع النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة ونقلهما 

ومعالجتهمــا بطريقــة خاصــة ومائمــة، ويمكــن 

التخلــص منهــا عــن طريــق الحــرق أو التخزيــن فــي 

مراكــز الــردم التقنيــة مــن »الفئــة 1.« بعــد التثبيــت. 

التثميــن. فــروع  الــى  توجيههــا  أيًضــا  يمكــن 

أيًضــا جــزًءا مــن منتجــي  المنــازل واإلدارات  تعــد 

الخطــرة مــن خــال  الخاصــة والخاصــة  النفايــات 

مقارنــة  أقــل  أو  أكثــر  متغيــرة  كميــات  إنتــاج 

المعــدات  نفايــات  مثــل  اآلخريــن،  بالمنتجيــن 

التنظيــف  ومنتجــات  والبطاريــات  اإللكترونيــة 

ذلــك.  إلــى  ومــا  الاصقــة  والمــواد  والدهانــات 

الشــمع والمذيبــات والمنظفــات ومنتجــات الصحة 

النباتيــة وغيرهــا مــن النفايــات الملوثــة مثــل تلــك 

الهــدم. أو  التأهيــل  وإعــادة  البنــاء  عــن  الناتجــة 

يمكن أيًضا أن تكون النفايات الخاصة و/او الخاصة 

الخطــر منتجــة بطريقــة مهمــة مــن قبــل صناعــة 

متخصصــة. الصناعــات الرئيســية التــي تنتــج هــذه 

النفايــات هــي قطــاع الهيدروكربونــات والصناعــات 

وكذلــك  والباســتيك،  والمطــاط  الكيماويــة 

والمعدنيــة  والميكانيكيــة  الفوالذيــة  الصناعــات 

والكيميائيــة والكهربائيــة واإللكترونيــة. يجــب علــى 

ويصنفهــا. نفاياتــه  يميــز  أن  نفايــات  منتــج  كل 

بحوالــي  الخطــرة  الخاصــة  النفايــات  إنتــاج  قــدر 

ــل الســجل العقــاري  325000 طــن / ســنة مــن قب

الوطنــي للنفايــات الخاصــة )CNDS( 2003. مــن 

ــم تطــوره، أطلقــت  ــد هــذا الرقــم وتقيي أجــل تجدي

معينــة.  تدفقــات  لتحديــد  حمــات  البيئــة  وزارة 

خــال تطويــر SNGID. تــم تكليــف هــذا النشــاط 

ــي أجــرت مســوحات  ــات الت ــة للنفاي ــة الوطني لوكال

ذات  بالتدفقــات  المتعلقــة  البيانــات  جمــع 

الزيــوت  وهــي  العاليــة،  االقتصاديــة  اإلمكانــات 

والبطاريــات  المســتعملة  والصناعيــة  الغذائيــة 

ونفايــات  المســتعملة  واإلطــارات  المســتعملة 

ومرشــحات  وااللكترونيــة  الكهربائيــة  األجهــزة 

الزيــت والنفايــات مــن أنشــطة الرعايــة الصحيــة.
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خريطة 09 : الواليات التجريبية والنفايات الخاصة و الخاصة الخطرة المعنية بحملة التقييم الكمي.

الرسم البياني 31 : كمية بعض من النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة, )المصدر: و.و.ن(.

أكبــر  خطــرة  الغيــر  الخاصــة  النفايــات  كميــة 
مقارنــة مــع النفايــات الخاصــة الخطــرة، والتطــور 
عــام  بحلــول  للنفايــات  الوقــت  بمــرور  الكمــي 
2028 يتميــز بالظهــور الوشــيك لتلــك المتعلقــة 
الطعــام  وزيــوت  المســتعملة  بالعجــات 
الــذروة  هــذه  المســتعملة.  المحــركات  وزيــوت 
القطاعــات  فــي  االقتصــادي  بالنمــو  مبــررة 
المنتجــات. هــذه  مــن  الكثيــر  تســتهلك  التــي 
ال يمكــن أن تمثــل كميــات النفايــات الناتجــة عــن 
أنشــطة الرعايــة الصحيــة والمعرضــة لخطــر اإلصابة 
والمذكــورة فــي الرســم البيانــي الكميــات الفعليــة 

المنتجــة نظــًرا لنقــص المعلومــات المتعلقــة بتلك 
الناتجــة عــن القطــاع الخاص الناشــئ بشــكل متزايد.
الدراســة التــي أطلقتهــا الـــوكالة الوطنيــة للنفايــات 
حــول إنشــاء تشــخيص مفصــل حــول نشــاطات 
الرعاية الصحية على مستوى المؤسسات الصحية 
فــي الجزائــر، ســتوفر إجابــات لتحديــث هــذه األرقام.
موقــف  نمــو  معــدل  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير 
الســيارات ســيكون ٪3.7 ســنوًيا، وتؤثر هذه الزيادة 
المســتمرة علــى إنتــاج النفايــات الخاصــة والنفايــات 
.)FHUو  PUو  BUو  HMU( الخطــرة  الخاصــة 
المذكــورة  النفايــات  مختلــف  إلــى  باإلضافــة 

ن.ن.ع.م : نفايات النشاطات العاجّية المعدّية 
ز.غ : زيوت ومواد دسمة غذائية

ز.ص.م : زيوت صناعية مستعملة 
إ.م.م : إطارات مطاطية مستعملة

ب.م : بطاريات مستعملة
م.ز.م : مصافي الزيت مستعملة 

أ.ك.إ.م :  أجهزة كهربائية وإلكترونية مهملة
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فــي الرســم البيانــي أعــاه، تــم تقديــر مــا يلــي:
 

الزيــوت  مــن  ســنة   / طــن   23.056  
الصناعيــة؛ النشــاطات  عــن  الناتجــة 
المنتجــة  الزيــوت  مــن  ســنة   / طــن   3.640   
والبحــري. الجــوي  النقــل  طريــق  عــن 
النشــاط االقتصــادي والطفــرة  كان للزيــادة فــي 
الصناعيــة  األنشــطة  بعــض  فــي  المســجلة 
فــي  المســتمر  الســكاني  النمــو  إلــى  باإلضافــة 
الجزائــر تأثيــرا واضــح علــى انتــاج المزيــد والمزيــد 
مــن كميــات النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة.
الخاصــة  البيانــات  قاعــدة  توســيع  أجــل  مــن 
وفــي  الخطــرة  والخاصــة  الخاصــة  بالنفايــات 
ــات  ــذ البرنامــج الوطنــي لتســيير النفاي ســياق تنفي
وزارة  أوكلتهــا  التــي   ،PNAGDES الخاصــة 
أنشــأت  للنفايــات،  الوطنيــة  للوكالــة  البيئــة 
مســتوى  علــى  تشــخيص  برنامــج  الوكالــة 
النفايــات. مــن  النــوع  لهــذا  المنتجــة  الوحــدات 
يتــم تنفيــذ المهــام التشــخيصية مــن قبــل تقنييــن 
مــع  تعاملهــم  ويتــم  الوكالــة  مــن  ومحققيــن 
الخطــرة.  والخاصــة  الخاصــة  النفايــات  منتجــي 
وتوفــر  الميدانيــة  البعثــات  مــن  االنتهــاء  بمجــرد 
المعلومــات الازمــة، ســيتم إعــداد تحليــل الجــرد 
مــن أجــل تحديــد كميــات النفايــات المنتجــة ســنوًيا 
علــى المســتوى الوالئــي وعلــى المســتوى الوطني 
الخطــرة  الخاصــة  النفايــات  كميــات  وكذلــك 
الحاضــر. الوقــت  فــي  المخــزون  فــي  الموجــودة 
ســيتم تطويــر النســب لــكل فــرع مــن النفايــات 
التقييــم  حمــات  مــن  البيانــات  معالجــة  أثنــاء 
االســتراتيجية  تنفيــذ  أثنــاء  هــذه  الكمــي 
الخاصــة. النفايــات  لتســيير  الوطنيــة 
تجربــة ركــزت  مقنعــة،  نتائــج  تحقيــق  أجــل  مــن 

علــى:  IHWR بـــ  المتعلقــة  البيانــات  جمــع   
• هيــاكل الدولــة، وال ســيما المستشــفيات، 
مــن أجــل تحديــد متوســط   النســبة الســنوية 
ذات  االنشــطةالصحية  نفايــات  لكميــات 
ســرير؛ لــكل  المنتجــة  المعديــة  االخطــار 
األطبــاء  وخاصــة  الخاصــة،  الهيــاكل   •
والصيادلــة، بهــدف تحديــد متوســط   النســبة 
ــة  ــات االنشــطة الصحي ــات نفاي الســنوية لكمي
الهيــكل. عــن  الناتجــة  المعديــة  االخطــار  ذات 

بالنســبة لزيــوت الطعــام، يهــدف تحليــل ومعالجــة 
ــات المجمعــة إلــى حســاب النســبة الســنوية  البيان
المســتعمل. الطعــام  زيــت  لكميــة  للفــرد 
تــم  المســتعملة،  المحــركات  لزيــوت  بالنســبة 
حســاب النســبة الســنوية لكميات زيوت المحركات 
فئــات  مــن  فئــة  كل  عــن  الناتجــة  المســتعملة 
المركبــات علــى أســاس البيانــات التــي تــم جمعهــا. 
باســتخدام البيانــات الخاصــة بالمركبــات المســجلة، 
المنتجــة. الكميــات  تحديــد  الممكــن  مــن  كان 
الزيــت،  وفاتــر  والبطاريــات  لإلطــارات  بالنســبة 
نســبة  حســاب  مــن  المؤشــر  إنتــاج  يتألــف 
»متوســط   عــدد اإلطــارات المســتعملة والبطاريــات 
المســتعملة  الزيــت  وفاتــر  المســتعملة 
مــن  فئــة  ولــكل  مركبــة«  ولــكل  الســنة  فــي 
بيانــات  قاعــدة  ســهلت  وقــد  المركبــات.  فئــات 
الكميــات. هــذه  تحديــد  المســجلة  المركبــات 
األجهــزة  فئــات:  عشــر  فــي   DEEE تجميــع  تــم 
الصغيــرة،  المنزليــة  واألجهــزة  الكبيــرة،  المنزليــة 
والمعلومــات  التكنولوجيــة  والمعــدات 
واالتصــاالت، والمعــدات االســتهاكية، ومعــدات 
واإللكترونيــة،  الكهربائيــة  واألدوات  اإلضــاءة، 

والرياضــة،  الترفيــه  ومعــدات  األطفــال،  ولعــب 
واألجهــزة واألدوات الطبيــة، المراقبــة والتحكــم.
مــن  المســتعملة  المعــدات  هــذه  انتــاج  يتــم   
قبــل األســر والمهنييــن. مــن أجــل الحصــول علــى 
جمــع  مــع  التجــارب  مكنــت  ملموســة،  نتائــج 
بيانــات نفايــات المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة 

المذكــورة  العشــر  الفئــات  مــن  فئــة  لــكل 
الســنوية. النســبة  متوســط    تحديــد  مــع  أعــاه 

نســب  التاليــة  البيانيــة  الرســوم  توضــح 
الحصــول  تــم  التــي  النفايــات  هــذه  إنتــاج 
الكمــي. التقييــم  حمــات  خــال  مــن  عليهــا 

فــي ضــوء المعلومــات المتحصــل عليهــا والنتائــج والتحقيقــات التــي أجريــت علــى عــدة عينــات مــن 
المنشــآت الصحيــة، فقــد تــم التوصــل إلــى مــا يلــي:

ــا فــي نســبة كميــة النفايــات المنتجــة معبــًرا عنهــا بالكيلوجــرام / الســرير / 24  توضــح هــذه األرقــام تبايًن
ــا 71077 ســريرًا. ســاعة حســب نــوع المنشــاة الصحيــة، والتــي تضــم جميًع

وفًقــا لقــراءة متأنيــة لهــذه القيــم، تؤكــد الــدروس المســتفادة أن هــذه النســبة تســجل أكبــر قيمــة لهــا علــى 
مســتوى CHU وEPH وتصــل إلــى أدنــى قيمــة لهــا علــى مســتوى مراكــز الرعايــة.

ــة فــي  ــة الصحي ــات الرعاي ــق بتســيير نفاي ــم الوضــع فيمــا يتعل ــدد مــن المؤشــرات لتقيي ــى ع اســتناًدا إل
الدولــة، يبــدو أن هــذه القيــم تســتحق التجديــد كجــزء مــن دراســة تشــخيصية حــول تســيير النفايــات الخاصــة 

بــدأت بالفعــل مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للنفايــات.

ــات  ــة النفاي ــول تركيب ــل ح ــًدا مــن التفاصي ــة مزي ــب الكمــي، ســتوفر الدراســة الحالي ــى الجان ــة إل باإلضاف
مــع تحديــد الجــزء غيــر الخطيــر المشــابه للنفايــات المنزليــة ومــا شــابهها والخطيــر الــذي تمثلــه النفايــات 

ــووي. ــم إنتاجهــا فــي الطــب الن ــي يت ــة، الســامة، التشــريحية، المشــعة والت المعدي

1- نفايات األنشطة الصحية

الرسم البياني 32 : معدل انتاج نفايات النشاطات االستشفائية الناتجة من طرف كل مؤسسة استشفائية.

  CHU : مركز استشفائي جامعي
   EHS : مؤسسة استشفائية متخصصة

  EPH : مؤسسة عمومية استشفائية
EPSP : مؤسسة عمومية للصحة الجوارية
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2- زيوت الطعام المستعملة

3- زيوت المحركات المستعملة

4- البطاريات، االطارات والفالتر.

الرسم البياني 33 : معدالت الزيوت الغذائية المستعملة ؛ )المصدر: و.و.ن, سنة 2018(.

الرسم البياني 35 : معدالت الكميات المنتجة من البطاريات, واإلطارات وفالتر الزيت المستعملة  ؛ )المصدر: و.و.ن, 
سنة 2018(. 

الرسم البياني 34 : معدالت زيوت المحركات المستعملة المنتجة ؛ )المصدر: و.و.ن, سنة 2018(.

ينتــج كل فــرد متوســط   0.61 لتــًرا مــن زيــوت الطعــام المســتعملة شــهرًيا، وترتبــط هــذه الكميــة بشــكل 
أساســي بنمــط االســتهاك الــذي يعتمــد أساًســا علــى األطعمــة المقليــة.

بالنســبة للمطاعــم، فــإن إنتــاج زيــوت الطعــام المســتخدمة أعلــى بكثيــر، حيــث يصــل إلــى 4.12 لتــًرا لــكل 
مطعــم يومًيــا، ويرتبــط هــذا بزيــادة الوجبــات الســريعة التــي تعتمــد أيًضــا علــى األطعمــة المقليــة.

يســتهلك المحــرك الزيــت بشــكل طبيعــي لتشــحيمه. يوصــي المنتجــون بتغييــر الزيــت كل 10000 إلــى 
20000 كيلومتــر حســب االســتعمال ونــوع الزيــت المســتعمل؛ وأيًضــا الرحــات القصيــرة فــي المدينــة أو 

اســتخدام محــرك عالــي الســرعة يزيــد مــن تدهــور مــادة التشــحيم.

بالنظــر إلــى حجــم محــركات الدارجــة، تأتــي الشــاحنات بمتوســط   109.64 لتــًرا مــن الزيــت المســتعمل لــكل 
محــرك ســنوًيا، تليهــا الحافــات بســعة 50.18 لتــًرا لــكل محــرك ســنوًيا، ويرجــع ذلــك إلــى الســعة العاليــة 

لخــزان الزيــت )حــوض( الشــاحنات والحافــات.

الزيــت  وفاتــر  واإلطــارات  البطاريــات  مــن  المنتجــة  الكميــات  بنســب  المتعلــق  البيانــي  التمثيــل  إن 
التاليــة: االســتقطاعات  إلــى  يقودنــا   ،2018 عــام  خــال  الســيارة  نــوع  المســتعملة حســب 

تــم العثــور علــى اعلــى نســبة لكميــة النفايــات المنتجــة علــى مســتوى المركبــات الثقيلــة مــن النــوع 
ــات،  ــار لإلطــارات ومــواد التشــحيم والبطاري ــر مــن المســتهلكين الكب ــي تعتب )الشــاحنات والحافــات( الت
تليهــا المركبــات الخفيفــة ذات القيــم المهمــة. وبالتالــي، تشــكل هــذه الفئــة مــن المركبــات مصــدًرا ثابًتــا 
ــر المتخصصــة. قــد تشــير هــذه الوضعيــة إلــى وجــود  للمــواد الخــام مــن مــواد االســترجاع وإعــادة التدوي
ــى حــد مــا لقطــاع واعــد  ــر إل ــر مــع وزن اقتصــادي كبي ــادة التدوي ــة إلع مصــدر ال ينفــذ مــن المــواد القابل

ــاز. بامتي
علــى الرغــم مــن بعــض الجهــود المبذولــة فــي اســتعادة هــذه النفايــات / المــواد، مــن حيــث االســتثمار، 
تظــل الحقيقــة أن القــدرة فــي مرافــق االســترجاع ال تــزال أقــل مــن االحتياجــات الحقيقيــة للســوق الوطنــي.
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)DEEE( 5- نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

فيمــا يتعلــق بنفايــات األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة، تمثــل األجهــزة المنزليــة الكبيــرة والصغيــرة ثلثــي 
الكميــة اإلجماليــة المنتجــة مــن نفايــات األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة )انظــر البيانــات أدنــاه(، علــى الرغــم 
مــن أن نســب األجهــزة المنزليــة أقــل مــن الفئــات األخــرى مــن نفايــات األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة 

مثــل اإلضــاءة والمعــدات. فــان الــوزن الثقيــل تعبــر عنــه لألجهــزة المنزليــة.

التعامــل مــع النفايــات الخاصــة مرتبــط بعــدة مخاطــر لذلــك فهــي تخضــع إلــى لوجســتيك وقواعــد صارمــة 
مــن حيــث عمليــات الجمــع˛ التخزيــن والنقــل. 

يتــم فــرز النفايــات عنــد المصــدر فــي حاويــات تتكيــف مــع نوعهــا وطبيعتهــا الفيزيائيــة )الســوائل˛ المــواد 
الصلبــة˛ اللينــة والغــازات(. علــى ســبيل المثــال النفايــات االستشــفائية˛ تــم تعييــن رمــز لونــي لــكل نــوع مــن 
النفايــات التــي تتكــون منهــا؛ األصفــر لنفايــات النشــاطات العاّجيــة المعّديــة˛ األحمــر للنفايــات كيميأييــة 

و/ٔاو ســامة واألخضــر للنفايــات التشــريحية البشــرية ســهل التعــرف عليهــا.

اعتمــاًدا علــى طبيعتهــا˛ يتــم تعبئــة النفايــات اللينــة فــي أكيــاس باســتيكية˛ وفــي حاويــات صغيــرة وعلــب 
بالنســبة )م.ش.ق.ج(.

يمكننــا أيًضــا ذكــر مثــال الزيــوت المســتخدمة المنتجــة بشــكل أساســي مــن عمليــات تغييــر زيــوت 
المحــركات والتــي يتــم تخزينهــا عمومــا فــي براميــل أو صهاريــج أو أحــواض غيــر قابلــة للتســرب˛ قبــل أن 

يتــم جمعهــا بواســطة جامعيــن متخصصيــن.

التجميع المسبق

الرسم البياني 36 : معدالت الكميات المنتجة من نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية  ؛ )المصدر: و.و.ن, سنة 2018(. 
الشكل 25 : حاويات صغيرة وعلب ل )م.ش.ق.ج( وأكياس بالستيكية للنفايات اللينة.

الشكل 26 : الرمز اللوني لنفايات نشاط العالجية.

الرسم البياني 37 : توزيع كمية نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية حسب كل فئة؛ )المصدر: و.و.ن, سنة 2018(.

فــي ضــوء المؤشــرات االقتصاديــة المائمــة ألي اســتثمار فــي هــذا المجــال، فــإن تبنــي سياســة التشــجيع 
علــى المســتوى المحلــي لمروجــي المشــاريع المتعلقــة بتحويــل هــذه النفايــات إلــى مــواد أوليــة ومنتجــات 

تامــة الصنــع ســيكون أحــد وســائل تكويــن الثــروة وتوفيــر مناصــب الشــغل.

2.1.4. جمع ونقل النفايات الخاصة والخاصة الخطرة
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الجمع

صورة 13 : مثال تخزين الزيوت المستعملة في وضعية 
مطابقة                      

صورة 12 : مثال تخزين الزيوت المستعملة في وضعية 
غير مطابقة

يجــب أن يتــم نقــل النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة فــي حاويــات تراعــي طبيعتهــا˛ حالتهــا˛ خطورتهــا˛ 
مقاومــة لاهتــزازات ˛ الصدمــات˛ الضغــط˛ الحــرارة والرطوبــة.

يخضــع جمــع النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة للمرســوم التنفيــذي رقــم 19-09 المــؤرخ 20 ينايــر 
2009 الــذي ينظــم نشــاط جمــع النفايــات الخاصــة˛ والــذي يحــدد مســؤولية أي شــخص اعتبــاري أو طبيعــي 
يرغــب فــي ممارســة هــذا النشــاط الــذي يســبب مثــل هــذه النفايــات. مــع العلــم أن أي عامــل جمــع يجــب 
ــا 5  ــات الخاصــة˛ صاحيته ــر مــن النفاي ــد أو أكث ــوع واح ــة لن ــن وزارة البيئ ــه إعتمــاد صــادر ع أن يكــون لدي

ســنوات قابلــة للتجديــد.

أكثــر مــن 500 شــركة تعمــل فــي نشــاط الجمــع علــى المســتوى الوطنــي لنــوع واحــدة أو أكثــر مــن النفايــات 
ــاه عــدد الناشــطين فــي الجمــع  الخاصــة والخاصــة الخطــرة خــال عــام 2020. يوضــح الرســم البيانــي أدن

حســب نــوع النفايــات.

يمكــن ماحظــة أن جامعــي نفايــات المعــادن الحديديــة وغيــر الحديديــة هــم األكثــر عــدًدا بـــ 94 ناشــط˛ ثــم 
جامعــي الســماد بـــ 85 ناشــط. أمــا أقــل االعتمــادات المرخصــة هــي للنفايــات الثفــل بناشــط واحــد.

وفــي غنــى عــن القــول˛ أنــه كلمــا كان نــوع مــن النفايــة كثيــر الطلــب واالســتخدام مــن طــرف مؤسســات 
إعــادة التدويــر˛ كلمــا زاد عــدد جامعــي هــذه النفايــة.

الشيء الوحيد المتبقي هو وجوب تتبع النفايات و / أو نقلها إلى أماكن التخزين أو المعالجة المناسبة.

الرسم البياني 38 : عدد مؤسسات الجمع المعتمدين من قبل وزارة البيئة )سنة˛ 2020(.
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التخزين

النقل

بعــد الجمــع˛ بعــض النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة يتــم تخزينهــا قبــل إرســالها إلــى مؤسســات 
المعالجــة و / أو التثميــن˛ وال ســيما تلــك المخصصــة للتصديــر بســبب عــدم وجود منشــآت المعالجة على 
المســتوى الوطنــي كمــا فــي حالــة نفايــات ناجمــة عــن تجهيــزات كهربائيــة وإلكترونيــة˛ الزيــوت المســتعملة 

ومتعــدد الكلــور ثنائــي الفينيــل )PCB(… إلــخ.

ــة للتســرب  ــر قابل ــات غي ــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة فــي حاوي ــن˛ يجــب وضــع النفاي ــة التخزي فــي حال
وســهلة التنظيــف أو أماكــن مــزودة بأنظمــة تهويــة وســهلة الوصــول إليهــا. مــع وجــوب مراعــاة الملصقات 

والترميــز اللونــي وفًقــا لــكل نــوع مــن هــذه النفايــات.

ــازل مــن أجــل  ــة ب ــي اتفاقي ــى المســتوى الدول ــا عل ــر الحــدود تحكمه ــات عب ــات نقــل هــذه النفاي إن عملي
مراقبــة حركــة النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا عبــر الحــدود والتــي تــم اعتمادهــا فــي 22 مــارس 1989 

ــر علــى هــذه االتفاقيــة فــي ديســمبر 1998. ــو 1992. صادقــت الجزائ ــز التنفيــذ فــي 5 ماي ودخلــت حي
علــى المســتوى الوطنــي˛ تــم دمــج أحــكام اتفاقيــة بــازل فــي القانــون 19-01 المتعلــق بتســيير النفايــات 
ومراقبتهــا وإزالتهــا˛ والتــي تنــص فــي المــادة 25 منهــا علــى حظــر اســتيراد النفايــات الخطــرة˛ ولكــن فــي 

حيــن تصديــر النفايــات الخطــرة واســتيراد النفايــات غيــر الخطــرة يخضــع إلــى ترخيــص.
كذلــك˛ ينظــم المرســوم التنفيــذي رقــم 10-19 المــؤرخ 23 ينايــر 2019 تصدير النفايــات الخاصة والخاصة 

الخطــرة. فــي الواقــع˛ ال يمكــن القيــام بتصديــر النفايــات إال إذا تــم توفير الشــروط التالية:

ــات  ــة نقــل النفاي ــازل مــن أجــل مراقب ــة ب ــى اتفاقي ــدول الموقعــة عل ــد المســتورد يكــون مــن ال • البل
ــا؛ ــر الحــدود والتخلــص منه الخطــرة عب

ــى المســتوى      ــة مــن عــدم وجــدود أي منشــأة للمعالجــة عل • تضمــن الخدمــات المســؤولة عــن البيئ
ــات الخاصــة الخطــرة؛ ــن أو معالجــة نفاي ــي متخصصــة فــي تثمي الوطن

• إن طلب ترخيص التصدير يجب أن يكون من قبل مصدر معتمد من طرف وزير البيئة؛
• يجــب أن يمتلــك البلــد المســتورد الوســائل التقنيــة الازمــة لمعالجــة النفايــات المعنيــة أو تثمينهــا 

بطريقــة ســليمة بيئيــًا؛
• إتفاقيــة محــددة ومكتوبــة للســلطات المختصــة فــي البلــد المســتورد وجميــع بلــدان المعنيــة للعبــور 

عبــر حدودهــا؛
• االمتثال لقواعد ومعايير التعبئة˛ وضع العامات والنقل المتفق عليه دولًيا.

نقــل النفايــات معــرف حســب القانــون الجزائــري1 بأنــه جميــع عمليــات شــحن˛ تفريــغ ونقــل النفايــات 
الخاصــة والخاصــة الخطــرة. تخضــع وســائل نقــل النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة للشــروط العامــة مــن 
حيــث التعبئــة˛ التغليــف˛ اللوجســتيات وتعليمــات الســامة. باإلضافــة إلــى ذلــك˛ يجــب علــى ناقــل هــذه 

النفايــات تقديــم دليــل علــى شــهادة مهنيــة تشــهد بإكمــال التكويــن المناســب.

صورة 14 : مثال لمكان تخزين محوالت تحتوي على متعدد 
كلور ثنائي فينيل.

الصورة 15: مثال لنقل بطريقة قانونية وغير قانونية للنفايات الخاصة والخاصة.

الشكل 27 : رموز الخطورة.

1 تم تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 409-04 المؤرخ في 04 ديسمبر 2004 الذي يحدد طرق نقل النفايات الخطرة الخاصة.
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.)AND :الشكل 28: نسبة النفايات المصدرة في عام 2019؛ )المصدر

يوضــح الشــكل أنــه فــي عــام 2019 تــم تصديــر مــا يقــدر بـــ 67696.65 طــًن مــن النفايــات˛ وهــي 
ــد˛  ــان˛ الهن ــع دول وهــي اليون ــى أرب ــة إل ــة واإللكتروني ــزات الكهربائي ــات التجهي ــوت المســتعملة ونفاي الزي
تركيــا وفرنســا. هــذه األخيــر هــي الوجهــة الرئيســية للتصديــر بتقديــر ٪74 مــن النفايــات. و تمثــل الزيــوت 

المســتعملة التدفــق الرئيســي بمــا يقــدر 67666.65 طــن )99.95٪(.

إن تثميــن النفايــات الخاصــة الخطــرة تكبــح الملوثــات ذات التركيــز العالــي مــن الســمية التــي قــد تشــكل 
مخاطــر علــى صحــة اإلنســان و تلــوث البيئــة. يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه الخيارات المســتخدمة الســتعادة 

النفايــات الخاصــة و الخاصــة الخطــرة.

يبــدأ تثميــن النفايــات الخاصــة الخطــرة باســترجاع المكونــات القيمــة مثــل المعــادن و المــواد األخــرى كمــا 
يمكــن أن يكــون هــذا النشــاط خطيــًرا إذا لــم يتــم تأطيــره بأنظمــة قانونيــة خاصــة مطابقــة لإلجــراءات 

التشــريعية )القانــون 01-19(.
التثميــن المــادي هــي أليــة تبــدأ بعمليــات االســترجاع ثــم إعــادة التدويــر باســتخدام تقنيــات محــددة تحــول 
مــن خالهــا هــذه المكونــات إلــى مــواد خــام ثانويــة أو إلــى منتجــات ثانويــة، وفًقــا الحتياجــات الســوق و 

أيًضــا لألهــداف البيئيــة المســطرة مــن خــال إعــادة اســتخدامها.
علــى ســبيل المثــال، ُيعــاد اســتخدام اإلطــارات المســتعملة فــي الهندســة المدنيــة لتثبيــت الســدود 
وتقويتهــا، لمنــع تــآكل التربــة أو فــي تصميــم المنحــدرات كحواجــز مثبطــة فــي حالــة حــدوث تصــادم.  
ــات كوقــود  ــه إســتخدام النفاي ــم في ــد المشــترك حيــث يت ــات الســابقة، يوجــد الترمي ــى األلي باإلضافــة إل
مشــترك. تقــوم مصانــع اإلســمنت المتواجــدة علــى التــراب الوطنــي فــي دمــج نفايــات معينــة ذات قيمــة 
حراريــة عاليــة )الباســتيك الملــوث، طيــن الحفــر، ...( فــي عمليــة الترميــد دون التأثيــر علــى جــودة المنتــج 
النهائــي. اعتمــد مصنــع اإلســمنت الفــارج أوقــاز مؤخــرا عمليــة الترميــد المشــترك لتثميــن النفايــات 

الخاصــة الخطــرة.   
فــي الواقــع، ال يوجــد أي مركــز اســتقبال للنفايــات يضمــن إســترجاع و تخزيــن ن.خ/ن.خ.خ. هــذا يعنــي أن 
اســتعادة هــذه النفايــات تتــم مباشــرة مــن المنتــج ممــا يشــكل فــي بعــض الحــاالت الخطــرة اثنــاء عمليــات 
التثميــن علــى الفاعليــن و حتــى علــى البيئــة، ألنــه يتــم نقــل النفايــات الخطــرة و تخزنهــا فــي حاويــات غيــر 

3.1.4. التثمين
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ــور ممارســات  ــى ظه ــات إل ــوع مــن النفاي ــذا الن ــد له ــاج المتزاي ــق. أدى اإلنت ــواء الطل مناســبة أو فــي اله
احتياليــة. يتخطــى بعــض الفاعليــن المعتمديــن حســب التراخيــص الممنوحــة لهــم صاحياتهــم للتدخــل 
ــل النحــاس  ــادن مث ــواع مــن ن.خ/ن.خ.خ. مــن خــال إســترجاع بعــض المع فــي جمــع ونقــل بعــض األن

المتواجــد فــي الكابــات الكهربائيــة و الرصــاص مــن البطاريــات المســتعملة و غيرهــا مــن األمثلــة. 

توضــح الخريطــة أعــاه نقًصــا فــي عــدد الفاعليــن فــي مجــال إعــادة التدويــر مشــغلي وحــدات إعــادة التدويــر 
)ز.م، إ.ع.م(، ويرجــع ذلــك أساًســا، إلــى حالــة الصناعــة المحليــة. مــن ناحيــة أخــرى، كان للطلــب القــوي علــى 
ــات المســتعملة  ــر البطاري ــادة تدوي ــن المشــاركين فــي إع ــى العــدد المرضــي للفاعلي ــره عل الرصــاص تأثي
)ب.م(، مــع العلــم أن هــذا المعــدن يمثــل ٪70 مــن تكويــن البطاريــة حتــى بعــد اســتخدامها. تغطــي ثمانيــة 

عشــر )18( وحــدة إعــادة تدويــر حالًيــا احتياجــات اثنــي عشــر )12( مصنًعــا محلًيــا لبطاريــات الســيارات. 

الجدول 04 : عدد الوحدات المعتمدة لإلسترجاع وإعادة تدوير ن.خ/ن.خ.خ. القابلة للتثمين )ب.م، ز.م، إ.ع.م( 
)المصدر: و.و.ن(.  

الخريطة 10 : التوزيع الجغرافي للوحدات المعتمدة إلعادة تدوير ن.خ/ن.خ.خ. القابلة للتثمين )ب.م، ز.م، إ.ع.م( على 
الصعيد الوطني )المصدر: و.و.ن(.

البطاريات المستعملة )ب.م(

إطارات العجالت المستعملة 
)إ.ع.م(

الزيوت المستعملة )ز.م(

18

أرزيــو،  )م.ص  وهــران  الجلفــة، 
م.ص حاســي بونيــف، الحساســنة 
)م.ص  الجزائــر  الحجــاج(،  مــرس 
موســى،  ســيدي  م.ص  الرويبــة، 
دار البيضــاء، دراريــة(، غردايــة )م.ن 
ســطيف  )البونــي(،  عنابــة  بريــان(، 
)الحاســي، العلمــة(، أم البواقي )02 
مليلــة،  عيــن  فــي م.ص  وحدتــان 
م.ن عيــن مليلــة(، ميلــة )التاغمــة، 
تاجنانــت(، النعامــة )عيــن الصفــراء 

فــي حــي كاســتور(

ميلــة، مســتغانم، بومــرداس )والد 
إبراهيــم(، البويــرة )منطقــة نشــاط 
الهاشــمية(، باتنــة )02 وحدتــان فــي 
عيــن الجاســر(، عيــن الدفلــى )عيــن 

ــان( التركــي(، وهــران )02 وحدت

الجزائر )نفطال تقع في الشراقة(، 
الصناعيــة  )المنطقــة  بومــرداس 

موســى(،  والد 
البليــدة )المنطقــة الصناعيــة أوالد 

يعيــش( 

09

03

نوع النفاية
 عدد الشركات المعتمدة
 السترجاع وإعادة تدوير

ن.خ/ن.خ.خ
واليات التواجد
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نفايات البوليسترين والبالستيك

نفايات نشاط الرعاية الصحية

الكربون المنشط المستنفد ومقياس الحديد

نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية

خراطيش مسحوق الحبر المستعملة

زيوت صناعية مستعملة

إطارات العجالت المنتهية الصالحية

زيت الطعام المستعمل

النحاس واأللمنيوم

حبر الطباعة

أفالم األشعة السينية

البطاريات المستعملة

ذرق

ثنائي الفينيل متعدد الكلور

نفايات ثفل الزيتون

نفايات صناعة التصوير الفوتوغرافي

حمأة الحفر

المواد الكيميائية

نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

12

60

16
94

11

48

31

18

22

08

05

39

85

13

01

12

13

12

16

 عدد الفاعلين المعتمديننوعية النفايات

الجدول 05 : عدد المشغلين المعتمدين المتخصصين في مجال ن.خ/ن.خ.خ )المصدر: و.و.ن(

الجدول 06 : عدد المؤسسات المختصة في مجال معالجة النفايات الخاصة. 

الشكل 29: توزيع منشآت معالجة النفايات الخاصة والخاصة الخطرة على المستوى الوطني

4.1.4. التخلص من النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة  

علــى الشــركات وفقــا للقاوونيــن النافــدة، أن تولــي النفايــات التــي تنتجهــا وذلــك بمعالجتهــا او التخلــص 
منهــا علــى مســتوى الشــركة او التعامــل مــع مؤسســات مختصــة فــي مجــال معالجــة النفايــات الخاصــة.
هــذه المؤسســات تعتبــر مؤسســات خاصــة معتمــدة مــن وزارة البيئــة، يوجــد فــي الجزائــر طريقتيــن 

للتخلــص مــن هــذه النفايــات التــي تتمثــل فــي الترميــد والتطهيــر بالبخــار.

المرمد

آلة تعقيم النفايات
نفايات النشاطات العالجية 

نفايات صناعية 03

10

07

العدد عدد الفاعلين المعتمديننوع المنشئة
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الصورة 16 : مرمد.

الصورة 17: التطهير بالبخار.

عــدد المرامــد والمطهــرات علــى المســتوى الوطنــي 
ــر كافــي باإلضافــة لتمركزهــم فــي المنطقــة  يبقــى غي
ــة  ــة خالي الشــمالية ممــا ينتــج عــن ذلــك مناطــق جنوبي

مــن هــذه المؤسســات.

ــرارة  ــة الح ــة عالي ــة أكســدة جاف المرمــد يســتخدام عملي
)850 درجــة إلــى 1100 درجــة مئويــة( تخفــض بشــكل 

ــا. ــات ووزنه ــر حجــم النفاي كبي

امــا التطهيــر بالبخــار يتمثــل فــي فــرم النفايــات المعديــة 
ــة  ــى 140 درجــة مئوي وتعريضهــا لدرجــة حــرارة تصــل ال
ــات  ــات شــبه النفاي يتــم الحصــول بعــد ذلــك علــى نفاي
ــر همــا:  ــر اســتخدامًا للتطهي ــان األكث ــة والطريقت المنزلي

بخار الماء المضغوط )التعقيم(• 

الموجات الدقيقة.• 

فــي 2020، كانــت كميــة النفايــات الناتجــة عــن أنشــطة العاجيــة التــي تــم حرقهــا مــن طــرف المؤسســات 
المعتمــدة مــن طــرف وزارة البيئــة 4820 طــن، إلــى جانــب الكميــات المعالجــة عــن طريــق الوحــدات 

ــة. الخاصــة ببعــض المرافــق الصحي

ومــن أجــل تعزيــز قــدرات التخزيــن والمعالجــة علــى المســتوى الوطنــي، تــم إنشــاء مرافــق جديــدة ولكنهــا 
غيــر شــاغرة فــي الوقــت الحالــي )انظــر الجــدول أدنــاه(.

وتــؤدي هــذه المشــاريع إلــى القضــاء علــى النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة فــي جميــع أنحــاء اإلقليــم 
والحــد منهــا وهــذا ســوف يوفــر للســكان المحلييــن وظائــف وفرصــا اقتصاديــة جديــدة.

ــن هــو الحــل األفضــل نظــرا لعــدم وجــود وحــدات معالجــة لبعــض  ــزال التخزي وفــي الوقــت الراهــن، ال ي
أنــواع النفايــات مثــل النفايــات الملوثــة بثنائــي الفينيــل متعــدد الكلــور، نفايــات الصحــة النباتيــة ونفايــات 
ــث  ــات فــي إطــار تحدي ــر البيان ــرد تواف ــى نحــو أفضــل بمج ــا عل ــر كمياته ــي ســيجري تقدي االسبســت، الت

ــات الخاصــة. المعلومــات فــي المخطــط الوطنــي فــي تســيير النفاي

وبطبيعة الحال فان مناطق ووضعية التخزين يجب ان تكون حسب المعايير.  

الجدول 07 : مشاريع في مجال معالجة النفايات الخاصة

مركز ردم تقني صنف 
1 على مستوى بير 
العاتر،عين فوريس 

مركز ردم تقني صنف 
1 على مستوى سيدي 

بلعباس، راس الما

معالجة وعزل الزئبق 
لمجمع الزئبق السمائيل 

انوف، ازاب

 المساحة: 39،14 هكتار

سعة: 1600000 طن

انطاق المشروع سنة 2014

 اإلطار الزمني للتنفيذ: 26 شهر

المبلغ:  2.248.686.953,98  دج

سعة:360000 طن

انطاق المشروع سنة 2012

المبلغ :  22.525.513,39 دج    

سعة:1000000 طن

المبلغ : 3300000 دج

 توقف المشروع بسبب
معارضة المواطنين

/

/

%10 

اكتملت دراسة المشروع

عملية المناقصة جارية  

العراقيلمرحلة التقدم تسمية العدد
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الصورة 18: نفايات الصحة النباتية مخزن مند 8 
سنوات.

الصور 20 : نفايات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد 
الكلور مخزن مند 20 سنوات.

الصورة 19: نفايات االسبست مخزن مند أكثر من 10 
سنوات. 

وتواجــه معالجــة النفايــات الخاصــة الخطــرة صعوبــات كثيــرة ويعــد ذلــك إلــى تعقيــد تكنولوجيــات المعالجــة 
القائمــة علــى نطــاق العالــم وارتفــاع تكلفتهــا.
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5. وضعية تسيير النفايات البحرية  

1.5. النفايات البحرية
النفايــات البحريــة هــي تلــك النفايــات الموجــودة 
فــي  األخيــرة  هــذه  ُتعــّرف  البحريــة.  البيئــة  فــي 
اتفاقيــة برشــلونة علــى أنهــا »أي مــادة صلبــة تبقــى 
أو تصنــع أو تتحــول أو ُتلقــى أو ُتتخلــص منهــا أو 
ُتتــرك فــي البيئــة البحريــة والســاحلية«. تتكــون هــذه 

النفايــات بشــكل أساســي مــن الباســتيك، ولكــن 
أيًضــا مــن الزجــاج والخشــب والمعــدن وغيرهــا، ...
ــا  ــر، المناطــق المامســة للبحــر ينظمه فــي الجزائ
فبرايــر   5 فــي  المــؤرخ   02-02 الســواحل  قانــون 
وتعزيــزه. الســاحل  بحمايــة  المتعلــق   2002

إذا كان من الصعب معرفة الطبيعة ومتابعة تطور 
النفايــات البحريــة الموجــودة علــى الســطح وفــي 
قــاع البحــر، فــإن الســاحل يوفــر واجهــة بيــن األرض 
الصلبــة والبحــر يمكــن الوصــول إليــه بســهولة، مما 
يســمح بتحديــد تركيبــة النفايــات ومصادرهــا والتــي 
يمكن أن تتسبب في تدهور النظم البيئية البحرية.
ــام  ــة فــي ع فــي هــذا الســياق، أطلقــت وزارة البيئ

تأتــي  البحريــة.  النفايــات  لتصنيــف  2018 حملــة 
ــة برشــلونة  ــق اتفاقي ــة فــي إطــار تطبي هــذه الحمل
الســيما بروتوكــول النفايــات الناجمــة عــن تلــوث 
ســاحلية  واليــة   14 الحلــة  هــذه  األرض شــملت 
طــرف  مــن  تنظيمهــا  تــم  والتــي  شــاطيء(   28(
المديريــات الوالئيــة للبيئــة والتــي كانــت بمشــاركة 
فصــول.  4 مــدار  علــى  المحلييــن  الفاعليــن 

الســتكمال هــذه الدراســة، أطلقــت الوكالــة الوطنيــة للنفايــات )AND( خــال ســنة 2019/2020، حملــة 
مراقبــة ومتابعــة للنفايــات البحريــة والســاحلية. تــم تنفيــذ العمــل بدعــم مــن الجهــات المحليــة )مديريــات 
البيئــة فــي الواليــات، والبلديــات، والجمعيــات، ومــا إلــى ذلــك( واســتند علــى 4 حمــات لجمــع النفايــات 

وتصنيفهــا.

1.1.5. انتاج النفايات
عــن  ويزيــد  للجزائــر  الســاحلي  الشــريط  يمتــد 
ــا  ــا هًش ــا بيئًي ــذي يشــكل نظاًم ــر وال 1600 كيلومت
واألنشــطة  جهــة،  مــن  الســكان  تمركــز  بســبب 
ممــا  أخــرى.  جهــة  مــن  واالقتصاديــة  الصناعيــة 
البيئــة  علــى  مباشــرة  انعكاســات  فــي  يتســبب 
البحريــة، مــن خــال تدفــق الوديــان وميــاه االمطــار 
البحــر. إلــى  النفايــات  أنــواع  جارفــة معهــا جميــع 
إلــى  أدى  قــد  أنمــاط االســتهاك  تغييــر فــي  ان 
تفاقــم النفايــات فــي الوســط البحــري عــاوة علــى 

فــي  الموجــودة  المــواد  مــن  الكبيــرة  الكميــة  أن 
ذات  باســتيكية  مــواد  فــي  تتمثــل  الشــواطئ 
المشــروبات  قنينــات  مــن  الواحــد  االســتخدام 
ــة االســتخدام وأكيــاس الباســتيك  واألوانــي أحادي
وأعقــاب الســجائر )66 بالمائــة(، ويتطلــب تحديــد 
مصادرهــا وتطــور كمياتهــا برامــج مســطرة تعمــل 
تســمح  دوليــة  او  إقليميــة  اتفاقيــات  إطــار  فــي 
بالحصــول علــى بيانــات ومؤشــرات قابلــة للمقارنة.

2.1.5. الجمع والنقل
نظــرا لكــون الشــواطئ بالواليــات الســاحلية تعتبــر 
مصالــح  تتكفــل  البلديــات،  أقاليــم  مــن  جــزءا 
تنظيــف  بعمليــات  للبلديــات  التابعــة  التنظيــف 
وإزاحــة النفايــات بهــذه األماكــن، وفــي المقابــل 
ــة  ــن وتعــدد النشــاطات الصناعي ــرة الفاعلي فــان كث
والتجاريــة والضغــط الــذي تشــهده هــذه المناطــق 

المتكامــل«. التســيير  أســس  غالبــا  تخفــي 
االصطيــاف،  موســم  وخــال  قبــل  انــه  إال 
طــرف  مــن  التنظيــف  عمليــات  دعــم  يتــم 
اجــل  مــن  المدنــي  والمجتمــع  الجمعيــات 
للســياح. بالنســبة  نظيفــة  شــواطئ  ضمــان 

3.1.5. التثمين

4.1.5. حملة متابعة وتقييم النفايات البحرية ونفايات الشواطئ 

بخصــوص تثميــن النفايات البحريــة، هناك صعوبة 
ســيما  ال  بالبحــر،  القابعــة  النفايــات  تدويــر  فــي 
مــادة الباســتيك ألنهــا تفقــد بعــض خصوصياتهــا 
والكيمــاوي  المــادي  للتدهــور  تعرضهــا  بعــد 

والبيولوجــي بســبب الحــر والرمــال وملوحــة الميــاه.
تحديــد  مــن  تجعــل  العوامــل  هــذه  كل 
مســتحيا. وعزلهــا  وفرزهــا  النفايــات 

الخريطة 11 : خريطة الواليات الساحلية 14 )حملة 2018/2019(.
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 هذه الحمات سمحت بتحديد المؤشرات التالية:

 تحديد كمية النفايات وتركيبتها؛• 

 مصادر النفايات.• 

ذات •  الباســتيكية  المــواد  نســبة  الشــواطئ، وال ســيما  علــى  الموجــودة  النفايــات   تصنيــف 
الواحــد. االســتخدام 

وقــد تــم تطويــر البروتوكــول المعتمــد علــى أســاس »وثيقــة التوجيــه بشــأن رصــد النفايــات البحريــة فــي 
البحــار األوروبيــة« التــي أعدهــا الفريــق الفرعــي التقنــي المعنــي بالنفايــات البحريــة ومشــروع رصــد برنامــج 
األمــم المتحــدة للبيئــة ) MEDPOL ( حيــث ترتكــز عمليــة التصنيــف علــى جمــع و فــرز وتحديــد النفايــات 
المتواجــدة علــى طــول 100 متــر مــن الســاحل مــع مراعــاة العمــق الكامــل لهــذا الجــزء مــن الشــاطئ، انظــر 

الشــكلين 01 و 02 أدنــاه

)الربيــع والصيــف  األربعــة  المواســم  تقريــر  وأظهــر 
المــواد  ان   )2019/2020 والشــتاء  والخريــف 
جميــع  فــي   )87( نســبة  أكبــر  تمثــل  الباســتيكية 
ــورق / الكرتــون  الشــواطئ تليهــا مــواد أخــرى مثــل ال

المعدنيــة. واألجــزاء 

يوضــح الجــدول أدنــاه المتوســط اإلحصائــي )عــدد 
القطــع( علــى مــدار المواســم التــي تمــت دراســتها 
حســب المــواد المســترجعة علــى مختلــف الشــواطئ.

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه توزيــع النفايــات التــي تــم جمعهــا حســب المــادة. تمثــل المــواد الباســتيكية 
نســبة ٪87 مــن مجمــوع النفايــات المجمعــة، أمــا باقــي النســب فهــي مقســمة كالتالــي: الــورق والكرتــون 

بنســبة ٪7، المعــدن ٪3، الزجــاج ٪2، القمــاش ٪1. فــي حيــن ناحــظ الغيــاب التــام للمــواد العضويــة.

الرسم البياني 39 :   توزيع النفايات المجمعة حسب االمادة )2019/2020( 

  )AND(الجدول 08 : متوسط توزيع النفايات المجمعة حسب المادة المصدر

الصورة 21 : حملة توصيف النفايات البحرية )والد بونار شاطئ جيجل، 2018(.

الصورة 22 : حملة توصيف النفايات البحرية )عين تموشنت، 
.)2019

مادة بالستيكية

المطاط

قماش 

ورق  / كرتون 

خشب 

معدن 

زجاج 

غير محدد

مجموع المواد

1522

03

17

110

03

61

32

00

1751

1599

05

04

157

03

30

13

00

1811

967

06

31

74

05

37

20

00

1140

تيبازة عين تموشنت جيجل الخريطة 12 : 14 والية ساحلية )حملة 2019/2020(. 
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تحديــد مصــادر النفايــات يســمح بفهــم أســباب وطــرق نقلهــا إلــى المحيــط البحــري إال ان الســياحة 
والممارســات الســيئة فــي مجــال تســيير النفايــات تشــكان األســباب الرئيســية للتلــوث البحــري فــي 

الجزائــر.

وينســب جــزء كبيــر مــن النفايــات البحريــة والتــي تمثــل نســبة %87   إلــى النشــاطات المنزليــة والصناعيــة 
والنفايــات التــي تلقــى بصفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن طرف الســكان بالقــرب من الشــواطئ ومخلفات 
زوار الشــواطئ الذيــن لــم يقومــوا بجمعهــا والتخلــص منهــا فــي حاويــات النفايــات: قنانــي المشــروبات 

واألوانــي أحاديــة االســتخدام وأكيــاس الباســتيك وأعقــاب الســجائر ومخلفــات الغــذاء.
وكــذا النفايــات الناتجــة مــن ميــاه اإلمطــار وكــذا أماكــن التفريــغ العشــوائية المتواجــدة على ضفــاف الوديان 

ومــن خــال الجــداول والصــرف الحضــري والنفايــات التــي تصــل مــن البحــر إلى الشــاطئ.

جــزء كبيــر مــن المــواد التــي تــم العثــور عليهــا فــي الشــواطئ المدروســة عبــارة عــن مــواد باســتيكية 
أحاديــة االســتخدام والتــي ال تقــل نســبتها عــن ٪66، وهــي مــواد ذات اســتعمال ســريع مثــل األكــواب / 
ــات  ــاق الطعــام والوجب ــة الباســتيكية، واألكيــاس الباســتيكية، واكيــاس وأغلفــة الحلــوى، وأطب األغطي
الســريعة، شــفاطات، قنينــات المشــروبات، إلــخ. وهــذا يســلط الضــوء علــى حقيقــة أن النفايــات البحريــة 
ليســت مجــرد قضيــة تســيير وفقــط، بغــض النظــر مــن التحــول مــن االقتصاد الخطــي الــذي يقــوم علــى 
اســاس اســتخراج المــوارد إلنتــاج المنتجــات المختلفــة، والتــي تســتخدم حتــى يتــم التخلــص منهــا، فتصبح 
نفايــات. فــي هــذا االقتصــاد تكمــن قيمــة إنتــاج أكبــر كــم ممكــن مــن المنتجــات ومــن ثــم بيعهــا. وهكــذا، 
فــإن االقتصــاد الخطــي يعتمــد علــى »األخــذ والصنــع والتخلــص«، وهــو مســار يــؤدي إلــى اإلهــدار؛ األمــر 

الــذي يشــكل خطــًرا جســيًما علــى البيئــة. 

الجدول 09 : ترتيب 10 مواد التي تم العثور عليها في الشواطئ المدروسة .

الرسم البياني 40 : توزيع النفايات المجمعة

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 اغطية القنينات

أعقاب السجائر

قنينات  المشروبات < 0.5 لتر

اكياس باستيكية

قنينات المشروبات >0.5 لتر

اطباق الوجبات السريعة

قطع باستيكية 2.5 سم< >50 سم

اغلفة الحلوى

شفاطات

 علب باستيكية

7006

4463

2580

2001

1699

1477

1307

1076

1023

892

العدد أسماء الموادالترتيب
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6. المفارغ العشوائية

1.6. تحديد الموقع الجغرافي للمفارغ العشوائية

2.6. تأثير المفارغ العشوائية

نظــًرا لعــدم وجــود و/أو عــدم كفايــة مرافق التخلص 
المطابقــة لمســتوى بعــض واليــات الوطــن، يتــم 
توجيــه النفايــات بطريقــة غيــر منظمــة إلــى مواقــع 
مفــارغ  انتشــار  إلــى  يــؤدي  ممــا  مناســبة،  غيــر 
عشــوائية. حيــث تحتــوي هــذه المفــارغ علــى جميــع 
أنــواع النفايــات )المنزليــة، الخطــرة، الخاملــة، إلــخ( 
ــة والصحــة العامــة. ــر علــى البيئ وتشــكل خطــر كبي
الوطنيــة  االســتراتيجية  تخطــط  الواقــع،  فــي    
 )SNGID-2035( للنفايــات  المتكاملــة  لــإلدارة 

أو   / و  إلغــاق  البيئــة  وزارة  وضعتهــا  التــي 
والمكبــات  المفــارغ  جميــع  تأهيــل  إعــادة 
.2024 عــام  بحلــول  الحاليــة  العشــوائية 
  حتــى اآلن، أكثــر مــن 20 مفرغــة نفايــات كبيــر 
واد  مثــل  التنفيــذ  قيــد  أو  تأهيلهــا  إعــادة  تمــت 
)وهــران(،  والكرمــة   العاصمــة(،  )الجزائــر  الســمار 
مكــب  و1700  وســكيكدة،  وتيــارت،  وعنابــة، 
مــن  بهــا  المصــرح  غيــر  البلديــة  للنفايــات 
إغاقهــا. تــم  قــد  تحديدهــا،  تــم   3000 أصــل 

ــراب  ــى مســتوى الت ــع مفــارغ العشــوائية عل ــد الموقــع الجغرافــي لجمي ــذ برنامــج طمــوح لتحدي ــم تنفي ت
ــام 2017 ــذ ع ــل AND من ــاه( مــن قب ــي )انظــر الخريطــة 10 أدن الوطن

اإلحداثيات الجغرافية.• 
المساحة.• 
طبيعة المخلفات.• 
الحجم المخزن.• 
تأثير المفارغ على البيئة المباشرة ... إلخ.• 

  الهــدف هــو بنــاء قاعــدة بيانــات علــى شــكل خريطــة جغرافيــة تجمــع جميــع المعلومــات الازمــة للتدخــات 
المحتملــة علــى المواقــع )إعــادة التأهيــل، اإلغــاق، إلخ(.

تعتبــر المفــارغ العشــوائية مصــدرا اساســيا لتلــوث التربــة والنباتــات والحيوانــات وتدهور المواقــع والمناظر 
الطبيعيــة )انظــر الشــكل أدنــاه(. كمــا أنهــا تطــرح المشــكلة ذات الصلــة بترســب المــواد، وال ســيما المــواد 

الخاملــة والمعدنيــة التــي تشــكل شــكًا مــن أشــكال التلــوث البصــري.

)AND :الخريطة 13 : تحديد الموقع الجغرافي لمكبات النفايات الخام في أراضي 16 والية ؛ )المصدر

الشكل 30: رسم بياني مفاهيمي للمخاطر الناتجة عن مدافن النفايات اإلجمالية؛ )المصدر: AND ، سنة 2020(.
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يغطي تحليل المخاطر الوسائط البيئية األربعة التالية:
المياه الجوفية )وجود المياه الجوفية(؛

المياه السطحية )البحر، الوادي، البحيرات، ...إلخ(؛
البيئة البشرية )مدافن يمكن أن تكون قريبة من المنازل(؛

المناظر واالوساط الطبيعية )البيئة المجاورة، الرائحة المزعجة، ...إلخ(.

يســمح تقييــم الموقــع بمعاييــر مختلفــة، مرجحــة 
ومجمعــة، بالحصــول علــى فكــرة شــامل للوســط، 
وتحديــد المخاطــر المحتملــة لمفرغــة. التسلســل 
المنطقــي لتقييــم المخاطــر التــي يمثلهــا الموقــع 
المحيطــة؛  البيئــة  وخصائــص  لخصائصــه  وفًقــا 
يتــم قيــاس هــذا التقييــم مــن خــال الخصائــص 
ووجــود  كبيــر،  ملــوث  مصــدر  وجــود  التاليــة: 
ــرًا  ــة، وأخي ــى البيئ ــات إل ــال الملوث احتمــاالت النتق
وجــود أهــداف حساســة تتعــرض لعمليــات النقــل.
حقيقيــة  المخاطــرة  تعتبــر  وبالتالــي،    
يصاحــب  مــا  وجــود  فــي  المــرء  يكــون  عندمــا 
أعــاه. المذكــورة  المخاطــر  مــن  ذلــك 
طريقــة  للنفايــات  الوطنيــة  وكالــة  تتبــع 
تحليــل  علــى  تعتمــد  مبســطة  معالجــة 
بمســاعدة  موقــع  لــكل  المعاييــر  متعــدد 
مــن: هــذا  مــلء  يتــم  اراء.  صبــر  اســتبيان 
إلــى  إرســاله  تــم  أولــي  اســتبيان   -

علــى  للحصــول  المفرغــة  عــن  المســؤولين 
وحالتــه؛ الموقــع  تاريــخ  عــن  معلومــات 
- مسح ميداني لتحديد قائمة المضايقات، وسرعة 
وصف البيئة العامة والبشــرية والمناظر الطبيعية؛
- التشاور مع الوثائق الموجودة )خرائط، تقارير، إلخ( 
من اإلدارات المعنية وبعد زيارة الموقع المدروس.
يســمح االســتبيان بتعييــن الدرجــات إلــى 8 عائــات 
مــن المعاييــر التي تميز المخاطر المحتملة للموقع
جيولوجيــة. ركيــزة   •
الجوفيــة. الميــاه  حساســية   •
الســطحية. الميــاه  حساســية   •
والســكان؛ المنــازل  اتجــاه  الحساســية   •
الطبيعيــة؛ واألوســاط  المناظــر  حساســية   •
•حجم المكب وحجم النفايات التي يتم تفريغها؛
المكــب. عمــر   •
المفرغــة. تكويــن   •
معاييــر  باســتخدام  تتميــز  المعاييــر  ثمانيــة  هــذه 

.)AND :الرسم البياني 41: عدد مفارغ العشوائية حسب نوع المكون البيئي؛ )المصدر

فرعيــة مفصلــة لــكل وســط معنــي. علــى ســبيل 
الجوفيــة  الميــاه  يتميــز معيــار حساســية  المثــال، 
ــاه  ــة إلمــداد مي بوجــود أو عــدم وجــود محيــط حماي
احتمــال وجــود مــوارد ميــاه  الشــرب، مــن خــال 
المحصــول  إلــى  المســافة  خــال  مــن  الشــرب، 
ومــن خــال عاقــة الميــاه الجوفيــة -النفايــات، إلــخ.
يجــب  المعلومــات،  علــى  الحصــول  بمجــرد 
إجــراء تحليــل أكثــر تدقيقــا مــن أجــل تحديــد فئــة 
والصحــة  البيئــة  علــى  لخطورتــه  وفًقــا  المفرغــة 
فرعيــة  معاييــر  التحليــل  هــذا  يتضمــن  العامــة. 
المفرغــة. فئــة  تحديــد  إلــى  وســيؤدي  للتقييــم 
التاليــة الجوانــب  ُتعِلــم  الفرعيــة  المعاييــر 
الطبقــة  موقــع  طبيعــة  جيولوجيــا   •
إلــخ. النفاذيــة،  التكســير،  التحتيــة، 
الميــاه،  وعمــق  الموقــع،  هيدروجيولوجيــا   •
إلــخ. -النفايــات،  الميــاه  وعاقــة  واالســتخدام، 
ــة للتلــوث، والمــوارد،  ــاه الجوفي • حساســية المي
إلــخ. الحمايــة،  ومحيــط  التجميــع،  ومســافة 
المســافة  الســطحية،  الميــاه  هيدرولوجيــا   •
المجــرى  تدفــق  معــدل  الضفــاف،  إلــى 
بالجريــان  يتعلــق  فيمــا  التشــكل  المائــي، 
ــة واالنحــدار( ... ــاه )النفاذي ــوازن المي الســطحي، ت
المســاكن،  عــن  مســافة  البشــرية  البيئــة   •
الكثافــة الســكانية، الســباحة، تربيــة األســماك ...
الطبيعيــة  للمناظــر  الســطحي  الجانــب   •
والحــد  األدنــى  الحــد  الطبيعيــة،  والبيئــات 
الشاشــة،  الرؤيــة،  لمســافة  األقصــى 

إلــخ. الثقافيــة،  العناصــر  االوســاط،  حمايــة 
الســطح،  مســاحة  العمــر،  النفايــات،  نــوع   •
الثبــات. العصــارة،  الحــرق،  الروائــح،  الســماكة، 

  مــن خــال الجمــع بين جميع المعلومات المذكورة 
أعــاه، يمكننــا تصنيــف المفرغــة فــي إحــدى فئــات 
المخاطــر التــي ســيتم تحديدهــا علــى النحــو التالــي
 - الفئــة أ: مخاطــر محتملــة عاليــة إلــى متوســطة 
علــى البيئــة )مؤكــدة أو مفترضــة(. يشــتبه في وجود 
خطــر كبيــر ويجــب أن يكمــل التدقيــق المتعمــق فــي 
الموقع التشــخيص األولي من أجل تحديد عمليات 
إعــادة التأهيــل وإعــادة التطويــر التــي ســيتم تنفيذها.
 - الفئة ب : مخاطر محتملة متوسطة إلى منخفضة 
علــى البيئــة. ال يتطلــب الموقــع أي تحقيــق إضافــي 
التأهيــل. إعــادة  برنامــج  تحديــد  ويمكــن  مســبًقا، 

 - الفئــة ج : مخاطــر منخفضــة أو معدومــة علــى 
البيئــة. ال يوجــد عمــل كبيــر يجــب القيــام بــه. يمكــن 
البصــري. التأثيــر  لتحســين  خفيــف  عمــل  اقتــراح 
لوجــود  نظــًرا  الطــوارئ  حالــة  بيــن  التمييــز  يجــب 
مخاطــر محتملــة قويــة علــى البشــر مرتبطــة بشــكل 
خــاص بالغــاز الحيــوي الناتــج عــن النفايــات )خطــر 
ــا جــًدا ويمكــن نقلــه  االنفجــار إذا كان الموطــن قريًب
تحــت األرض(، وخطــر كبيــر علــى اإلمــداد فــي ميــاه 
الشــرب أو لديــه مخاطــر مرتبطة بعدم اســتقرار كتلة 
ــة فقــط فــي هــذه  ــم إعطــاء هــذه الفئ ــات. يت النفاي
التكوينــات؛ إنها ليســت نتيجــة تقييم جميع المعايير 
ولكــن تــم تحديدهــا فــي نهايــة الزيــارة الميدانيــة.
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تلقــت مفرغــة واد الســمار نفايــات مــن الجزائــر العاصمــة بأكملهــا علــى مــدار أكثــر مــن 32 عاًمــا )-1978
2011(. فــي المتوســط، تــم إلقــاء 2000 طــن / يــوم مــن DMA وغيرهــا مــن النفايــات الصناعيــة الخاملــة 

هنــاك، أي حوالــي 23 مليــون طــن خــال فتــرة تشــغيلها.

  فــي عــام 2011، وصــل المكــب إلــى مســاحة 40 هكتــاًرا وبارتفــاع يزيــد عــن 45 متــًرا عــن األرض المجــاورة 
)انظــر الصورة 23(.

ــه إلــى  يهــدف مشــروع إعــادة تأهيــل المفرغــة الــى قضــاء علــى التلــوث المحتمــل لهــذا الموقــع وتحويل
ــة للســكان. ــة جذاب مســاحة ترفيهي

ركز المشروع على اإلجراءات التالية:

إعادة تشكيل المكب وإعادة الغطاء النباتي للقبة.• 
تطوير الطرق الطرفية ومسارات الوصول ومسار الدراجات؛• 
تنفيذ نظام لجمع الغاز الحيوي وإشعاله.• 
التوليد المشترك للغاز الحيوي وإنتاج الكهرباء؛• 
تنفيذ نظام تجميع ومعالجة العصارة• 

تم اإلعان عن قبول الموقع بتاريخ 25/09/2020 )انظر الصورة 24 و25(.

الصورة 24 : مكب واد السمار بعد إعادة تأهيله.الصورة 23 : مكب واد السمار قبل إعادة تأهيله.

الصورة 25 : المجال الفني )نظام الحرق وأحواض الرشح(.

دراسة حالة: مفرغة واد السمار الذي أعيد تأهيله
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7. النفايات وتغير المناخ
القطاعــات  بيــن  مــن  النفايــات  قطــاع  يعــد 
المســاهمة فــي انبعاثــات غازات االحتبــاس الحراري 
بنســبة تتــراوح بيــن 3 و ٪4 مــن مجموع االنبعاثات 
البشــرية المنشــأ علــى مســتوى كوكــب االرض.

فــي عــام 2014، نشــرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
فــي  موضــح  هــو  كمــا  المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة 
الرســم البيانــي ادنــاه مســاهمة كل مصــدر فــي 
التقييــم الشــامل لانبعاثــات مــن قطــاع النفايــات.

امــا بنســبة للجزائــر، وبحســب التقريــر الوطنــي الثانــي لجــرد الغــازات الدفيئــة، تــم تصنيــف قطــاع النفايــات 
علــى أنــه ثالــث أكثــر القطاعــات انبعاًثــا بنســبة 10٪.

تنتــج بعــض طــرق معالجــة النفايــات، مثــل مواقــع التخلــص مــن النفايــات غيــر الخاضعــة للرقابــة والحــرق، 
كميــات كبيــرة مــن غــازات الدفيئــة. يســاهم وجــود هــذه الغــازات فــي الغــاف الجــوي فــي تعزيــز ظاهــرة 

االحتبــاس الحــراري وبالتالــي المســاهمة فــي تغيــر المنــاخ.

لمكافحــة تأثيــر الغــازات الدفيئــة علــى مناخنــا، تــم إنشــاء خــال مؤتمــرات األطــراف )الــدول(، اتفاقيــات 
تلــزم البلــدان التــي تصــدق عليهــا بتقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة. منهــا اتفــاق باريــس خــال المؤتمــر ال 

)COP-21 )21 والــذي وقعــت عليــه 194 دولــة، بمــا فــي ذلــك الجزائــر.

الرسم البياني 42 : معدل انبعاثات غازات االحتباس الحراري من قطاع النفايات حسب المصدر على نطاق كوكبي، 
)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014(.
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باإلضافة إلى هذه االلتزامات، هناك حلول تقنية بخصوص التخفيف والتي تم تكييفها على حسب 
اإلطار المحلي والتي يتم تنفيذها من خال التسيير األمثل للنفايات، مثل

تحسين جمع النفايات• 

الفرز وإعادة التدوير.• 

تثمين المادة العضوية • 

تحسين تسيير مراكز الردم التقني للنفايات.• 

القضاء على المفرغات العشوائية.• 

ــا للشــروط وللمنهجيــة المعتمــدة مــن طــرف الهيئــة  ــر اعــداد جــرد للغــازات االحتبــاس الحــراري وفًق يعتب
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( لعــام IPCC، 2006[ ،2006[، واحــد مــن بيــن اإلجــراءات 
ــي فيمــا  ــى المســتوى الدول ــا عل ــاء بالتزاماته ــر مــن الوف ــى تتمكــن الجزائ ــة، حت ــا وزارة البيئ ــي برمجته الت

يتعلــق بمكافحــة تغيــر المنــاخ.

يمكــن تعريــف جــرد غــازات االحتبــاس الحــراري علــى أنــه تقديــر كميــة غــازات الدفيئــة للقطاعــات الرئيســية 
لانبعاثــات )الطاقــة والصناعــة والزراعــة والنفايــات(. يتــم تنفيــذه باعتمــاد الطريقــة والمنهجيــة التي حددتها 

.)IPCC( الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ

يأخــذ الجــرد فــي االعتبــار غــازات االحتبــاس الحــراري المباشــرة )ثانــي أكســيد الكربــون، والميثــان، وأكســيد 
النيتــروز ، ومــا إلــى ذلــك( وغــازات الســائف ذات التأثيــر غيــر المباشــر: أكاســيد النيتروجيــن ، والمركبــات 
ــة  ــي بالفئ ــات معن ــر، فقطــاع النفاي ــت ، لتذكي ــي أكســيد الكبري ــرة وثان ــر المتطاي ــرة غي ــة المتطاي العضوي

األولــى أي غــازات االحتبــاس الحــراري المباشــرة .

يتــم عــرض النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا ونشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي التفاقيــة األمــم المتحــدة 
.)UNFCCC( اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ

• جرد غازات االحتباس الحراري لقطاع النفايات

الشكل 31 : نتيجة جرد غازات االحتباس الحراري   .2000

فــي عــام 2019، بــدأ العمــل فــي إنجــاز الجــرد الثالــث للســنة المرجعيــة 2018-2017، حيــث قامــت الوكالــة 
الوطنيــة للنفايــات بحصــر الغــازات المســببة لاحتبــاس الحــراري لقطــاع النفايــات الصلبــة.

 ســيتم نشــر نتائــج الجــرد خــال البــاغ الوطنــي الثالــث إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 
المنــاخ.
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8. تأثير كوفيد - 19 على تسيير النفايات في الجزائر

 1.8. تطور كميات النفايات المعالجة خالل األزمة الصحية

إن جائحــة كوفيــد 19- آفــة أثــرت علــى الكوكــب 
الناتجــة  بأســره، وقــد أعاقــت اإلجــراءات األمنيــة 
القطاعــات.  مــن  العديــد  عمــل  الوبــاء  هــذا  عــن 
النفايــات. تســيير  قطــاع  تســتثني  لــم  والتــي 
إن وجــود نفايــات معديــة بيــن النفايــات المنزليــة 
ومــا شــابهها )أقنعــة، قفــازات، إلــخ( أجبــر عمــال 
لمنــع  صارمــة  احتياطــات  اتخــاذ  علــى  التنظيــف 
ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  الفيــروس.  انتشــار 
النفايــات  جمــع  مرافــق  مــن  العديــد  شــهدت 
المنزليــة ومــا شــابهها زيــادة فــي عــدد الموظفيــن 
أنشــطتهم.  تقليــل  إلــى  أدى  ممــا  المصابيــن، 

بالضــرورة علــى كميــات  تأثيــر  الوضــع  كان لهــذا 
المعالجــة. شــابهها  ومــا  المنزليــة  النفايــات 

مــن أجــل تقييــم كميــات النفايــات المنزليــة ومــا 
شــابهها التــي تمــت معالجهــا خــال هــذه األزمــة 
الشــهرية  الكميــات  بمقارنــة  قمنــا  الصحيــة، 
مــن النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها التــي تمــت 
ــة  ــة الماضي ــدار الســنوات الثماني ــى م ــا عل معالجه
عشــوائًيا. اختيارهــا  تــم  التــي  بلديــة   496 لـــ 
يوضح الرسم البياني التالي تطور الكميات الشهرية 
المعالجــة. المنزليــة ومــا شــابهها  النفايــات  مــن 

منــذ ســنة 2013 الــى غايــة 2020، تتــراوح المعــدالت الشــهرية للنفايــات المعالجــة لــكل بلديــة بيــن 
597.99 طــن و808.84 طــن.

بالنســبة لســنة 2020، بلــغ المعــدل   الشــهري حوالــي 620.83 طــن، خــال نفــس الســنة، وخاصــة الفتــرة 
ــات الشــهرية 590.55 طــن، بينمــا خــال  ــاء COVID-19 )جانفي-فيفــري(، كانــت الكمي التــي ســبقت وب

COVID-19 ســجلنا زيــادة المخلفــات لتصــل قيمتهــا إلــى 632.83 طــن.

يمثل الرسم البياني أدناه تطور كميات النفايات:

تــم حســاب الكميــة الشــهرية للنفايــات المعالجــة قبــل الجائحــة علــى أســاس معــدل   الســنوات الخمــس 
الماضيــة )مــن 2013 إلــى 2019( والشــهرين األوليــن مــن عــام 2020، والتــي قــدرت بـــ 699.53 طــن، امــا 

خــال فتــرة COVID-19 قــدر المتوســط   الشــهري بـــ 600.94 طــن، اي بانخفــاض 98.59 طــن / شــهر.
يمكــن تفســير هــذا االنخفــاض الــذي يمثــل ٪14.09 مــن الكميــات الشــهرية خــال الفتــرة مــا قبــل 

COVID-19بـــ:

ــد مــن موظفــي التجميــع •  احتمــال النقــص فــي وســائل الجمــع خــال جائحــة COVID-19 )العدي
ــا(؛ ــروس كورون ــن بفي مصابي

باإلضافة إلى تقليل كميات النفايات المنزلية وما شابهها الناتجة أثناء الحجر الصحي.• 
 COVID-19. الرسم البياني 43 : تطور الكميات الشهرية للنفايات المنزلية و ماشابهها المعاجلة قبل و بعد فترة

 COVID-19. الرسم البياني 44 : كميات النفايات المنزلية و ما شابهها المعاجلة قبل و بعد فترة

تم تأكيد هذا االنخفاض من خال االختبار الغير معياري باستخدام

 Kruskal-Wallis )Khi2 = 36.560؛ DDL = 1؛ Sig = 0(.
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9. التوصيات
يواجــه قطــاع تســيير النفايــات العديــد مــن القيــود، 
الصعيديــن  الناميــة، علــى  البلــدان  مثــل معظــم 
الجــدول  والبيئــي.  واالقتصــادي  االجتماعــي 
ــاه هــي نتيجــة تحليــل متعــدد المعاييــر  المــدون ادن

يأخــذ فــي االعتبــار جميــع فــروع التســيير، باإلضافــة 
تميزهــا. التــي  والخصائــص  المؤشــرات  إلــى 

فــي ضــوء النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال تقاطــع مؤشــرات األداء، تكشــف النتائــج عــن وجــود 
عيــوب وانشــقاقات جديــة وخطيــرة علــى عــدة مســتويات مــن فــروع التســيير مــع مؤشــر أداء يقــدر بـــ 5.38 

)انظــر الشــكل أدنــاه(.

جدول 10 : مصفوفة تقييم أداء تسيير النفايات في الجزائر، و.و.ن 2020. 

وجود أسس قانونية ]قوانين ومراسيم[.

االمتثال لألنظمة الحالية.

النطاق المنتظم لدعوات العروض.

لتقييم الدوري لدفتر الشروط.

وضوح العقد.

اتساق العقد.

تدخل الدولة.

تطور اإلعانات الحكومية.

النسبة المئوية للسكان المستفيدين من الخدمة.

عقوبات )غرامات( للمتسببين بالتلوث.

االستثمارات في البنية التحتية لتسيير النفايات 
)النفايات المنزلية وما شابهها، النفايات الهامدة، 

النفايات الخاصة والخاصة الخطرة(، تهيئة مراكز 
الردم التقني )مفرغة، مركز الفرز، مركز التحويل، 

إلخ(.

وجود مسؤولين محليين منتخبين و / أو جمعيات 
في المجالس االدارية لمراكز الجمع. 

ميزانية التواصل بين مراكز الجمع الجماعات 
المحلية.

أجهزة التجميع المسبق )العدد، الحالة والتوزيع 
المكاني(.

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

المعامل مؤشرات األداءمحاور األداء معايير األداء

تنظيم واختيار 
الشركاء

تأسيسي

اجتماعي

شفافية التكلفة

مبدأ الملوث يدفع

العدالة البيئية

مسؤولية الدولة 
)السلطات 

المحلية(

الوصول الشامل 
إلى خدمة جمع 

النفايات

مشاركة 
المستخدم في 

القرارات

دعم الجمع المسبق للنفايات المنزلية وما 
شابهها، النفايات الهامدة.

عقوبات )غرامات( للمتسببين بالتلوث.

احترام مبادئ التنمية المستدامة.

جهاز فعال الستعادة ومعالجة الغاز الحيوي.

جهاز فعال لمعالجة العصارة.

معدل كبير من التثمين واالزالة.

نسبة الجمع أكبر من %80وتطورها مع الوقت 
)نفايات منزلية وما شابهها، نفايات هامدة(.

نسبة الجمع أكبر من %80وتطورها مع الوقت 
)نفايات الخاصة، نفايات الخاصة الخطرة(.

ارتفاع معدل تغطية ضريبة رفع النفايات المنزلية 
TEOM وتطورها بمرور الوقت.

أهمية نسبة الردم التقني للنفايات المنزلية وما 
شابهها.

دعم الجمع االنتقائي للنفايات المنزلية وما شابهها، 
النفايات الهامدة.

دعم الجمع االنتقائي للنفايات الخاصة، والخاصة 
الخطرة.

دعم الجمع المسبق للنفايات الخاصة، والخاصة 
الخطرة.

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

اقتصادي

بيئي

كفاءة التوزيع

تنويع الموارد 
المالية

الحد من انبعاثات 
غازات االحتباس 

الحراري

الحد من التلوث 
الجوفي

معالجة النفايات 
الخاصة والخاصة 

الخطرة

الكفاءة البيئية

اعداد مرحلة ما 
قبل الجمع

انشاء نظام 
الفرز االنتقائي

الشكل 32 : األداء الحالي لتسيير النفايات في الجزائر
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تبــرر هــذه القيمــة المنخفضــة الحالــة الهشــة او غيــر الفعالــة، بســبب العواقــب التــي يمكــن أن تحدثهــا، 
ممــا يضــر بجــودة الخدمــة العموميــة لتســيير النفايــات.

وغالبــا مــا تكــون هــذه االختــاالت التــي تــم تحديدهــا علــى عــدة مســتويات مــن التســيير نتيجــة لنقــص 
المعرفــة، وعــدم تأهيــل الموظفيــن المســؤولين عــن مهمــات معينــة، قيــود الميزانيــة وطريقــة التســيير 

المعتمــدة.

وبالتالــي، فــإن التعقيــدات المتواجــدة علــى مســتوى ثغــرات التســيير يتطلــب التزاًمــا صارًمــا وثابًتــا بالحلول 
ــى تســيير مدمــج  ــة لتســهيل االنتقــال مــن تســيير ضعيــف إل ــة انتقالي المقترحــة، المصممــة فــي مرحل

مدعــم بإجــراءات جديــدة.

هــذه االنعكاســات تعبرعــن القلــق الدائــم للجماعــات المحليــة التــي تســاهم فــي تقديــم إجابــات للمطالــب 
الملحــة والمشــروعة للمواطنيــن، وآمالهــم فــي العدالــة االجتماعيــة، واقتصــاد منفتــح وفعــال فــي 
خدمــة التنميــة البشــرية، بحكــم يعتمــد علــى الشــفافية والمســؤولية بهــدف تحســين الخدمــة العموميــة 

ــن. للمواطني

فيمــا يتعلــق بالبديــل الــذي ســيتم اعتمــاده لانتقــال مــن وضــع ُيعتبــر شــديد الضعــف يتســم بانشــقاقات 
خطيــرة، إلــى التســيير األمثــل واالجــود للخدمــة العموميــة، يوصــى بتصحيــح هــذه النقائــص مــن خــال 

تحســين الجوانــب التاليــة:

- فيمــا يتعلــق بالجانــب القانونــي والتنظيمــي المتعلــق بتســيير النفايــات الخاصــة، فــإن اعتمــاد النصــوص 
التنفيذيــة التــي تحــدد طــرق تســيير، مراقبــة وازالــة بعــض النفايــات الخاصــة والخاصــة الخطــرة يعتبــر إجــراًء 

ذا أولويــة؛
- تعزيز شروط وأدوات المراقبة واالمتثال لألنظمة المعمول بها.

- تعميم تفويض الخدمة العمومية بموجب عقد تم التفاوض بشأنه وتأسيسه؛
- المراجعــة الدوريــة لدفتــر الشــروط واالمتثــال لبنــود التعاقــد فــي حالــة العقــود المبرمــة، ســتجعل مــن 

الممكــن تجنــب تضــارب المواقــف بيــن الســلطة والســلطة المفوضــة.

- اعتماد وتنفيذ منظومة مدروسة تسمح بتحسين أفضل لوسائل الجمع والتنظيف؛ 
بناء القدرات لحاويات النفايات من أجل تغطية مكانية أفضل لإلقليم؛

- باإلضافــة إلــى الجمــع العــادي )اإلجمالــي(، فــإن إدخــال الجمــع االنتقائــي عــن طريــق تمويــل المشــاريع 
التجريبيــة ســيكون أحــد األصــول لتطويــر قنــوات االســترداد وإعــادة التدويــر للبلديــة؛

- بالنســبة لقيــود الميزانيــة التــي تعتبــر مشــكلة وطنيــة لمعظــم البلديــات، فــإن التغطيــة الضريبيــة 
)TEOM( المتعلقــة بجمــع وإزالــة النفايــات المنزليــة سيســمح للســلطات المحليــة بتحقيــق ميزانيــة 

متوازنــة وبالتالــي التقليــل مــن مســتويات العجــز.

ــل  ــز المنشــآت المتوفــرة بالوســائل الازمــة لتشــغيلها بشــكل صحيــح وتوقعــات التموي - يوصــى بتعزي
ــات الخاصــة. ــات المنزليــة ومــا شــابهها أو للنفاي إلنشــاء منشــآت أخــرى، ســواء للنفاي

- اعتماد أسلوب التسيير او الحوكمة المائم مع السياق الخصائص المحلية؛
- بالرغــم مــن قلــة الجهــود التــي تبذلهــا الحركــة النقابيــة علــى المســتوى المحلــي مــن حيــث التوعيــة، إال 
أن مســتواها يعتبــر دون التوقعــات، نظــرًا النخفــاض مســتوى التــزام المواطنيــن بالتعليمــات المتعلقــة 
باحتــرام الجــداول الزمنيــة ونقــاط التحصيــل علــى وجــه الخصــوص. ولهــذه الغايــة، ينبغــي أن يكــون تعزيــز 

ميزانيــة البلديــة المخصصــة لاتصــال والتوعيــة إحــدى أولويــات البلديــة؛
- بنــاء القــدرات مــن خــال الدعــم الخارجــي ومــن خــال التدريــب الموجــه، واالرتقــاء لصالــح موظفــي 

التســيير فــي قطــاع تســيير النفايــات علــى المســتوى المحلــي.
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